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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

VALTÉRIO

Nossa Senhora
das Candeias é
reverenciada
pelos católicos

Milhares de devotos de Nossa Senhora das Candeias participaram no último dia 3 de
fevereiro da procissão em louvor à Padroeira da cidade, marcando o encerramento dos
festejos em homenagem à Santa, que é venerada por ter feito, segundo a lenda, o milagre
de curar uma menina cega, que banhou os olhos com a água que brota de uma gruta
localizada ao lado da Igreja.

Os festejos em homenagem a Nossa Senhora das Candeias tiveram início no dia 24 de
janeiro, com a primeira novena celebrada em louvor à  Santa padroeira dos candeienses,
encerrando-se com a emocionante procissão realizada no dia 3.

O adro da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias ficou lotado de fiéis
que participaram da grande festa religiosa em louvor à padroeira da cidade

Maria Maia dá posse
aos novos Secretários,
cobrando resultados

A prefeita Maria Maia assinou a Ata que deu posse aos
novos Secretários da sua administração

Numa solenidade
simples, mas bastante
concorrida, realizada no
gabinete da prefeita Maria
Maia, no último dia 3 de
fevereiro, foram empossados
os novos Secretários

Municipais, que entram no
governo com o objetivo de
oxigenar a administração.

Deixaram seus postos
os Secretários Milton
Santana (Governo), que foi
substituído pelo jovem Diego

Maia, filho da prefeita,
presidente do Diretório
Municipal do PMDB e
candidato a deputado
estadual nas últimas
eleições; a professora
Marinalva Damasceno
(Educação), dando lugar à
Pedagoga Daniela Maia; o
advogado Márcio Castro
Alves (Procuradoria
Jurídica), substituído pela
também advogada Rosana
Cerqueira Reis; Firmino
Barbosa, que foi remanejado
da Secretaria de Emprego e
Renda para a Chefia de
Gabinete, ficando Milton
Santana em seu lugar; Ivan
Brito (Meio Ambiente), ainda
sem a nomeação do novo
titular, e Alberto Braz
(Saúde) que também ainda
não tem substituto.

                  PÁGINA 3

Câmaras Municipais voltam ao trabalho

Apesar de ainda terem pendengas jurídicas e
políticas, quanto à composição de suas Mesas
Diretoras, já que existem processos judiciais
contestando a eleição dos atuais presidentes, as
Câmaras Municipais de Candeias, Madre de Deus e
São Francisco do Conde, iniciaram os seus trabalhos
legislativos para o biênio 2011/2012.

A primeira a dar início ao Ano Legislativo foi a Câmara
de São Francisco do Conde, que realizou a sua primeira

sessão sob o comando de Carlos Alberto Bispo, o Nem
de Caípe, no último dia 1º de fevereiro. As Câmaras de
Candeias, presidida pelo vereador Francisco Conceição
da Silva, o Sargento Francisco, e Madre de Deus,
comandada pelo presidente Dailton Filho, iniciaram as
suas atividades nos dias 15 e 16 respectivamente.

Nas três cidades, que são comandadas por
mulheres, as prefeitas Rilza Valentim, do PT, (São
Francisco do Conde), Eranita de Brito (Madre de Deus)

e Candeias (Maria Maia), ambas do PMDB, foram às
sessões de reabertura dos trabalhos legislativos para
lerem as suas mensagens.

Em Candeias, o presidente Sargento Francisco,
abriu a sessão falando da sua honra e orgulho em poder
comandar o Poder Legislativo Municipal, onde já exerce
o seu terceiro mandato consecutivo, sempre fazendo
parte do grupo liderado pela prefeita Maria Maia, que foi
à Tribuna lê a sua Mensagem.                    PÁGINA  7

O presidente Nem de Caípe recepcionou a prefeita Rilza Maria Maia leu a sua Mensagem na Câmara Municipal Dailton Filho presidiu a primeira sessão do ano

UVB elege nova diretoria
A União dos Vereadores da
Bahia , elegeu no último dia
03 de fevereiro, a sua nova
diretoria, que vai comandar
a entidade nos próximos
quatro anos. O novo presi-
dente é o vereador Joceval
Rodrigues, de Salvador. O
presidente da Câmara de
Madre de Deus, Dailton Fi-
lho é o 1º Secretário.
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Natal e Ano-Novo,
duas comemorações
irmãs. No Ano-Novo
ressurge um novo
tempo, e no Natal revive
Jesus; renasce pois a

Esperança do mundo.
O saudoso Fundador da LBV,

Alziro Zarur (1914-1979), na revista
“Boa Vontade” no 18 (dezembro de
1957), fala-nos um pouco sobre a
nossa concepção do Natal do Cristo
de Deus:

“— Desde a criação da Campanha
da Boa Vontade, a 4 de março de
1949, nosso prefixo musical é a
Canção do Natal de Jesus. Muitos
estranharam que a melodia natalina
precedesse a nossa mensagem
radiofônica em todos os dias do ano.
Hoje, entretanto, já entendem isso: a
Legião da Boa Vontade é o Natal
Permanente de Jesus, por um Brasil
melhor, por uma Humanidade mais
feliz. O Cristo nasce, todo dia, no
coração daqueles que sabem sofrer
e amar, aqueles que formarão um só
rebanho para um só Pastor”.

Em “O Brasil e o Apocalipse”,
volume III, saliento que o fato mais
destacado de toda a História da
Humanidade, visível ou invisível, é a
Volta de Jesus Ecumênico, portanto
sem grilhões. Basta ver que Ele
mesmo, além de anunciar Seu retorno
triunfante a este mundo várias vezes
no Evangelho e no Apocalipse,
dedica um sermão inteiro ao Fim das
Épocas (Mateus, 24 e 25), que é
também o início de uma Era
novíssima, singularizada na
Jerusalém Celestial, constante do
Livro das Profecias Finais (capítulo
21, versículos 2 e 10). Qual o
coroamento do Seu discurso?
Justamente a Parusia, isto é, a Sua
Volta Gloriosa.

JESUS ESCOLHEU A
HUMANIDADE

O Espírito magnífico que criou
este orbe — depois de aguardar,
pacientemente trabalhando pela
evolução espiritual daqueles que o Pai

Celeste Lhe entregou para o
progresso infinito — retorna para
recolher o fruto de Sua generosa
semeadura. Aliás, dentro do supremo
conceito do livre-arbítrio, a escolha
do Cristo foi pela Humanidade e sua
redenção, encarnando, Ele mesmo,
o real sentido da Democracia Divina,
conforme podemos ler nesta reflexão
do pastor presbiteriano e professor
Jerônimo Gueiros (1870-1953), que
fui buscar no histórico “Jornal da Boa
Vontade” no 4 (1969), do qual
honrosamente fui redator
responsável:

“— A liberdade de consciência
não pode morrer! Apanágio das
excelências morais do homem,
fundamento psíquico da
responsabilidade, auréola semidivina
com que Deus acendeu na fronte da
Sua criatura o brilho imarcescível da
Sua majestade na Terra — a liberdade
foi pelo próprio Deus tão acatada e
considerada que, na suprema
soberania de seu governo moral, não
a quis violar, nem mesmo no interesse
eterno dessa criatura privilegiada que
Ele fez à Sua imagem e semelhança
(...)”.

Jesus, porém, derrotou o espírito
do mal, que é a máxima figuração do
erro (Mateus, 4:1 a 11), que O tentara
no deserto, mirando Sua excelsa
tarefa na remissão das faltas
humanas, elevando todos ao Pai
Celestial.

O PRESSENTIMENTO
 DE TODOS

A questão é que todos pressagiam
algo profundamente marcante para as
suas existências, nesta ou na Vida
eterna, nesta ou em outra dimensão.
As culturas humanas, das mais
diferentes formas, desde há muito
pressentem um acontecimento
supino que marcará a história deste
planeta. Para muitos, trata-se do
glorioso retorno do Divino Chefe da
Humanidade. Como já vimos, os
cristãos esperam o Cristo; os irmãos
judeus, por sua vez, continuam
anunciando, para breve, a tão

esperada vinda do Messias; os
budistas, o Senhor Maytreia; o Islã,
o Madi, e assim por diante. É algo
altamente místico e entranhado na
alma humana.

Em todos os corações, de uma
forma ou de outra, sintonizados nas
mensagens dos Céus, ouvem-se os
acordes de indizível e profética
melodia que alegrará seus ouvidos e
iluminará suas existências. É o
prêmio à fidelidade Àquele que é “o
Caminho, a Verdade e a Vida” e
aparece em várias culturas com
diversos nomes.

