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Câmara volta ao trabalho
FOTO: ABDIAS ALVES

Os vereadores observaram, atentamente, o pronunciamento da prefeita Maria Maia

Com a presença de nove dos
dez vereadores que com-
põem a Câmara Municipal
de Candeias, a prefeita Ma-
ria Maia foi à Tribuna da
Casa, no último dia 15 de
março, para ler a sua men-
sagem na abertura dos tra-
balhos legislativos de 2012.

Com o auditório da Câ-
mara totalmente lotado, o
presidente Sargento Fran-
cisco abriu a solenidade
convidando as autoridades
para fazerem parte da mesa,
que teve a presença de to-
dos os  secretários da admi-
nistração municipal, além
de outros convidados.

Dizendo que quebraria o
protocolo porque não iria
ler ao pé da letra a sua men-
sagem, já que todos os ve-
readores receberam uma
cópia, Maria Maia iniciou o

seu discurso ironizando os
seus adversários de mo-
mento. "Vejo aqui nesse au-
ditório pessoas que até pou-
co tempo me bajulavam, e
que hoje querem me jogar
pedra, só que só se joga pe-
dras em àrvores que dão
fruto", disparou a prefeita,
sendo aplaudida por seus
correligionários.

A solenidade de abertu-
ra dos trabalhos legislativos
da Câmara Municipal de
Candeias contou com as
presenças dos vereadores
Jarinho (PTB), Preto (PR),
Marivalda (PT), Bobó PHS),
Maribel (PSB), professor Val
(PSD), Andréia Testa
(PMDB), e Serrinha SS (PT
do B), além de Sargento
Francisco, presidente da
Casa, que conduziu os tra-
balhos.

Antigo sonho começa a ser
concretizado no Sarandi

A prefeita Maria Maia assinando a ordem de serviço

Aproximadamente duzentas
pessoas participaram, no últi-
mo dia 14 de fevereiro, da so-
lenidade que marcou a assina-
tura da ordem de serviço para
o início das obras de
revitalização no bairro do
Sarandi, um dos mais populo-

sos e carentes de Candeias,
que receberá importantes inter-
venções por parte da Prefeitu-
ra.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura e Obras
do município, Carlos Alberto
de Oliveira, serão investidos 10

milhões e meio de reais, sendo
que 8 milhões serão aplicados
pela Caixa Econömica Federal
e 2 milhões e meio de
contrapartida da Prefeitura, que
será a responsável pela execu-
ção das obras, previstas para
serem iniciadas nos próximos
dias.

Em entrevista exclusiva ao
jornal O Candeeiro, a prefeita
Maria Maia revelou que naque-
le momento histórico, estava
sentindo a mesma emoção que
sentiu quando inaugurou a im-
plantação dos serviços de
abstecimento de água no dis-
trito de Caboto, executada por
ela, durante a sua primeira ad-
ministração, na década de
1990. "Hoje é um dia muito
importante para a nossa ges-
tão. Estamos iniciando neste
momento a concretização de
um sonho acalentado há déca-
das pelos moradores do
Sarandi", enfatizou a prefeita.

Agradecimeto
A família Bordoni vem, através do jornal O Candeeiro, agradecer às
centenas de pessoas que enviaram mensagens desejando a pronta

recuperação  de Bruno Bordoni, que sofreu um acidente vascular no
último dia 18 de janeiro, no aeroporto de Salvador, quando embar-
caria para os Estados Unidos para levar seu filho Bruninho para a

Disneylândia. Quer, também, informar a todos, que, graças à Deus e
à competência da equipe médica comandada pelo neurocirurgião

Carlos Bastos, composta pelos médicos Dr.Paulo Benígno e Dr. Caio
e demais membros, a recuperação de Bruno está sendo fantástica, e
que, com fé no Criador, brevemente ele voltará ao convívio dos seus

amigos, fornecedores, colaboradores e do povo em geral.
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Os diretores do grupo de
cavalgada Lua Nova, Alan
CemGrama e Will ian,
informaram à reportagem de
O Candeeiro que a cavalgada
desse ano será realizada no
dia 26 de agosto. A decisão
de divulgar a data com tanta
antecedência, segundo Alan,
é para que os interessados
em participar da grande festa

Cavalgada será dia 26 de agosto

se preparem para brilhar na
maior e mais organizada
cavalgada da Bahia.

Quando foi realizada pela

primeira vez em 2001, a
cavalgada de Candeias não
passava de um passeio a
cavalo que reuniu alguns
cavaleiros e amazonas
amantes do esporte. Hoje,
com a organização do grupo
Lua Nova, a cavalgada se
transformou no maior evento
do gênero realizado na RMS
e Recôcavo baiano.

A assessoria do deputado
federal Valmir Assunção (PT-

Camaçari terá anel ferroviário
BA) informou que
acompanhado do prefeito de
Camaçari, Luiz Caetano, o
parlamentar manteve uma
audiência, no último dia 14 de
fevereiro, com o ministro dos
Transportes, Paulo Sérgio
Passos, para a discussão de uma
importante obra para o
município, que é a construção

do anel ferroviário que vai ligar
o Polo Industrial de Camaçari ao
Porto de Aratu, permitindo
assim a retirada da linha férrea
do centro da cidade.

A resposta do ministro Paulo
Sérgio foi bastante positiva. As
obras do anel ferroviário de
Camaçari já devem ser iniciadas
agora em março.

Valmir Assunção acompanhou o
prefeeito Luiz Caetano

Carmen e Adailton se elegem em Madre de Deus

A dupla deve ser candidata, de novo, nas eleições de 7 de outubro

A ex-prefeita Carmem
Gandarela e o vereador Dailton
do Suape, ambos do Partido
dos Trabalhadores, candidatos
a prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, tiveram uma
vitória tranquila nas eleições
suplementares que acontece-
ram no último dia 4 de março,
no município de Madre de
Deus, derrotando a dupla
Janatan Silva (PC do B) e Val
Peças (PPS).

Numa eleição considerada
tranquila, a chapa vitoriosa
teve 65,29% votos, contra
34,71% da dupla perdedora.

Carmem Gandarela substi-
tui Nita de Brito, cassada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
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Inimigo silencioso
Numa excelente matéria
produzida pelo
programa Viver é
Melhor!, da Boa
Vontade TV (canal 23 da
SKY), o dr. Fadlo Fraige
Filho, endocrinologista,

presidente da ANAD (Associação
Nacional de Assistência ao Diabético)
e da FENAD (Federação Nacional de
Associações e Entidades de Diabetes),
trouxe importantes esclarecimentos
sobre o perigo do diabetes e das
doenças a ele correlacionadas.

Abordamos, mais uma vez, esse
relevante tema por se tratar de assunto
de saúde pública ainda não
suficientemente difundido na
população. E nesta época de carnaval,
a turma costuma abusar de tudo.
Portanto, todo alertamento é bem-
vindo.

PASSAPORTE
Acerca do impacto do diabetes na

área da saúde, dr. Fadlo afirmou que
“para a Organização Mundial da Saúde
(OMS) o diabetes e a obesidade são
duas epidemias de males crônicos.

Ambas andam juntas porque a
obesidade acaba sendo um passaporte
para o diabetes. É um fator
desencadeante para aqueles que
geneticamente já têm a doença. São dois
os tipos básicos de diabetes. O tipo 1,
que se manifesta na infância e
adolescência, é autoimune, não muito
ligado à genética (5% a 10% de todos
os diabéticos). Já de 90% a 95% dos
doentes são do tipo 2, que se manifesta
na fase adulta e geralmente vem com a
obesidade: 80% deles são obesos.
Calcula-se em torno de 230 milhões o
número de pessoas com diabetes no
planeta. No Brasil são, em média, 10
milhões. Uma parte, cerca de 40%, tem
a doença e não sabe. Ela é silenciosa,
evolui sem que percebamos. Você que
é parente de diabéticos, ou que é obeso,
tem hipertensão, tem de fazer seus
exames periodicamente, porque é
possível que você venha a desenvolver
o diabetes”.

DADOS ALARMANTES
De acordo com a OMS, hoje, a cada

cinco segundos, uma pessoa no
planeta contrai o diabetes. E ainda

consoante o endocrinologista, “é a
primeira causa de cegueira e de
amputações de membros inferiores no
mundo. É também praticamente a
primeira causa de insuficiência renal.
Você tem em torno de 40% a 50% das
pessoas que fazem hemodiálise –
quando o rim vai à falência –
diabéticas. Em 40% das coronariopatias
que levam aos infartos, são indivíduos
com diabetes. Tudo isso não é para
assustar, mas para alertar. Podemos
evitar todas essas complicações desde
que tenhamos conscientização e
saibamos nos tratar. (...) Eu tenho
pacientes que já estão com 30, 40 anos
de diabetes e não têm nenhum
problema, porque se cuidam, se
exercitam, fazem dieta”.

Eis a nossa contribuição para que
mais e mais pessoas se conscientizem
da real necessidade de cuidar da saúde.
Somente assim poderemos vencer o
diabetes, terrível e silencioso inimigo.

Em busca da verdade

Um dos maiores males da
sociedade atualmente, e
que traz sérios danos
individuais e coletivos, é
a preguiça intelectual. Em
uma sociedade como a

nossa, onde mirabolantes invenções
tecnológicas reforçam a comodidade,
elas findam por contaminar também o
processo de busca pelo conhecimento.
O resultado disso tudo é cada vez mais
o surgimento de pessoas alienadas,
que vivem à mercê dos pensamentos
alheios.

Etimologicamente a palavra
alienação vem do latim alienare,
alienus, que significa “que pertence a
outro”. Assim, alienar é tornar alheio,
transferir para outrem o que é seu. Isso
significa que a pessoa deixa de pensar
por si, deixa de procurar entender as
coisas que estão à sua volta e, por
subserviência, preguiça ou ignorância
aceitam as opiniões de outrem sem
nenhum tipo de questionamento.

