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Formandos em Enfermagem do ICB prestam
homenagem ao empresário Walfredo Barão

Candeias faz 61 anos de emancipação
e continua com problemas estruturais
Candeias está em festa.
Hoje o município comple-
ta mais um ano de emanci-
pação política, para alegria
daqueles que lutaram pela
sua autonomia, dos seus di-
rigentes e do seu povo.

Nesses 61 anos de inde-
pendência de Salvador (até
1958 o território de Candei-
as era um subúrbio da ca-
pital), muitas transforma-
ções ocorreram: sua popu-
lação centuplicou, surgi-
ram novos bairros e ruas,
diversas indústrias se ins-
talaram no seu território, o
comércio cresceu, mas jun-
to vieram os problemas de
infraestrutura, com defici-
ência nos setores de educa-
ção, saúde e urbanismo,
principalmente por causa
da sua topografia acidenta-
da.

O município hoje admi-
nistra uma invejável recei-
ta mensal de aproximada-

O professor Osvaldo Miranda Filho, diretor do ICB
entrega ao Barão a placa em sua homenagem

FAC oferece vários cursos
de pós-graduação

Apesar da construção do anel viário, a cidade enfrenta um enorme tráfego no perímetro urbano da BA 522

A Faculdade Regional de Filo-
sofia, Ciências e Letras de

Profa. Conceição Sobral,
diretora-acadêmica da FAC

Em uma solenidade realiza-
da no último dia 27 de julho,
na Câmara Municipal de São
Francisco do Conde, os alu-
nos do curso técnico em En-
fermagem do Instituto do
Conhecimento da Bahia-ICB,
realizaram a cerimônia de
colação de grau.

O Paraninfo da turma foi
o empresário Walfredo Ba-
rão Melo Teixeira, que não
pode comparecer ao evento
por motivos de saúde, mas
recebeu das mãos do profes-
sor Osvaldo de Miranda Fi-
lho uma placa em sua home-
nagem, onde estava escrito:
“Seintimo-nos honrados em
ter como Paraninfo uma pes-
soa de grande competência.

Formandos do curso téc-
nico em Enfermagem do ICB.

Henri Slezynger, presidente do grupo
Unigel, é condecorado pela ACB
A outorga da Medalha do Mé-
rito Empresarial Conde dos
Arcos ao empresário Henry
Armand Slezynger marcou as
comemorações dos 208 anos
de fundação da Associação
Comercial da Bahia, na noite
do último dia 15 de julho.

A mais alta honraria con-
cedida pela casa foi instituída
em 16/12/1986 para homena-
gear empresários de notável
conduta pública que tenham
prestado relevantes serviços
ao desenvolvimento econômi-
co, social e cultural da Bahia
através da sua ação empreen-
dedora. Henry Armand Slezynger e Adary Oliveira, autor da

indicação que homegeou o empresário belga-paulista

Foto: Hitanez Freitas

LBV comemora
Dia do Amigo
com festa para
idosos
atendidos

Os idosos da LBV partici-
pam de atividades físicas
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No último dia 20 de julho, a
Legião da Boa Vontade (LBV)
celebrou o Dia do Amigo, com
festa para os idosos atendidos.
Na ocasião, participaram os
idosos assistidos pela Entida-
de em suas unidades da Ribei-
ra e Bonocô.

mente 25 milhões de reais,
em repasses dos governos
estadual e federal, além dos
recursos gerados pelos im-
postos municipais. Mesmo
assim, a população carece
de obras estruturantes, ca-
pazes de melhorar a quali-
dade de vida dos seus mais
de 90 mil habitantes espa-
lhados pela sede e distritos
da zoza rural.

Para celebrar a data, a
Prefeitura e a Câmara Mu-
nicipal elaboraram uma
vasta programação, que se
inicia com Alvorada Festi-
va com espocar de fogos de
artifícios, hasteamento das
Bandeiras, do Brasil, da
Bahia e do Município, cele-
bração de uma missa em
Ação de Graças na Igreja
Matriz de Nossa Senhora
das Candeias e culmina
com a realização de uma
sessão solene na Câmara
dos Vereadores.

As obras para a construção do palco fixo  da Igreja de
Nossa Senhora das Candeias estão bem adiantadas

Prefeitura de Candeias firmou
convênio com a Igreja de Nossa
Senhora das Candeias para
construção do palco fixo ao
lado da Matriz

Madre de Deus está entre
as vinte cidades
brasileiras contempladas
com o Prêmio
InovaCidade 2019
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Igor Oliveira, ao lado de
Julio Semeghini, vice-
ministro da Ciência, Inova-
ções  e Comunicações

Candeias-FAC, que há quase
18 anos vem prestando rele-
vantes serviços ao ensino su-
perior da Região Metropolita-
na de Salvador, com o campus
no distrito de Caroba, em Can-
deias, já formou e mandou
para o mercado de trabalho
centenas de alunos nas áreas
de Pedagogia, Enfermagem,
Administração e do curso tec-
nólogo em Sistema de Infor-
mação. Agora, a instituição
está oferecendo vários cursos
de pós-graduação.



Edição de Agosto de 2019 - Página 2 OpiniãoO Candeeiro

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Diretora de Jornalismo
Sophia Mídian Bagues

Diretor-Superintendente
José Eduardo dos Santos

Fundado em Fevereiro de 2005
por José Eduardo dos Santos

O Candeeiro Editora Ltda.      CNPJ 14.491.781/0001-79
Rua 13 de Maio, 01 - Ed. Domingos Requião - Sala 105

Fones: (71) 3451-2008 / 99987-0469
E-mail: ocandeeiro@terra.com.br

Site: jornalocandeeiro.com.br

Candeias - Bahia

Representante Comercial: Tábula Veículos de Comunicação
As colunas e artigos assinados são da inteira responsabilidade dos

seus autores, não representando necessariamente a opinião do jornal

Impressão: Inforgraf

Editora Gráfica

Fone: (33) 3275-5544

WatsApp (33) 8432-7067

Pimenta na Política

Por José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br
eduvalenca@terra.com.br

José de Paiva Netto, jornalista, escritor e radialista.

Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV

paivanetto@lbv.org.br / www.boavontade.com

Por Paiva Netto

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre

em Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e

palestrante. CRP-03/4531 / WatsApp: (71) 98809-3157

Por Vladimir NascimentoPor José de Paiva Netto

A ILUSÃO DA MERITOCRACIA

A palavra meritocracia vem do latim me-
reo, que significa merecer, ser digno de
algo. É como se uma pessoa, a partir dos
seus esforços, estudos, trabalho, tivesse um
reconhecimento e ocupasse um lugar de
destaque na hierarquia da sociedade.

Porém, na prática, esse tipo de recom-
pensa social em função de um comporta-
mento é mera ilusão. Nem sempre o me-
lhor aluno da turma, o que tira as melhores

notas será, futuramente, o profissional mais competente na sua
área de atuação. Nem sempre os melhores profissionais rece-
bem os maiores salários ou tem as melhores condições de tra-
balho, mas talvez aqueles que são protegidos pelo chefe, ou os
que têm interesses em bajular alguém para, de alguma forma,
ser beneficiado.

No Brasil, por exemplo, onde a educação é relegada, vista
como algo supérfluo, não é incomum encontrarmos trabalha-
dores sem quaisquer níveis de escolaridade, mas com salários
absurdamente maiores do que aqueles que se esforçaram psí-
quica e financeiramente para aprender. Por exemplo, um jo-
gador de futebol, mesmo que seja analfabeto e que nem saiba
falar minimamente sua língua portuguesa, geralmente ganha
infinitamente mais que um professor ou um médico.

Não estamos, com isso, depreciando qualquer profissão,
visto que todas são importantes e válidas; porém, em nosso
país, estudar para ascender profissionalmente é um mito. Em
outras nações mais desenvolvidas, o investimento educacio-
nal é massivo desde a mais tenra infância, e à medida que o
indivíduo vai crescendo, estudando, se aperfeiçoando, vai sen-
do valorizado moral e financeiramente. Tais iniciativas gover-
namentais não são em vão, tem um propósito e uma lógica:
quanto mais valorizado for o trabalhador mais ele será moti-
vado a estudar, aprender, inovar e, consequentemente, fazer o
país avançar de forma significativa.

Mas, enquanto vivemos nesse retrocesso no Brasil, será raro
encontrarmos estudantes ou profissionais que queiram se aper-
feiçoar, pois sabem que dificilmente terá um retorno espera-
do. Muito pelo contrário, pode haver uma exploração excessi-
va do trabalhador através do assédio intelectual (utilização in-
devida das habilidades do colaborador, sem o devido reconhe-
cimento financeiro), desencadeando doenças como estresse,
transtorno de ansiedade, depressão.

E na esfera pública essa desvalorização é ainda pior, mas a
lógica é bem mais fácil de entender: o cargo político geralmen-
te é mais valorizado financeiramente que o PHD porque, afi-
nal, é isso que dá voto e, consequentemente, faz com que eles
permaneçam no poder.

Dentre tantos casos que ilustram a
necessidade de o espírito solidário reger a
economia nas civilizações, é oportuno
ressaltar o brilhante trabalho da dra. Elinor
Ostrom (1933-2012), única mulher até hoje
a receber o Prêmio Nobel de Economia. Ela
e Oliver Williamson foram laureados em
2009, ambos por pesquisas na área de
governança econômica.