           AINDA ANATOLE
O jornalista e escritor Luciano dos

Anjos registrou em um e-mail, a mim
encaminhado, o seguinte comentário
a respeito do meu artigo “Caro
Anatole”, publicado recentemente:
“Em meu livro ‘Eu Sou Camille
Desmoulins’, cuja quarta edição está
em fase de revisão final, agora com
muitas fotos e novas informações
importantes, falo de minhas
preferências literárias. Ali estão
referidos alguns autores célebres,
franceses a maioria, que li no original.
Cito, então (com foto), o excelente
Anatole France, agora enfocado por
você com muita propriedade. Afinal,
não posso ignorar ‘Os Deuses Têm
Sede’, na ambientação da Revolução
Francesa... Mas a história de Thaïs,
penso que sobrepuja qualquer outra
emoção, conquanto a frustração
final. E a ópera de Massenet deu-lhe
colorido transcendente. Tenho-a em
DVD. Ótimo, portanto, seu artigo,
que li com prazer. Abraço cordial”.

Grato, respeitável e veterano
colega, pelo prestígio às minhas
modestas ilações. A disposição de
Athanaël na conversão de Thaïs
realça o sentido de que o primeiro
passo para se fazer o Bem é acreditar
em um ideal superior.

José Paiva Netto é jornalista, radialista
e escritor. É Diretor-Presidente da LBV -
Legião da Boa Vontade. Colaborador
assíduo do jornal O Candeeiro

Paiva Netto

O Candeeiro se solidariza com Aguirre

Nós que fazemos o jornal O Candeeiro, nos solidarizamos com o
companheiro Aguirre Peixoto, brilhante repórter que denunciou, em
várias matérias, uma série de irregularidades e crimes ambientais
na construção do Parque Tecnológico de Salvador, na Avenida
Paralela. A obra é realizada pelo governo baiano em parceria com
as empresas Patrimonial Saraíba e Construtora NM.

Leiam na íntegra a nota de repúdio publicada pelo SINJORBA:

         Nota de protesto do SINJORBA
A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado

da Bahia (SINJORBA) protesta veementemente contra a demissão
de Aguirre Peixoto, que já é alvo de ações judiciais, criminais e
cíveis, por sua coragem em denunciar erros e atentados contra o
meio ambiente na cidade de Salvador em reportagens publicada
sobre a construção do Centro Tecnológico do Governo do Estado,
na Avenida Luis Viana Neto (Paralela), numa forma de punição por
enfrentar forças tão poderosas. Agora vem o golpe final, desferido
justamente pelo Jornal A TARDE, a empresa a que inicialmente
autorizou a publicação do material e que deveria protegê-lo de todas
as formas para que não maculasse sua história quase centenária,
como representante dos interesses da sociedade baiana.

Fazer jornalismo é uma opção muito difícil na vida de qualquer
pessoa, apesar de todo o glamour que cerca nossa profissão. É
preciso ter uma paixão incrível pela vida, pelos indivíduos e
principalmente pela verdade.  E nem sempre a retorno é agradável
e positivo, fazendo com que muitos desistam.  

Nos últimos anos a redação de A TARDE vem sofrendo todo tipo
de pressão interna, com o objetivo de adequar a reportagem a
interesses comerciais e de marketing. Nada poderia estar mais
distante do que fazer o bom jornalismo, onde precisamos nos colocar
ao lado dos reais interesses da sociedade. Nessa batalha vimos
muitos bons colegas serem retirados sob os mais variados
argumentos. Mas, para a surpresa dos encarregados de comandar
essa operação de aviltamento e acovardamento dos jornalistas, a
cada nova leva de jovens contratados, difícil é não encontrar quem
não tenha em si o gérmen da busca constante pelo que é certo e
pelo que atenda ao real interesse da sociedade.

Agora, retiram da redação um desses novos colegas, numa
demonstração de que é preciso cortar rebentos cada vez mais
novos, contaminados pelo bom fazer jornalístico que inclui as
palavras ética, coragem, profissionalismo.  Ninguém abraça essa
profissão para ter uma vida normal, mas sim para fazer a diferença
num mundo onde o individualismo pesa, mas onde nunca foi tanto
necessário combater as pressões comerciais e publicitárias que
tentam modificar nosso jeito de viver, sem pesar as consequências
para nosso futuro próximo.

Nosso colega Aguirre Peixoto está passando pela prova de fogo
que todos nós jornalistas, passamos em algum momento de nossas
vidas e sai vitorioso, preparado para as novas batalhas, que, como
profissional competente que vem se mostrando, buscará a cada
momento de sua trajetória profissional que está apenas começando.

Salvador, 08/02/2011.
Marjorie da Silva Moura

Centenas de pessoas participaram, no último dia 17, na praça da
Independência, no centro de São Francisco do Conde, das homenagens
prestadas à prefeita Rilza Valentim, que estava comemorando mais um
ano de vida.

Depois da solenidade na praça, convidados selecionados, participaram
de um almoço oferecido pela aniversariante, numa linda chácara no distrito
de Campinas, na periferia da cidade.

Entre os ilustres convidados estavam os dois deputados estaduais
que representam o munic[ipio na Assembleia Legislativa, os petistas Bira
Coroa e Rosemberg Pinto. Também estava presente, a bela prefeita de
Cardeal da Silva, Maria Qitéria Mendes (PSB).

O ex-ganhador do Programa Ídolo, Tony Black, também esteve presente
e até deu uma canja, na banda que animou o almoço. De Candeias,
estiveram presentes dois pré-candidatos à prefeitura, o empresário Carlos
Alberto, dono da Baiana FM e o advogado e professor Jair Cardoso. O
jornal O Candeeiro esteve representado pelo editor Eduardo Valença.

Aniversário

Velho PMDB
O ex-vice prefeito Manoel Amorim, um dos fundadores do velho PMDB

de Candeias, diz que alguns militantes daquela época estão se
mobilizando para criar pautas de dicursão, visando a sucessão da prefeita
Maria Maia. “Não pretendo ser candidato, mas gostaria de participar,
junto com meus antigos companheiros peemedebistas, das discursões
sobre o futuro da nossa cidade”, pontou Amorim.

Esta será a marca da pré-campanha do empresário Zé do Quim, que
continua dizendo que será candidato a prefeito nas eleições do próximo
ano. “Algumas pessoas pensam que eu estou brincando. Eles vão ver.
Sou mesmo candidato”, diz convicto, Zé do Quim.

É pra valer

Essa Coluna registra com pesar o falecimento do nosso companheiro
Manolo Toucedo, um espanhol que adotou Candeias como sua terra. À
família, as nossas condolências.

Luto

Formando uma consciência crítica
É triste encontrar

pessoas que tudo
criticam,
desvalorizam; ou
rebatem opiniões
contrárias com
discursos infundados

ou alienados. Da mesma
maneira, a reação é similar com
seres humanos que, sem
nenhum escrúpulo, acreditam e
internalizam tudo que ouvem ou
vêem como verdades
inquestionáveis, como um
axioma. No entanto, felizmente,
existem pessoas que conseguem
transitar sobre a linha tênue que
separa os discursos radicais
individualistas, da subserviência
às opiniões alheias.

O ser humano não vive só, ele
faz parte de uma sociedade, com
todas suas influências micro e
macrossociais, perpassando
desde a educação familiar a
endêmicos aspectos culturais.
Não obstante, apesar destas
variedades de estímulos que
recebe, a sua singularidade, isto
é, seu caráter peculiar é de uma
importância ímpar. Porém, a
conscientização sobre o seu
importante papel de
protagonista neste espetáculo
da vida só será adquirida
através de uma busca incansável

pelo conhecimento. Outrora
livre desta situação incômoda,
da vulnerabilidade que pode s'e
mostrar frente à falta de
educação, e da busca pelo saber,
o sujeito pode alcançar metas
tidas antes como inatingíveis.

Mas existem outros atores
que optam – conscientemente
ou não – por tentar alienar e
ludibriar a capacidade de
reflexão dos indivíduos, através
de discursos parciais e
interesseiros, como acontece
frequentemente com a mídia,
principalmente a televisiva.

Não é de estranhar que
grandes emissoras que fazem
vigorosas campanhas de
combate ao trabalho infantil
através de projetos sociais (que
servem apenas para isentar seus
próprios impostos), tenham
crianças trabalhando em suas
telenovelas? Ou, sendo mais
radical, será possível fazer
campanhas gritantes de
combate às drogas, ao mesmo
tempo em que fazem das
bebidas alcoólicas propagandas
ou merchandising?

Não é à toa que existe todo
esse tabu que cerca a educação
no Brasil. Essa desvalorização
não é mero acaso. A inépcia, a
falta de inteligência, provém do

comodismo oferecido por
aqueles que se consideram
donos do saber, enquanto uma
grande parte da população vive
como verdadeiras marionetes,
digerindo, achando louvável e
pior, repetindo todos esses
discursos falaciosos, que
perpassam de geração a
geração.