Ora, o único jeito de não se tornar
uma marionete guiada pelas rédeas
alheias, é através de uma busca
constante pela informação,
conhecimento, cuja resposta encontra-
se nos livros, pesquisas, etc. Não

obstante, nem tudo que está nos livros
deve ser seguido à risca; pode servir
como embasamento para um, mas não
para outros, e é apenas a subjetividade
de cada um que vai permitir a sua
compreensão do que é a vida, de qual é
a sua verdade.

Não é à toa que os livros de
autoajuda nunca venderam tanto como
atualmente, porque neles encontram-se
respostas prontas, “receitas”, como se
o ser humano fosse um bolo que
precisasse dos mesmos ingredientes
para crescer ou fermentar. E fazer isto é
simplificar ao extremo a colossal
complexidade humana.

Parece que as pessoas estão
desprovidas de pensar, e não buscam
resposta para os seus
questionamentos e inquietações, mas
aceitam tudo como verdades
inquestionáveis, imutáveis. O filósofo
René Descartes já dizia: Cogito, ergo
sum (penso, logo existo) e as pessoas
que buscam as coisas fúteis da vida
consequentemente não vivem (pois
não pensam), apenas vegetam…

Não existe uma verdade única, pura,
absoluta, mas também nem tudo é
relativo. Cada segmento da sociedade
tem suas leis, códigos culturais,

crenças, que devem ser respeitadas,
porém não devem ser seguidas apenas
por condicionamento ou porque são
adotadas pela maioria das pessoas.
Obviamente que, o limite é o direito à
liberdade e integridade alheia e, se não
estiver ferindo nenhum direito do outro,
cabe a cada um fazer e viver conforme
acha correto, e de acordo com a sua
verdade. Por isso os professores agem
corretamente quando incitam,
estimulam, provocam o estudante a
pensar, e não oferecem respostas
prontas.

Sócrates afirmava que “existe
apenas um bem, o conhecimento, e um
mal, a ignorância”; e a partir do
momento que internalizarmos e
buscarmos o conhecimento ninguém
mais poderá nos ludibriar com falácias
ou engodos; sairemos da caverna e
iremos descobrir que existem outras
luzes de possibilidades de verdade, e
não apenas aquela que nos foi
ensinada.

 *VLADIMIR NASCIMENTO

Vladimir de Souza Nascimento
Psicólogo do CRAS-Caípe, São
Francisco do Conde-Ba e Estudante de
Ciências Sociais (UFBA) CRP-03/
04531 E-mail: vlad_psi@hotmail.com

O contador de histórias

Nunca se soube se ele
sabia ler e escrever. Ou de
onde viera e se tinha
família. Sobre seu passado
mesmo, não dizia uma só

palavra. O certo é que era um homem
de bem. Mais que isso: em sua
simplicidade, era um filósofo de
verdade. E contava histórias como
ninguém...

O velho Francisco dominava
algumas artes. Uma delas era a arte de
brincar com as palavras. Não as
escritas, mas as faladas. Ele burilava
com elas. E dava vida e certo sentido a
cada uma delas. A outra era dar uma
nova vida às coisas. Era o que fazia com
as latas velhas, que chegavam aos
montes à Casa de Saúde Allan Kardec.
Era lá onde ele vivia, por obra e graça
da caridade alheia.

Com paciência e sabedoria dos
velhos, ele que descendia de negros
escravos tirava delas todo tipo de
excesso. Limava-as com esmero - como
fazia com as palavras. Com cuidado,
preparava-lhe as bordas, que era pra
ninguém se ferir quando as levasse aos
lábios - como, enfim, fazia com as
palavras.

Por fim, untava um cabo de madeira,
dando, finalmente, a elas, agora
transformadas em canecas, uma

surpreendente utilidade. E um sentido
novo.

Seu Chico fazia uma e outra coisa
ao mesmo tempo. Com gosto. E a mesma
alegria e obstinação. Como uma doce
tarefa de vida. Tal era seu talento que,
ao cabo de instantes, já havia operado
o milagre moderno de transformar
pequenos e acanhados ouvintes em
futuros leitores. Mas disso, ele sequer
desconfiava. Porque fazia o que fazia
com naturalidade. Afinal, ele próprio
crescera ouvindo causos de seus
antepassados. E gostava,
verdadeiramente, daquelas histórias de
antanho.

Outro que se divertia, deixando-se
levar pelo doce trinado das palavras,
era um menino também de nome
Francisco. Ouvia atentamente as
histórias e, sentado onde estava, fazia
suas próprias e inacreditáveis viagens.

À medida em que crescia, foi
tomando gosto por outras coisas.
Primeiro, pelas fitas do velho cinema
em preto e branco. Mais tarde,
descobriria a música e, de novo, as
histórias - desta feita, dos livros.

Francisco, o menino, acabaria por
se encantar com Monteiro Lobato.
Depois, um a um, os autores foram
entrando em sua vida. Machado de
Assis, Guimarães Rosa e um punhado

deles. Aos poucos, descobriu que ele
próprio também tinha o poder de criar
seu próprio mundo. E de dar vida a
personagens fabulosos que saiam,
despudoradamente, de dentro das
páginas. E uma extraordinária
capacidade de dar asas à imaginação,
de redescobrir o mundo e de sonhar.

O menino cresceu, virou Francisco
Sérgio e foi pra faculdade. Foi ser
advogado, auditor fiscal, delegado da
Receita e, por fim, secretário da Fazenda
de Ribeirão Preto. Até hoje, no entanto,
o doutor Nalini não se esquece das boas
histórias que embalaram sua infância.
E que fizeram dele bem mais do que um
leitor de livros. O velho contador de
histórias de Franca (SP) - onde ele
morava - acabaria por fazer dele um
leitor de mundo. De política, de
economia, de pessoas...

Ao despertar nele a capacidade de
inventar e encontrar suas próprias
respostas, o homem o presenteava, no
fundo, com muito mais do que um mero
entretenimento. Estava a prepará-lo
para a vida.

GALENO AMORIM

JOSÉ DE PAIVA NETTO

Galeno Amorim é diretor do
Observatório do Livro e da Leitura.
Especialista em políticas públicas do
livro e leitura, liderou a criação, entre
2004 e 2006, do Plano Nacional do
Livro e Leitura (PNLL)

Paiva Netto é jornalista, radialista
e escritor. Diretor Presidente da Le-
gião da Boa Vontade (LBV)
paivanetto@ibv.org.br

Com a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), que
votou pela constitucionalidade da lei da Ficha Limpa, todos os
candidatos que desejarem disputar as eleições municipais do
próximo dia 7 de outubro não podem ter sido julgados e condenados
em 2ª. instância ou por um colegiado. A lei, que partiu da iniciativa
popular, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
ex-presidente Lula em 2010.

Dos 11 ministros do Supremo, sete votaram a favor: Marco Aurélio
Mello, Carlos Ayres Brito, Ricardo Lewandowski, Carmem Lúcia, Rosa
Weber, Joaquim Barbosa, e o relator Luiz Fux; e quatro votaram
contra: Cezar Peluso, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

A constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa vai impedir que
políticos que tenham contas rejeitadas pelos Tribunais de Contas ou
que tenham sido condenados pela Justiça, possam ser candidatos a
qualquer cargo eletivo, o que implica dizer que centenas de
candidatos pelo Brasil a fora não poderão concorrer nas próximas
eleições. Uma grande vitória da Democracia brasileira.

Ficha Limpaa

Democratas

O Partido Democratas (DEM), que em Candeias é presidido pelo atual
secretário de administração da Prefeitura, Flávio Pita, deverá lançar
vários candidatos a vereador e apoiar o candidato a prefeito indicado
pela prefeita Maria Maia. A coluna apurou que o próprio presidente
da legenda (Flávio Pita) poderá ser candidato a uma cadeira na Câmara
Municipal.

Questionado sobre a possibilidade, Dr. Flávio foi categórico:
“gostaria de ser candidato a prefeito, mas faço parte de um grupo
político e seguirei a orientação da nossa líder maior que é a prefeita
Maria Maia. O  que ela decidir estarei pronto a cumprir”, ponderou o
Secretário, que deverá ser mesmo candidato a vereador. Para que
isso aconteça ele deverá se desincompatibilizar do cargo em abril
próximo. Vamos aguardar!

Seminários do PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou no último dia 29
de fevereiro, no Ideal Esporte Clube, o seu segundo seminário
“Repensando Candeias – a cidade que temos e a cidade que
queremos”, desta feita, o tema escolhido pelos pedetistas foi a saúde
pública do nosso município.

Iniciativas como essa do PDT, são importantíssimas para
despertar nos eleitores o interesse em discutir os problemas que
afetam a população. Seria interessante que outros partidos também
criassem fóruns para debater as carências do município.

David Caldeira

O ex-prefeito David Caldeira, que continua filiado ao Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) informou à coluna que será candidato a
vereador nas próximas eleições. Apesar da idade um pouco
avançada, David diz que está muito disposto e pronto para enfrentar
esse novo desafio.

David Caldeira foi prefeito por quase doze anos em Candeias.
Primeiro foi nomeado pelo Governo Militar, quando Candeias
pertencia a Área de Segurança Nacional. Depois foi eleito pelo povo
e foi um dos responsáveis pelo ingresso na política da prefeita Maria
Maia, da ex-prefeita Tonha Magalhães e do ex-vereadores Marcus

Vinicius e Milton Santana, alem de outros.

