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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

É tempo NATAL, comemore!
Fim de ano e início
das festas, sendo a
maior delas, sem
dúvida, o Natal.
Época de reunir a
família, trocar
presentes, comer
com fartura e
perdoar o próximo.

O Natal é uma
comemoração
repleta de
simbologias, que
sela a paz e o amor
entre os povos.
Entretanto antes
mesmo da vinda de
Jesus já era
comemorado pelos
europeus, que
celebravam a
chegada da luz e
dos dias mais
longos ao fim do
inverno. Tratava-se
de uma

comemoração pagã do
“Retorno do Sol”.

O final do mês de
Dezembro era a época
perfeita para
celebrações na maior
parte da Europa.
Neste período do ano
os animais criados nas
fazendas eram mortos
para poupar gastos
com alimentação
durante o inverno.
Para muitas pessoas
esta era a única época
do ano em que
poderiam dispor de
carne fresca para sua
alimentação. Além
disso, a cerveja e o
vinho produzidos
durante o ano
estavam fermentados
e prontos para o
consumo no final do
inverno.

Candeias ganha três
novas ambulâncias
para o Samu 192
Numa solenidade
realizada no campo da
Federação das Indústrias
do Estado da Bahia –
FIEB, na cidade baixa,
em Salvador, no último
dia 1º de dezembro, que
contou com a presença
do ministro da Saúde
Alexandre Padilha e do
Secretário Estadual da
Saúde, Jorge Sola, o
prefeito de Candeias,
Sargento Francisco
acompanhado do seu
secretário municipal da
Saúde, Eduardo
Andrade, recebeu das
mãos do ministro
Alexandre Padilha, as
chaves de três novas
ambulâncias, que vão se
incorporar à frota do

O prefeito Sargento Francisco comemorou a
chegada das novas ambulâncias para o SAMU

Samu 192 em Candeias.
A aquisição das novas

ambulâncias vão trazer,
segundo o secretário de
Saúde do município,
Eduardo Andrade, mais

Os shoppings de Salvador capricharam na decoração alusiva ao Natal

tranquilidade para a
população, que terá um
atendimento ainda mais
ágil, facilitando a vida
daqueles que
necessitarem do SAMU.

Prefeito Sargento Francisco reúne-se
com Secretário de Segurança Pública

O Secretário Maurício Barbosa e o Dep. Luiz Argolo
ouviram o relato do prefeito Sargento Francisco

Paz, Amor, Brilho, Fé,  e muitas realizações, é o que deseja a família O
Candeeiro, aos seus colaboradores, amigos, leitores, anunciantes e ao povo de
Candeias e região, nesta data em que o Menino Jesus nasceu para nos salvar.

Feliz Natal e um Próspero Ano novo cheio de grandes conquistas!

O prefeito de Candeias,
Sargento Francisco,
reuniu-se, na manhã do
último dia 11 de dezembro,
com o secretário estadual
de Segurança Pública (SSP-
BA), Maurício Barbosa, e
com o deputado federal
Luiz Argôlo (PP), para tratar
sobre o incidente ocorrido
no 7 passado, quando
sofreu um atentado no
bairro do Malembá.

abdias alves

José Eduardo dos Santos

Natal de
Luz
Candeias

I Feira do Produtor
Rural de Candeias
Com o objetivo de
estimular a agricultura
familiar da zona rural do
município, a Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura
promoveu, nos dias 13 e
14 passados, na praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes,
a I Feira do Produtor
Rural de Candeias.

Tendo como público-
alvo pequenos e médios
produtores rurais, a Feira
foi realizada em parceria
com a Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola
(EBDA), teve  exposição
dos produtos da

agricultura familiar
cultivados no município e
orientações sobre crédito
rural, além de assessoria
técnica para os
produtores presentes.

Apesar de ser uma
cidade conhecida por suas
indústrias, Candeias
possui forte cultura de
produção rural, em
especial no cultivo da
mandioca e da banana, e
na criação de bovinos e
ovinos, como aponta o
diagnóstico levantado
pela Superintendência de
Pesquisa Econômica e
Social da Bahia, em 2010.

Com o objetivo de incenti-
var as vendas do comércio
varejista da cidade, a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de
Candeias - CDL, está promo-
vendo, mais uma vez, o já
tradicional "Natal de Luz
Candeias", que este ano es-
tará sorteando um veículo
Ford K, uma Moto 110 C,
duas TVs LCD de 32", dois
Notebooks e dois Tablets.

Em cada 50 reais em
compras nas lojas
credenciadas, o cliente re-
cebe um cupom para parti-
cipar do sorteio que acon-
tece no próximo dia 6 de ja-
neiro.