Construir uma consciência
crítica requer empenho e
determinação. Mas certamente
esse esforço não será em vão,
pois proporcionará abrir
caminhos nunca percorridos
anteriormente, nos quais serão
encontradas armaduras contra
todo tipo de engodo ou
concepções feéricas. Ser
independente intelectualmente
não significa ficar submisso,
nem muito menos ser mero
reprodutor das opiniões alheias,
mas ser capaz de filtrar toda
informação recebida a fim de
não ser apenas mais um cidadão
apático, e sim um protagonista
de sua própria vida.

Vladimir de Souza

Nascimento - Psicólogo do
CRAS-Caípe, São Francisco do
Conde-Ba - CRP-03/04531

VLADIMIR NASCIMENTO

E-mail: vlad_psi@hotmail.com
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Numa solenidade
simples, mas bastante
concorrida, realizada no
gabinete da prefeita Maria
Maia, no último dia 3 de
fevereiro, foram
empossados os novos
Secretários Municipais,
que entram no governo
com o objetivo de
oxigenar a administração,
que vem sendo muito
criticada pela oposição.

O Secretário de
Governo Milton Santana
foi remanejado para a
Secretaria de Emprego e
Renda,  sendo substituído
pelo jovem Diego Maia,
filho da prefeita,
presidente do Diretório
Municipal do PMDB e
candidato  a deputado
estadual nas últimas
eleições; Marinalva
Damasceno (Educação),
deu lugar à Pedagoga
Daniela Maia; Márcio
Castro Alves
(Procuradoria Jurídica),
foi substituído pela
advogada Rosana
Cerqueira Reis; já Firmino
Barbosa foi remanejado da

Maria Maia muda o Secretariado

Secretaria de Emprego e
Renda para a Chefia de
Gabinete. Foram
exonerados ainda, Ivan
Brito (Meio Ambiente),
ainda sem a nomeação do
novo titular, e Alberto
Braz (Saúde) que também
ainda não tem substituto.

Com a posse dos novos
auxiliares, a prefeita Maria
Maia cumpre a primeira
etapa de uma reforma
administrativa tanto
cobrada pela população.
Espera-se para os
próximos dias as
nomeações dos titulares
das Secretarias de Saúde e
do Meio Ambiente.

DISCURSO
Durante o seu discurso

na posse dos novos
Secretários, a chefe do
executivo deixou claro
que não vai tolerar
incompetência nem
moleza dos seus novos
auxiliares. “Temos que dar
uma resposta à população.
Precisamos cumprir o meu
programa de governo.
Quem quiser trabalhar,

fica, quem não quiser, diga
que vai embora”, cobrou
Maria Maia.

A prefeita fez questão
de agradecer a
colaboração dos seus ex-
secretários (nenhum
participou da transmissão
de cargo) citando
nominalmente todos que
deixaram o Governo, e
afirmando que cada um
deu o seu melhor para
ajudar a administração,
“mas nós precisamos
oxigenar a nossa
administração, não
podemos perder mais
tempo”, reforçou a
prefeita.

Ao se dirigir aos novos
integrantes do Governo,
Maria Maia pediu
empenho e dedicação.
Citou por exemplo a
relutância que teve em
nomear Diego Maia (seu
filho) para a Secretaria de
Governo. “Não por falta de
capacidade, porque tenho
certeza absoluta de que
ele está preparado para o
cargo, mas por ser meu
filho e querer poupá-lo,

porque sei que a cobrança
será muito grande. No
entanto, a nossa relação
aqui não será de mãe e
filho e sim da Prefeita e de
um Secretário. Vou cobrá-
lo muito mais, porque sei
que ele tem competência
para cumprir o seu papel”,
sentenciou a Prefeita.

Visivelmente
emocionada, a prefeita
Maria Maia lembrou dos
momentos difíceis da
administração, quando
infelizmente os salários do
funcionalismo ficou
atrasado. “Agora as coisas
começam a melhorar, com
fé em Deus vamos
regularizar a nossa folha
de pagamento e cumprir o
nosso programa de
Governo. Apesar das
dificuldades, conseguimos
realizar muita coisa”, disse
Maria Maia, enumerando
uma série de obras
realizadas até agora. Ela
citou por exemplo, as 28
casas construídas no
distrito de Menino Jesus;
as várias obras feitas nas
encostas; o novo acesso
ao prédio da Prefeitura; a
implantação da UPA, que
será inaugurada nos
próximos dias, dentre
outras.

SECRETÁRIOS FALAM
Os novos Secretários

Municipais também se
dirigiram aos presentes. O
primeiro a falar foi Diego
Maia, que disse ter plena
consciência da
responsabilidade que está
assumindo. “Sei que serei
muito mais cobrado por
ser filho da prefeita Maria
Maia, porém na Prefeitura
o nosso relacionamento
será profissional. Vou me
dedicar integralmente à
administração”, prometeu
o jovem Secretário. A
principal função de Diego

Maia na Secretaria de
Governo será fazer a
integração entre todas as
Secretarias, dando
responsabilidades e
cobrando resultados dos
Secretários.

A nova Procuradora
Jurídica do Município,
Dra. Rosana Cerqueira,

apesar de ser empossada
interinamente, prometeu
estar sempre ao lado da
prefeita, reiterando o seu
compromisso com a
cidade.

A jovem Daniela Maia,
nova Secretária da
Educação, disse que
apesar da sua pouca idade
já tem 15 anos de serviços
prestados ao setor e que
tudo fará para melhorar a
educação do município.

O novo chefe de
gabinete da Prefeitura,
Firmino Nonato lembrou o
seu relacionamento
político e familiar com a
prefeita Maria Maia, a
quem dedicou disposição
integral para desenvolver
o seu papel na
administração.

Milton Santana não
participou da posse.

Diego Maia assumiu  a
Secretaria de Governo

Firmino Barbosa é novo
Chefe de Gabinete

Rosana Cerqueira é a
nova Procuradora

Daniela Maia assumiu a
Secretaria de Educação

Milton Santana foi
remanejado para a
Secretaria de Emprego
e Renda

A prefeita Maria Maia cobrou mais empenho dos seus novos auxiliares

O presidente Nem de Caípe pretende
fortalecer a parceria com a prefeita Rilza

Exercendo o seu quarto
mandato na Câmara
Municipal de São Francisco
do Conde, o vereador Carlos
Alberto Bispo,
carinhosamente chamado
de Nem de Caípe, chega a
presidência da Casa num
momento especial para o
município, que experimenta
uma nova era administrativa,
segundo constata o próprio
Presidente.

O presidente Nem de
Caípe diz que apesar da sua
luta para chegar à
presidência da Câmara,
quando enfrentou vários
obstáculos, continua e
continuará sendo parceiro
da prefeita Rilza Valentim, a
quem ajudou eleger, pois o
seu objetivo é participar da
administração, ajudando a
prefeita a executar os
projetos que sejam
importantes para o
município.

Desde que assumiu o
comando da Câmara, o
presidente Nem de Caípe
colocou em pauta todos os
projetos enviados pelo
Executivo a exemplo do
Convênio com o PAS e a

ABAS, que já foram lidos
em plenário e foram votados
e aprovados pela
unanimidade dos
Vereadores.

Atendendo a um convite
da prefeita Rilza Valentim, o
presidente Nem de Caípe
participou da abertura da
Semana Pedagógica, onde

fez um esclarecedor
discurso, mostrando a sua
sintonia com a
administração, que segundo
ele, vem fazendo um
importante trabalho de
desenvolvimento para o
município de São Francisco
do Conde. Nem citou e
agradeceu a prefeita Rilza

Valentim, a execução de
uma importante obra para o
seu distrito de Caípe, que é
a pavimentação da avenida
Beira Mar, um sonho
acalentado há muito tempo
pela população local e que
agora se torna realidade.

Essa parceria, segundo
Nem, mostra que o

relacionamento político e
pessoal entre ele e a
prefeita Rilza tem o objetivo
de trabalhar em benefício da
população do município. O
presidente afirma que essa
parceria “deverá continuar
durante todo o governo e
que poderá se estender até
a reeleição da prefeita”,
acentuando que será,
inclusive, “um intermediário
para apagar algumas
arestas com outros
candidatos”.

O presdiente Nem de
Caípe tem consciência da
responsabilidade que
assumiu ao chegar a
presidência e diz que fará
uma gestão voltada
exclusivamente para
defender os interesses da
população da sua terra.
"Tenho ceretza absoluta que
vou contar com o apoio da

Estreitar o relacionamento, respeitando a independência do Poderes,  entre a Câmara Municipal e a prefeita Rilza Valentim é um
dos objetivos do novo presidente do Legislativo de São Francisco do Conde, Nem de Caípe

prefeita e dos meus pares,
para que possamos realizar
um grande trabalho na
Câmara de São Francisco
do Conde. Estaremos aqui
para atender o nosso povo",
disse o Presidente.