Apoios importantes

A pré-candidatura  do Secretário da Fazenda do Estado, Carlos
Martins (PT), vem recebendo adesões importantes nos últimos dias.
Depois do anúncio oficial do apoio do PCdoB, aliado histórico dos
petistas, na semana passada, o PRB e o PV, anunciaram que também
vão apoiar Carlos Martins. Com isso a candidatura petista vai
ganhando musculatura. Como ainda faltam sete meses para as
eleições, muita coisa ainda pode acontecer.

União pra valer

Os quatro pré-candidatos, Jair Cardoso, Georgem Moreira, Antônio
Gilson (Bobó) e o deputado Sergento Isidório, se reuniram mais uma
vez, no mês passado, para reafirmarem o pacto de que estarão juntos
nas eleições de 7 de outubro. Todos dizem que a união é pra valer e
que aquele que tiver as melhores chances de ganhar a eleição será
apoiado pelos outros.

George Moreira

O pré-candidato a prefeito pelo PT do B, o contabilista e bacharel em
Direito, Georgem Moreira, diz que continua recebendo apoios de
lideranças de vários bairros e distritos do interior.

PSDC

O empresário José Luiz de Souza, o popular Zé do Quim, continua
afirmando que tem a garantia da direção estadual do PSDC, para se
lançar candidato a prefeito nas próximas eleições.
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Aproximadamente duzentas
pessoas participaram, no
último dia 14 de fevereiro, da
solenidade que marcou a
assinatura da ordem de serviço
para o início das obras de
revitalização no bairro do
Sarandi, um dos mais
populosos e carentes de
Candeias, que receberá
importantes intervenções por
parte da Prefeitura.

De acordo com o secretário
de Infraestrutura e Obras do
município, Carlos Alberto de
Oliveira, serão investidos 10
milhões e meio de reais, sendo
que R$ 8 milhões serão
aplicados pela Caixa
Econômica Federal e R$ 2
milhões e meio de
contrapartida da Prefeitura,
que será a responsável pela
execução das obras, previstas
para serem iniciadas nos
próximos dias.

Em entrevista exclusiva ao
jornal O Candeeiro, a prefeita
Maria Maia revelou que
naquele momento histórico,
estava sentindo a mesma
emoção que sentiu quando

Vila Benedito Magalhães, o
sonho que vai virar realidade

inaugurou a implantação dos
serviços de abastecimento de
água no distrito de Caboto,
executado por ela, durante a
sua primeira administração, na
década de 1990. “Hoje é um dia
muito importante para a nossa
gestão. Estamos iniciando,
neste momento, a
concretização de um sonho
acalentado há décadas pelos
moradores do Sarandi”,
enfatizou a prefeita.

Vila Benedito Magalhães
De acordo com o projeto,

que será executado pela
Construtora Terta, ganhadora
da licitação, as obras iniciadas
na semana passada com os
serviços de terraplenagem,
devem prosseguir até o final
do ano. Serão construídas 126
casas populares, que formarão
a Vila Benedito Magalhães, um
projeto que teve a sua origem
ainda na primeira gestão da
prefeita Maria Maia (1993 a
1996) e, que infelizmente nunca
saiu do papel; implantação de
32 sanitários em residências já
existentes, que não possuem o

equipamento; revitalização da
quadra de esportes do bairro;
pavimentação da extensa
avenida Wanderley de Araújo
Pinho, iniciando no Triângulo
e indo até as imediações de
estádio Municipal David
Caldeira, além das suas
transversais, perfazendo
aproximadamente dez ruas.

Segundo a direção da
Construtora Terta estão sendo
oferecidas cerca de 100 vagas
de trabalho para pedreiros,
carpinteiros, encanadores,
pintores etc. Ainda de acordo
com a construtora, a prioridade
da empresa é utilizar a mão-de-
obra de Candeias, gerando
emprego e renda na cidade.

Pronunciamentos
Durante a solenidade de

assinatura da ordem de serviço
para as obras da Vila Benedito
Magalhães, no bairro do
Sarandi, alguns oradores
fizeram uso da palavra. O
primeiro a discursar foi o
vereador Serrinha SS,
representante do bairro na
Câmara Municipal. O vereador

disse que se orgulhava de
fazer parte do grupo político
da prefeita Maria Maia,
responsável pelas principais
obras realizadas no Sarandi.

O ex-vereador e ex-vice-
prefeito, Olegário Chagas
(morador do bairro), que vai
tentar uma nova cadeira na
Câmara Municipal, agradeceu
à prefeita Maria Maia pela
realização da obra, um sonho,
segundo ele acalentado há
muitos anos pelos moradores
do Sarandi.

Para o secretário de
Infraestrutura e Obras do
Município, Carlos Alberto, “a
obra da Vila Benedito
Magalhães será um marco na
administração da prefeita
Maria Maia, até porque o
projeto existe desde a década
de 1990, tendo o outro grupo
político passado 12 anos na
prefeitura e não o executou”,
lembrou o Secretário.

A vereadora Andréia Testa,
que também morou no bairro,
falou da importância da
execução da obra, que trará
benefícios para todos os
moradores do Sarandi, “que
ficou abandonado em
administrações passadas”
disse a Vereadora.

No encerramento da
solenidade, a prefeita Maria
Maia fez um discurso
altamente político. Falou da
força do seu grupo, que,
segundo ela, marchará unido
nas próximas eleições. A
prefeita fez questão de citar
nominalmente todos os
vereadores e secretários
presentes ao evento.
     Aproveitou a oportunidade
para anunciar que além das
obras da Vila Benedito
Magalhães, o bairro do
Sarandi terá o estádio David
Caldeira recuperado. A prefeita
encerrou o seu discurso
demonstrando o seu amor a
Candeias, dizendo “vou viver
em Candeias até meus últimos
dias”, arrancando aplausos
dos presentes.

A prefeita Maria Maia falou sobre a importância da obra para o bairro do Sarandi

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 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. O novenário
prosseguiu até o dia 1º de
Fevereiro, sempre
homenageando uma
comunidade do município.

Como esse é um ano
eleitoral, diversos políticos
aproveitaram o novenário de
Nossa Senhora das Candeias
para fazer contato com os
eleitores católicos, que são
maioria absoluta no município,
apesar do crescimento
vertiginoso das Igrejas
Evangélicas. Teve pré candidato
que não perdeu uma novena.

PROCISSÃO – O ponto alto
da festa religiosa é, sem dúvida,
a realização de uma gigantesca
procissão, que acontece na tarde
do dia 3 de fevereiro, e percorre
as principais ruas do centro da
cidade. Neste ano, milhares de
fiéis de Candeias, dos
municípios da região e de outras

Devoção e Fé na procissão

de Nossa S. das Candeias

cidades do Estado, participaram
da celebração que foi presidida
pelo Frei Cristiano, pároco do
município.

Nas diversas ruas por
onde a procissão passava, os
católicos que não seguiam o
cortejo ornamentaram as suas
casas com faixas, bandeiras e
imagens de Santos, para saudar
Nossa Senhora das Candeias.
Os milhares de fiéis que
participavam da procissão
retribuíam a homenagem,
acenando com seus lenços
brancos. As pessoas se
emocionavam com as belas
músicas e orações cantadas
durante o percurso, numa clara
demonstração de muita devoção
e fé na Padroeira de Candeias.

A festa de Nossa Senhora
das Candeias é uma das
principais manifestações
religiosas da Igreja Católica do
interior do estado da Bahia. A
cidade ficou famosa por receber
milhares de romeiros que vinham
dos diversos rincões da Bahia e
até de outros estados, para
banhar os olhos nas águas da
gruta que existe ao lado da Igreja
Matriz. Com isso, se transformou
nas décadas de 1960, 1970 e
1980, num dos maiores pontos
de peregrinação. Infelizmente
esse turismo religioso entrou em
decadência e, apesar de ainda
receber muitos romeiros, a festa
já não atrai tanta gente de fora,
principalmente depois que
deixou de ser realizada a
tradicional lavagem, que era o
lado profano da festa.

A procissão é o ponto alto da festa de Nossa Senhora das Candeias

Prefeita Maria Maia  lança pedra fundamental
da Creche Pró-Infância na Nova Candeias

A prefeita de Candeias, Maria
Maia (PMDB), assinou, no
último dia 29 de fevereiro mais
uma ordem de serviço de obras
para o município. Depois da
ordem de serviços de
infraestrutura no bairro do
Sarandi, desta vez, trata-se da
construção de uma creche no
bairro da Nova Candeias, que
vai beneficiar 1.250 crianças da
localidade e bairros vizinhos. 

A creche será erguida numa
área total de 3 mil m², no antigo
terreno conhecido como
“chácara de Romeuzinho” e
contará com quatro salas que
atenderão à Creche I, Creche II,
Creche III, Pré escola, um
Anfiteatro, refeitório, pátio, sala
de multiuso, administração,
serviço e estacionamento.

A secretária de Educação do
Município, Daniela Maia, disse
em discurso na solenidade, que
Candeias tem recuperado a rede
de ensino que foi encontrada
sucateada. Em quatro anos, a
secretária afirmou que houve
avanços na educação, como a
implantação do Plano de
Carreira do Magistério, que
voltou a motivar professores e
educadores para se dedicar mais
à educação do município e
corrigir distorções salariais
históricas.

 “Estamos buscando outras
parcerias e mais obras e creches.

Essa primeira creche para a Nova
Candeias é um antigo sonho da
Educação de Candeias de
muitos anos. É um ganho para a
cidade e principalmente para as
mães que precisam trabalhar e
não tinham onde deixar seus
filhos”, pontuou a Secretária.

A prefeita Maria Maia em seu
discurso, falou que prometeu em
Campanha que realizaria a
construção da Creche na Nova
Candeias. “Não esqueço do
compromisso que fiz com essa
comunidade” disse. Ela falou
que a implantação da Creche foi
oriunda de um convênio com o
governo federal, através do
Ministério da Educação, com
recursos do FNDE. A prefeitura
adquiriu e doou o terreno, fez a
terraplanagem e entrará com
uma contra partida financeira de
aproximadamente R$ 200 mil.