A saudosa professora da Universidade de Indiana, EUA,
teve de vencer os preconceitos acadêmicos contra a mulher para
se graduar em Ciência Política. De origem humilde, interessou-
se por estudar a organização de comunidades e a gestão que
fazem dos recursos comuns, a exemplo das áreas florestais e
de pesca. Ela acreditava que as pessoas, por si sós, alcançariam
formas racionais de sobreviver e de conviver bem. Seria possível
estabelecer laços de confiança entre os indivíduos e desenvolver
regras, respeitando as particularidades dos sistemas ecológicos,
a fim de que houvesse cuidado e proveito coletivos dos bens
disponíveis. Isso foi de encontro à teoria econômica em vigor,
chamada “tragédia dos comuns”, baseada numa visão de que o
ser humano, agindo apenas de forma egoísta, levaria à ruína
os recursos naturais.

E as extensas pesquisas de campo que ela realizou nas
florestas do Nepal, nos sistemas de irrigação da Espanha, nas
vilas montanhosas da Suíça e do Japão, nas áreas de pesca da
Indonésia, entre outros locais, confirmaram sua hipótese de
que é possível haver convivência harmoniosa e uso responsável
das condições que a Natureza oferece. Verificou-se que não se
poderiam reduzir as pessoas à ganância de tão somente buscar
o máximo de ganhos individuais. Porquanto, deve-se
compreender que a vida é composta de propósitos mais amplos
e que a ajuda mútua se apresenta como item de necessidade
básica da Alma humana. Em artigo científico, de junho de
2010*, a dra. Ostrom concluiu:

— Por quase todo o século passado, analistas de
políticas públicas têm postulado que o grande objetivo dos
governos é projetar instituições para forçar (ou empurrar)
indivíduos completamente egoístas a alcançar melhores
resultados. Extensa pesquisa empírica me leva a argumentar
que, pelo contrário, o principal objetivo das políticas públicas
deve ser facilitar o desenvolvimento de instituições que
despertem o que há de melhor nos seres humanos. Precisamos
nos perguntar como instituições policêntricas variadas
ajudam ou impedem inovação, aprendizado, adaptação,
integridade de caráter, níveis de cooperação dos
participantes, bem como a conquista de resultados mais
efetivos, equitativos e sustentáveis, em escalas múltiplas. (O
destaque é meu.)

Nada melhor do que acreditar e investir no potencial
divino dos indivíduos. Não nos cansamos de afirmar: nascemos
na Terra para viver em sociedade, Sociedade Solidária
Altruística Ecumênica; portanto, fraternalmente sustentável.

Tudo que do Amor Divino nasce é verdadeiramente subli-
me. De certo, firmado nessa realidade, o dramaturgo e poe-
ta francês Victor Hugo (1802-1885) ensinava que ”o Espíri-
to se enriquece com aquilo que recebe, e o coração, com o
que dá”.
Ora, sem o Amor, que é Deus, o ser humano vive desgover-
nado, longe da Verdade, que é a Palavra Dele: ”Pai, Tua
Palavra é a Verdade” (Evangelho de Jesus, segundo João,
17:17).

Se você não crê na existência do Pai Celestial, não se sin-
ta excluído pela minha afirmativa. Pense então em bom sen-
so, porque quem não o exercita também vive em desgover-
no.

Deus tem muitos sinônimos, tais como Amor, Fraterni-
dade, Solidariedade, Compaixão, Clemência, Generosidade,
Misericórdia, Altruísmo, Justiça e tudo o mais que valoriza
a criatura humana, conduzindo-a à Paz consigo mesma, ex-
tensivamente aos outros.

A Face Divina 
Por consequência, o Criador não apoia manifestações de

ódio em Seu Santo Nome. Muito apreciável, portanto, esta
admoestação de Martinho Lutero (1483-1546): ”Não dese-
jo que as pessoas lutem em favor do Evangelho pela força e
pelo morticínio. O mundo tem de ser conquistado com a
palavra de Deus”.

A que Deus se refere o Reformador? Certamente que não
ao antropomórfico, criado à imagem e semelhança do ho-
mem, mas a respeito Daquele, definido por João Evangelis-
ta, na sua Primeira Epístola, 4:16:  ”E nós conhecemos e cre-
mos no Amor que Deus tem por nós. Deus é Amor. E aquele
que permanece no Amor permanece em Deus, e Deus, nele”.

E tamanha é a compreensão que Lutero tinha de Deus
que o versículo de sua preferência na Bíblia fala por si mes-
mo, a ”quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir”: ”De tal
maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu o Seu Filho
Unigênito, de forma que todo aquele que Nele crê não pere-
ça, mas tenha a Vida Eterna” (Evangelho do Cristo, segun-
do João, 3:16).

O velho pregador germânico sabia que não há outro ca-
minho, senão o do Amor, sinônimo de Caridade.

Outro sábio da História, Dante Alighieri (1265-1321),
em A Divina Comédia, escreveu:  ”O Amor que move o Sol e
outras estrelas”.

Por isso, viver afastado Dele é sofrer a orfandade da
Alma. O Deus Divino não tem bigode nem barba. A Sua Face
é o Amor.

Deus tem muitos sinônimos
Desafiando o tabu individualista

Dailton Filho é homenageado pelo
Bloco Malê do Malembá

O ex-presidente da Câmara de
Vereadores de Madre de Deus,
Dailton Filho, foi um dos ho-
menageados pelo presidente
do Bloco Malê do Malembá,
de Candeias, em cerimônia
realizada no último dia 17 de
julho, na Câmara Municipal.

Na justificativa, o presi-
dente do Malê do Malembá,
Rubem do Malembá, disse que
Dailton Filho sempre foi uma
parceiro do projeto da sua ins-
tituição. “Sempre que procu-
ramos o doutor Dailton, fo-
mos recebidos de braços aber-

tos. Ele sempre apoiou a nos-
sa iniciativa. Por isso, é muito
justo que ele receba essa ho-
menagem”, pontuou Rubem,
acrescentando que Dailton Fi-
lho é um homem “de bom co-
ração”.

Agradecido pela homena-
gem, Dailton Filho usou a pa-
lavra e parabenizou o presi-
dente do Malê do Malembá
pelo trabalho social que Ru-
bem realiza na cidade de Can-
deias. “Conheço o trabalho de
Rubem a muito tempo e sei da
sua luta para conseguir tocar
o seu projeto”, disse o ex-pre-
sidente da Câmara Municipal
de Madre Deus, agradecendo
pela homenagem. “Me sinto
muito honrado em está aqui
nessa hora recebendo esse tro-
féu, muito obrigado Rubem e
pode sempre contar comigo”,
encerrou Dailton Filho.

Ex-vereador Dailton Filho

Niltinho afirma que “PP terá
candidatos próprios na RMS

Na condição de deputado es-
tadual mais votado PP na Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor (RMS), Niltinho será um
dos líderes do processo das
sucessões municipais pelo
partido progressista.

“A orientação do presiden-
te do partido, o vice-governa-
dor João Leão, é termos o
maior número de candidatos
nos municípios da Bahia. E na
RMS não será diferente. Te-

mos potenciais pré-candida-
tos, a exemplo de Fábio Lima,
de Camaçari, assim como
muitos outros líderes em suas
cidades que são filiados ao
PP”, disse o deputado.

O PP tem hoje 57 prefeitos
na Bahia.  E PP e PT dividem
as maiores bancadas na As-
sembleia Legislativa da Bahia.
São atualmente dez deputa-
dos estaduais pelo PP, inclu-
indo o presidente da Casa, de-
putado Nelson Leal.

Atualmente na região, o PP
comanda as prefeituras de
Candeias (Pitagoras Ibiapina)
São Francisco do Conde
(Evandro Almeida) e Madre
de Deus, que é administrada
por Jeferson Andrade.

Niltinho e João LeãoDeputada do PSL destina emenda de
300 mil para o município de Candeias
A Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Candeias, Vereado-
ra Lucimeire Magalhães, rece-
beu no último dia 23 de julho,
em seu gabinete, o Presidente
do PSL de Candeias, Kevin
Bastos, que protocolou o ofí-
cio N° 002/2019, informando
que a Deputada Federal Pro-
fessora Dayane Pimentel,
apresentou Emenda Parla-
mentar que destina 300 mil
reais para o município, em re-
cursos para serem aplicados
na área da saúde.

A Presidente do Legislati-
vo Municipal recebeu em
mãos, o documento protoco-
lado, agradecendo à Deputa-
da Dayane Pimentel pela de-
ferência ao município de Can-
deias

O Presidente do PSL Mu-
nicipal, Kevin Bastos, duran-
te a visita, fez questão de afir-
mar que o partido estará à dis-
posição do município sempre
que necessário, assegurando
que essa é a primeira de mui-
tas outras ações que serão exe-
cutadas em benefício de Can-
deias.

Kevin entrega o ofício a
Lucimeire Magalhães

Fabíola critica
suspensão de
vestibular na
Unilab
Representante da comunida-
de LGBT na Assembleia Legis-
lativa da Bahia, a Deputada
Fabíola Mansur (Foto) rea-
giu à postura do presidente
Bolsonaro que após interfe-
rência do Ministério da Edu-
cação (MEC) suspendeu um
vestibular específico para can-
didatos transgêneros e inter-
sexuais da Universidade da

Chico diz que pode ser candidato

Sargento Francisco

O ex-prefeito de Candeias, sar-
gento Francisco, assegurou a
coluna durante um evento na
Câmara Municipal de Candei-
as, a sua disposição em colo-
car o nome na disputa pela
Prefeitura nas próximas elei-
ções municipais.

De acordo com o ex-chefe
do Executivo Municipal, ain-
da está muito cedo para garan-
tir uma provável candidatura,
mas o apelo que vem das ruas
o incentiva a pensar nessa pos-
sibilidade.