Para registrar o seu
reconhecimento aos que
lutaram para que ele
chegasse à presidência,
mesmo estando “sub-
judice”, Nem agradece
penhoradamente, os
esforços dos vereadores
Antônio Messias, Aurelino
Correia, Sônia Batista e
Amarildo Guedes, aos seus
familiares e aos amigos que
continuam lhe apoiando.

Na última sessão da
Câmara Municipal, o
vereador Renato Costa Rosa
foi eleito o 2º Secretário da
Mesa Diretora, numa
eleição tranquila.

  AGRADECIMENTO

A comunidade do distrito de Caípe agradece a
prefeita Rilza Valentim pela colocação de mais
um ônibus para o transportes dos estudantes

do Caípe de Cima, Caípe de Baixo e Calmonte, já
que havia apenas um e andava sempre lotado.

O presidente Nem de Caípe defende a parceria Legislativo/Executivo
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MADRE DE DEUS
ESTÁ CONTRA A DENGUE

NÃO DEIXE O MOSQUITO
 AEDES AEGYPTI PEGAR VOCÊ!

Uma Campanha de utilidade pública da

CÂMARA MUNICIPAL
DE MADRE DE DEUS

Ganhadora do Uno Zero da CDL
comprou na Real Calçados
A loja Real Calçados, que
em Candeias é pilotada
pelo casal Olivério e Rose,
vem participando desde
que foi promovida pela
primeira vez, da campanha
da CDL, "Natal de Luz
Candeias", uma iniciativa
que visa incrementar as
vendas do comércio da
cidade durante o período
natalino.

Este ano, para
satisfação dos represen-
tantes da Real Calçados,
quando pela primeira vez a
CDL sorteou um carro,
durante a campanha, a loja
foi onde uma cliente antiga
fez as suas compras de
Natal e ganhou o cupom
sorteado.

A ganhadora do Fiat
Uno Zero  Quilômetro,

A empresária Rose, esposa de Olivério, da Real
Calçados, entrega a Fernanda e seus familiares,
as chaves do Uno Zero, da campanha da CDL

Maior Espaço - Melhor Atendimento e òtima Churrascaria - Ao lado da SC Transportes - Candeias-Bahia

Cobrimos Qualquer Oferta

Rua Camurujipe, 21 - Triângulo

            Candeias - Bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva

CRC 15210 - BA

Abertura de Empresas,

Escrita Contábil,

Fiscal e Pessoal

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar
Fones: (71) 3601-2089 / 3601-6465
E-mail: gm.contabil@terra.com.br
                    Candeias-Bahia

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TUBOS

& CONEXÕES, TINTAS, MATERIAIS

ELÉTRICOS & HIDRÁULICOS,

AZULEJOS E REVESTIMENTOS

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

O CAMINHONEIRO

Peças e Acessórios para:

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBRIFICANTES *FARÓIS

  Os Melhores Preços da Região

Ba 522 - Km 08 - Fone: (71) 3601-3923
Anexo à JM Transportes - Candeias-Ba.

sorteado pela CDL, foi a
jovem Camila Fernanda
Ferreira Peixoto, que
mora na rua Joana Angéli-
ca, no bairro do Malembá,

em Candeias.
De acordo com o

casal Rose e Olivério, foi
muito importante para a
Real Calçados, o fato de a

ganhadora ser uma fiel
cliente da loja. "Temos
clientes que compram com
a gente desde que nós
chegamos a Candeias",
disse Olivério, revelando
que este ano, a campanha
de Natal incrementou as
vendas em mais de 40%
em relação ao ano passa-
do.

Para o presidente da
CDL, Roberto Conceição, a
campanha "Natal de Luz
Candeias", já é uma reali-
dade, vem ganhando a
simpatia dos lojistas a cada
ano, e tem ajudado o
comércio de Candeias a
crescer. "Em 2011 será
muitos melhor", promete o
jovem presidente.

O jornal O Candeeiro é
parceiro da CDL.

 Leia e Anuncie no seu jornal

  O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA
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AGF SAÚDE – AMIL – CAMED SAÚDE- CAPE SAÚDE - CASSI – CORREIOS – GOLDEN CROSS – HAPVIDA  MEDIAL SAÚDE
NORCLÍNICA INTERMÉDICA - NORDESTE SAUDE - NOVELIS SAÚDE - PETROBRAS – PLAMEDE SAUDE – PROMÉDICA

SANTA SAUDE – SAÚDE BRADESCO – SUL AMÉRICA – UNIBANCO SAÚDE - E UNIMED SALVADOR.
CONVÊNIOS

Parque das Dunas é a nova opção no
roteiro ecológico da capital baiana

Lagoas e dunas, como essas, estarão a espera de quem curte a natureza

Formatura do curso de Nutrição

Deg ao lado dos pais Valfredo  Teixeira e dona
Valdelice  Teixeira, e do irmão Nem de Barão

Degvalda Teixeira

A União Metropolitana de
Educação e Cultura -
Unime, realizou no último
dia 1º de fevereiro, no

Por AUGUSTO QUEIROZ
Jornalista

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

ACEITAMOS

TODOS OS

CARTÕES

DE CRÉDITOS

As melhores marcas
pelos menores preços

5 VEZES SEMJUROS
NO CREDIÁRIOPRÓPRIO
Atendimento de Primeira Qualidade

Numa época em que o
ambiente natural em estado
puro é cada vez mais raro e
valorizado, um ecossistema
ainda preservado e de rara
beleza vem despontando como
a mais nova opção de lazer e
entretenimento ecológico em
Salvador: o Parque das Dunas,

localizado em Stella Mares.
Afinal, no mundo inteiro

hoje, os ativos ambientais
locais se constituem cada vez
mais num patrimônio cobiçado
e valorizado que atrai turistas e
visitantes, preserva o meio
ambiente e deixa um
importante legado para as

futuras gerações.
“Aqui os visitantes entram

em contato com o que de mais
autêntico existe em Salvador
em termos de ambiente natural,
com paisagens belíssimas, uma
fauna e flora riquíssimas,
majestosas dunas de areia
branca e uma lagoa maior do
que a famosa Lagoa do
Abaeté. É impossível visitar o
local e não sair encantado com
a sua magia e diversidade”,
conta o ambientalista Jorge
Santana, presidente da
Unidunas – Universidade
Livre das Dunas, responsável

pela administração do parque.
Segundo ele, até o próximo

mês de março o parque passa a
contar com uma moderna sede
administrativa, com
estacionamento para 100
veículos, duas salas de aula,
centro multimídia com
computadores ligados a
internet, TV e vídeo, onde
serão exibidos documentários
ambientais, sala da
administração e baterias de
banheiros masculinos e

femininos.
“Teremos capacidade para

receber até 80 pessoas por vez,
como  grupos de estudantes
interessados em participar de
uma aula viva de educação
ambiental, pesquisadores,
ambientalistas, turistas ou

simplesmente pessoas
interessadas em viver
momentos de descontração e
de plenitude num ambiente

natural”, conta Santana.
Ele diz que o parque já está

implantando  um horto para a
produção de mudas
específicas da restinga e
vegetação litorânea, com
capacidade inicial para
produzir15 mil unidades por
ano. “A ideia é utilizar o
material produzido no nosso
horto para promover uma
recomposição paisagística da
orla de Salvador com espécies
nativas e por isso mesmo
adaptadas ao ecossistema
praiano, sem necessidade de

rega nem adubação”.
A utilização de vegetação

nativa na recomposição
paisagística das cidades é uma
tendência em alta hoje em todo
mundo, nestes tempos do
ecologicamente correto e do
ambientalmente sustentável.