“Quero agradecer a toda a
equipe de trabalho, que desde o
antigo secretário Chicorel se
empenhou para que
conseguíssemos a realização
deste sonho, e ao atual
secretário Carlos Alberto que
está dando essa contribuição.
Foi uma batalha. As pessoas
criticam, às vezes, o serviço
público, mas não sabem como é
difícil e burocrático que nós
consigamos obras e serviços
para nossos municípios”
afirmou.

A gestora disse ainda que a
população ganhará uma grande
obra.  “Espero que a comunidade

saiba preservar este obra, que
só no futuro trará reflexos, pois
os investimentos em Educação
não dão resultados imediatos. O
Plano de Carreira é uma prova
disso. Passaram 12 anos sem
aumento e foi preciso que eu
voltasse para que houvesse a
valorização do professor. Hoje
temos o melhor plano de cargos
e salários da região e até
professores que estavam
afastados da sala de aula, agora
querem voltar” disse Maia.

Captação de Recursos
O Secretário de

Infraestrutura e Obras do
município, Carlos Alberto de
Oliveira, responsável pela
captação de recursos nos

governos federal e estadual para
as novas obras, afirmou que as
obras só estão começando, já
que há muito a se fazer.

No empreendimento da
Creche será investida a quantia
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
meio de reais).  Em discurso, o
Secretário falou do empenho da
equipe de vereadores e
secretários que dão sustentação
à prefeita Maria Maia, e
reafirmou a vontade de trabalhar
pelo município.

“Eu, estando na cidade de
Candeias e vendo que muito
poderia ser feito, me senti na
obrigação de ajudar Candeias
no que fosse preciso, por isso,
fui buscar dinheiro dos órgãos

competentes para dar uma nova
cara à nossa cidade”, declarou. 

Segundo o engenheiro
Renato Medeiros, da empresa
Astec, responsável pela obra, a
conclusão do serviço será em
agosto, aniversário da cidade. “É
uma responsabilidade muito
grande para nossa equipe, mas
será um prazer dar esse presente
para a cidade de Candeias. Para
acelerarmos as obras vamos
trabalhar até aos sábados com
um efetivo de mais ou menos
cem operários, sendo a maioria
do município”, revelou.

Outras obras
A prefeita Maria Maia

aproveitou a oportunidade e
revelou que ao lado da creche
também será construída uma
UBS – Unidade Básica de Saúde
– orçada em aproximadamente
R$ 450 mil reais. Além das obras
já anunciadas, a partir da
próxima semana ocorrerão
reuniões com os contemplados
do programa Minha Casa Minha
Vida, que beneficiará mil famílias
na cidade.

FELIPE MAGNO
(ASCOM-SEDUC) E REDAÇÃO

“Não esqueço do
compromisso que fiz
com essa
comunidade. Quero
agradecer a toda a
minha equipe de
trabalho”

Maria Maia - Prefeita

Maria assina a ordem de serviço sob o olhar de Carlos Alberto

Dublê de
sanfoneiro
e fotográfo

Forrozeiro e fotógrafo
Abdias Alves

Sanfoneiro "arretado" de
bom, o cantor e compositor
Abdias Alves sempre teve
uma "caidinha" pela fotogra-
fia, mas como estava sem-
pre ocupado com os seus
afazeres com a música, nun-
ca tinha tempo de colocar
em prática a sua segunda
paixão. De uns tempos prá
cá essa realidade vem mu-
dando; convidado pela as-
sessoria de imprensa da
Prefeitura de Candeias para
fazer algumas fotografias, o
"velho" e bom sanfoneiro
tem se dedicado a alguns
cliks.

Nesta edição de O Cande-
eiro, algumas fotos foram
produzidas por Abdias, que
de agora em diante passa a
ser mais um colaborador do
nosso jornal. Seja bem vin-
do, companheiro!
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Prefeita vai à Câmara de Vereadores na
abertura dos Trabalhos Legislativos

Com a presença de nove dos dez
vereadores que compõem a
Câmara Municipal de Candeias,
a prefeita Maria Maia foi à
Tribuna da Casa, no último dia
15 de março, para ler a sua
mensagem na abertura dos
trabalhos legislativos de 2012.

Com o auditório da Câmara
totalmente lotado, o presidente
Sargento Francisco abriu a
solenidade convidando as
autoridades para fazerem parte
da mesa, que teve a presença
de todos os  secretários da
administração municipal, além
de outros convidados.

Dizendo que quebraria o
protocolo porque não iria ler ao
pé da letra a sua mensagem, já
que todos os vereadores
receberam uma cópia, Maria
Maia iniciou o seu discurso
ironizando os seus adversários
de momento. “Vejo aqui nesse
auditório pessoas que até
pouco tempo me bajulavam, e
que hoje querem me jogar pedra,
só que só se joga pedras em
árvores que dão fruto”,
disparou a prefeita, sendo
aplaudida por seus
correligionários.

A solenidade de abertura
dos trabalhos legislativos da
Câmara Municipal de Candeias
contou com as presenças dos
vereadores Jarinho (PTB), Preto
(PR), Marivalda (PT), Bobó
PHS), Maribel (PSB), professor
Val (PSD), Andréia Testa
(PMDB), e Serrinha SS (PT do
B), além de Sargento Francisco,
presidente da Casa, que
conduziu os trabalhos.

A prefeita Maria Maia
iniciou o seu pronunciamento
assim: “Excelentíssimo Senhor
Presidente Vereador Francisco
Silva Conceição e demais
Nobres Vereadores que
compõem esta Casa.

Neste 15 de fevereiro de
2012, início dos trabalhos
legislativos,  aproveito esta
oportunidade para saudar a
Vossas Excelências  bem como,
a todos os demais senhores e
senhoras  presentes.

Tenho a honra de  me dirigir
a este Plenário, para mais uma
vez,   prestar contas das  ações
desenvolvidas pelo Poder
Executivo no decorrer do ano de
2011 e apresentar os  Projetos
que estão em pauta para serem
executados no decorrer deste
ano,  último do meu mandato.

Durante os anos passados,
trabalhamos diuturnamente para
fazer de Candeias uma cidade
mais justa e acolhedora,
buscamos junto aos poderes
Estadual e Federal, Programas e
Ações de Inclusão Social que
viessem a beneficiar  a nossa
população, especialmente os
mais necessitados, e podemos
afirmar sem sombra de dúvida,
que o Programa Minha Casa
Minha Vida, criado pelo
Governo Federal, e
desenvolvido através de
parceria  com o nosso
Município está proporcionando
a realização do sonho da casa
própria a 1350 famílias
candeienses, através do PAC I
e mais 1000 através do PAC II.

Entretando,  mesmo com
todas as dificuldades que se

apresentaram em 2011,  a
máquina administrativa  do
Poder Executivo Municipal
cumpriu o seu  papel, que  foi o
de  manter em funcionamento as
atividades rotineiras de Serviços
Essenciais à População.

Em seguida, a prefeita
enumerou uma série de
realizações da sua
administração, como por
exemplo, a inauguração das
novas instalações da Secretaria
da Saúde,  que há muitos anos
funcionava agregada ao Posto
Médico Luis Viana, e que foi
transferida  para uma sede com
instalações mais amplas  na  Rua
2 de Fevereiro,  em    prédio
totalmente    adaptado   às  suas
necessidades, no centro da
cidade,  facilitando assim,  o
acesso da população aos seus
serviços, acrescentando que,
aumentamos a oferta dos
Serviços Odontológicos através
do CEO – Centro de
Especialidades  Odontológicas,
que, equipado com 4
consultórios, oferece 8
especialidades de  serviços, que
começam com o diagnóstico
bucal (com ênfase no câncer de
boca), com serviço de
tratamento de canal, de
cirurgias  bucais, radiologia,
odontopediatria  e atendimento
a pessoas com necessidades
especiais, além da oferta de
serviços de  próteses dentárias".

Maria Maia citou a atuação
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social,
responsável pela política
pública de assistência à
população, onde foram
realizadas centenas de
intervenções em 2011.

Ao se referir à Secretaria de
Finanças a prefeita disse que
“Foram adotadas medidas de
combate à sonegação fiscal e à
evasão  de receitas,
demonstrando a  busca
constante desta gestão, no
sentido de reduzir a evasão e
sonegação de receitas, com  a
cobrança   efetiva   dos   tributos
municipais, seguindo
rigorosamente as exigências da
Constituição Federal, da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), do
Código Tributário Nacional, do
Código Tributário Municipal e
suas alterações e as Resoluções
do Tribunal de Contas dos
Municípios; Implantação de
procedimentos para viabilização
dos processos de pagamentos;
Modernização e atualização do
Sistema de Administração
Tributária, em linguagem
moderna, acesso rápido e
voltado para a manutenção da
segurança das informações".

Maria Maia disse que a
Secretaria Municipal de
Administração é responsável
por planejar, organizar e
coordenar toda a estrutura
funcional da Prefeitura
Municipal de Candeias. Cabe a
esta Secretaria o zelo e a
manutenção do patrimônio
público. Ela possui ainda, uma
central de compras e licitações,
que é responsável por todos os
processos de compras das
demais Secretarias. É de
responsabilidade também da

Secretaria de Administração o
atendimento de  todas as
questões relacionadas às
contratações de serviços e
pessoal, como também a vida
funcional dos servidores,  as
rotinas pertinentes ao
atendimento, não se reservando
apenas, à produção de folha de
pagamento mensal, mas
buscando proporcionar ao
funcionário um tratamento
humanizado, visando a o
cumprimento do que determina
a Lei Orgânica Municipal, o
Estatuto do Magistério Público
Municipal e a Consolidação das
Leis Trabalhistas.