“Por onde as pessoas per-
guntam se sou candidato e
como todo político, estou dis-
posto a atender o chamamen-
to dos meus munícipes, só que
ainda falta mais de um ano

para as eleições e ainda tem
muita coisa para acontecer, diz
o sargento Francisco, sem ne-
gar, nem confirmar que é can-
didato.

Integração da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), no último
dia 16 de julho.

Para a deputada do PSB, o
Governo Bolsonaro mais uma
vez caminha na contramão
dos direitos humanos e de-
monstra toda sua desumani-
dade ao cancelar um edital
que visava promover a inclu-
são de pessoas trans no ensi-
no superior.

Renovação na Câmara de Vereadores
“Analistas políticos” de Can-
deias, principalmente os que
frequentam o “senadinho” de
Evando (Topo Lanche), avali-
am que a renovação na Câma-
ra de Vereadores de Candeias
nas eleições do ano que vem,
deve ultrapassar a casa dos
50%, tamanha é a insatisfação
da população como desempe-

nho dos edis na atual Legisla-
tura.

De acordo com o que se co-
menta na cidade, dos 17 vere-
adores, apenas cinco ou seis
têm a reeleição garantida. “O
povo já não está querendo vo-
tar e os vereadores não se aju-
dam, assim fica difícil se ree-
leger”, avalia um ex-vereador.
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Henri Slezynger é o 8º condecorado
com a Medalha do Mérito
Empresarial Conde dos Arcos
A outorga da Medalha do Mé-
rito Empresarial Conde dos
Arcos ao empresário Henry
Armand Slezynger marcou as
comemorações dos 208 anos
de fundação da Associação
Comercial da Bahia, na noite
desta segunda-feira, 15/07.

A mais alta honraria con-
cedida pela casa foi instituída
em 16/12/1986 para homena-
gear empresários de notável
conduta pública que tenham
prestado relevantes serviços
ao desenvolvimento econômi-
co, social e cultural da Bahia
através da sua ação empreen-
dedora.

“Todos os homenageados
fizeram mudanças extraordi-
nárias em nossa sociedade.
Um incansável da produção
industrial, Henry Armand Sle-
zynger foi um dos primeiros
empresários a acreditar no
Polo Industrial de Camaçari.
Trata-se de um belga-paulis-
ta, um paulista-baiano, que,
por toda sua trajetória, mere-
ce nossos aplausos”, justificou
Adary Oliveira, responsável
pela indicação.

Durante a homenagem,
Henry Armand Slezynger não
escondeu a satisfação com o
reconhecimento do seu traba-
lho. “Recebi está notícia como
uma surpresa. É um motivo de
muito orgulho ver que as qua-
tro décadas de trabalho aqui
na Bahia estão sendo reconhe-
cidas. Quando Fernando Mas-
carenhas me disse que a Bahia
me receberia de braços aber-
tos, vim e trouxe minha em-
presa e minha família”, come-
mora o homenageado.

Durante os últimos 32
anos sete empresários foram
agraciados com essa comen-
da: Norberto Odebrecht, cria-
dor da maior empresa de en-
genharia do país; Mamede
Paes Mendonça, instituidor de

Foto: Hitanez Freitas

Publicado no Site da ACB

Henry Armand Slezynger é aplaudido por Adary
Oliveira, autor da indicação da Medalha do Mério

monumental cadeia de abas-
tecimento em Salvador; Fer-
nando Corrêa Ribeiro, desta-
que do comércio varejista no
suprimento de materiais de
construção; Alfeu Simões Pe-
dreira, fundador da maior
empresa do setor de turismo
da região; Euvaldo Carvalho
Luz, o esbelto empresário da
indústria e dos shoppings cen-
ters; João Batista de Andrade,
campeão nacional da agrope-
cuária; Geraldo Dannemman,
instituidor dos royalties de
petróleo.

Trajetória de trabalho
Henry Armand Slezynger

nasceu na Bélgica no dia 26/
04/1936, graduou-se em en-
genharia química no Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (MIT), onde também cur-
sou o mestrado. Em 1966, fun-
dou a Proquigel em São Paulo
para sintetizar resinas usadas
na indústria automobilística e,
em 1976, quando o Polo Petro-
químico de Camaçari estava
sendo construído, desembar-
cou na Bahia plantando a Cen-
tral de Polímeros da Bahia
(CPB). Em 1978, ano da inau-

guração do Polo, a CPB já fa-
bricava as resinas SAN e ABS.
Dai em diante ele não parou
mais de investir, sendo um
verdadeiro capitalista, reapli-
cando na indústria todo lucro
vindo dos seus negócios. Em
1988 associou-se ao Grupo
Mariani e fundou a Policarbo-
natos do Brasil, primeira fá-
brica de policarbonatos do
hemisfério sul, resina usada
na fabricação de para-brisas
de aviões, vidro para blinda-
gem de automóveis e embala-
gens.

As diversas fábricas que
mantém na Bahia produzem
acrilonitrila, estireno, aceto-
nacianidrina, metacrilato de
metila, chapas acrílicas, sulfa-
to de amônio e garrafas PET.
Aos 83 anos de idade acabou
de anunciar a inversão de R$
90 milhões na construção de
fábrica de ácido sulfúrico, a
segunda maior do País. Tam-
bém está participando da lici-
tação promovida pela Petro-
bras para arrendamento das
fábricas de fertilizantes de Ca-
maçari e Laranjeiras (Sergi-
pe). Na indústria petroquími-
ca Proquigel é o segundo mai-

or grupo privado da Bahia e do
Brasil, ficando atrás apenas da
Braskem, com fábricas em São
Paulo, México e Estados Uni-
dos.

Todavia, seu fôlego não
parou por aí. Desenvolve em
Candeias exuberante ação so-
cial mantendo duas institui-
ções de ensino:  Centro de
Educação Gisella Tygel, da
Creche ao 5º ano do Ensino
Fundamental com 750 alunos
de 2 a 11 anos, 26 professores,
17 auxiliares e total de 74 fun-
cionários; e Escola Técnica
XIV de Agosto com 470 alu-
nos de 12 aos 15 anos, com
cursos técnicos de química e
segurança do trabalho, pro-
porcionando estágio e empre-
go para muitos de seus alunos.

Os moradores de Candei-
as consideram essas duas es-
colas um presente dos céus.
Um deles, de nome Edvalmi-
ra de Jesus Bispo (Edy Bispo),
usou a poesia para assim se
expressar: “Na “guerra” con-
tra toda a ignorância, margi-
nalidade, violência, opres-
são… Pais, professores, famí-
lias, sociedade, precisamos
nos preparar com armas e
munição. A munição é o co-
nhecimento. A arma? É a edu-
cação!”

“Essas e outras coisas fa-
zem o Henri merecedor da
Medalha do Mérito Empresa-
rial Conde dos Arcos, enrique-
cendo a lista de empresários
que dignificam a Bahia e o
Brasil. A ACB, ao prestar essa
homenagem, atesta a sua
crença na existência de mor-
tais transformadores, sempre
acreditando que não existe
tempo ruim e adverso capaz
de impedir a realização do
bem e a construção de um
mundo cada vez melhor”, fi-
naliza Adary Oliveira.

A lei de Chico não
é para Francisco

O Supremo Tribunal Federal tem oscilado seus julgamentos va-
riando o entendimento como o movimento das marés, vez por
outra alta outras tantas baixas, cujo a causa da sua mudança
não é a rotação da terra com as forças gravitacionais exercidas
pela lua e pelo sol. O campo gravítico das decisões são vários, a
saber: numa hora prevalece a opinião pública, exercendo uma
parcela de influência significativa; em outro julgamento pesa o
nome do requerente, proporcionando ou não uma aplicação
correta do Direito e outros tantos motivos. Aplica-se os princí-
pios constitucionais no atacado e algumas vezes esquecem de
aplicar no varejo, inclusive, modificando cláusula pétrea (limi-
tações materiais ao poder de reforma da constituição de um
Estado), faltando coerência, harmonia e uniformidade nas suas
decisões. Sucede que a força da Suprema Corte dimana da von-
tade popular, esculpida seus princípios e sua própria causa de
existir na Constituição Federal. Assim, deveria não algumas
vezes, mas todas, seus ministros respeitarem a Carta Magna da
nação brasileira.

Na terça passada o presidente do STF, ministro Dias Toffo-
li, suspendeu até ulterior deliberação, que deverá ser no dia 21
de novembro próximo, todos os processos judiciais em que
dados bancários foram fornecidos ou compartilhados por ór-
gão de controle, sem autorização do poder judiciário. A deci-
são foi uma resposta, célere e com presteza, a defesa de Flávio
Nantes Bolsonaro, que apontou a existência de procedimento
investigatório criminal deflagrado contra o requerente, a par-
tir da quebra dos sigilos bancário e fiscal por parte do Ministé-
rio Público do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a defesa de Flávio:
“O D. MPRJ utilizou-se do COAF para criar ‘atalho’ e se

furtar ao controle do Poder Judiciário. Sem autorização do
Judiciário, foi realizada devassa, DE MAIS DE UMA DECA-
DA, nas movimentações bancários e financeiras do Requerente
em flagrante burla às regras constitucionais garantidoras do
sigilo bancários e fiscal. Houve extrapolação da autorização
de compartilhamento de informações entre MPRJ e COAF, e
até mesmo quanto ao tipo e a forma de obtenção de dados
pelo próprio COAF”.