Os patrocinadores da
campanha são: Banco do
Brasil, agência Candeias;
Grupo Real Calçados; Im-
pacto Calçados e Confec-
ções; Lojas Planeta e
Teleblocos.

Já foram distribuídos
cerca de quinhentos mil cu-
pons.

  Leia nesta edição
A Coluna Pimenta na Política, do jorna-

lista Eduardo Valença, e os artigos de
Paiva Netto e Vladimir Nascimento.

Todos na página 2
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Espírito e laboratório
Notícia recente pôs em

evidência a
tese do médico
n o r t e -
a m e r i c a n o
S t u a r t
Hameroff e do
físico britânico

sir Roger Penrose segundo a
qual a existência da Alma pode
ser comprovada
cientificamente. Tomando por
base uma teoria de 1996,
sugerem que o cérebro seria
uma máquina biológica, com
100 bilhões de neurônios,
funcionando como rede de
informação.

Entrevistados pelo jornal
inglês “Daily Mail”, os
pesquisadores explicaram a
teoria quântica da consciência,
pela qual as Almas estariam
contidas em estruturas
denominadas microtúbulos,
localizadas, por sua vez, nas
células cerebrais. A gravidade
quântica nesses microtúbulos é,
na opinião deles, a responsável
pelas experiências da
consciência.

Exemplifica o dr. Hameroff:
“Vamos dizer que o coração
pare de bater, o sangue pare de
fluir, os microtúbulos percam
seu estado quântico. A
informação quântica dentro dos
microtúbulos não é destruída.
Ela não pode ser destruída;
simplesmente, é distribuída e
dissipada pelo universo. (...) Se
o paciente é ressuscitado, esta
informação quântica pode
voltar para os microtúbulos, e
ele passa por uma EQM
(experiência de quase-morte)”.

O ESPÍRITO E A MENTE
Ainda são teorias.
Mas observamos crescente

interesse sobre o tema, cujo

campo de pesquisa é muito
vasto. Todavia, necessário se faz
ressaltar que o Espírito ou a
Alma não se resume a uma
projeção da mente carnal, o
raciocínio material. Trata-se de
essência eterna e inteligente
que, enquanto ligada ao corpo
— por um fio luminoso que se
desprende por efeito da morte —
, anima a vida como a
conhecemos no mundo.
Salomão, o governante sábio,
em Eclesiastes, 12:6 e 7, fala-
nos desse “fio de prata”, que, ao
se romper, leva o pó (corpo) de
volta à terra de onde veio, e o
Espírito retorna a Deus, que o
concedeu. Na verdade, como há
décadas dizemos, o Espírito não
é simples projeção da mente.

A CIÊNCIA CHEGARÁ AO
ESPÍRITO

Escrevendo no “Jornal de
Brasília”, em 20/6/1991, afirmei
que tempo há de vir em que o
Espírito será claramente levado
por todos em consideração. A
Ciência está chegando até ele:
o que a Religião intui a Ciência
um dia comprovará em
laboratório. Ciência sem
Religião pode tornar-se secura
de Alma. Religião sem Ciência
pode descambar para o
fanatismo. Por isso, na era ideal
que todos desejamos ver surgir
no horizonte da História, a
Ciência (cérebro, mente),
iluminada pelo Amor (Religião,
coração fraterno), elevará o ser
humano à conquista da
Verdade. Assim como houve
acelerado progresso material

neste século vinte (estávamos
em 1991) — rapidamente
passamos da carroça para o
foguete interplanetário —,
ocorrerá o mesmo no campo do
sentimento (Espírito), de modo
que se estabeleça um mundo
mais apreciável. Conforme
dizia o poeta e jornalista Alziro
Zarur (1914-1979):  “Atingir o
equilíbrio é a meta suprema. O
Bem nunca será vencido pelo
mal”. O equilíbrio virá quando
a criatura, pelo Amor ou pela
Dor, compreender que é preciso
aliar à inteligência do cérebro a
do coração. De qualquer forma
a Humanidade evolui sempre...
Ou será que, materialmente
falando, estamos ainda nos
tempos das cavernas?!...
Evidente que não! O mesmo se
dará no campo moral-
espiritual, e creio que mais pelo
efeito da Mestra Dor, que, por
sinal, é a libertação da Alma.

NATAL MAIS FELIZ
Está em plena atividade a

tradicional Campanha “Natal
Permanente da LBV — Jesus, o
Pão Nosso de cada dia!”, para
proporcionar um Natal mais
feliz a milhares de famílias de
baixa renda. Muitos amigos
têm trazido a sua colaboração,
a exemplo da cantora Paula
Fernandes e dos jogadores de
futebol Luis Fabiano e Fábio
Santos, que vestiram a camisa
da LBV.