Histórico
Criado em dezembro de

2008, através do Decreto
Municipal 19.093/08, assinado
pelo prefeito João Henrique, o
Parque das Dunas possui uma
área total de 4.950.000 m²,
declarada de utilidade pública
e de interesse social, destinada
à proteção integral dos

ecossistemas existentes.
O Parque das Dunas foi

concebido pela Unidunas para
se constituir num dos maiores
centros integrados de
Educação Ambiental, Ecologia
e Lazer do Estado e a sua
implantação pode ser um
elemento diferencial na luta
para preservação do meio
ambiente na Bahia.
Importância das Dunas e

Restingas
O Cordão de Dunas e

Restingas acompanha grande
parte da zona litorânea da
Bahia. Em Salvador, iniciava-se
em Amaralina, estendendo-se
até Praias do Flamengo, já no
limite com o município de
Lauro de Freitas, seguindo

depois por todo o litoral norte.
Com o desenvolvimento
urbano descontrolado, as
áreas que compõem o Cordão
de Dunas e Restingas foram
sendo sistematicamente
destruídas e urbanizadas, a
exemplo do que ocorreu nos
bairros de Amaralina, Pituba e
Boca do Rio. Hoje, poucas
áreas desse ecossistema
restam em Salvador, a exemplo
de pequenos remanescentes
localizados no Imbuí, que por
estarem bastante antropizados
já perderam grande parte da

sua função ecossistêmica.
A Área de Proteção

Ambiental (APA) das Lagoas e
Dunas do Abaeté, agrega o
último manancial de restingas
de Salvador e o maior em área
urbana do país. Essa área está
dividida em dois maciços: O
Maciço Sul, localizado entre os
bairros de Itapuã, Abaeté,
Pedra do Sal e Super Clube,
onde está a Lagoa do Abaeté,
encontra-se cada vez mais
antropizado e sujeito a

grandes pressões sociais.
O Maciço Norte, localizado

entre o Aeroporto, o
Loteamento Petromar e Praias
do Flamengo, ainda encontra-

se bastante preservado e  livre
das ocupações irregulares,
graças ao trabalho realizado no
local, há mais de 12 anos, pela

Unidunas.
A APA das Lagoas e Dunas

do Abaeté compreende 15
lagoas, sendo sete perenes e
oito intermitentes
(temporárias). A área abriga
grande biodiversidade, com
espécies faunísticas nativas
raras e frágeis a exemplo de
répteis, anfíbios, mamíferos e
insetos. Há ainda muitas aves,
 a exemplo da coruja
buraqueira, gaviões e pássaros
migratórios, como o falcão
peregrino que anualmente
viaja milhares de quilômetros,
vindo do Canadá para acasalar
e reproduzir no local. A flora
também é riquíssima, com
bromeliáceas, orquidáceas,
palmáceas, cactáceas,

velosiáceas entre outras.
Não bastasse toda essa

riqueza do bioma original, o
sistema de dunas e restingas
possui uma importante função
junto ao bioma urbano, como
filtro de salinidade, impedindo
que os ventos salitrosos
provenientes do oceano,

conhecidos como maresia ou

salitre, adentrem na cidade.

Dimensão Ecoturística
O Parque das Dunas de

Salvador possui ainda um
direcionamento voltado aos
turistas, visando manter os
visitantes por mais alguns dias
em Salvador. Entre outras
coisas, esta dimensão

contempla:
TRILHAS
INTERPRETATIVAS – Com
oferecimento de vários tipos
de caminhadas na área do
parque, para mostrar aos
visitantes a fauna e flora
regionais, bem como a
necessidade de preservá-las e
conservá-las. As trilhas serão
direcionadas a vários públicos
divulgadas junto ao “trade”
turístico, como forma de
proporcionar mais uma opção
de passeio para  manter o
turista mais alguns dias em

Salvador.
PEDALINHO NO LAGO DA
VITÓRIA – Equipamento de
lazer para os visitantes a ser

instalado na Lagoa Vitória.
ECOLOJINHA PARQUE DAS
DUNAS – Onde serão
comercializados produtos

ecológicos e lembranças do

parque.
RESTAURANTE/
LANCHONETE/CAFÉ –
Visando prover  alimentos e
bebidas para os visitantes,
gerando recursos para o

parque.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
– Como cursos, palestras,
seminários, apresentações
artísticas, serestas, luau,
dança, caminhadas, passeios
ciclísticos, jornadas

ecológicas, meditação etc.

Sustentabilidade
A implantação do Parque

das Dunas só será possível
graças à realização de uma
Parceria Público Privada – PPP,
entre a Prefeitura Municipal do
Salvador e a Unidunas –
Universidade Livre das Dunas,
OSCIP que desde 1998 vem
desenvolvendo no local,
atividades de Educação
Ambiental e impedindo
invasões e degradação na
área. São mais de 40 mil
visitantes registrados pela

organização desde aquele ano.
Através dessa PPP, a

Unidunas se compromete a
implantar todos os
equipamentos e serviços para
o parque, além de administrar a
área em consonância com um
Grupo Multidisciplinar a ser
composto por várias
entidades, envolvendo ONGs
e a comunidade local em

programas sociais.
O Parque das Dunas surge

como um empreendimento
único em Salvador em termos
de unidades de conservação,
com propostas inovadoras e
bem definidas nas áreas
ambiental, educacional e
ecoturística, concebidas
dentro de um modelo
autossustentável de gestão,
que não precisará de recursos
públicos e que certamente será
um divisor de águas nas ações
ambientais e educacionais em
Salvador, na Bahia e no Brasil.

Faça uma visita!

Teatro Iemanjá, do Centro
de Convenções da Bahia,
em Salvador, a cerimônia
de formatura do curso de
Nutrição.

Entre as formandas
estava a ex-vereadora de
Candeias, Degvalda
Teixeira, Deg, filha do
empresário Valfredo Mello
Teixeira, o Barão, e de D.
Valdelice Teixeira.

Após a colação de
gráu, a nova nutricionista
candeiense, convidou os
migos para uma bela
recepção em sua residên-
cia no bairro do Imbuí.

Dezenas de convidados
estiveram presentes, entre
eles, o professor Osvaldo
Miranda e família; a
diretora administrativa da
Câmara de Candeias, Dra.
Ana e seu esposo Dr.

Agnaldo e os assessores
parlamentares João
Batista e Ronaldo da Van.

O jornal O Candeeiro
esteve representado pelo
seu editor, Eduardo
Valença.
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CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CANDEIAS
  Sempre ao lado do Comércio - 25 anos de Bons Serviços

O Candeeiro

FILIPE MAGNO
(ASCOM / SEDUC)

 Ocorreu no último dia 3 de
fevereiro no Centro Cultural da
Câmara Municipal de Salvador,
a eleição e posse da Diretoria
da União de Vereadores da
Bahia, representante regional e
afiliada da União de
Vereadores do Brasil. A Eleição
foi presidida pelo ex-vereador
Vasco Queiroz (Eunápolis) e
secretariada pelo vice-prefeito
e ex-vereador Márcio Correia
(Tapiramutá). Apenas o
vereador Joceval Rodrigues,
atual vice-presidente da
regional Litoral Norte e Região
Metropolitana da União dos
Vereadores da Bahia, realizou a
inscrição de chapa, sendo a
mesma eleita por aclamação
pela Assembleia.

Além do ex-vereador Vasco
Queiroz (Eunápolis), que deixa
a presidência da UVB e do
vereador Joceval Rodrigues
(Salvador) que assume a
presidência da associação pelo
quadriênio – 2011/2015,
também fizeram uso da palavra
a vereadora Terezinha Correia
(Tapiramutá) - 1ª Vice
Presidente, o vereador
Antonio Libanio “Alemão”
(Salvador) - 2º Vice Presidente,
o Presidente da Câmara de
Madre de Deus, Dailton Filho -
1º Secretário, o vereador
Arestides Dourado “Borisco”
(Irecê) - Diretor Parlamentar, o
vereador Rodrigo de Castro
Lima (Esplanada) - Diretor
Institucional, a vereadora Rose
Queiroz (Madre de Deus) -
Diretora de Educação, o ex-
vereador Eliseu Mercês “Zeu
do Hospital” (Amargosa) –
Diretor de Saúde, o vereador
Eudario Guirra “Dadau”
(Saúde) - Relator do Conselho
de Ética, e a vereadora Leo
Kret (Salvador) que compõe a
Regional Metropolitana.

Vale ressaltar que o
município de Madre de Deus
foi contemplado com duas

UVB elege nova
diretoriaPor Thiago Martins

Em cerimônia realizada
na presença de
autoridades, como o
Secretário de Saúde do
Estado Jorge Solla, o
Deputado Federal João
Leão, os Deputados
Estaduais Mário
Negromonte Jr. e Bira
Corôa, a prefeita Rilza
Valentim, vereadores e
secretários municipais, o
médico Emanuel Carvalho
tomou posse como novo
Diretor do Hospital Docente
Assistencial Célia Almeida
Lima – HDACAL.

O evento aconteceu no 4
de fevereiro, no auditório
da SESAU e também contou
com a presença dos
profissionais da Saúde. Dr.
Emanuel de Carvalho é
médico clínico, especialista
em Saúde Pública, foi
Secretário de Saúde em
Lauro de Freitas e já atuou
como Diretor em outros
hospitais. “Nosso objetivo
é otimizar os serviços de
saúde no município, além
de dar suporte a todos os

projetos relacionados à
área. Com a estrutura que
São Francisco do Conde
oferece, conseguiremos
implantar vários
projetos”, afirmou  o novo
diretor.

