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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Sucesso total na
campanha "Natal
de Luz" da CDL
de Candeias

GRANDES PRÊMIOS   Um automóvel Ford Ka e uma moto Yamaha
zero km foram sorteados para clientes do comércio de Candeias

O presidente da CDL, Roberto Bispo e o proprietário da Madeforte, Hermano
Brito Belo, entregam o Ford Ka à ganhadora do sorteio, D. Josenilda Lima

A praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes, no centro
da cidade, foi o local
escolhido pela diretoria
da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias (CDL)
para ser o palco  de
encerramento da
vitoriosa campanha "Natal
de Luz Candeias", que já se
transformou no maior
evento de marketing do
comércio varejista da

região Metropolitana de
Salvador e recôncavo
baiano.

A grande festa de
premiação aconteceu no
último dia 8 de janeiro e
reuniu toda a diretoria da
CDL, vários lojistas que
participaram da campanha
e centenas de pessoas que
foram acompanhar de
perto o sorteio, na
expectativa de ganhar um

dos prêmios oferecidos
pela promoção.

Para o presidente da
Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias,
Roberto Bispo, o sucesso
da campanha foi graças à
participação maciça do
comércio de Candeias e o
apoio total da Prefeitura
Municipal, através da
Secretaria de Indústria e
Comércio.               Página 4

Convenções partidárias homologam os
candidatos à Prefeitura de Madre de Deus

O Partido dos
Trabalhadores (PT) e o
Partido Comunista do Brasil
(PC do B), realizaram no
último dia 8 de janeiro as
suas convenções
partidárias, quando foram

homologadas as
candidaturas dos seus
postulantes aos cargos de
prefeito e vice-prefeito de
Madre de Deus, para
eleição tampão, marcada
pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) para o
próximo dia 4 de março.

Pelo PT vão concorrer a
ex-prefeita Carmen
Gandarela e o vereador
Adailton do Suape, aos
cargos de prefeito e vice-
prefeito respectivamente. Já
na convenção do PC do B
foram homologdas as
candidaturas de Janatan

O presidente do PCdoB,
Daniel Almeida, foi levar o
apoio do partido à candi-
datura de Janatan Silva

Carmen Gandarela e
Dailton do Suape tiveram
seus nomes homologados
pela convenção do PT
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Bahia instala o primeiro Conselho
de Comunicação Social do Brasil
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Governador Jaques Wagner

O Estado da Bahia foi o primeiro
da federação a instalar o seu
Conselho de Comunicação
Social. O ato aconteceu no
último dia 10 de janeiro, no
auditório do Ministério Público
Federal e contou com a
presença do governador Jaques
Wagner.

Durante a cerimônia foram
empossados os 27 membros do
Conselho (sete do poder
público e 20 da sociedade civil),
que representam entidades e
profissionais da área, eleitos no

dia 25 de novembro do ano
passado, em votação realizada
na Fundação Luiz Eduardo
Magalhães.

Em seu discurso na abertura
da solenidade, o governador
Wagner afirmou que o conselho
foi criado a partir da Conferência
Estadual de Comunicação. “A
sociedade civil elegeu os seus
membros aos quais hoje estamos
dando posse e que representam
entidades e profissionais da ár
ea, e não são pessoas sem
referência”, pontuou Wagner.

O Sociólogo Cezar Miranda é
o nosso entrevistado do mês

Luiz Cezar Miranda (PSOL)

Formado em Sociologia pela
Universidade Federal da
Bahia, o candeiense Cezar
Miranda se destaca na políti-
ca do município pela sua co-
erência e militância nos parti-
do de esquerda.

Um dos Fundadores do
PT, em Candeias, Cezar dei-

xou o Partido dos Trabalhado-
res por não concordar com os
rumos que o partido tomou de-
pois que assumiu a Presidên-
cia da República.

Veja a entrevista do socia-
lista Cezar Miranda, fundador
e presidente do PSOL em
Candeias.      Página 3.

16 Novos Veículos são entregues pela Prefeitura

Como anunciou com exclusivi-
dade, na edição passada, o seu
jornal O Candeeiro, a prefeita
Maria Maia entregou no último

dia 19 de janeiro, os 16 novos
veículos, entre eles estão três
ônibus que foram conseguidos
junto ao Ministério da Educa-

ção. Os demais foram adquiridos
com recursos próprios do muni-
cípio.

Durante a solenidade de en-
trega dos novos equipamentos,
a prefeita lembrou do estado ca-
ótico em que se econtrava a Se-
cretaria de Serviços Públicos,
que segundo ela, parecia mais
um cemitério de carros velhos.
Depois do evento todos os veí-
culos deram uma desfilada pelas
principais ruas da cidade.

Os novos veículos já estão prestando serviços à população

Santos e Silva e Val Peças
(PPS), também para
concorrer a prefeito e vice.

A eleição será bastante
acirrada e quem se eleger
agora, deve ganhar de novo
no dia 7 de outubro.

SCC e FAC assinam convênio de Cooperação
O presidente do Sindicato dos
Comerciários de Candeias, José
Carneiro da Silva, representan-
do milhares de trabalhadores
do comércio dos municípios de
Candeias, São Francisco do
Conde, Madre de Deus,
Pojuca e Mata de São João,
filiados ao SCC, assinou no
último dia 26 de janeiro, um
convênio com a Faculdade
Regional de Filosofia, Ciências
e Letras de Candeias, que faz
parte do projeto de Coopera-
ção Educacional, programa
mantido pela FAC.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda Filho, diretor
geral da Faculdade, o programa
visa a abrir oportunidade para
os trabalhadores do comércio
dessa região cursarem o ensino
superior com descontos
especiais, que são subsidiados
pelo Sindicato e pela própria
Faculdade.

Segundo José Carneiro, o
objetivo do Sindicato é ajudar
os seus filiados a cursar uma
Faculdade, obtendo mais
conhecimentos e se preparan-
do ainda mais para o mercado
de trabalho.

Nesse primeiro momento a
parceria entre a FAC e o
Sindicato dos Trabalhadores
do Comércio desses cinco
municípios, já oferece cerca de
70 bolsas para os cursos de
Administração, Pedagogia e
Enfermagem.

 Nos próximos dias a
Faculdade oferecerá cursos de
extenção em Informática,
Oratória, Matemática Financei-
ra e atendimento, todos farão
parte do convênio firmado
entre a FAC e o SSC.

Carneiro assina o convênio sob o olhar do professor Osvaldo