Os donativos para esta
campanha podem ser feitos pela
internet, na página
www.lbv.org/natal.

José de Paiva Netto — Jornalista, radialista e escritor. Diretor-
Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV

:www.boavontade.com / paivanetto@ibv.com.br

Briga de gente grande

O clima esquentou na sessão da Câmara Municipal do último dia 29
de novembro entre o vereador Cassimiro Correia (PDT) e a vereadora
Marivalda Silva (PT). Tudo começou quando o vereador Cassimiro
Correia percebeu que o projeto 007 A, referente ao plano de cargos
e salários dos servidores da Câmara, que deveria ser votado pelos
vereadores, simplesmente desapareceu. Inconformado, o pedetista
questionou a presidente da Casa, Maribel Brasil (PSB) sobre o sumiço
do projeto. A presidente simplesmente respondeu que, “O projeto
era para está aqui hoje, mas retiraram. Não sei por que tiraram e,
nem sei quem foi”, explicou Maribel.

Avereadora Marivalda Silva ponderou que a Comissão de Finanças
iria analisar o projeto, porque segundo ela, o reajuste poderia
comprometer as contas do Legislativo no próximo ano.

Foi a gota d’água para que o vereador Cassimiro Correia levantasse
a polêmica sobre os salários dos assessores e a verba de gabinete dos
parlamentares. Em tom de desafio, o pedetista esbravejou: “Me
surpreende muito vereadora a senhora ser líder dos trabalhadores e
dizer que a Casa não tem dinheiro para pagar aos funcionários daqui.
No meu tempo, (referindo-se aos outros mandatos que exerceu na
Câmara) tinha três assessores, hoje têm 13 para cada vereador".

O vereador Cassimiro Correia disse que antes de deixar o mandato,
que se encerra no próximo dia 31 de dezembro, vai dá uma entrevista
mostrando todas as mazelas da Câmara de Vereadores, que segundo
ele, é um verdadeiro cabide de emprego, com vereadores que
recebem mais de 35 mil reais por mês. Vamos aguardar. Tem muita
gente com a “pulga atrás da orelha”.

Acomodação

Quem assumir a presidência da Câmara Municipal de Candeias em 1º
de Janeiro de 2013, logo de cara terá um problemão para revolver:
como acomodar 17 vereadores se o prédio da Câmara foi construído
para alojar apenas 10 parlamentares  e, portanto, tem somente 10
gabinetes? Esta foi a grande falha na construção do belo prédio do
Poder Legislativo, já que todo mundo sabia que uma cidade do porte
de Candeias, com mais de 50 mil eleitores, não poderia ficar com
apenas 10 edis.

De qualquer maneira é de se louvar a atitude do ex-presidente da
Casa, então vereador Antônio Coutinho, o Arigatô, que teve a
coragem de executar a obra, coisa que nenhum outro presidente se
aventurou. Cabe agora, ao vereador que assumir a presidência, usar
da criatividade e adaptar o prédio com a instalação dos novos
gabinetes para acomodar todos os eleitos.

Segundo um empresário da construção civil de Candeias, o
problema é de fácil solução. De acordo com ele, basta que seja
utilizado o porão que existe na parte dos fundos do prédio para a
adaptação dos setores administrativos da Câmara e, onde hoje
funciona esses setores (cerca de oito salas) sejam adaptados os novos
gabinetes. Simples, né?

Eduardo defende Otto

Em entrevista ao radialista Roque Santos, do RMS Notícias e da rádio
Sucesso FM, de Camaçari, o prefeito reeleito de Simões Filho, Eduardo
Alencar (PSD), defendeu a candidatura do vice-governador Otto
Alencar (seu irmão) à sucessão do Governador Jaques Wagner. “Eu
torço para que Otto seja candidato a governador do Estado. Torço
para que Wagner escolha ele para seu sucessor”, revelou,
acrescentando que “Otto é uma pessoa muito sincera, trabalhadora.
Ele trabalha dia-a-dia, hora a hora, momento a momento”, defendeu
Alencar.

No entanto, o prefeito de Simões Filho revelou, também, que  caso
Otto não seja o escolhido pelo governador Jaques Wagner, ele
apoiaria a candidatura de Luiz Caetano, atual prefeito de Camaçari,
para o ocupar o Palácio de Onidina, apartir de 2015.  "Se não for
Otto, torceria para que Caetano fosse o candidato”, sentenciou.

Sobre desigualdades e hipocrisias

O ser humano
sempre está
em busca do
melhor. Seja
no âmbito
profissional,
p e s s o a l ,

financeiro, ele busca, por
segurança e conforto, uma
melhor condição de vida. Tudo
isso é altamente louvável e
perfeitamente compreensível,
desde que essas ações não
impeçam que outras pessoas
também o façam. E pior do que
impedir é tirar vantagem sobre
os direitos das pessoas que mais
necessitam.