Já a Secretaria Municipal de
Educação, de acordo com a
prefeita, pautou-se na meta
prioritária de garantir aos alunos
da rede municipal uma educação
de excelência, assim, todas as
ações desenvolvidas
contribuíram de maneira
significativa com o crescimento
intelectual e cultural,
envolvendo nas atividades,
alunos, profissionais da
educação, e a comunidade
escolar e de entorno, visando a
o desenvolvimento das ações e
projetos que fortaleceram a
educação do nosso município.

A Secretaria do Meio
Ambiente e Agricultura
consolidou o COMDEMA-
Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente, com a
realização da eleição da mesa
diretora, discussão do
Regimento Interno e criação do
calendário de reuniões.

Realizou o Fórum
Permanente do Silêncio,
oportunidades em que foram
criadas as  Câmaras Técnicas
para discutirem as diretrizes,
marcos regulatórios e TACS (
termo de ajuste de conduta) para
a política de sonorização do
Município.

Desenvolveu a manutenção
da representação do Município
nos Conselhos das Unidades de
Conservação (APA-Baía de
Todos os Santos e APA- Joanes/
pitanga).

Participou das
apresentações de lançamento
dos projetos de instalação do
terminal de regaesificação da
Petrobras na Baía de Todos os
Santos.

A Secretaria Municipal de
Habitação foi a responsável pela
Regularização Fundiária, com a
inclusão de parte do município

que se encontra na
clandestinidade ou com
irregularidades dentro do
contexto geral de uma cidade
legalizada e urbanizada.

A Secretaria está finalizando
o fechamento das poligonais
das áreas doadas pela SUDIC,
nos distritos de Caroba, Menino
Jesus e Passagem dos Teixeira,
e  a identificação das áreas  para
se dar  início ao processo de
serviços relativos à entrega da
titularidade dos lotes das áreas
doadas pela SUDIC.

Coube à Secretaria
Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda qualificar a
mão-de-obra local visando à
inserção da mesma  no mercado
de trabalho. Para tanto, foram
oferecidas 100 vagas nos
Cursos de Capacitação, sendo:
-  Carpinteiro com  20 vagas-
Encanador Industrial 40 vagas -
Armador de Ferro, 20 vagas e
Pedreiro, 20 vagas.

Para o exercício de 2012 estão
previstas inicialmente as
seguintes atividades:

 - Curso de Petróleo e Gás
com carga horária de 1292 horas,
turma de 40 alunos, inicio das
aulas previsto para 08-02-2012,
realização SENAI.

- Curso de  Eletricista, turma
de 30 alunos, realização da STAR
ENERGY MC2.

- Programa Construindo o
Futuro, com  palestras para
jovens da 9ª série ao ensino
médio, ministradas por
profissionais especialistas  em
cada área industrial , realização
da DOW BRASIL S.A.

- Projeto Geração de
Renda,com atividades diversas
em apoio à Associação dos
Artesãos de Candeias.

A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo atuou
maciçamente na a realização de
diversos eventos religiosos,
escolares e sociais, com o
fornecimento de  palco, toldos,
bandas musicais, sonorização,
banheiros químicos, dando
apoio logístico e fortalecendo as
manifestações populares do
município.

A Secretaria Municipal de
Serviços Públicos,  teve uma
destacada atuação na
manutenção e conservação dos
serviços diários, a exemplo de:
coleta de lixo;  varrição de ruas
e   logradouros;  iluminação
pública;  gerenciamento,
controle, abastecimento e
realização de serviços padrão de
manutenção da frota;
desobstrução e limpeza de
canais; roçagem e manutenção
de praças e jardins; montagem
de estruturas e apoios para
eventos; além  da recuperação
da Estação Rodoviária e da
Central de Abastecimento, com
aquisição de novos coletores
para lixo; reforma de parte do
gradeamento e portões; banho
de luz nas áreas internas e
externas, com colocação e
substituição de mais de 200
lâmpadas; conserto nas calhas
inferiores e pavimentação;
retirada de mais de 10 caçambas
de lixo na área de frutas e
verduras; aumento da altura do
piso na área de frutas e verduras,

uma das grandes
reenvindicações dos feirantes e
comunidade em geral,
possibilitando o reordenamento
da feira e melhoria nos acessos;
instalação de 40 exaustores nos
galpões de confecções, cereais
e produtos importados;
melhorias na iluminação e
aumento na circulação de ar
tornando os ambientes mais
arejados nas dependências
internas (área de embarque e
desembarque); mudanças na
área de entrada e saída dos
ônibus, o que facilitou o acesso,
reduzindo os transtornos para
o embarque e desembarque,
melhorando assim o tráfego que
engarrafava constantemente na
área. Além de várias outras
intervenções nos diversos
setores da Secretaria.

Na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer foram
desenvolvidas as ações e os
projetos Amigos da Saúde, que
visam a uma melhor qualidade
de vida para a população da 3ª
idade; Grupo de Caminhada e
Corrida, que tem como objetivo
o aprimoramento e
acompanhamento das pessoas
que fazem caminhadas nas ruas
da cidade, para um melhor
desenvolvimento dessa
atividade física; Projeto
Educando com Artes Marciais;
que visa o aprendizado das artes
marciais Tae Kwondo e Judô.
Projeto Esporte para Todos; que
visa o aprendizado de várias
modalidades desportivas:
Voleibol, Basquete, Futsal e
Handebol.

A Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, dentro
das responsabilidades e
competências, desempenhou
suas atividades e intervenções
no desenvolvimento urbano do
município. Nossa finalidade
envolve o desenvolvimento de
projetos, execução,
acompanhamento e avaliação
das obras públicas, além de
intervenções paisagísticas,
manutenção de vias e estradas
do município, prédios e
instalações públicas e, ainda, a
fiscalização e o licenciamento de
obras e empreendimentos de
cunho particular, sempre
visando ao crescimento e

desenvolvimento urbano
municipal.

Contratação de empresa
especializada para consultoria
técnica e desenvolvimento de
projetos técnicos no Município;
acompanhamento dos serviços
de manutenção em
Pavimentação Asfáltica: Bairro
Pitanga: Ruas Desembargador
Teixeira de Freitas,  Rio de
Janeiro,  Central de
Abastecimento;  Bairro Centro:
Ruas  02 de Fevereiro,  13 de
Maio, 21 de Abril,  São Paulo,
da Esperança,  15 de Novembro,
dos Missionários,  Presidente
Kennedy e  Santa Clara, Bairro
Triângulo: Praça Irmã Dulce e
Avenida Antônio Patterson;
Bairro Dom Avelar: Rua Dom
Avelar.

Acompanhamento dos
serviços de manutenção em
Paralelepípedo: Bairro Nova
Brasília: Rua do Campo, Rua A,
C e Rua D.

- Recuperação da Ponte que
dá acesso ao Povoado de
Massuim;

- Recomposição de
Alvenaria de Pedra e Passeio na
Travessa São Sebastião, no
Bairro Nova Candeias;

- Implantação da Unidade
Básica de Saúde e da Creche da
Proinfância:  Terraplenagem para
a construção  da Escola-Creche
de Ensino Infantil do Programa
PROINFÂNCIA - FNDE, e da
Unidade Básica de Saúde - UBS,
no bairro Nova Candeias;

- Reforma do Prédio do
Arquivo Público;

- Conclusão e Inauguração
da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, dentre
outras ações importantes para
o desenvolvimento do
município.

Fala o Presidente
Depois da solenidade de

abertura dos trabalhos
legislativos de 2012, o
presidente da Câmara Municipal
de Candeias, vereador Francisco
Silva Conceição, o Sargento
Francisco disse ao repórter
Eduardo Valença, de O

Candeeiro, que ele espera que a
Câmara possa desenvolver um
trabalho ainda mais promissor
neste ano, com o fortalecimento
do legislativo como um Poder
independente, mas atuando em
consonância com os interesses
da comunidade, apresentando e
votando projetos importantes
para o desenvolvimento do
município.

Sargento Francisco disse
ainda que nesse último ano de
mandato na Presidência, a
Câmara vai continuar
promovendo seminários e
sessões especiais para discutir
com a coletividade os problemas
que afetam o município,
aproximando ainda mais o Poder
Legislativo do povo, pois
segundo ele, a Câmara  é
realmente a Casa do povo. As
sessões ordinárias continuarão
às terças e quintas-feiras,
sempre a partir das 10 horas.Centenas de pessoas participaram da sessão de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara

A prefeita Maria Maia fez um balanço da sua administração

O presidente Sargento Francisco (no centro) conduziu os trabalhos na reabertura da CâmaraCâmara

FOTO: aBDIAS aVES
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AS MELHO MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

IMPACTO CONFECÇÕES
Rua 13 de Maio, nº 92 - Centro
       Fone: (71) 3601-6211 Candeias - Bahia

VENHA CONHECER AS
NOSSAS PROMOÇÕES

IMPACTO CALÇADOS
Av. Antônio Patterson, nº 207
         Fone: (71) 3601-6898

Aceitamos todos os

Cartôes de Crédito
Tudo em até 6 Vezes

Pelo nosso Crediário

Um sindicato em defesa dos

trabalhadores do comércio

Festa dupla no clã dos Correia

O Laboratório Nossa Senhora de Fátima mantém convênio com o PLANSERV

O Vereador Aurelino Correia (Oreia) falou, em nome dos
irmãos, sobre a trajetória do velho camponês

O pré-candidato a prefeito, Jair Cardoso, foi abraçar o
companheiro Cassimiro Correia

Marquinhos (de camisa branca) comemorando a formatura em engenharia elé-
trica ao lado do irmão, o biomédico Rafael, e da mamãe coruja, Iraci

Cassimiro ao lado dos filhos Iraci, Sílvio e Cabeça, que estavam emociona-
dos ao comemorar os 80 anos do patriarca dos Correia

O último dia 4 de março foi
marcante e muito especial
para a família Correia, que em
dose dupla, comemorou o ani-
versário de 80 anos do patri-
arca Cassimiro e a formatura
em engenharia elétrica do jo-
vem Marcus Vinicius Correia
de Souza, o Marquinhos, filho
de Iraci e neto de Cassimiro.