Na ocasião também foi
apresentado o projeto de
reforma e ampliação do
hospital do município, que
vai trazer mais dignidade e
melhores condições de
atendimento ao povo
sanfranciscano. “Como
nosso maior objetivo é
cuidar das pessoas, vamos
transformar o hospital em
referência no Estado”,
afirmou a prefeita Rilza.

Entre os novos serviços
ofertados na unidade de
saúde, após a reforma,
estão: Bio-Imagem; Centro
Obstétrico, com duas salas
de parto; UTI Neonatal;
Centro Cirúrgico com três
salas; e UTI com nove
leitos. Tem também
farmácia, SAMU,
e s t a c i o n a m e n t o ,
laboratório, auditório e
biblioteca. As obras devem
começar ainda no primeiro
semestre de 2011.

Hospital de São
Francisco do Conde
tem novo diretor
VANESSA RODRIGUES
ASCOM / PMSFC

Teve início no ultimo dia 7
de fevereiro, a XIII Jornada
Pedagógica do município de
Candeias, com o tema central
“Escola e Família: desatando
nós e criando laços”. O evento
registrou a presença de cerca de
mil professores da rede
municipal de ensino.

O Inicio das atividades
aconteceu com um discurso da
nova secretária de Educação de
Candeias, Daniela Maia que
falou dos desafios ao assumir a
pasta da Educação. “É um
desafio preparar a educação dos
Candeienses para o futuro.
Agradeço a Deus a
oportunidade de contribuir com
a educação de nossa cidade, à
qual sempre me dediquei”
afirmou Daniela", emocionada.

A secretária falou que
pretende atuar em parceria com
os professores: “A construção
de uma educação de qualidade,
perpassa pela valorização
profissional, acesso aos
recursos didáticos, motivação
de quem ensina e de quem
aprende. Esse é um
compromisso meu e da gestão”.

Daniela aproveitou para
reafirmar seu compromisso de
valorização do trabalho de todo
o corpo docente das escolas:
“Todos educam: quem recebe o
aluno na porta, a merendeira, o
auxiliar de serviços gerais, os
professores, os diretores.
Conclamo todos para se unirem
pela educação de Candeias”.

A secretária se mostrou
preocupada com os altos índices
de violência dentro das escolas
em todo o Brasil. “É um
problema sério, que tem de ser
resolvido em parceria. O
educador não ensina o aluno a

A prefeita Maria Maia abriu a Jornada Pedagógica

Centenas de professores participaram do evento

não falar palavrão. Assim como
a família só, não tem
responsabilidade direta no
ensino da matemática, física e
etc. É preciso unir a família, a
escola e a partir deste momento,
o poder público” encerrou
Daniela.

Prefeita destaca carreira da
nova secretária

A prefeita de Candeias,
Maria Maia, também esteve
presente na abertura da jornada
e fez seu discurso falando da
importância da união da escola
e da família na educação. A
prefeita agradeceu ao trabalho
desenvolvido pela ex-secretária
Marinalva Damasceno.
“Agradeço de público a ex-
secretária, pois ela contribuiu
com seu trabalho em um
momento difícil em nosso
município. Cada um deixa a sua
contribuição” afirmou a prefeita.

A prefeita reconheceu o
trabalho desenvolvido por
Daniela desde que se tornou
funcionária pública. “Agradeço
a Daniela por assumir um cargo
de tamanha envergadura. Ela
tem 15 anos de magistério. É
funcionária pública efetiva,
graduada, pós-graduada e está
preparada para produzir uma

melhor educação para
Candeias” afirmou.

Falando aos professores
presentes, a prefeita disse que
todo recomeço traz
oportunidades. “Educar é uma
via de mão dupla. Muitas vezes,
nós erramos e acertamos.
Ninguém erra porque quer errar
e por isso sei que todo esforço
que vocês fazem é valido para
nossa educação” disse a
prefeita.

A prefeita comparou os
professores a maestros de uma
orquestra. “Vocês são maestros
e Daniela vai ser a gerente dessa
orquestra. Quero que Daniela
seja receptiva e companheira
dessa turma que faz a educação
com tanto amor, às vezes até sem

condições. Sei que vocês nunca
desafinam com a comunidade.
Muito obrigada”, encerrou a
prefeita.

Palestra
Os professores ouviram

ainda a palestra da professora
Doutora Patrícia Zucoloto,
psicóloga, mestre em psicologia
Escolar pela USP e doutora em
psicologia pela UFBA. Zucoloto
elencou os problemas
enfrentados pelos professores
no relacionamento com os
alunos.

“É preciso valorizar o
contexto da criança, onde elas
vivem, como brincam, para
entender e achar saídas para
tornar o ensino mais prazeroso.
Vamos usar a pipa que ela sabe
fazer na sala de aula, usar a
amarelinha para aguçar a
matemática”, ensinou.

Autoridades presentes
Estiveram na solenidade,a

diretora do departamento
pedagógico Edna Gomes, o
secretário de Governo, Diego
Maia, o secretário de Serviços
públicos Carlos Serravalle, o
secretário de Esportes Jaime
Bonfim, o chefe de Gabinete
Firmino Barbosa e a vereadora
Andrea Testa, além de outras
autoridades do município.

Jornada Pedagógica inicia trabalhos
letivos com sucesso de público

“Eu nem sabia que existia
esse tipo de dança, mas o
Bolshoi mudou minha vida.
Hoje meu maior sonho é ser um
grande profissional”, afirmou
emocionado o jovem Emerson
Xavier que saiu de São
Francisco do Conde aos 11 anos
para estudar no Bolshoi, em
Porto Alegre (RS). Hoje com 14
anos, Emerson afirma que foi
uma decisão muito acertada.
“Eu sempre gostei de capoeira,
quando minha mãe me levou
para a seleção eu nem sabia o
que era Bolshoi. No início foi
um desafio, mas hoje percebo
que foi importante para minha
vida”, afirmou o jovem.

A mãe de Emerson, Silvia
Xavier, disse que sente muita
falta do filho, mas entende a
importância da sua decisão. “Eu
queria ter meu filho perto, mas
é importante para o
crescimento dele”, afirmou
Silvia. Ela vê seu filho uma vez
por ano e também já esteve em
Porto Alegre para saber como
Emerson vive longe de casa.

A escola Bolshoi volta em
São Francisco do Conde em
março para selecionar meninos
interessados em participar do
projeto. As crianças

vagas na Diretoria Estadual,
onde o Presidente da Câmara,
Dailton Filho assumiu a 1ª
Secretaria da Instituição,
compondo uma das oito vagas
da Diretoria Executiva da UVB
e, a 1ª Secretaria da Câmara
Municipal, a vereadora Rose
Queiroz, assumiu a Diretoria de
Educação, ocupando uma
entre as dez vagas da Diretoria
de Assessoramento. Porém, o
vereador Dailton Filho não
descarta que a regional
Metropolitana ainda tenha
espaço para outro edil do
município, “temos quadros de
grande competência em Madre
de Deus e nossos
parlamentares podem
colaborar muito para o
crescimento da UVB Bahia”,
afirmou Dailton. A vereadora
Rose lembrou que foi na
primeira gestão de Dailton que
a Câmara de Madre de Deus
retomou o duodécimo em uma
ação judicial, “da mesma forma
que nossa Câmara conseguiu
uma liminar judicial que
determina ao Executivo
Municipal a reiteração do corte
do duodécimo, podemos
ajudar as casas legislativas
filiadas à UVB a
reconquistarem seus
duodécimos”.

Algumas lideranças
políticas de Madre de Deus
estiveram presentes ao evento,
a exemplo do Presidente
Municipal do PTN, o ex-
vereador Deró Barreto e, os ex-
vereadores do PPS Nalva e Val
Peças.

selecionadas ganharão uma
bolsa de estudos para a Escola
do Teatro Bolshoi no Brasil e
irão morar durante oito anos em
Joinville, com todas as despesas
pagas.

As avaliações acontecerão
no dia 12 de março, das 09h às
12h, no Casarão das Oficinas, em
São Francisco do Conde, e das
13:30h às 17h, no colégio Ana
Tourinho, no distrito do Caípe.

Para participar da seleção é
necessário ter entre 09 e 12 anos,
ser morador de São Francisco do
Conde e não é necessário ter
conhecimento em dança.

Escola do Teatro Bolshoi
A Escola do Teatro Bolshoi

no Brasil é a única Escola do
Bolshoi fora da Rússia. Seu ideal
é o mesmo da Escola
Coreográfica de Moscou, criada
em 1773: proporcionar formação
e cultura por meio do ensino da
dança, para que seus alunos
tornem-se protagonistas da
sociedade.