Estatísticas recentes
mostram a enorme
desigualdade social. Os 5% mais
ricos do planeta recebem um
terço do total da renda global, e
tanto quanto os 80% mais
pobres. Isso quer dizer que
centenas de pessoas têm mais
recursos do que a soma total da
renda de mais de 5 bilhões de
indivíduos.

E, infelizmente, essas
desigualdades não estão

separadas da nossa realidade
local. Quantas pessoas têm um
trabalho fixo e mesmo assim
ocupa a vaga de outro no setor
público (recebendo salário sem
nem comparecer ao local de
trabalho)? Quantos privilégios
(na saúde, educação, igrejas…)
para membros dos estratos
mais favorecidos? Quantos têm
casa própria (ou condições de
construir uma), mas insistem
em concorrer a um imóvel no
Programa do Governo Federal,
destinadas exclusivamente a
famílias pobres sem moradia?

E isso não apenas na esfera
individual, mas também no
âmbito das instituições.
Quantas vagas de emprego
disponíveis, mas os
mandatários só selecionam
parentes, amigos e conhecidos
(mesmo estes sendo
tecnicamente mais inferiores
que outros candidatos)?
Quantas terras produtivas
existem sem poderem ser
ocupadas por aqueles que delas
precisam? Quantas esmolas são
negadas a pessoas que pedem

na frente das Igrejas? Quantas
famílias passando fome e
religiões denominadas cristãs
constroem templos
megalomaníacos, recheados de
ouro e bens (com o dízimo dos
fiéis), mesmo tendo o Deus que
eles adoram nascido pobre,
numa manjedoura?

Lamentavelmente, quem
mais usufrui o direito alheio são
aqueles que mais detêm
poderes e condições financeiras.
Definitivamente, é uma briga
desleal do ponto de vista moral,
econômico e social.

O paradoxo disso tudo é que
esses mesmos indivíduos que
procuram ludibriar as pessoas
menos esclarecidas, roubando
seus direitos, são os mesmos que
no final do ano, promovem
doações de brinquedos e cestas
básicas, inventam campanhas
de Natal solidário, ou
promovem festas beneficentes.
Será que buscam isentar
impostos de suas empresas?
Será que é desencargo de
consciência por todas as
mazelas praticadas durante o
ano? Talvez estejam
disfarçando para conseguir
uma vaga no céu. Mas, será que
até Deus eles conseguem
enganar?

Vladimir de Souza Nascimento
Psicólogo do CRAS-Caípe, São Francisco do Conde-Ba e
Estudante de Ciências Sociais (UFBA)
CRP-03/04531 www.vladimirnascimento.webnode.com
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Candeias ganha mais três
ambulâncias do Samu 192

O município de Candeias,
Região Metropolitana de
Salvador, agora passa a
contar com novas
ambulâncias do Samu 192
para prestar socorro
imediato a vítimas e
pacientes com
necessidades urgente e
emergente em qualquer
lugar da sede ou distritos.
Quarenta e cinco cidades
baianas foram
contempladas com os 70
novos veículos, sendo três
deles recebidos pelo
prefeito Sargento Francisco
e o secretário municipal de
Saúde, Dr. Eduardo
Andrade para o município
de Candeias,  em
solenidade realizada na
manhã do último dia 1º de
dezembro, no campo da
Federação das Indústria do
Estado da Bahia – FIEB, na
Cidade Baixa, em Salvador,
com a presença do ministro
da Saúde, Alexandre

Prefeito Sargento Francisco assina termo de re-
cebimento das ambulâncias

Padilha, e do secretário
estadual da Saúde, Jorge
Solla.

De acordo com o
ministro Padilha, a entrega
dos novos veículos
objetiva a melhoria da
saúde da população baiana.
“Educação é essencial, mas
saúde é indispensável.
Hoje, não estamos aqui
apenas entregando
ambulâncias, mas, sim, um
serviço que salva muitas
vidas,” pontuou.