A grande festa promovida
pela família aconteceu na
churrascaria Millenium e reu-
niu centenas de amigos dos
Correia, que foram abraçar o
aniversariante e compatilhar
da alegria do novo engenheiro
elétrico.

Ao som da belíssima voz
do cantor Vinicius,
intepretando jóias da MPB, os
homenageados eram só ale-
gria. Como a família Correia é
altamente política, Cassimiro

foi vereador em vários manda-
tos e Aurelino Oreia exerce o
mandato de vereador na vizi-
nha São Francisco do Conde,
não poderia faltar os tradicio-
nais discursos.

O professor Ezequiel fez
uma bela homenagem ao ani-
versariante e ao novo enge-
nheiro elétrico de Candeias.

Visivelmente emocionado,
o jovem engenheiro Marcus
Vinicius agradeceu o apoio e
perserverança de sua mãe,
Iraci, do avô, Cassimiro e do
tio, Sílvio Correia, que sempre
o incentivaram para que ele
pudesse chegar àquele mo-
mento.

O vereador Aurelino Cor-
reia falou em nome dos irmãos
e fez questão de traçar o his-
tórico do seu pai, Cassimiro,
um homem da roça, que não

teve estudo, mas que soube
educar os filhos, mesmo com
muitas dificuldades, já que a
família era muito humilde e
sem recursos financeiros.

Vereador
O pré-candidato a prefeito,

professor Jair Cardoso (PDT),
aproveitou a oportunidade
para lançar a candidatura de
Cassimiro Correia, presiden-
te de honra do PDT, a verea-
dor. Bastante aplaudido pelos
presentes, Jair citou as quali-
dades do aniversariante, sali-
entando que Candeias neces-
sita de um vereador com as
características de Cassimiro,
um homem honesto, trabalha-
dor e combativo.

Dizendo-se amplamente
gratificado pelo que conseguiu
da vida, o patriarca dos Cor-

reia, relembrou a sua história
de dificuldades. Disse que co-
meçou a trabalhar na enxada
aos 8 anos de idade, ajudan-
do o pai na labuta da roça, na
fazenda Barbosa, no distrito
de Coqueiro do Paraguaçu,
em Maragogipe. Aos 16 anos
ficou órfão de mãe e aos 20
perdeu o pai, tendo que assu-
mir a criação dos 5 irmãos
mais novos.

Agradecendo ao compa-
nheiro Jair Cardoso pelo lan-
çamento do seu nome como
candidato a vereador,
Cassimiro disse que retornar
para a Câmara de Vereadores
seria uma honra, mesmo com
80 anos de idade. "Ainda te-
nho muita lenha pra queimar",
disse o velho camponês, uma
das pessoas mais queridas da
política de Candeias.
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CDL, 26 ANOS AJUDANDO O
COMÉRCIO DE CANDEIAS A CRESCER

Ouvidoria da Câmara lança
boletim informativo

A Ouvidoria da Câmara
Municipal de Salvador lança,
neste mês de fevereiro, mais um
canal de comunicação com o
cidadão, o Boletim da Ouvidoria.
Com periodicidade mensal, o
informativo digital surge com a
finalidade de apresentar aos
cidadãos as atividades
promovidas pelo órgão. O
boletim será enviado, a
princípio, para uma lista de
endereços constituída pelos e-
mails colhidos das listas de
presença das atividades
realizadas pela Ouvidoria no ano

passado.
Dar à cidade o

conhecimento sobre este
importante instrumento de
participação popular foi um dos
eixos prioritários do plano de
ação da Ouvidoria no ano de
2011, primeiro ano de atuação da
vereadora Olívia Santana
(PCdoB) como ouvidora-geral.
Olívia explica que uma das
prioridades ao assumir a função
foi montar uma equipe de
comunicação, que levasse a
Ouvidoria para fora da Câmara
Municipal. “Ao assumirmos este
cargo, que faz parte da Mesa
Diretora da Câmara, pensamos

em efetivá-lo como um canal de
efetiva participação da
sociedade nas decisões desta
Casa e do Poder Público em
geral. No nosso entendimento,
era primordial fazer com que os
cidadãos tomassem
conhecimento do órgão e das
suas atribuições. Daí a
importância de um bom trabalho
de comunicação”, esclareceu a

vereadora.
O tópico que tratava da

comunicação no planejamento
da Ouvidoria, previa ações no
âmbito interno e externo da
Câmara. O público interno foi
provocado por meio de
palestras, visitas aos gabinetes
e veiculação de informes através
dos murais, da Intranet (a rede
interna da Casa), do painel
eletrônico, do serviço de som da
Câmara e das caixas de
sugestão. Ações mais amplas
foram tomadas visando alcançar
o grande público
soteropolitano. Com destaque
para a divulgação através do
Diário Oficial do Legislativo
(DOL), do Portal da Câmara e do
envio de informações para a
imprensa local. A Ouvidoria
também realizou enquetes, sobre
temas do interesse da cidade,
reeditou o material de
divulgação, distribuído em

todas as atividades do órgão e
gravou programas para a TV
Câmara.

Resultados
Na avaliação do responsável

pela comunicação do órgão, o
jornalista Wellington Oliveira, o
trabalho rendeu frutos
positivos, pois conseguiu elevar
o índice de procura da
instituição. “Buscamos mapear
as frentes em que deveríamos
atuar, pensando no máximo de
visibilidade possível para o
órgão. A gestão propositiva da
ouvidora Olívia Santana
contribuiu muito com o nosso
trabalho. O resultado desta
junção pode ser constatado
através do expressivo aumento
do número de atendimentos no
ano passado”, avaliou. A
Ouvidoria da Câmara registrou,
no ano de 2011, um total de 152
atendimentos. Número superior
ao alcançado no total dos anos

de atuação do órgão.
Os cidadãos podem ser

atendidos pela Ouvidoria da
Câmara, presencialmente, no
Centro de Cultura da Casa
Legislativa, na Praça Municipal,
ou através dos telefones (71)
3320-0113, 3320-0438 e 3320-
0252, ou ainda pelo site:
www.cms.ba.gov.br e pelo e-mail:
ouvidoria@cms.ba.gov.br.

WELLINGTON OLIVEIRA
ASCOM OUVIDORIA CMS

PTN de Madre de Deus tem
nova Executiva Municipal

O jovem pedagôgo Tiago Martins desfruta da confiança do presidente do PTN
na Bahia, o deputado federal João Carlos Bacelar

O Partido Trabalhista Nacional
(PTN) alterou sua Comissão
Executiva no Município de
Madre de Deus, no último dia
14 de fevereiro, quando a
Executiva Estadual do partido
protocolou no TRE da Bahia a
nova composição da Executiva
Municipal.

O ex-vereador Dairó Daltro
deixou a presidência do partido
depois que abandonou o grupo
do vereador Dailton Filho
(PMDB) e tentou impugnar a
Coligação “Renovação e
Justiça”, formada pelo PCdoB,
PPS, PSDB, DEM, PMDB, PV,
PRP, PMN, que lançou Janatan
Silva (PCdoB) candidato a
Prefeito e Val Peças (PPS) a Vice-
Prefeito, que concorre com
Carmem Gandarela e Adailton do
Suape, ambos PT, nas eleições
de 04 de Março.

Dairó passou a acompanhar
a chapa petista em Madre de
Deus o que gerou revolta no
grupo de oposição e
insinuações sobre a mudança
repentina do PTN. No intuito de
acabar com esses comentários
e insinuações a Executiva
Estadual do partido nomeou

uma nova Comissão Executiva
Municipal.

Quem assumiu a presidência
do PTN de Madre de Deus foi o
ex secretário de Planejamento
do município Tiago Martins, que
é filiado ao PTN desde 2008,
quando saiu do PPS, onde
estava como vice-presidente do
Diretório de Salvador.

“O PTN sempre esteve na
oposição em Madre de Deus e
irá continuar assim. Em Madre
de Deus o partido irá trabalhar
no intuito de eleger Janatan”,
sentenciou Martins.

Para a nova executiva do
PTN, a eleição de Janatan é uma
forma do povo fazer justiça.
“Não se deve temer o processo
democrático da eleição! Em
Madre de Deus o Poder
Judiciário já foi acionado para
mudar dois processos eleitorais;
nas eleições Municipais de
2008, onde a Prefeita Eranita foi
eleita com mais de 52% dos
votos, e na eleição do 2º Biênio
da Câmara quando Dailton Filho
foi eleito Presidente com voto
de 2/3 do parlamento. Agora,
mais uma vez tentaram usar a
justiça para impugnar a
candidatura da oposição, para
que assim, ao concorrer sozinha
obtivesse êxito nas eleições de

Março”, afirmou Tiago Martins,
que fez questão de enfatizar que
“agora só o povo de Madre de
Deus pode responder aos
desmandos do PT e mudar essa
realidade”.

Sobre o ex presidente Dairó
Daltro, Tiago Martins preferiu
ser diplomático: “Dairó
representou Madre de Deus nas
eleições 2010 quando foi
candidato a Deputado Estadual
pelo PTN, teve uma participação
importante no partido e, sem
dúvida, contribuiu para que a
nossa coligação elegesse três
deputados do PTN (João Carlos
Bacelar, Carlos Geilson e
Coronel Santana). Em outubro,
Dairó tem tudo para ser o
representante do partido no
legislativo municipal de Madre
de Deus. O PTN não tem nada
contra a ele, apenas não
poderíamos permitir um
alinhamento com a candidata
petista”, finalizou Martins.