Com efeito, acertadamente, fundamentou o ministro rela-
tor em sua decisão:

“De mais a mais, forte no poder geral de cautela, assinalo
que essa decisão se estende aos inquéritos em trâmite no ter-
ritório nacional, que foram instaurados à míngua de supervi-
são do Poder Judiciário e da sua prévia autorização sobre os
dados compartilhados pelos órgãos administrativos de fisca-
lização e controle que vão além da identificação dos titulares
das operações bancários e dos montantes globais, consoante
decidido pela Corte (v.g. ADI’s nºs 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859,
Plenário, todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 21/10/
16. Com base nos fundamentos suso mencionados, consideran-
do que o Ministério Público vem promovendo procedimentos
de investigação criminal (PIC), sem supervisão judicial, o que
é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitu-
cionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pes-
soa sob investigação do Estado, revela-se prudente ainda sus-
pender esses procedimentos que tramitam no território naci-
onal e versem sobre o mesmo tema, de modo a evitar eventual
usurpação de competência do Poder Judiciário.”

Entrementes, resolveu assinalar na aludida decisão que as
ações penais e os procedimentos investigativos nos quais os da-
dos compartilhados pelos órgãos administrativos de fiscaliza-
ção e controle, que ocorreram com a devida supervisão do Po-
der Judiciário e com sua prévia autorização não foram atingi-
dos pela determinação da suspensão.

De resto, sustou a contagem do prazo da prescrição nos pro-
cessos judiciais de procedimentos que suspendeu o andamen-
to, não prejudicando em nada a aplicação posterior da lei pe-
nal, ou seja, não beneficiou os investigados ou acusados.

O estardalhaço criado em torno da decisão é descabido. Bas-
ta uma análise percuciente da matéria para verificar que a mes-
ma encontra amparo na lei e na Constituição Federal. As auto-
ridades não estão proibidas de investigar, o que elas não po-
dem é utilizar de forma desmedida e sem controle do judiciá-
rio informações dos órgãos de informações. Por que esse te-
mor em requerer ao juiz determinadas produções de prova???

O abuso a direitos e o desprezo ao princípio da dignidade
em nome do combate à corrupção tem sido uma constante na
atuação do MP, quando, ao revés, o respeito ao direito dos in-
vestigados e acusados de responderem a um processo justo le-
gitimaria uma resposta da justiça penal. A conduta histriônica
de algumas “estrelas” no palco do sistema acusatório, em que
procuram o resultado acima de tudo, pode levar ao descrédito
uma instituição muito importante do Estado Democrático de
Direito. Estão pecando pelo exagero. Atualmente, escudados
no cargo se autoproclamam intocáveis. Na prática, o MP não é
fiscal da lei no processo penal, ainda mais na fase investigató-
ria, o Promotor é quase sempre acusador e sempre é parte,
notadamente na era do processo acusatório.

A celeuma toda criada não é sem razão, em virtude de que o
postulante é nada mais nada menos do que filho do chefe mai-
or da nação. Por outro lado, o Supremo decidiu de forma dife-
rente recentemente, no entanto, não importa o motivo, a deci-
são do relator, ministro Dias Toffoli, não merece reproches. Se
alguma censura deve ser feita a Suprema Corte é a sua ida e
vinda, passeando na aplicação da lei penal de forma incoeren-
te. Note que num placar apertado o Supremo Tribunal rasgou
a Constituição Federal, ao permitir a execução antecipada de
pena, cláusula pétrea Constitucional. Tal proceder tem enfra-
quecido a popularidade do órgão máximo do Poder Judiciário
brasileiro, se os operadores do direito não entendem as con-
tradições, imagine o grande público.

Não é demais registrar que o Brasil tem aproximadamente
812 mil presos, 42% não tem culpa formada, 25% de presos
cumprem pena por antecipação. Assim temos em torno de 67 a
70% sem julgamento final. Agora, a informação mais grave! no
Brasil os mandados de prisão não cumpridos superam vagas
nos presídios em 18 Estados do País. É certo que as informa-
ções sobre o número de mandados em aberto variam muito,
entretanto, em comum nas informações, nós temos um núme-
ro assustador. Muita gente que esta presa deveria estar
solta. Sem dúvida, o Brasil não é um país da impunidade, mas,
sim, o país da justiça seletiva.

Plácido Faria é advogado e cometarista político

placido@yahoo.com.br

Por Placio Faria

Madre de Deus está entre as vinte
cidades brasileiras contempladas
com o Prêmio InovaCidade 2019

No mês passado a Prefeitura
de Madre de Deus foi premia-
da, em São Paulo (SP), com o
Prêmio InovaCidade 2019. O
evento ocorreu no último dia
22 de julho e na cerimônia de
premiação o prefeito Jeferson
Andrade foi representado pelo
secretário municipal de Plane-
jamento, Igor Oliveira. A con-
decoração aconteceu durante
a sétima edição do Smart City
Business Brazil Congress &
Expo.

“Fomos premiados devido
ao Programa Madre Total.
Trata-se do  nosso projeto de
governança público-privada
que simplifica serviços para o
cidadão. Com este programa,

Secretário Igor Oliveira e
Julio Semeghini, vice-
ministro da Ciência,
Inovações e Comunicações

Texto: Antônio Nykiel

foi criado um modelo de go-
verno mais participativo”, fri-
sou. Este modelo envolve o
Cadastro Único Municipal; o
Cartão Cidadão e os sistemas
de gestão municipal, que são
integrados.

O prêmio InovaCidade
2019 foi entregue para apenas
20 cidades do país na sétima
edição do Smart City Business
Brazil Congress & Expo, o
mais importante evento sobre
cidades inteligentes da Amé-
rica Latina. “Madre de Deus,
um município onde vivem
20.737 de pessoas, recebeu
este prêmio ao lado de cida-
des com centenas de milhares
de moradores e capitais com
milhões de habitantes”, come-
morou Igor Oliveira.

Segundo o site da organi-
zação do evento, “o Programa
Madre Total é uma literatura
de governança pública exclu-
siva, elaborada através de di-
agnósticos e análises empíri-
cas, consolidadas em parceria
com instituições de Ensino
Superior. O eixo de Inteligên-
cia Empreendedora surgiu a
partir da maturidade do Pro-
grama Madre Total”.

Candeias vai realizar a primeira
edição dos Jogos Estudantis
A Prefeitura de Candeias, por
meio das Secretarias da Edu-
cação (Seduc) e Esportes e la-
zer (Sesla), abre nesta sexta-
feira, 9, na Praça Dr. Gualber-
to, Os Jogos Estudantis, que
segue até o dia 5 de outubro. 
Logo após a abertura terá uma
corrida de revezamento da
Tocha Olímpica pelo centro da
cidade até o Ginásio de Espor-
te Professor José Cardoso dos
Santos. A competição vai con-
tar com a participação de alu-
nos da Rede Pública e Priva-
da de ensino. 

De acordo com a  Seduc os
jogos estudantis têm como obje-
tivo sensibilizar os alunos através
da prática de jogos estudantis,
estabelecendo relações pessoais,
desenvolvendo assim o respeito
mútuo, percepção sócioemocio-
nal equilibrada e solidariedade,
procurando minimizar proble-
mas relacionados com diversida-
de social e saúde psico-corporal
dos indivíduos.

Ao todo 22 escolas vão fazer
parte das disputas as Escolas
Municipais, 14 de Agosto (Caro-
ba), Albertina Dias Coelho (Pas-
sé), Alfredo Serra, Argentina Cas-
telo Branco (Colônia), Conselhei-
ro Luis Viana (Menino Jesus),
Egberto de Carvalho Ferreira,
Ivonice Costa Sotero (Passagem
dos Teixeiras), Julieta Viana,

Nova Candeias, Papa Paulo VI,
Tércia Borges, Yeda Barradas
Carneiro; as Escolas Estaduais,
Cidade de Candeias, Colégio da
Polícia Militar, Professor Dásio,
Luis Viana, Nossa Senhora das
Candeias, Ouro Negro, Polivalen-
te e as Escolas Particulares Coli-
bri, Santa Rita e São Lázaro.

A corrida de revezamento da
tocha vai sair da Praça Dr. Gual-
berto Dantas Fontes, passando
pela Rua do Passé, 21 de Abril, 13
de Maio, 2 de Fevereiro, Rua De-
sembargador Teixeira de Freitas,
BA 522, seguindo até o Ginásio
de Esporte José Cardoso, onde
será acesa a Pira Olímpica, sím-
bolo dos jogos estudantis. Além
do Ginásio José Cardoso, os jo-
gos também vão ser realizados no
Ginásio da Caroba e no Campo da
Torre (Malembá). Os jogos vão
contemplar os alunos do ensino
Fundamental II e ensino Médio
que serão divididos nas faixas
etárias, infanto-juvenil de 11 a 13
anos e juvenil de 14 a 17 anos. Ao
todo dez modalidades esportivas,
futsal masculino e feminino, ba-
leado feminino, handebol mascu-
lino e feminino, futebol masculi-
no, vôlei masculino e feminino,
basquete masculino e feminino,
atletismo masculino e feminino,
artes marciais ( karatê, tae-kwon-
do e judô) masculino e feminino,
capoeira e competição de cheer-
leaders ( lideres de torcida). 

Fonte: Ascom/PMC
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TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,
PISOS, AZULEJOS,
FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO
PORTAS SOB  ENCOMENDA

Largo do Triângulo, nº 31
Candeias-Ba.

Fone: (71) 3601-2680

Mensagem do Vereador de Silvio Correia
É com muita alegria que nesta data especial
celebramos o 61º aniversário da emancipação
política desta querida e acolhedora Cidade, que
a ninguém discrimina. Na qualidade de um dos
seus representantes na esfera do legislativo
Municipal, nos congratulamos com todos os
munícipes de Candeias, pelo seu denodado
esforço no engrandecimento diário desta
cidade, aos que aqui nasceram e a tantos outros

que escolheram essa boa terra para viver e influir ativamente
no seu progresso. É uma cidade que nos enche de orgulho por
ser, sem dúvidas, uma cidade de todos nós.