Contente com o
recebimento das três novas
ambulâncias, o prefeito de
Candeias, Sargento
Francisco disse que a saúde
da cidade só tem a ganhar e
que muitas mortes poderão
ser evitadas. “Estou muito
feliz com a chegada desses
novos veículos, que traduz
preservação da vida da
nossa população, em
conjunto com as demais
melhorias que a Prefeitura

de Candeias vem realizando
na Saúde nos últimos cinco
meses, como a reforma do
Hospital Ouro Negro, com
a reativação da
maternidade e de dois
centros cirúrgicos, reforma
do Posto Médico Luiz Viana
Filho e dos Postos de Saúde
da Família, além da entrega
do Posto Santa Clara com
completa equipe médica.
Este conjunto de ações,
agora com o auxílio do
Ministério da Saúde e da
Secretaria de Saúde da
Bahia, resultará em mais
qualidade de vida para o
nosso povo,” observou o
prefeito.
Samu 192

O Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (Samu 192) faz
parte da Política Nacional
de Urgências e
Emergências, de 2003, e
ajuda a organizar o
atendimento na rede
pública prestando socorro
à população em casos de
emergência. O serviço
funciona 24 horas por dia e
realiza o atendimento de
urgência e emergência em
qualquer lugar:
residências, locais de
trabalho e vias públicas,
com equipes de
profissionais de saúde,
como médicos,
enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e socorristas
que atendem às urgências
de natureza traumática,
clínica, pediátrica,
cirúrgica, gineco-
obstétrica e de saúde
mental da população.

Crédito
Todo $eu
Banco do Brasil.

Com o crédito do
Banco do Brasil,
Você realiza seus
sonhos agora e tem
até 180 dias para
coneçar a pagar

Dinheiro para usar
como quiser

São as melhores soluções de crédito
para todos os momentos que você
precisar. Reforce o seu orçamento,
faça uma viagem, compre um carro,
uma TV ou até mesmo a casa que
você sempre quis.

Utilize seu crédito nos momentos
certos e realiza seus desejos
sem se apertar.

Conheça as vantagens que
o Banco do Brasil oferece para você.

Se você precisa de dinheiro sem
complicações, para usar como
quiser, confira nossas vantagens

* uma das menores taxas;
* prazos de até 60 meses;
* até 180 dias para pagamento
 da primeira parcela;
* crédito disponível de
até R$ 300 mil;
* débito das parcelas direto
no seu contracheque ou em
conta-corrente
* caso a sua empresa possua
convênio com o BB, você pode
ter condições de taxas  e prazos
ainda melhores;
* possibilidade de renovação
dos seus empréstimos
alongando o prazo
de pagamento e pegando
dinheiro extra.

É fácil e rápido.

Consulte seu extrato e contrate
seu crédito direto nos caixas
eletrônicos, no bb.com.br, pela
Central de Atendimento BB,
pelo celular ou nas agências.

Banco do Brasil
   Agência Candeias
Rua 13 de Maio - Centro

Linha direta para o seu crédito

  (71) 3605-3794

Ronaldinho Gaúcho posa com
morena em show de funk em Salvador

Curtindo férias na capital
baiana, o atacante
Ronaldinho Gaúcho, do
Atlético Mineiro, e Felipe,
goleiro do Flamengo,
aproveitaram para
prestigiar o
Muquiverão. Evento que
reúne, bandas de pagode
baiano como Psirico e
Parangolé. Além dessas
atrações, a festa conta
com um grande show de
funk de Mr. Catra.

(UlPress Comunicação)

Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro e Felipe,
do Flamengo, estiveram em Salvador

Que a Alegria e a Paz do
Natal permaneçam em
todos os lares de
Candeias, da Bahia e do
Mundo,  por  todo o Ano
Novo e Sempre. E que
possamos realizar os
nossos sonhos em 2009.
São os votos deSão os
votos do amigo
Georgem Moreira

   Feliz Natal!

Atender a todos com a mesma simpatia e presteza marcaram,
definitivamente, a atuação do vereador Antônio Gilson Alves da

Silva, o Bobó, ao longo dos seus três mandatos na
Câmara Municipal de Candeias. Agora, que deixa o
Parlamento, o vereador Bobó tem a sua
responsabilidade  ainda maior, para continuar
prestando serviços à sua comunidade.

Bobó quer desejar aos seus familiares, amigos,
correligionários e a todo povo de Candeias, Boas
Festas e um Novo Ano muito feliz

BOAS FESTAS & FELIZ NATAL

Que a Paz do Natal e a Alegria das Festas de Final
de Ano possam permanecerem em 2013, trazendo
muita prosperidade e realizações para toda a

comunidade de Candeias, da Bahia e do Brasil.

São os votos do Sindicato dos
Empregados dos Comércio

de Candeias
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA

Presidente

Casamento de Fernando e Sandra

Dr. João Lucena

O Laboratório Nossa Senhora de Fátima deseja a
todos os seus clientes, colaboradores, amigos e
fornecedores, um Feliz Natal, com muita Paz, Saúde
e Realizações, e um Ano Novo cheio de Luz e
Prosperidade.São os sinceros votos do Dr. João
Lucena e de toda a família do

LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

BOAS FESTAS!

JOÃO SOARES NUNES
Diretor

Que o badalar dos Sinos de
Natal, anunciando o nascimento

do Menino Jesus, traga para
todos nós no ano que se inicia,

muita Paz, Amor e
Prosperidade!