A nova composição do PTN
de Madre de Deus ficou assim:

Tiago Piñeiro Martins –
Presidente;  Marcelo Alves
Oliveira – Vice Presidente;
Letícia Oliveira

Silva – Secretária; Franklin
Saullo Castro de Oliveira –
Tesoureiro; Dairó Daltro Barreto
.

REDAÇÃO E ASCOM PTN

PRP de Candeias oficializa apoio

à candidatura de Carlos Martins
O PT- Partido dos Trabalhadores
convocou a imprensa local e
simpatizantes do movimento
“Candeias tem jeito” para uma
entrevista coletiva, nesta terça-
feira (14/02), na sede do Partido
dos Trabalhadores, na Praça
Doutor Gualberto Dantas. Na
oportunidade, o pré-candidato
a prefeito de Candeias, Carlos
Martins, assim como lideranças
e pré-candidatos a vereador,
expuseram informações
referentes à formalização oficial
do apoio do PRP- Partido
Republicano Progressista, à
candidatura do PT.

O evento contou com a
presença dos pré-candidatos a
vereador da legenda, além de
sua direção executiva, no
município. Além da vereadora
Marivalda e do Vice-Prefeito
Loteba, estiveram presentes os
pré-candidatos, Dudu, a
Professora Maria do Carmo,
Ivan do Prateado, Ivan do
Asteca, Melo da Caroba,
Josimar Índio, Sargento
Joseledo, Jussara da Estofaria,
entre vários outros pré-
candidatos e lideranças ligadas
ao partido.

O PRP se constitui em uma
das agremiações mais fortes na

chapa proporcional nas eleições
de 2012, em Candeias. O partido,
presidido por Antônio,
conhecido como Tonho da Liga,
dispõe de vários pré-candidatos
a vereador com densidade
eleitoral para concorrer a uma
das 17 vagas que a Câmara
Municipal oferece. Pesquisas,
consultas nos bairros e
resultados de eleições anteriores
revelam que alguns dos pré-
candidatos a vereador do PRP
estão muito cotados para
conquistar uma cadeira na
Câmara de Vereadores de
Candeias.

De maneira unânime, todos
os pré-candidatos fizeram uso
da palavra e questão de ressaltar
a capacidade técnica e política
do Secretário Estadual da
Fazenda, Carlos Martins. Todos
os pré-candidatos fizeram
discursos entusiasmados.
Chamou a atenção de todos um
discurso emocionado do
presidente do PRP, Antônio, que
traçou uma trajetória de Carlos
Martins, do qual é amigo de
infância, já que ambos eram
moradores do tradicional bairro
do Santo Antônio. “Carlos
Martins sempre amou Candeias,
sempre fez questão de levar o

nome da nossa cidade ao
patamar mais alto possível.
Tenho orgulho profundo de, há
muitos anos, gozar de sua
amizade. É economista,
professor de nível superior em
várias faculdades, militante
político há mais de quarenta
anos, sempre coerente em favor
de uma sociedade mais justa,
além de um ser-humano
espetacular, enfim um orgulho
para Candeias”

Carlos Martins discorreu
sobre os problemas da cidade,
destacou que a aliança se deu
em torno de um grande projeto
para Candeias e, por fim,
agradeceu o apoio do PRP.
“Vamos somando as forças de
todos aqueles que acreditam na
mudança. O apoio do PRP é um
passo fundamental nesse longo
caminho para vencer a eleição e
conduzir Candeias ao rumo do
desenvolvimento. Tenho muita
satisfação em receber esse apoio
tão importante. O PRP e todos
os seus integrantes estão aqui
também porque acreditam que
Candeias tem Jeito!”, disse
Carlos Martins, arrancando
aplausos de todos.

Por Leonardo Dias
Assessoria do PT

Você sabia?
Que a carteira de motorista só
pode ser renovada durante o
prazo de no máximo 30 dias após
o vencimento da mesma. Após
este prazo, a carteira é cancelada
automaticamente, e o
condutor será obrigado a prestar
todos os exames novamente:
psicotécnico,  legislação e de
rua, igualzinho a uma pessoa que
nunca tirou carteira. Esta lei não
foi divulgada , e muitas pessoas
vão perder a suas carteiras de
habilitação e terão de repetir
todos os exames.

Fiquem atentos quanto ao
vencimento de sua CNH. Fora a
multa, para tirar novamente a
CNH fica por volta de R$
1.200,00 e leva + ou - de 2 a 3
meses.As mudanças começaram
a valer no dia 1º de JAN de 2012.
Serão incluídos novos

conteúdos, além de uma nova
carga horária.

O Diário Oficial da União
(DOU) publicou ( 22/11/2009 )
uma resolução do Conselho
Nacional de
Trânsito (CONTRAN), que
altera as regras para quem vai
tirar a carteira de motorista.Entre
as mudanças está a carga horária
do curso teórico que vai
passar de 30 para 45 horas aula e
a do prático, de 15 para 20 horas
aula. Serão incluídos novos
conteúdos.

ALÉM DISSO: Providenciar
com urgência a retirada do
plástico do extintor. Mais uma
regulamentação sem a devida
divulgação! O extintor de fogo
obrigatório do carro tem que
estar livre do plástico que
acompanha a embalagem.

Se um policial rodoviário
parar seu carro e verificar que o
extintor está protegido pelo

saco plástico, ele vai te autuar –
5 pontos na carteira e mais R$
127,50.

Misto Irado

O Candeeiro
É parceiro desse projeto

Antonieta Cunha é a
nova diretora da DLLL
Maria Antonieta Cunha é a nova
Diretora do Livro, Leitura e
Literatura, órgão responsável
pelas políticas públicas do
Ministério da Cultura para esta
área e que, a partir de agora,
passa a fazer parte da estrutura
da Fundação Biblioteca
Nacional. Professora da
Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), ela já foi
secretária de Cultura e
presidente da Fundação Cultural
de Belo Horizonte. Considerada
uma das mais conceituadas
especialistas em leitura do país,
com excelente trânsito nas áreas
da educação e da cultura, ela

estava à frente do Plano
Nacional do Livro e Leitura
(PNLL). Ela assume com o
compromisso de dar
prosseguimento às ações
desenvolvidas pela Diretoria e
também criar novos projetos e
programas, no âmbito do MinC,
nos quatro eixos do PNLL.
Fabiano Piúba, que ocupava a
função, vai trabalhar no Cerlalc/
Unesco (Centro Regional de
Fomento ao Livro na América
Latina e no Caribe), que tem
como presidente do seu
Conselho outro brasileiro,
Galeno Amorim, atual presidente
da Fundação Biblioteca
Nacional.

Propaganda em
carro de som

O jovem locutor de carro de som,
Marcus Santiago é um dos mais
competentes e requisitados de
Candeias, quer aproveitar a sua
popularidade para concorrer a
uma cadeira na Câmara Muni-
cipal de Candeias.

O Candeeiro
Leia, anuncie e divulgue essa ideia

INFORMAÇÃO COM CLAREZA
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São Francisco do Conde

VANESSA RODRIGUES
ASCCOM- PMSFC

Prefeitura entrega mais
dez casas às famílias
sanfranciscanas

A Prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde, por meio
da Secretaria de Habitação e
Regularização Fundiária – SHRF
realizará o sonho da casa
própria, nesta quinta-feira, 02 de
fevereiro, a partir das 08:30
horas para mais 10 famílias
sanfranciscanas.

Dez casas serão entregues,
através do Programa Sonho
Meu – Minha Casa de Verdade,
para os novos moradores das
localidades de Santa Rita (4),
Madruga (2), Santo Estevão (2),
Sede (1) e São Bento (1). Os
empreendimentos foram
construídos com recursos
próprios da prefeitura.

A ordem de serviço para a
construção de mais 34 casas já
foi assinada e algumas já tiveram
suas obras iniciadas. Outras 122
casas já estão em andamento no
processo de substituição,

Novas casas foram entregues a famílias carentes

“Com certeza não chegaríamos até aqui sem a ajuda dos professores, porteiros, auxiliares de
disciplina, auxiliares de serviços gerais e de todos que compõem o quadro da educação”

Centenas de profissionais da
Secretaria da Educação de São
Francisco do Conde e milhares
de alunos e cidadãos
participaram entre os dias 8 e 10
de fevereiro, da Jornada
Pedagógica 2012, cujo tema foi:
“O Direito de Aprender.
Trilhando Caminhos para a
Diversidade”.

A prefeita Rilza Valentim, o
vice-prefeito Evandro Almeida,
o vereador Eliezer de Santana e
os deputados estaduais Bira
Corôa e Rosemberg Pinto foram
algumas das autoridades que
prestigiaram a cerimônia de
abertura do evento, realizado no
Ginásio de Esportes Baiacão.

Para a secretária Municipal
da Educação, Virgínia Maria
Costa dos Anjos, a Jornada
representa o início de mais um
ano letivo, que já começa com o
desafio de se fazer uma
educação ainda melhor e com

Jornada Pedagógica 2012: Trilhando
Caminhos para a diversidade

mais qualidade. “Vamos
prosseguir na caminhada que
começamos em 2009 e para 2012
pensamos em trazer mais
inovações e recursos
tecnológicos, para
promovermos mais avanços na
melhoria da qualidade na

educação do município, dando
continuidade aos resultados
que já temos obtido”, ressaltou
a secretária. Ela destacou ainda
a importância dos funcionários
municipais na construção de
uma educação melhor: “Com
certeza não chegaríamos até

aqui sem a ajuda dos
professores, porteiros,
auxiliares de disciplina, auxiliares
de serviços gerais e de todos
que compõem o quadro da
educação”.