Gostaria de utilizar as páginas do jornal O Candeeiro para me dirigir ao

povo de Candeias nesta data tão importante, quando a cidade comemora

61 anos de emancipação política e administrativa,

graças à luta de bravos candeienses. Hoje, Candeias é

uma das mais importantes cidades da Bahia e, temos

orgulho de contribuir para o seu desenvolvimento.

continuarei na Câmara de Vereadores defendendo,

sempre, os interesses da população candeense.

Vereador Pastor Adailton Sales

O Sindicato dos Servido-

res Públicos de Candeias,

com sede nesta cidade,

localizada na rua dos

missionários nº 116,

centro de Candeias-Ba,

representada pelo Presi-

dente Juscelino Santos e

sua Diretoria, vem desde

2010, liderando e defen-

dendo os interesses dos

Servidores do Município.

Nestes 11 anos de luta

e muito trabalho, com

Presidente Juscelino Santos

mudanças de administra-

ção, mesmo com algumas

turbulências, o sindicato

continua na luta pelos di-

reitos dos Servidores Pú-

blicos de Candeias.

Hoje, quando Candeias

comemora mais um ani-

versário de Emancipa-

ção Política, queremos

parabenizar a todos que

contribuíram para o

crescimento da nossa

Cidade, em especial a

todos os Servidores Pú-

blicos de Candeias.

Parabéns Candeias pe-

los seus 61 anos de mui-

to Progresso e Desenvol-

vimento.

Candeias, a nossa sorte não se encontra fora de nós, mas
antes em nós mesmos e em nossa
vontade. Por isso, hoje, dia 14 de
agosto, quando comemoramos 61
anos de emancipação política,
desejamos que essa luz que
trazemos no nome ilumine nossos
caminhos e traga apenas felicidade,
paz e prosperidade.
São os sinceros votos do vereador
Valdir Cruz

MAIS QUE UMA CLÍNICA DE SAÚDE
UM SÍMBOLO DE RESPEITO À VIDA

A Clínica Maria Albano, que em 2019 está completando 42 anos de

relevantes serviços  médicos prestados às populações de Candeias

 e região, sempre se modernizando para  acompanhar a evolução da

medicina, visando o bem estar dos seus pacientes, também se

solidariza com as homenagens prestadas a Candeias neste 14 de

Agosto, quando a cidade comemora 61 anos de Emancipação Política.

CLÍNICA  MARIA ALBANO

Rosana e Bobó Parabenizam a População de Candeias

O casal Bobó (Se-
cretário de Espor-
tes) e Rosana

(Vereadora) vem
nessa data tão im-
portante para todos
nós que nascemos,
moramos e amamos
esta cidade, parabe-
nizar Candeias por
mais um aniversá-
rio de Emancipação
Politíca, na espe-
rança de que me-
lhores dias virão

Secretário BobóVereadora Rosana

para todos nós.
Parabéns, Candeias,
Cidade das Luzes!

Numa bonita cerimônia em ho-
menagem aos 16 anos de funda-
ção do Bloco Malê do Malembá,
realizada no último dia 17 de ju-
lho  no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Candeias, o presiden-
te e fundador da instituição, Ru-
bem do Malembá, comandou a
grande festa que fez a outorga de
dezenas de troféus e medalhas a
personalidades de Candeias e re-
gião parceiros do seu projeto.

O Bloco Malê do Malenbá
além de ser uma entidade carna-
valesca, promove em Candeias
um belo trabalho em defesa das
minorias, dos negros, dos ho-
mossexuais e de todas as classes
discriminadas da sociedade can-
deense. Nesses 16 anos de exis-
tência, o Bloco do Malê vem rea-
lizando grandes eventos.

Homenageados
Entre as dezenas de homena-

geados desta edição do Troféu Re-
sistência e Luta, destacamos a
participação da Senhora Noélia,
presidente da Associação Brasi-
leira das Baianas do Acarajé; Nil-
da Prado, provedora da Irmanda-
de da Boa Morte, de Cachoeira;
Nadinho, presidente do Bloco Fi-
lhos do Congo, um dos mais an-
tigos de Salvador e de D. Ilda Das
Virgens, presidente do Grupo
Maria Felipa, da Liberdade, em
Salvador; todos esses represen-
tantes de entidades negras.

Bloco Malê do Malembá entrega, na
Câmara,  o troféu Resistência e Luta

Foram homenageados
também, o ex-prefeito de Can-
deias, Sargento Francisco,
além dos vereadores candeen-
ses, Arnaldo Araujo, Gil Soa-
res, Silvio Correia, Diego
Maia, Mica, Val Enfermeiro,
Jorge JM, Rita Loura e Rosa-
na de Bobó (que foi represen-
tada pelo assessor Junior Dj),
e a vice-prefeita de Candeias,
Marcia Gomes. Ainda recebe-
ram troféus, o ex-presidente
da Câmara de Madre de Deus,
Dailton Filho; a delegada
plantonista de Candeias, Dra.
Cristina Morgana; o professor
e escritor João Gualberto, o
assessor legislativo e profes-
sor Marcos França; o repórter
fotográfico, Jorge Bastos; e,
quebrando alguns paradig-
mas, já que dizem que as reli-

giões de matriz africana não se
dão bem com os evangélicos,
foi homenageado o presidente
da OPEC (Ordem dos Pastores
de Candeias), Marcos Oliveira.
Além do jornalista José Eduar-
do, diretor do site e jornal O
Candeeiro, um dos grandes in-
centivadores do trabalho de
Rubem do Malembá. Outros
políticos e empresários tam-
bém receberam troféus e me-
dalhas. Todos os homenagea-
dos tiveram direito a fezer um
rápido discurso de aproxima-
damente dois minutos. Alguns
ultrapassaram esse limite, foi
o caso do vereador Arnaldo
Araújo, que visivelmente emo-
cionado falou sobre a história
de  vida da negra Maria Felipe,
um dos simbolos da Indepen-
dência a Bahia.
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É com imensa alegria que venho parabenizar a cidade de Candeias
pelos seus 61 anos de emancipação política.
Tenho me empenhado na Câmara de
Vereadores para tornar a minha cidade um
município cada dia mais pujante, e digno para
se viver.
Acredito que nenhum lugar será bom, se nele
não estiver o nosso coração, a nossa sede de

transformação e o nosso respeito ao próximo.  Por isso,
permanecerei com meus olhos inclinados para Deus, na confiança
que Ele continue tornando possível o meu trabalho. A Candeias eu
emano os meus sinceros votos de prosperidade e paz.

Vereador Diego Maia

É com muita  felicidade que nesta data especial celebramos o
61º aniversário da emancipação política desta
querida e acolhedora Cidade.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para
desejar a toda a população de Candeias, que as
homenagens hoje prestadas a nossa terra, sir-
vam de incentivo para que os nossos
governantes olhem com mais carinho e respon-

sabilidade para todo o nosso povo.
Temos certeza abasoluta que Nossa Senhora das Candeias,
padroeira desta cidade das Luzes, vai continuar iluminando
cada homem e mulher de bem, que lutam pelo desenvolvimen-
to do nosso município.
Como empresário que investe na nossa economia vou continu-
ar trabalhando para ajudar Candeias crescer.

    Walfredo Barão de Mello Teixeira

Aula inaugural do Pré-IFBA em São Francisco
do Conde mobiliza centenas de estudantes
Muitos sonhos e expectativas
de um futuro promissor atraí-
ram centenas de estudantes à
aula inaugural do Pré-IFBA,
realizada no último dia 23de
julho, em São Francisco do
Conde. Repetindo o sucesso
do ano passado, que resultou
em uma significativa aprova-
ção no Processo Seletivo do
Instituto Federal da Bahia, o
curso oferecido pela Prefeitu-
ra, através da Secretaria da
Educação – SEDUC, contará
com aulas intensivas de Lín-
gua Portuguesa, Matemática,
Geografia e História, sempre
no turno oposto ao das aulas.

Tendo por Mestre de Ceri-
mônia o gerente de Arte Edu-
cação da SEDUC, Joane Ma-
cieira, as atividades foram ini-
ciadas com a participação do
poeta Denisson Palumbo, que
entoou um cordel em home-
nagem ao Nordeste. “Nós te-
mos que nos apoiar! A criati-
vidade está presente em todas
as áreas, não apenas nas Ar-
tes. Precisamos fugir dos con-
dicionamentos”, declarou o
artista, ao final. Denisson
também conduziu o sorteio de
um livro de poemas, produzi-
do dentro do IFBA de Santo
Amaro, por meio do projeto
OXE.

Com oferta de transporte
dos bairros até a Praça da San-
ta Cruz, onde o projeto será
desenvolvido, o Pré-IFBA teve
o número expressivo de 27
aprovados no ano passado,
dentre eles o estudante João
Victor de Jesus. “Com a parti-
cipação no Pré-IFBA, com cer-
teza, será muito mais tranqui-
lo para vocês serem aprova-
dos. No IFBA, a gente tem
uma formação técnica e hu-
mana e saímos de lá com uma
nova visão de mundo, prepa-

Para que surja a realidade faz-se necessário o sonho. Assim é que
podemos definir Candeias: uma cidade resultado da união de esforços de
muitas pessoas que aqui depositaram seus sonhos, esperanças e para
isso investiram, lutaram e ainda lutam para a realização da continuidade
de um sonho, ou seja, uma Candeias melhor para todos.
Parabéns por mais um ano, e que a cada ano possa se tornar mais justa
e igual para todos nós.