É com muita honra e
satisfação que nos
dirijimos ao povo de
Candeias para desejar
Boas Festas e um Ano
Novo repleto de Paz,
Amor e que o Menino
Jesus ilumine todos os
nossos lares.

São os sinceros votos
de

Olívério e Rose

Depois de cinco anos de convi-
vência, os jovens Sandra e
Fernado resolveram oficializar o
relacionamento. O casamento no
civil aconteceu no último dia 11
de dezembro no Fórum da cida-
de, para a satisfação dos pais dos
noivos, Valfrido Teixeira, o Ba-
rão e D. Valdelice (pais de
Sandra) e José Antônio e D.
Islane (pais de Fernando). Os
padrinhos foram Lenadro Lima e
Dalila Reis, e Josedete (Jóia)
Zenilson. O casal tem três filhas:
Iasmin Tainá, Giulia Camile e
Aurea Gabriela. Depois da ceri-
mônia, foi oferecido um almoço
na chácara dos pais da noiva. Toda a família de Barão prestigiou o casamento da Caçula, Sandra
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CDL, 28 ANOS
AJUDANDO O

COMÉRCIO DE
CANDEIAS A

CRESCER

Candeias
pode
atrair
novas
indústrias
No último dia 30 de
novembro, o prefeito de
Candeias, Sargento
Francisco, acompanhado
do seu vice Bom Jorge, se
reuniu com o secretário de
Indústria, Comércio e
Mineração da Bahia, James
Correia, e com o deputado
federal Luiz Argolo, com o
objetivo de buscar mais
investimentos para a
cidade, atraindo novas
indústrias e fábricas que
fomentem o
desenvolvimento do
município.

 
Há pelo menos dois

meses, a prefeitura tem
dialogado com diversas
secretarias e autoridades,
demonstrando interesse e
necessidade de
movimentar o mercado e o
comércio de Candeias.
“Temos mostrado às
autoridades, secretarias e
órgãos competentes que
Candeias tem potencial
para abrigar grandes
fábricas e indústrias. Se
conseguirmos atrair boas
empresas para o nosso
município, mudaremos a
realidade de quase toda a
população, com o aumento
significativo do índice de
emprego e renda do
candeiense”,  afirmou o
prefeito.

Outras reuniões estão
marcadas ainda para este
mês de dezembro, e
também já para o ano de
2013.

Compromisso com a excelência na
formação integral do seu filho
Ensino Fundamental I e II,
Ensino Médio e Cursos Técnicos
Matrícula prorrogada até dia 30/12
Rua 2 de Fevereiro, 120 A - Centro
Fone: (71) 3601-9174 - Candeias-Bahia

Desejamos a
toda
comunidade
candeiense
Boas Festas!

O Candeeiro

Defensora pública  recebe
Comenda Maria Quitéria

Em sessão solene
realizada no último dia 14
de dezembro, a defensora
pública e ativista de
Direitos Humanos, Tereza
Cristina Almeida Ferreira
foi homenageada na
Câmara Municipal de
Salvador, com a Comenda
Maria Quitéria. O título é
um reconhecimento do
Legislativo Municipal,
para mulheres que
prestaram serviços
relevantes em benefício à
população baiana.

Liderança política no
fortalecimento da
categoria, Tereza assumiu
a defensoria geral da Bahia
pela primeira vez em
2007, sendo em seguida Por LUANA ROCHA

Dra.Tereza Cristina

reeleita para o biênio 2009-
2001. Nas duas vezes em
que foi eleita, a defensora
foi a mais votada no
processo eleitoral da
formação da lista tríplice.
No mesmo período, ela
também acumulou função
de presidente do Conselho
Nacional de Defensores
Públicos Gerais
(CONDEGE), sendo a
primeira baiana a ocupar o
cargo.

Ela foi ainda
responsável pela
reabertura da Associação
Estadual dos Defensores
Públicos do Estado da Bahia
(ADEP/BA), presidindo-
a por dois mandatos (2002-
2004/2004-2006). Sua
condução na ADEP/BA
permitiu, junto à
Assembleia Legislativa, a
aprovação de Leis que
asseguraram a autonomia
administrativa e financeira
da instituição, além da
ampliação do respeito
político das lutas de sua
categoria, inclusive junto a
outros segmentos
corporativos e populares.

Segundo a vereadora
Vânia Galvão (PT), autora

da iniciativa, conceder a
Comenda Maria Quitéria à
defensora, significa
“homenagear um exemplo
de mulher e de defensora
pública, que dedicou a sua
vida pela popularização do
Direito e para que todas as
pessoas tivessem, na
prática, o acesso à Justiça”.
“Ela é uma mulher que não
foge das batalhas e que
deposita esperanças na
transformação social
através do ativismo
político. Tereza dignifica,
sim, o povo de Salvador e
do Estado da Bahia”,
afirmou.