A prefeita e educadora, Rilza
Valentim, destacou o
reconhecimento dado aos
profissionais da educação na
atual gestão municipal. Ela
explicou que agora, aqueles
professores que têm a carga
horária dobrada ganham o
salário em dobro também. Além
disso, já há o enquadramento de
acordo com o nível de
graduação. “Minha maior
preocupação é garantir o direito
de quem tem direito”, enfatizou
a prefeita na abertura da Jornada
Pedagógica 2012

contemplando moradores de
São Bento, Baixa Fria, Roseira,
Macaco, Socorro, Jabequara
das Flores, Coroado, Paramirim,
Madruga, Muribeca, Gurujé,
Campinas e Santo Estevão.

Já a licitação para a
construção de mais 150 casas
com total infraestrutura, que
inclui: encanamento de água,
energia elétrica, esgotamento
sanitário, pavimentação e praças
já foi realizada. Essas unidades
serão destinadas às famílias que
moram em área de proteção
ambiental e em situação de
risco, que serão removidas das
localidades da Baixa Fria e do
Caípe.

A meta prevista para ser
alcançada pela Prefeitura é
entregar até o final de 2012 cerca
de 1.000 unidades habitacionais
à população sanfranciscana,
principalmente de baixa renda.

Qualificação: 22 mulheres recebem
certificação de Camareira

Na manhã do último dia 13 de
fevereiro, Miriane Conceição foi
pra casa mais feliz. “Qualificação
é pensar no futuro e eu quero
vencer, esse curso é mais uma
garantia que eu conquistei para
procurar um emprego aqui ou em
outras cidades. Vou me inscrever
no Sine e estou ainda mais
confiante”, afirmou a jovem de

23 anos, moradora da Nova São
Francisco. O curso de Camareira
foi realizado através do
Programa Qualifica Bahia, do
Governo do Estado – uma
parceria realizada entre a
Secretaria de Emprego,
Trabalho, Renda e Esporte da
Bahia (SETRE) e a Prefeitura de
São Francisco do Conde, por

meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
(SEDEC).

Para o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Paulo Cesar, a qualificação é o
primeiro passo para quem busca
um emprego. “Para conquistar
um emprego é preciso primeiro
está apto na busca por uma vaga
e para isso é necessário estar
qualificado em alguma área. O
campo de turismo e hotelaria tem
um futuro promissor em nossa
cidade, pelo investimento que
tem sido feito no turismo com a
chegada de uma universidade
federal e pela Copa 2014. É
preciso estar preparado para
quando essas oportunidades
chegarem”, concluiu o
secretário.

O evento aconteceu no
auditório da Secretaria de
Saúde. A SEDEC, com recursos

próprios ou em parcerias com o
governo do Estado, governo
federal e iniciativa privada, já
qualificou mais de mil
sanfranciscanos.
O Curso

O curso de camareira
desenvolve, nos aprendizes,
competências necessárias para
realizar de forma crítica e criativa
a arrumação, limpeza e vistoria
de apartamentos e áreas comuns
dos meios de hospedagem, com
uma visão global do processo.
O zelo pelos bens dos hóspedes
e do empreendimento, assim
como o respeito aos hábitos,
preferências e cultura dos
clientes foram algumas das
práticas desenvolvidas na
capacitação, que teve como
executora a Coopat-Bahia
(Cooperativa de Apoio
Tecnológico, Gestão e
Desenvolvimento Social).

As novas camareiras exibem, com orgulho, os seus diplomas

Roque Santos cria
polêmica em Camaçari

Radialista Roque Santos

O polêmico e destemido radi-
alista Roque Santos, que há
pouco mais de dois anos pi-
lota o Jornal da Sucesso, pro-
grama jornalístico que vai ao
ar de segunda a sexta-feira,
das 6h às 8 horas, através da
rádio Sucesso FM (93.1), de
Camaçari, acaba de criar uma
polêmica sobre a sucessão do
prefeito Luiz Caetano.

Em recente entrevista à
revista Nossa Metrópole, edi-
tada em Camaçari o "deste-
mido da Bahia", como ficou
conhecido Roque Santos, le-
vantou uma questão que tem
deixado os correligionários do
prefeito Luiz Caetano, com
uma "pulga atrás da orelha"ao
dizer que "não tem favorito

para a eleição de Camaçari",
contradizendo o que os alia-
dos do prefeito apregoam: a
vitória líquida e certa do can-
didato da situação, Ademar
Delgado (PT).

Para justificar a sua tese,
Roque Santos diz que "o mai-
or adversário de Ademar Del-
gado é o próprio Partido dos
Trabalhadores. Além disso,
tem gente dentro do próprio
governo 'trabalhando' para Zé
de Elízio", disparou o radialis-
ta.

Para Roque Santos, a es-
tratégia de comunicação feita
nos últimos três anos pelo
prefeito Luiz Caetano, foi, no
mínimo, equivocada. "Pen-
sou-se muito na mídia da ca-
pital e esqueceram a impren-
sa local. Assim, pouco se fa-
lou das realizações  e con-
quistas do governo diretamen-
te à população. Agora na reta
final estão tentando consertar
esse erro", disse Roque San-
tos ao repórter da Revista
Metrópole.

Roque Santos é um velho
conhecido dos políticos de
Candeias, aqui ele também já
criou muita polêmica, sendo
demitido da rádio Baiana FM,
segundo ele, por pressões
políticas. Agora, as suas po-
lêmicas estão no seu site:
RMS Notícias. Acesse!

PDT discute a saúde em Candeias
O PDT – Partido Democrático
Trabalhista realizou no dia 29 de
fevereiro o 2º Seminário
Repensando Candeias – qual a
cidade que temos e qual a cidade
que queremos? O evento, que
foi realizado no Ideal esporte
Clube teve como foco o sistema
de saúde do município.
Abrindo os trabalhos, o
professor Jair Cardoso,
presidente do PDT e pré-
candidato a prefeito, fez questão
de frisar que, de acordo com o
artigo 196 da Constituição
Federal a saúde é um dever do
poder público e um direito de
todos, para logo em seguida
informar que a saúde em
Candeias tem aproximadamente
1.200 funcionários, gasta algo
em torno de 2 milhões e 200 mil
reais e que, ainda assim “o povo

sofre com o sistema, uma vez que
faltam médicos de diversas
especialidades e aqui não são
feitos exames de média e alta
complexidade. Por outro lado,
apenas o Posto Luiz Viana e o
Hospital Ouro Negro funcionam
24 horas. Precisamos mudar
esse quadro, urgentemente”.
     Após a abertura, provocando
perguntas e uma discussão

acirrada, o convidado principal,
professor Elinaldo Pedreira
falou sobre o SUS – Sistema
Único de Saúde. Alguém da
plateia perguntou por que em
Salvador alguns hospitais não
atendem com o cartão do SUS
de Candeias e o palestrante
afirmou que os hospitais e
demais casas de saúde
conveniados com o SUS são

obrigados por lei a atender a
todas as pessoas do país,
inclusive aos estrangeiros que
se encontrem no Brasil. A mesa
foi composta por trabalhadores
da saúde e representantes da
comunidade, que foram
uníssonos em afirmar em suas
preleções que o sistema de
saúde que temos está bem
distante da saúde que o povo
de Candeias quer e precisa.
Diversas pessoas da
comunidade que estavam na
plateia se pronunciaram
expondo os problemas porque
passam quando precisam de
usar os serviços de saúde no
município e apenas confirmaram
que muito precisa ser feito para
Candeias ter uma saúde de
qualidade, conforme defende a
Constituição Federal. (ACOM/PDT)

Nota pública.
Chega de mentiras!

O Vereador Bobó, Jair Cardoso, Georgem Moreira e o Deputado Isidório vêm a público
informar que não nos juntaremos com a gestora do passado, nem com a responsável
pelo caos do presente, nem tão pouco com falso salvador de pátria, que durante
longos anos silenciou-se, assistindo de longe a miséria da nossa cidade!

Carreata
No próximo domingo, dia 11, o grupo dos 4 estará
promovendo uma carreata pela PAZ. Participe!

A prefeita Rilza Valentim participou da Jornada Pedagógica

O professor Jair Cardoso conduziu o seminário sobre saúde
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Vendas no Atacado e no Varejo, com os Menores Preços
Bebidas e Secos & Molhados - Gêneros Alimentícios em Geral
Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Bahia

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

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS,
AZULEJOS E REVESTIMENTOS

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

Candeias - Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

Aceitasmos todos os

Cartões de Crédito

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

VENHAM APROVEITAR
O SALDÃO DE NATAL

Av. Antônio Patterson
Fone: (71) 3601-6827

Tudo em até 10 Vezes
Sem Juros

através do Nosso Crediário

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

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Toda Estrutura que Voce precisa
com a Pontualidade que Você merece

A SOLUÇÃO EM TRANSPORTES

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

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

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

BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
ÓLEOS LUBRIFICANTES * FARÓIS

SC TRANSPORTES

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

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

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

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

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

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

CURSO AUTORIZADO

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

            Site: www.iesfac.edu.br
Fone: (71) 3602-9256 - Candeias-Ba.

C de S Serravalle
O seu Distribuidor AutorizadoULTRAGAZ &

ÁGUA MINERAL Entrega em domicílio
Ligue Grátis para:

0800 284 - 2706Rod.BA 522, Km 10 - Em frente ao colégio Dasio
Fone? (71) 3601-2706 - Candeias-Bahia

Peças e Serviços
para todas as
marcas de Veículos

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

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

COBRIMOS QUALQUER OFERTA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

ESCRITÓRIO: BA 522 Em frentre ao SAMU

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