Joinville foi a cidade
escolhida para sediar este
projeto de inclusão social para
crianças e jovens. Localizada no
norte do Estado de Santa
Catarina, a inauguração ocorreu
em 15 de março de 2000, com o

diretor do Teatro Bolshoi
Vladimir Vasiliev, o prefeito de
Joinville Luiz Henrique da
Silveira, além de autoridades,
artistas e comunidade. Vladimir
Vasiliev e Luiz Henrique da
Silveira tornaram-se os patronos
fundadores da instituição.

Entre os fatores decisivos
para a escolha de Joinville estava
a profunda ligação da cidade
com a dança, em função de seu
tradicional festival anual. Além
disso, o então
p r e f e i t o  e m p e n h o u - s e
pessoalmente nos processos
institucionais entre o Brasil e a
Rússia e disponibilizou uma área
de aproximadamente 6 mil metros
quadrados no Centreventos
Cau Hansen, para instalação da
sede.

Os alunos que ingressaram
no ano de 2000 completaram o
ciclo de oito anos de estudos.
Assim, em 2007 ocorreu a
formatura da primeira turma de
dança clássica. Hoje os
formados pelo Bolshoi Brasil
trabalham no mundo todo.
Quinze bailarinos continuam em
Joinville trabalhando na Cia.
Jovem da Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil.

Anualmente a Escola realiza
uma audição para Curso de
Educação Profissional Técnico
em Dança Clássica, na cidade de
Joinville, com possibilidade de
ingresso de crianças que não
tem conhecimento em dança e
para candidatos com pré-seleção
por vídeo, com conhecimento
em dança.

Aluno
A Escola educa 244 alunos,

dos quais 98% são bolsistas que
recebem gratuitamente estudo,
alimentação, uniformes,
figurinos, materiais didáticos,
transporte, orientação

pedagógica, assistência médica
emergencial, odontológico-
preventiva, nutricional e
fisioterápica, exames
laboratoriais e oftalmológicos.
Além disso, participam de
intercâmbios internacionais,
mostras artísticas, oficinas,
palestras e tem acesso a
laboratório de informática e
música.

O processo educativo é
integral. Os alunos têm aulas na
Escola do Teatro Bolshoi em um
turno e no contra turno
freqüentam o ensino formal
(Fundamental e Médio).

Mudanças positivas
ocorrem tanto na vida do aluno
quanto na vida da família e da
comunidade. A auto-estima
cresce, o universo cultural é
ampliado, os hábitos
alimentares e de higiene
melhoram, assim como a
comunicabilidade e
socialização. Os alunos tornam-
se determinados em seus
objetivos, organizados e
disciplinados. Os laços da
família se estreitam, o
pensamento crítico e criativo é
exercido, o preconceito
reduzido. Aumenta o respeito ao
próximo. Tornando esse aluno
um cidadão consciente de seu
papel na sociedade.

A Escola já formou 104
alunos em seus cursos. Alguns
ex-alunos conquistaram seu
lugar e já estão sendo
reconhecidos no cenário
mundial da dança, outros se
encaminharam para a área
pedagógica. Encontramos ex-
alunos da Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil em companhias
da Áustria, Alemanha, Brasil,
Estados Unidos, Polônia e
Rússia.

Joceval Rodirgues  e Dailton
Filho vão comandar a nova UVB

Bolshoi seleciona meninos de São F. do Conde

Emerson Xavier sonha em ser um grande bailarino

                Por Vanessa Rodrigues

Leia e anuncie no seu jornal

   O Candeeiro
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Versos & Prosas

OTIMISMO EM GOTAS

Criação e Pesquisa
         Ivo Ernani

Juventude do PV cada vez maior
Festa de Iemanjá mais um ano vira ponto de encontro verde

AUGUSTO QUEIROZ
Jornalista

Dia de festa na Bahia,
todos reverenciam Iemanjá.
Dia de festa no PV,
dezenas de jovens
lideranças efetivam sua
filiação partidária. Dois de
fevereiro é sempre assim.
Seja na Bahia seja no PV.

Com a presença da
Secretária Nacional de
Juventude do Partido Verde,
Julia Duppre, a Juventude
do PV Baiano organizou um
ato de boas vindas aos
novos filiados.

“A filiação desse grande
número de jovens ao Partido
Verde só faz reforçar nosso
projeto. Continuamos na
construção de uma Bahia
mais verde e cada vez mais

nosso cordão aumenta!”,
declarou o Secretário de
Juventude do PV Bahia,
André Fraga.

Para Marcelo Tourinho,
militante dos movimentos
juvenis e estudantil,
presidente do Diretório
Central dos Estudantes de
uma grande Universidade
baiana e Diretor da União
dos Estudantes da Bahia
(UEB), “o Partido Verde se
coloca estrategicamente
nessa nova etapa da vida
politica nacional, e nós
viemos para ajudar a
construir”.

“É a ideia do novo, de
uma nova forma de praticar
a politica é o que nos traz
ao Partido Verde” declarou
Ricardo Oliveira, Diretor da
União dos Estudantes da

Bahia (UEB) e Diretor da
União Nacional dos
Estudantes (UNE).

Além de Ricardo Oliveira
e Marcelo Tourinho mais de
15 jovens lideranças
estudantis da UCSAL,
UNIFACS, FTC e
UNIJORGE se filiaram ao
Partido Verde. O Ato contou
ainda com representantes
das juventudes do PTN e do
PT, com o Presidente
estadual Ivanilson Gomes e
membros da direção
estadual e militantes verdes.

Estiveram na sede do PV
Bahia nesse 2 de fevereiro
militantes, filiados,
simpatizantes e dirigentes
nacionais estaduais e do
interior do estado, entre eles

o Presidente Nacional do
PV José Luiz Penna e o
deputado Estadual eleito
Eures Ribeiro.

PLANEJAMENTO
Já no mês de fevereiro a

JPV Bahia iniciará uma
série de atividades para
construir o planejamento
estratégico de gestão e um
encontro estadual.
Estruturar a juventude
partidária com ações
externas e participação em
entidades juvenis e de
representação será a
prioridade para 2011.

Da redação: Vamos
reestruturar O PV de
Candeias.

LBV inicia campanha em prol da educação
A Legião da Boa Vontade

(LBV) inicia, em todo o Brasil,
a edição 2011 de sua
tradicional campanha Criança
Nota 10 — Sem Educação
não há Futuro!. A iniciativa,
por meio da qual serão
entregues 12 mil kits de
material pedagógico, visa
beneficiar economicamente os
pais que não dispõem de
recursos financeiros, bem
como incentivar crianças e
adolescentes a frequentar a
escola e continuar os estudos.

Receberão os kits alunos
das escolas de educação

básica da LBV em Belém/PA,
Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ,
São Paulo/SP e Taguatinga/DF,
além de crianças de 6 a 12 anos
que estudam em
estabelecimentos da rede
pública de ensino e participam
do programa LBV — Criança:
Futuro no Presente!,
desenvolvido nos Centros
Comunitários de Assistência
Social da Instituição no país.

Os kits, compostos de
acordo com a faixa etária de
cada estudante, contêm estojo,
lápis preto nº 2, caixa de lápis
de cor com 12 unidades,

Os jornalistas Augusto Queiroz e Eduardo Valença ao
lado do Dr. Valdir Santos e do Economista Leonardo Dias

André Fraga levou os presentes do PV para Iemanjá

canetas esferográficas e
hidrográficas coloridas,
apontador com depósito,
borrachas, pincéis, tesoura
sem ponta, tubos de cola, caixa
de tinta guache com seis
cores, cadernos de desenho e
universitários, papel sulfite
reciclado, régua de 30 cm,
dicionário de língua
portuguesa, jogo pedagógico,
livro paradidático, entre outros
itens.

A entrega se iniciou no
ultimo dia 31 de janeiro, nas
unidades de atendimento da
LBV, localizadas em dezenas de

cidades brasileiras. Quem
desejar obter mais informações
sobre essa ação solidária e/ou
contribuir com doações pode
acessar os sites
www.lbv.org.br e
www.euajudoamudar.org ou
ligar para o tel. (71) 3234-9300.

Da redção:
O jornal O Candeeiro é parceiro
da Legião da Boa Vontade. Em
Todas as nossas edições,
temos o prazer de publicar um
artigo do Presidente da LBV, o
jornalista e escritor José de
Paiva Netto.

Mudança de horário

Roque Santos entrevista o
prefeito Luiz Caetano

O radialista Roque Santos,
que comanda um programa
jornalistíco na rádio Sucesso
FM, de Camaçari, ofereceu na
manhã do último dia 1º de fe-
vereiro, um café da manhã
para dezenas de convidados,
quando anunciou a mudança
de horário do seu programa,

RESTAURANTE

O BRASEIRO
*Churrascos *Massas *Saladas

*Pratos Deliciosos * Sobremesas

A MELHOR COMIDA A QUILO
DE CANDEIAS E DA REGIÃO

Rua Santo Antönio, nº 32 - Esquina com 13 de Maio
     Fone (71) 3601-0687 -Candeias-Ba.