Também em sua gestão,
a Defensoria Pública da
Bahia dobrou o número de
profissionais, nomeando
86 profissionais em quatro
anos e ampliou o
orçamento da instituição
em 800%. Sua atuação a
frente da defensoria ainda
foi responsável pela
descentralização dos
trabalhos do órgão pelo
interior do Estado, para
atender a população mais
vulnerável.

A Cantaxi deseja aos seus
Clientes, Colaboradores e
Amigos, Boas festaa e um
Ano Novo cheio de PAZ

Que o Natal e o Ano Novo
traga muita Felicidade e
realizações para todos é o
que deseja a União Gesso
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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

Peregrinação Diocesana é
realizada em Candeias

O prefeito do município de
Candeias, Francisco Silva
Conceição, e a primeira-
dama, Rosineide
Conceição, participaram da
1ª Peregrinação de Luz e Fé
ao Santuário de Nossa
Senhora das Candeias,
promovida pela Diocese de
Camaçari, realizada no
último domingo (25), em
Candeias.

O evento reuniu cerca de
sete mil fiéis que se
concentraram em frente à
empresa Graftech,
localizada na Fazenda
Mamão, em Candeias. O
grupo seguiu caminhando
em direção à Igreja Matriz
Nossa Senhora das
Candeias, passando antes
pelas principais ruas e
praças da cidade.

Os devotos caminharam
cerca de seis quilômetros
até o Santuário, onde foi
celebrada a Santa Missa
Solene pelo bispo
diocesano Dom João Carlos
Petrini.

De acordo com o Padre
Miguel, de Candeias, este
ano o evento celebra o Ano
da Fé e promove três
grandes reflexões, a

PROVA DE FÉ Evento reuniu, em Candeias, cerca de sete mil
fiéis de diversas cidades da Região Metropolitana de Salvador

Centenas de católicos acompaharam a peregrina-
ção pelas principais ruas de Candeias

Ascom / PMC

Candeias terá mais 10 leitos de
UTI para usuários do SUS

Os candeenses e moradores
de cidades vizinhas
usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) agora
contam com mais dez leitos
de terapia intensiva (UTI).
O contrato de pactuação foi
assinado na manhã do
último dia 30 de novembro
pelo secretário estadual da

Saúde, Jorge Solla, e o
diretor geral do Hospital
Medicina Humana, José
Carlos Prado Correia. O
prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, e o
secretário municipal de
Saúde, Dr. Eduardo
Andrade, também
participaram do ato.

Acompanhado pelo
superintendente de Gestão

dos Sistemas de Regulação
da Atenção à Saúde
(Suregs), Andrés Alonso, a
comitiva formada pelo
secretário estadual Jorge
Solla, prefeito Sargento
Francisco, secretário
municipal Eduardo
Andrade, diretor geral do
Hospital José Carlos Prado,
diretor médico Alex Brito e
a prefeita eleita em Dias

D’Avila Jussara Márcia,
inspecionou as instalações
da unidade, a qual o diretor
Alex Brito garante possuir
excelência na equipe de
profissionais intensivistas e
nos equipamentos
disponíveis nos leitos de
UTI. Alex Brito ressaltou
ainda que a Unidade de
Terapia de Intensiva do
Hospital Medicina Humana,
localizado em Candeias,
segue todos os protocolos
internacionais e os exigidos
pelo Ministério da Saúde.

Dos dez novos leitos
contratados pela Secretaria
da Saúde do Estado (Sesab),
cinco estarão disponíveis
imediatamente para a
Central de Regulação do
Estado e os outros cinco
estarão disponíveis até
fevereiro de 2013. Com a
contratação, a Sesab está
investindo um milhão de
reais a título de incentivo e
mais R$ 4,6 milhões por
ano. Segundo o secretário
Solla, as instalações do
Hospital de Medicina
Humana são muito boas e a
disponibilização destes
leitos de UTI será muito
importante para toda a
região. “A contratação de

dez novos leitos de UTI
aqui foi estratégica, pois as
cidades de Madre de Deus,
Candeias e São Francisco do
Conde não possuem
nenhuma oferta deste tipo
de serviço pelo SUS,”
lembrou.

De acordo com o
prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, agora
os pacientes de Candeias
que precisam de
tratamento intensivo não
precisarão mais se deslocar
até a capital baiana, o que
resulta em mais conforto
para pacientes e familiares.
“Poupando o deslocamento
de pacientes que precisam
de cuidados redobrados até
Salvador, também se
evitará o desconforto deste
deslocamento, o que reflete
no estado clínico dos
usuários da UTI”, ressaltou.