São os votos do Professor Osvaldo Mirana Filho

Diretor do ICB - Instituto do Conhecimento da Bahia

rados para o mercado de tra-
balho e também para o mun-
do!”.

Edyllan Leal Macário, mo-
rador da Pitangueira, também
é ex-aluno do Pré-IFBA e ob-
teve aprovação em Eletrome-
cânica. “Antes eu não pensa-
va em fazer o IFBA, mas com
esse projeto da Prefeitura me
veio a vontade”. Ele também
disse que o incentivo de seus
tios – que haviam sido estu-
dantes do antigo CEFET –
também foi fundamental.

As ex-alunas do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento do
Saber – CEAS, Edjan Mary
Chagas, Láiza Copque e Ana
Carolina Ferreira, eram cole-
gas de sala e passaram juntas
para o IFBA de Simões Filho.
“Lá, você não está sozinho! O
instituto tem tudo o que um
jovem precisa para se dedicar
completamente aos estudos.
Dediquem-se e vocês não vão
se arrepender”, disse Edjan
Mary. Ana Carolina comple-
mentou ao dizer que se sentiu
muito bem acolhida em sua
chegada, “pude conhecer to-
dos os laboratórios da minha
área. O campus é enorme!”. Já

Láiza confessou que no dia da
prova, ela quase desistiu. “É
muito gratificante ter insisti-
do e agora fazer parte da fa-
mília IFBA”.

Além do secretário da Edu-
cação Marivaldo do Amaral,
participaram da aula inaugu-
ral o presidente da Câmara
Municipal de Vereadores An-
tônio Santos Lopes (Pantera)
e o prefeito Evandro Almeida.
“Quero bater um papo reto
com vocês, jovens!”, descons-
truiu Pantera. “Tenho certeza
de que os vossos pais se esfor-
çam para que vocês tenham
alimento e vestimenta. Eles
dão condições para vocês es-
tudarem e hoje estarem aqui,
mas é preciso que vocês deem
a contrapartida, que é se apro-
priarem dos conhecimentos
que os professores irão passar
para vocês, assim como o pro-
fessor Fernando Ismerin me
deu, quando fui seu aluno. Só
que vocês precisam se dedicar
aos estudos, não só no Pré-
IFBA, mas em casa também.
Não existe vencer sem ‘ra-
lar’!”.

O prefeito Evandro Almei-
da começou sua fala parabe-

nizando o secretário Marival-
do do Amaral e sua equipe
pelo excelente trabalho desen-
volvido na Educação do mu-
nicípio e fez uma saudação
especial aos alunos das esco-
las do Ensino Fundamental
Anos Finais. O gestor contou
que é de origem humilde e que
por isso a única coisa que seu
pai poderia lhe oferecer era o
estudo. “E assim eu fiz, enca-
rei, estudei em escolas públi-
cas, fiz vestibular, passei em
Engenharia Civil na Universi-
dade Federal da Bahia –
UFBA, depois vim trabalhar
em São Francisco do Conde
como empreiteiro, até ser con-
vidado pelo ex-prefeito Osmar
Ramos para ser secretário de
Obras e hoje eu sou prefeito de
São Francisco do Conde. E
isso se consegue com o quê?
Com coragem, determinação e
atitude!”. O prefeito reiterou
a necessidade dos alunos pos-
suírem essas três qualidades
“para poderem vencer, brilhar
e ter sucesso na sua vida”. Ele
também lembrou que o povo
franciscano é forte, o que ficou
evidente no desfile cívico em
homenagem à participação
franciscana nas lutas pela In-
dependência do Brasil na
Bahia.

De acordo com o secretá-
rio da Educação Marivaldo do
Amaral, “quando a gestão
municipal toma uma iniciati-
va desta é porque quer dar
para vocês instrumentos para
que possam alçar voos na vida.
Que a partir de hoje, nós este-
jamos iniciando aqui um gran-
de voo para o sucesso na vida
de vocês. Nós ficamos felizes
quando a gente percebe este
auditório cheio de adolescen-
tes vislumbrando a constru-
ção de um mundo diferente,

de uma cidade diferente e de
um futuro melhor! Nós ficare-
mos mais felizes ainda ao fi-
nal do ano, pois temos certe-
za de que vocês que aqui es-
tão serão aprovados e serão
novamente exemplo para toda
a cidade. Que vocês aprovei-
tem bastante e que, ao final do
ano, a gente tenha aprovação
em massa!”.

O professor e gestor Mari-
valdo também disse que quan-
do uma gestão age com res-
ponsabilidade busca formar
gerações para terem autono-
mia, “para que, através do co-
nhecimento, vocês possam
construir uma vida profissio-
nal, uma vida de felicidade. Só
depende do esforço de vocês”,
frisou o secretário, salientan-
do que os franciscanos que
agora são alunos do IFBA vie-
ram das mesmas escolas dos
estudantes presentes na aula
inaugural que, portanto, pos-
suem as mesmas chances.
“Eles se dedicaram, se esfor-
çaram e aproveitaram ao má-
ximo o que foi dado de conteú-
do aqui no Pré-IFBA e conse-
guiram”. Além disso, o secre-
tário afirmou que “quem sai
do IFBA naturalmente tem
uma tendência de construir
um caminho diferente porque
é um instituto que tem credi-

bilidade, qualidade e que
apresenta para vocês um
mundo de possibilidades para
vocês aproveitarem!”.

Lara Vitória e Jéssica Alves
estudam no Instituto Munici-
pal Luiz Viana Neto e ambas
querem entrar no curso de
Técnico em Informática. “Já
tinha planos de entrar no
IFBA porque sempre achei
uma escola bem interessante,
com um ensino elevado”, con-
fessou Lara. Jéssica também
já alimentava esse sonho “por-
que o ensino é bom e se tem
várias oportunidades. Essa é
uma chance única, pois ire-
mos fazer as provas sabendo
bem mais dos assuntos”, dis-
se. Ela também falou que seus
pais são grandes incentivado-
res. “Eles acharam a ideia de
estudar no IFBA maravilhosa.
Estou disposta a estudar de
verdade!”.

Estudante da Escola Esta-
dual Martinho Sales e mora-
dor da Santa Rita, Irlan Nor-
berto dos Santos Correia irá
tentar, pelo segundo ano con-
secutivo, a aprovação no
IFBA. “Tentei Eletromecânica
primeiro e agora escolhi Refri-
geração e Climatização. Des-
sa vez, vou me dedicar mais!”,
declarou.

O secretário de Educação, Marivaldo Amaral, deu as
boas vindas aos estudantes do pré-IFBA

Por Sophia Mídian
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AÇÕES DA PREFEITURA DE CANDEIAS
REABERTURA DO POSTO MÉDICO LUÍS VIANA
FILHO
REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL
OURO NEGRO

A reforma no hospital trouxe avanços importantes, na
aquisição de artigos e equipamentos de alta tecnologia, e
muitos outros artigos que eram alugados.

Inauguração do Centro Médico Luís Viana Filho com
Emergência Pediátrica 24h e da Farmácia básica 24 ho-
ras única no país

CLINICA DE REABILITAÇÃO
A REAB hoje atende a um número de 140 pacientes

diários sendo, 120 de fisioterapia e 20 assistências em
fonoaudiologia. Na unidade são realizadas assistências
fisioterapeutas nas especialidades de Ortotraumatologia,
Neurologia, Pediatria, Geriatria, Auriculoacunputura,
Pilates, Fisioterapia Respiratória e da pélvis.

A clínica oferece profissionais especializados e equi-
pamentos de ponta para diagnóstico, apoio e tratamento
dos pacientes. Hoje, a Clínica é a maior referência em
reabilitação de toda Região Metropolitana.

INAUGURAÇÃO DA CASA DE IMUNIZAÇÃO E
VACINAS

Mais de 99,6% da população recebeu vacina da febre
amarela e 97% da cobertura vacinal contra o vírus da In-
fluenza. Os candeenses seguem dando exemplo quando
o assunto é imunização. Pensando na comodidade e se-
gurança dos munícipes, a Prefeitura criou a Clínica de
Imunização Proteger.

INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA COM MAIS
DE 25 ESPECIALIDADES MÉDICAS

A Policlínica Municipal foi inaugurada em agosto de
2017 e já realizou mais de 30 mil atendimentos. A popu-
lação de Candeias pode contar com Dermatologia, Neu-
ropediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia. Endocri-
nologia, gastrenterologia, Cardiologia, Pneumologia,
Nefrologia, Clinico Geral, Urologia, Proctologia, Ortope-
dia, Angiologia, Neurologia, Psiquiatria, Medicina do
Trabalho, Fonoaudiologia, Psicologia, Pediatria, Neona-
tologia e Ultrassonografia.

INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER EM
NOVO ENDEREÇO

Agora as mulheres da cidade estão bem assistidas com
a Clínica da Mulher, que oferece mais de cinco especiali-
dades médicas, proporcionando uma melhor qualidade
de vida para as mulheres do município. A Clínica da
Mulher oferece obstetra, ginecologista, ultrassonografis-
ta, obstetra de alto risco, mastologista, psicólogo, nutri-
cionista e assistente social de forma gratuita, mas com
estrutura de clínica particular

CRIAÇÃO DO PROGRAMA CUIDANDO EM CASA
O Cuidando em Casa foi um programa que foi parabe-

nizado por toda a população. Ele foi criado em 2017 e
atende mais de 200 pacientes acamado, oferecendo im-
portantes serviços para pessoas que apresentam dificul-
dades de locomoção.

CLINICA VETERINÁRIA
  Nós também implantamos uma clinica veterinária, que
funciona de segunda a sexta para cuidar dos nossos pets.
Além de consulta e vacina a clinica realiza exames e ci-
rurgias de pequeno porte.

UTI MÓVEL
Atendendo à necessidade da população,  a prefeitura

entregou uma UTI Móvel para garantir a remoção do
paciente de forma segura e mais especializada, moderna
e eficiente, gerando segurança e conforto para pacientes.

NOVE NOVAS AMBULÂNCIAS
VEÍCULOS PARA TRATAMENTO FORA DO DO-
MICÍLIO
CURATIVOS ESPECIAIS
MULTIRÕES DA SAÚDE

Foram mais de 1.500 mamografias
+ de 1.300 cirugias de catarata
+ de 500 cirurgias eletivas
+ de 800 exames de próstata

OBRAS
Candeias estava em situação total de abandono. A ci-

dade estava toda esburacada precisávamos urgentemen-
te mudar esta realidade. Conseguimos já no primeiro ano
grandes realizações:

Quem mora em Candeias já sente os avanços que o
programa Mais Asfalto trouxe para a cidade. Diversas
ruas do Centro, dos bairros e dos distritos foram recape-

adas com a maior operação de pavimentação da história.
Outras ruas receberam a operação Tapa Buracos.

A operação Mais Asfalto também pavimentou ruas que
nunca tinham recebido nenhum pavimento. São mais de
83 mil m2 de ruas pavimentadas, recapeadas e em pavi-
mentação.

O Areal da Caroba está recebendo um grande investi-
mento de mais de 4 milhões de reais para drenagem e
pavimentação em paralelepípedo em mais de 25 ruas.

Ao todo já são mais de 200 ruas pavimentadas

GINÁSIO DA CAROBA
ORLA DE CABOTO

Que o distrito de Caboto é um dos pontos turísticos
mais bonitos da região ninguém tem dúvidas. Para real-
çar ainda mais a beleza do local, a Prefeitura realizou a
obra de revitalização da orla do distrito, que ficou ainda
mais encantador.

CIDADE MAIS LIMPA E MAIS IULUMINADA
Agora a manutenção dos serviços públicos considera-

dos essenciais, como coleta de lixo e iluminação pública,
funciona com total regularidade, garantindo mais saúde
e segurança para a cidade.

HABITAÇÃO
A prefeitura de Candeias entregou os 380 apartamen-

tos do programa Minha Casa Minha Vida no bairro da
Areia, no empreendimento residencial Nossa Senhora das
Candeias 3. A obra, que estava parada, recebeu uma for-
ça-tarefa das secretarias municipais, para conseguir co-
locar a obra para andar e ser concluída e assim realizar
sonhos e sorrisos das famílias de nossa cidade.

A prefeitura de Candeias colocou para andar mais uma
obra que estava parada e que vai servir de moradia para
mais centenas de pessoas. São as obras de construção e
requalificação da Vila Benedito, no bairro do Sarandi.

SOCIAL
Com vista no grande potencial social no Município,

conseguimos realizar através da secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social diversas ações que atingi-
ram diretamente a população.
PAI

Criamos em agosto o Programa de Atenção Integral
(PAI), que tem como objetivo conjugar ações que irão
transformar a vida da população mais carente do muni-
cípio.

MÃO NA MASSA
O mão na massa oferece curso gratuito de capacitação

profissional na área de panificação e confeitaria, além de
produzir diariamente três mil pães, que são distribuídos
para 300 famílias cadastradas no CRAS.

SANTA CESTA
A prefeitura de Candeias trabalha muito no social e

inovou a tradicional distribuição de peixe, cumprindo as
celebrações religiosas da Semana Santa. Com uma gran-
de novidade, em 2018, a prefeitura criou a “Santa Cesta”

que é um kit composto por 2kg de pescado, feijão, arroz,
farinha de mandioca, azeite e leite de coco. Mais de oito
mil famílias, cadastradas em programas sociais como o
Bolsa Família, receberam a cesta.

A preocupação com o bemestar da população cande-
ense é uma meta da gestão, e por isso a prefeitura, pela
primeira vez na história, distribuiu uma cesta de Natal.
As famílias dos programas sociais foram beneficiadas com
a cesta.

EDUCAÇÃO
SENAI

Por meio de parceria, a prefeitura de Candeias conse-
guiu trazer a unidade do Senai. O novo Senai é o maior
centro de capacitação profissional da história de Candei-
as.

PROGRAMA SEGUINDO EM FRENTE
Ao todo foram disponibilizadas 100 (cem) vagas

de estágio para os jovens que estejam nos cursos de
Ensino Médio Regular, Ensino Médio Técnico, Ensi-
no Superior Tecnólogo e Ensino Superior, com carga
horária distribuída em 20 e 30 horas semanais, e ain-
da com o pagamento de bolsa estágio e também com
auxilio transporte.

BOLSA UNIVERSIUTÁRIA
O Programa Bolsa Universitária contemplou mais 81

estudantes de Candeias que não tinham condições para
cursar uma faculdade. Por meio de processo seletivo, os
estudantes que comprovaram ter baixa renda recebem
um apoio financeiro da Prefeitura,

MAIS ONIBUS UNIVERSITÁRIO
Os investimentos com a educação no município não

param. Buscando melhorar as condições na infraestru-
tura para os alunos da cidade, a prefeitura disponibiliza
agora 28 ônibus para transportar mais de 1.400 univer-
sitários diariamente, com roteiros variados.

RESGATE DAS FANFARRAS
Ao todo foram equipadas quatro bandas, além da Fi-

larmônica Lira Candeense e da Escola Municipal de Mú-
sica, que receberam cerca de 300 instrumentos de quali-
dade e quase 500 uniformes.
PRÉDIO DA FILARMÔNICA
PRÉDIO DO CREAS
CAPS
REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MALEMBÁ
CASARÃO HORÁCIO PINTO
MERCADO CULTURAL
PRAÇA DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS CAN-
DEIAS
PRAÇA DO RIO DO CUNHA
PRAÇA DA URBIS II]
DOAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO FIXO
DA PRAÇA N.S das CANDEIAS
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA DULCE DOS POBRES
COM IMPLANTAÇÃO DE IMAGEM DE BRONZE

O Braseiro A Melhor Comida

a Quilo da Região

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos  #Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

O palco fixo no largo da Igreja de Nossa Senhora das Candeias está sendo construído, graças a
uma parceria entre a Prefeitura Municipal, que doou 100 mil reais através de uma Associação e a
Igreja. As obras encontram-se em estado adiantado

Rua Treze de Maio - Esquina com a Rua Santo Antônio - Centro - Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia
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Os melhores preços da cidade
VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as marcas de veículos

Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar / Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

ABERTURA DE EMPRESAS
Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

FAC oferece vários cursos
de pós-graduação
A Faculdade Regional de Filo-
sofia, Ciências e Letras de
Candeias-FAC, que há quase
18 anos vem prestando rele-
vantes serviços ao ensino su-
perior da Região Metropolita-
na de Salvador, com o campus
no distrito de Caroba, em Can-
deias, já formou e mandou
para o mercado de trabalho
centenas de alunos nas áreas
de Pedagogia, Enfermagem,
Administração e do curso tec-
nólogo em Sistema de Infor-
mação. Agora, a instituição
está oferecendo para os estu-
dantes da região vários cursos
de pós-graduação.

Agora, a FAC está ofere-
cendo vários cursos de pós-
graduação. De acordo com a
diretora acadêmica da Insti-
tuição, professora Maria da
Conceição Sobral, estão á dis-
posição dos estudantes que
concluíram a graduação os
cursos de pós em Educação
Infantil, Letramento e Alfabe-
tização, Gestão de Pessoas,
Metodologia da Língua Portu-
guesa, Metodologia da Mate-
mática, Elaboração e Gestão
de Projetos Sociais, Planeja-
mento Estratégico – Transtor-
nos Globais de Desenvolvi-
mento, com ênfase em Autis-
mo, Trabalho Social com ên-
fase em Família e Comunida-
des Contemporâneas, Gestão
Organizacional, Metodologia
da História e da Geografia,
Gestão Pública, Gestão Ambi-

ental, Serviços Sociais-Com-
petências Profissionais, Polí-
tica Social e Prática Contem-
porânea e Musicoterapia.

Segundo a professora Con-
ceição Sobral, todos os cursos
de pós-graduação oferecidos
pela FAC são cadastrados con-
forme orientação da SERES/
MEC.

A Faculdade Regional de
Filosofia Ciências e Letras de
Candeias é pioneira no ensino
de terceiro grau na região. As
suas primeiras salas de aulas
foram instaladas na praça Dr.
Gualberto e logo depois trans-
feridas para a rua 2 de Feve-
reiro. Hoje, a FAC está insta-
lada num moderno prédio às
margens da BA 522, oferecen-
do excelentes condições de
estudos para os seus alunos.

Professora Conceição
Sobral, diretora-acadê-
mica da FAC

LBV comemora Dia do
Amigo com festa para
idosos atendidos

No último dia 20 de julho, a
Legião da Boa Vontade (LBV)
celebrou o Dia do Amigo, com
festa para os idosos atendidos.
Na ocasião, participaram os
idosos assistidos pela Entida-
de em suas unidades da Ribei-
ra e Bonocô.

A programação começou
com um café da manhã servi-
do aos idosos, logo em segui-
da eles participaram de ativi-
dades físicas com o professor
Wilkem Pimenta, especialista
em exercícios físicos para pes-
soa idosa. Depois eles foram
encaminhados para participa-
rem de atividades musicais, Por Ingrid Alves

O objetivo da iniciativa é, de forma
lúdica, proporcionar a socialização
entre eles, a de afetos alegria e a troca

Os idosos da LBV participam de atividades físicas

agitando a manhã e fazendo os
idosos relembrarem a juven-
tude, através de canções que
fizeram sucesso na época.
Para finalizar, todos foram di-
recionados para o refeitório,
onde foi oferecido um almoço
especial.

Na LBV, há diversas ações
que colaboram no processo do
envelhecimento saudável, no
desenvolvimento da autono-
mia, no resgate da autoestima,
no estimulo a memória e no
fortalecimento dos vínculos
familiares, interpessoais e in-
tergeracionais.

Jeferson Andrade foi a Brasília
tentar recursos para o projeto de
urbanização da Quitéria Velha
O prefeito Jeferson Andrade
foi a Brasília (DF) para tentar
a liberação de recursos no Mi-
nistério da Integração Nacio-
nal para o projeto de urbani-
zação do bairro Quitéria Ve-
lha. Caso o Governo Federal
não libere as verbas necessá-
rias, a Prefeitura realizará a
obra com recursos próprios.
Este foi o principal tema de
uma reunião realizada no úl-
timo dia 15 de julho, no Gabi-
nete do Prefeito, sobre esta e
outras demandas da comuni-
dade.

Participaram da reunião
representantes dos moradores
do bairro, diversos secretári-
os municipais e os vereadores
Joyce Filha de Seu Hélio e
Anselmo Duarte.

Há sete anos o Ministério
Público Federal (MPF) vetou
a realização de uma interven-
ção urbanística no bairro de-
vido ao fato do local ser uma
área de preservação ambien-
tal. Após diversas reuniões
com o MPF, o prefeito Jefer-
son Andrade conseguiu em
2016 a liberação para a reali-
zação de um projeto urbanís-
tico em parte do bairro, que
contemplará saneamento bá-
sico, pavimentação, energia e
passeio.

Ocorre que até o momento
não há uma liberação por par-

te do Governo Federal dos re-
cursos necessários (RS 4,7
milhões) para a realização da
obra. “O nosso pleito está ca-
dastrado junto ao Ministério
da Integração Nacional.

Fomos à Brasília lutar pela
sua liberação”, afirmou o pre-
feito. Caso a verba não seja li-
berada, embora a Prefeitura
ainda não tenha os recursos
financeiros necessários para
viabilizar a obra, a solução
será a realização do projeto
urbanístico com recursos pró-
prios da administração muni-
cipal.

“Estamos na luta constan-
te para dar condições de uma
moradia com dignidade à po-
pulação local”, afirmou o pre-
feito.

Comissão
Com relação à necessidade

relatada pelos representantes
da comunidade de interven-
ções pontuais no bairro de for-
ma mais imediata, eles estão
formando uma comissão que
terá encontros com diversos
secretários municipais.

Um dos representantes
dos moradores na reunião,
Elias Baraúna, agradeceu por
um serviço realizado de poda
de árvores. “Não admitiremos
que pessoas utilizem essa si-
tuação para fazer política no

bairro. Nosso foco é a neces-
sidade de melhorias na Quité-
ria Velha”, afirmou.

Saúde
Uma das questões relata-

das pelos moradores é sobre
um suposto surto de virose.
“Esta não é uma questão pon-
tual de Madre de Deus, pois
está ocorrendo em toda a Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor (RMS) a incidência de al-
tos índices de casos de viro-
ses”, afirmou o chefe do Exe-
cutivo municipal.

Com relação à possibilida-
de de ser uma arbovirose (chi-
junguya, zika, febre amarela
ou dengue), até o momento o
Laboratório Geral do Governo
do Estado, (Lacen) não confir-
mou.

Prefeito de Madre de Deus

Câmara de
Candeias aprova
LDO para o
exercício
financeiro de 2020

Os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Candeias aprovaram
no último dia 27 de junho, o
Projeto de Lei Nº 009/2019
com o texto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), que
traz uma prévia das metas do
exercício financeiro do muni-
cípio de Candeias para o ano
de 2020.

A sessão no início da tarde.
A votação aconteceu após a
Audiência Pública que discutiu
assuntos referentes a constru-
ção de um tanque para o arma-
zenamento de água no Bairro
da Dom Avelar.

A matéria recebeu parecer
favorável da Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação Fi-
nal. Logo após foi votada pe-
los 16 vereadores presentes.
Com 14 votos a favor, 2 absten-
ções e uma ausência a LDO foi
aprovada.

 A LDO estabelece quais se-
rão as metas e prioridades para
o ano seguinte. Para isso, fixa
o montante de recursos que a
prefeitura pretende economi-
zar; traça regras, vedações e li-
mites para as despesas dos Po-
deres; autoriza o aumento das
despesas com pessoal; regula-
menta as transferências a en-
tes públicos e privados; disci-
plina o equilíbrio entre as re-
ceitas e as despesas; indica pri-
oridades para os financiamen-
tos pelos bancos públicos.

Prefeitura de Candeias vai inaugurar, em outubro,
imagem em Bronze de Santa Dulce dos Pobres
O prefeito de Candeias, Dr.
Pitagoras Ibiapina anunciou
em rede social no último dia
25 de julho, após reunião com
os párocos Frei Jorge Luís
(Santuário de Nossa Senhora
das Candeias), Padre Milton
Pereira (Paróquia São Fran-
cisco de Assis) e diácono Da-
vid Cirilo, uma grande festivi-
dade em 19 de Outubro para a
comemoração da Canoniza-
ção da Santa Dulce dos Po-
bres, com a inauguração da
nova imagem em bronze da
Santa, alteração do nome da
praça na cidade, missa campal
e um grande show comemora-
tivo.

Os representantes da co-
munidade Católica local deci-
diram em comum acordo com
a prefeitura, deixar de parti-
cipar da festividade anual de
aniversário da cidade, onde
ocorre shows com músicos
católicos e evangélicos, e fazer
a comemoração em outro
grande momento que ocorre-
rá com a canonização da San-
ta Dulce dos Pobres. A praça
Irmã Dulce no Centro da Ci-
dade ganhará uma revitaliza-

ção em seu entorno e recebe-
rá uma nova imagem, desta
vez em Bronze, substituindo a
antiga que foi danificada em
Março e que teve de ser reti-
rada.

O Evento receberá a pre-
sença do Bispo da Diocese de
Camaçari, Dom  João Petrini,
que por estar no Vaticano dia
13, quer participar do evento
na cidade no dia 19 e comemo-
rou a festividade. “Decidimos
homenagear esta que á pri-
meira Santa Católica brasilei-

ra com uma estátua em bron-
ze. Sendo Candeias uma cida-
de muito religiosa, em comum
acordo  com párocos, iremos
realizar a inauguração da nova
imagem, junto a uma grande
missa campal na praça, a
transmissão do filme da San-
ta, além de um grande show
católico para animar a comu-
nidade com muito louvor e
oração” afirmou o prefeito.

 O prefeito anunciou ainda
que enviará para a Câmara de
Vereadores um projeto de Lei

para alterar o nome da praça
de Irmã Dulce, para Santa
Dulce dos Pobres, como pas-
sará ser chamada a Santa.
“Atendemos a solicitação dos
párocos para que a cidade pos-
sa reforçar a sua imagem no
turismo religioso de nosso es-
tado, além do Santuário de
Nossa Senhora das Candeias.
A nossa praça será a primeira
da região a receber imagem de
bronze da Santa Dulce dos
Pobres. Por isso, faremos essa
grande festividade onde ire-
mos receber também visitan-
tes de todas as cidades da re-
gião” afirmou o prefeito.

A antiga imagem que foi
danificada e que está sendo
restaurada pela prefeitura,
será doada a comunidade do
Saldanha onde esta sendo
construída a Igreja Santa Dul-
ce dos Pobres. A prefeitura vai
anunciar em breve, após reu-
nião com a comissão dos re-
presentantes Católicos a gran-
de atração que se apresentará
neste evento.

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Estamos em festa! Hoje a nossa querida Candeias comemora
mais um aniversário de emancipação político-administrativa.
Há exatamente 61 anos, bravos candeienses lutaram para tornar a
nossa cidade independente de Salvador.

Homenagem do Cirurgião Dentita Brivaldo Valgueiro

A obra está sendo contruída com recursos próprios

Prefeito Dr. Pitagoras Ibiapina, frei Jorge Luís ,
Padre Milton Pereira  e diácono David Cirilo
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BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de empresas  administrado pelo experiente empresário

Walfredo Barão Melo Teixeira, que atua em Candeias e em toda região nos mais diversos setores da
economia, sempre com profissionalismo, competência e responsabilidade.

Está presente na Construção Civil, no setor de Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e
na locação de máquinas e equipamentos pesados.

São mais de 40 anos de bons serviços prestados no estado da Bahia.

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta

Tem Surpresa
Você Não Pode

Perder. Apareça!

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

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

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS

PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

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

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas
mais conceituadas no segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços de
transportes com qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes.
Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo atendem diversos setores,
tais como: Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência de viagens;
Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras e congressos; Indústria
e fábricas; Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeios programados;
Motoristas treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene são componentes
da garantia para atingir a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e Turismo
oferece aos seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno  e seguro no
setor, inovando responsavelmente, com segurança e com alta qualidade, que nos
diferenciam e garantem a confiança e o bem estar de nossos clientes, fazendo da
ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma das empresas mais conceituadas no
segmento de transporte do Estado.