O homem se aproxima de Deus na proporção em que
vai abrindo o seu ser ao divino sopro

Vejamo-nos como Deus nos vê:
- perfeitos, íntegros, prósperos, felizes, amorosos.
Somos filhos de Deus: e devemos demonstrar sua

imagem e semelhança em tudo que pensamos, dizemos e
fazemos.

Deus quer que todos nós manifestemos a sua vida, a
sua radiosa e brilhante luz.

Oh! Provai e vede que Deus é bom; bem-aventurado o
homem que nele se refugia.

Quando conheceres a verdade sobre ti mesmo e a tua
semelhança com o criador, nada mais te atemorizará e
poderás caminhar com os teus próprios pés.

As leis que regem o universo estão em oposição com as
doutrinas que procuram dominar, restringir, bitolar a
consciência do indivíduo.

- A educação pelo medo deforma a alma.

A verdadeira religião ensina, orienta, eleva, edifica, porém
não ameaça. A infinita bondade de Deus não pode ser clava
mortal para os pecadores.

A fé sem obras é morta...
Qual o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não

tiver obras?

Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua
língua, antes enganado o próprio coração, a sua religião é
vã.

É nossa conduta verdadeira e não nossa crença aparente
que nos identifica perante Deus e os homens.

Tão logo o homem seja uno com Deus, ele não precisará
de súplicas.

Não basta ser caridoso ou freqüentar igrejas.
Sem amor ao próximo, sem auto-conhecimento, o homem

é um hipócrita e um joguete das circunstâncias.

Não há sentido em orar-se pela manhã, como um santo
e viver-se como um bárbaro o resto do dia.

Quem se abriga em Deus, pouco necessita de palavras.
Basta um suspiro dirigido à Deus e Deus o ouve.

Tudo quanto oração pedirdes, crede que recebestes e
será assim convosco.

E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa
contra alguém, perdoai...

Não oreis para obterdes vida fácil;
Mas, sim, para serdes mais fortes.
Não pedis tarefas iguais as vossas forças;
Mas, sim, forças iguais as vossas tarefas.

Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes
em vossos prazeres.

Quando sentires que és um com Deus, sentirás que és
um com todas as criaturas.

Quanto mais estimo a humanidade, mais me aproximo
de Deus.

O amor não consiste em duas pessoas olharem uma
para outra; mas, olharem juntas na mesma direção.

O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida.

- Ninguém é pobre quando ama.

Jornal da Sucesso, que pas-
sou de 12:00hs às 14:00hs,
para 06:00hs às 08:00hs, da
manhã.

Muito bem relacionado
na região, Roque Santos re-
cebeu o prefeito de Camaçari,
Luiz Caetano; o presidente da
Cämara Municipal, José de
Elizio; o deputado estadual
Bira Coroa; Secret[arios Mu-
nicipais de Camaçari; a
vereadora Marivalda Silva, de
Candeias; o professor Osval-
do Miranda, diretor da FAC,
além de outras autoridades.
O jornal O Candeeiro esteve re-
presentado pelo seu editor, o
jornalista Eduardo Valença.

Vereadores iniciam novo ano legislativo

O presidente da Câmara,  Sargento Francisco, abriu
a primeira sessão legislativa do anoSolenidade realizada

na manhã do último dia 15
de fevereiro marcou a
abertura dos trabalhos da
Câmara de Vereadores de
Candeias. O evento - que
reuniu parlamentares, a
prefeita Maria Maia, a
imprensa e representantes
de órgãos e instituições do

município -  foi presidido
pelo vereador Sargento
Francisco, novo presidente
da Câmara.

Com o plenário
lotado por convidados, a
vereadora Andréia Testa,
segunda secretária da Mesa
Diretora, fez a prece do dia,
conclamando a todos a
refletir sobre a importância
dos trabalhos que ali
realizam e agradecer a Deus
pela oportunidade de atuar
em prol do município. Em
seguida a prefeita Maria
Maia leu o relatório dos
trabalhos, projetos e obras
desenvolvidos pelo
Executivo no ano de 2010,
detalhando por cada
secretaria as realizações de
sua administração.

Dos dez vereadores
de Candeias apenas cinco

participaram da abertura
dos trabalhos legislativos:
Sargento Francisco
(PMDB), Alcione Borges
(PTC), Andréia Testa
(PMDB), Serrinha SS (PT do
B) e Maribel Brasil (PSB).  A
solenidade foi encerrada
com uma benção do pároco
de Candeias, Frei Cristiano.

Apesar de simples e
objetiva, a abertura do ano
legislativo  marcou o inicio
de um ano que promete ser
de muito trabalho e
realizações, num
preparativo para o ano
eleitoral de 2012.
Madre de Deus

Na bucólica Madre de
Deus, o início dos trabalhos
legislativos da Câmara
Municipal aconteceu na
manhã do último dia 16 de
fevereiro, reunindo todos

os nove vereadores que
compõem o Parlamento
Municipal, além de vários
Secretários Municipais, a
imprensa das região, e
muitos convidados, que
lotaram  as dependências da
Câmara.

O presidente da Casa,
vereador Dailton Filho,
abriu a sessão convidando
a prefeita Eranita de Brito
para ler a sua mensagem.
Num texto simples e
objetivo, a prefeita falou
das suas realizações e
conclamou os vereadores
para se unirem em prol do
desenvolvimento de Madre
de Deus. “As diferenças
políticas existem. Cada um
tem o direito de defender as
suas ideias, porém temos
que atender as
necessidades do nosso

povo e isso, só
conseguiremos se
estivermos unidos”,
conclamou a prefeita Nita.

O presidente Dailton
Filho encerrou a sessão,
convocando cada um dos
vereadores para trabalhar

na defesa do povo de Madre
de Deus.
São Francisco do Conde

No belo e histórico
município de São Francisco
do Conde, os frabalhos
legislativos começaram no
dia 1º de fevereiro.

A prefeita Nita foi à Tri-
buna lê  a sua Mensagem
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AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
QUALIDADE E PROFISSIONALISMO

Dividimos em até 10 Vezes nos Cartões Visa e Master

                            Cursos Teóricos para a 1a. Habilitação
CURSO PRÁTICO: Carro e Moto com Instrutores Credenciados 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: Pça. das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400 Próximo à Ciretran

PARE DE PERDER TEMPO E DINHEIRO

Locação de Õnibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Toda a Estrutura que você Precisa
Com a Pontualidade que você merece

A solução em Transportes
Brunu´s Rent a Car

Fones: (71) 3602-3179 / 3602-3116
BA. 522, Km 05 - Caroba - Candeias-Bahia
E-mail: brunusrentacar@uol.com.br

SC TRANSPORTES

BA. 522 - Km 05 - Anexo ao Posto Millenium - Fone: (71) 3601-2082 - Candeias-Ba.

Grupo Sílvio CorreiaLocação de:

Caminhões Munck
Retroescavadeira
Caminhões Tanque
Guindastes e
Pranchas

Portas e Janelas em Angelim com Design Impecável

Aqui você encontra: Portas - Janelas - Contra-Marco
Dobradiças - Compensado - Madeirite - Fechaduras

Rod. BA 522 - Km 09, em frente ao Condomínio
Alto da Bela Vista, ao lado da Madeireira Center

Ligue agora mesmo

(71)3601-4167

Pensou em Comprar Portas e Janelas,
Pensou em ETS PORTAS E CIA

ESPECIALISTA NO ASSUNTO

C de S SERRAVALE
O Seu Distribuidor Autorizado ULTRAGAZ &

ÁGUA MINERAL - Entrega em Domicílio

0800 284-2706
BA 522 - Km 10 em frente ao Colégio Dásio
Fone: (71) 3601-2706
Candeias - Bahia

Ligue Grátis

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MELHORES PREÇOS
BEBIDAS, SECOS & MOLHADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

 Rua 14 de Agosto, 141 - Centro-Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

AUTO PEÇAS GUIMARÃES
Peças e Serviços para todas as marcas de Veículos

MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA
Correias Industriais - Mangueiras Hidráulicas

Molas para Carretas e Vans
Ar Condicionado e Travas Elétricas

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

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 nº430
     DOU de 31/03/2009

Site: www.iescfac.edu.br - Fone:3602-9256

Vamos acabar com a Dengue!
Combata o  Mosquito Aedes Aegypti

Evite sujeira. Não deixe água parada, a
Dengue pode matar. Não vacile!

Em caso de suspeita da dengue, procure um Posto Médico.

Câmara Municipal de
São Francisco do Conde