Com a disponibilidade
dos novos leitos, as nossas
equipes médicas do
município encaminharão
os pacientes carentes de
tratamento intensivo para
que o Estado os regule para
a unidade possuidora de
UTI mais próxima, que
agora é o Hospital Medicina
Humana, aqui na cidade.

Prefeito Sargento Feancisco ladeado por representantes da HUME

Ascom / PMC

Campeonato
Brasileiro de
Karatê
aconteceu no
último dia 2
de dezembro
em Candeias

Como vem acontecendo
desde 2006, foi realizado
no último dia 2 de
dezembro, no Ginásio
Municipal de Esportes,
mais uma edição do
Campeonato Brasileiro de
Karatê, organizado pela
Academia Banzay e apoiado
pela Prefeitura Municipal
de Candeias, através da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer. O evento,
que já se tornou um dos
mais importantes
acontecimentos esportivos
da cidade, contou com a
presença de várias
autoridades municipais, a
exemplo do secretário de
Esportes e Lazer, Rosevaldo
Brito, conhecido como
Corró.

Bastante prestigiado
pelo público que gosta do
esporte, o campeonato
Brasileiro de Karatê,
realizado em Candeias, tem
revelado grandes atletas ao
longo desses últimos anos,
para alegria do professor
Everaldo, diretor da
Academia Banzay.

primeira sobre o próprio
evento (“Ano da Fé – Papa
Bento XVI”), a segunda
sobre a Jornada Mundial da
Juventude, que este ano
ocorrerá no Brasil, na
cidade do Rio de Janeiro, e
a terceira, sobre os dois
anos de fundação da
Diocese da Região
Metropolitana de Salvador.

CMT apoiou o evento
Para garantir o sucesso

do evento, a Coordenação
Municipal de Trânsito de
Candeias, em parceria com
a 10ª Companhia da Polícia
Militar e a Polícia
Rodoviária Estadual
organizou o trânsito e
cuidou da segurança dos

fiéis durante todo o
p e r c u r s o .
“Disponibilizamos duas
viaturas com guarnições
completas, que
acompanharam todo o
trajeto, e mais 18 agentes de
trânsito, que estiveram
monitorando o trânsito até
à 1h desta segunda-feira
(26), inclusive formando
barreiras com cones, a fim
de que participantes e não-
participantes pudessem
locomover-se pelas ruas da
cidade sem problema
algum,” explicou o diretor
da CMT de Candeias,
Agnaldo Souza.

Secretaria de Educação apresenta
o 1º relato de experiência do
projeto musical Sonare 2012

Cumprindo com sucesso o
seu segundo ano no
município de Candeias, o
Projeto Sonare apresentou,
através da Secretaria
Municipal de Educação, o
seu 1º Relato de
Experiência 2012, na
manhã do dia 30 de
novembro, na Casa
Paroquial da Igreja Nossa
Senhora das Candeias.

O Projeto Sonare, que
tem por objetivo principal
promover a educação
musical como forma de
auxiliar na construção de
valores humanos nas
crianças, também trabalha
a valorização da família e o
não às drogas e à violência.

Orientadas pela
educadora musical Neide
dos Santos Barbosa, as
crianças do ensino
fundamental I de escolas
municipais de Candeias
cantaram e encantaram a
plateia formada por pais,
amigos e educadores.
Dentre as canções
apresentadas, estão: “Aos

olhos do Pai”, “A noite do
meu bem”, “Esperança” e
“Peixe”, todas infantis.

Uma aula aberta
também fez parte da
programação com o ensino
da percussão corporal,
atenção, concentração e
memória, percepção
rítmica e percepção
melódica.

No encerramento, a
educadora musical Neide
Barbosa, em nome de todos
os “filhos da música”, como

assim ela chama às
crianças, agradeceu a toda
equipe da Secretaria de
Educação envolvida no
Sonare, como as
incentivadoras do Sonare
Rosa Maria, Vânia, Jamile
Nova e a secretária Maria da
Conceição Sobral Gomes.
Recebem também
agradecimentos o vereador
Serrinha SS e o prefeito
Sargento Francisco, pelo
apoio ao Projeto.

Ascom / PMC

Alunos do projeto Sonare se aresentam em público

Leia, anuncie e divulgue
o seu jornal O Candeeiro

  INFORMAÇÃO COM CLAREZA
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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 20Fone: (71) 3601-3108 - Candeias-Bahia

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.

A Real Calçados deseja
aos seus colaboradores,
clientes e fornecedores,

BOAS FESTAS e um 2013
cheio de Paz, Amor e
grandes realizações

                                                                                 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:


