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SQM Vitas
inaugura
fábrica em
Candeias

O governador em exercício, Otto Alencar e o diretor da SQM, Leandro Ries, descerraram a
placa inaugural da primeira unidade da SQM Vitas no Brasil, instalada em Candeias

O vice-governador Otto
Alencar - que estava no
execício do cargo em vir-
tude da viagem do gover-
nador Jaques Wagnar à Eu-
ropa - e  o secretário de
Agricultura do Estado,
Eduardo Sales, participa-
ram no último dia 7 de
março, da inauguração da
primeira fábrica do grupo
chileno SQM Vitas e do
francês Roullier, no Brasil,

O Dia Internacional da Mulher foi
lembrado  na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de
Candeias, por solicitação da
vereadora Marivalda Silva, do
Partido dos Trabalhadores,
realizou no último dia 8 de

As mulheres aproveitaram
a oportunidade   para dar
um trato no visual

Vem aí a
Cavalgada do

Grupo Lua Nova.
Dia 26 de
Agosto.
Participe!

Lavagem da
rua da Igreja
será no dia 8
de abril
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O empresário Walfrido Melo
Teixeira Filho, o Nem de Barão,
organizador e um dos criadores
da famosa "Lavagem da rua da
Igreja", evento que passou a
aontecer depois que a lavagem
propriamente dita foi tirada do
calendário oficial das festas po-
pulares de Candeias, está prepa-
rando um grande evento, que vai
ser realizado no próximo dia 8 de
abril.

Segundo Nem, este ano a já
tradicional lavagem da rua da
Igreja terá grandes atrações que
vão animar as milhares de pes-
soas que são aguardadas pelos
organizadores.

instalada no polo de fertili-
zantes de Candeias.

A companhia  investiu
cerca  de US$ 10 milhões na
implantação da unidade bra-
sileira, que tem uma área
construída de 19.700
metros quadrados, onde se-
rão produzidos suplementos
minerais para nutrição ani-
mal e fertilizantes granula-
dos e hidrossolúveis.
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março, uma sessão especial
em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher. Infeliz-
mente, apesar da Câmara ter
quatro vereadoras, apenas a
proponente da sessão estava
presente, além dos vereado-
res Sargento Francisco (Pre-
sidente), professor Val,
Jarinho e Serrinha SS.

Já a Secretaria de Desen-
volvimento Social, promoveu
na praça Dr. Gualberto, uma
série de atividades para home-
nagear a mulher candeiense.
Foram oferecidos serviços de

O presidente Sargento
Francisco atendeu ao
pedido de Marivalda

Leia reportagem sobre a trajetória do LNSF na página 4 desta edição

estética, com cabeleleiros,
manicures, esteticistas, além
de shows musicais e distribui-
ção de rosas.

Carlos Alberto é lançado
pré-candidato pelo PSDB
O Diretório Municipal do PSDB
– Partido da Social Democracia
Brasileira - acatando a
deliberação do diretório estadual
decidiu no último dia 14 deste
mês, por unanimidade, lançar
como pré-candidato do partido
em Candeias, o Sr. Carlos
Alberto de Oliveira. A
informação foi passada pelo
Presidente em exercício José
Batista da Silveira.

O partido justifica a escolha
de Carlos, entendendo que o
candidato conhece Candeias
como ninguém, pois já foi
secretário de várias pastas,
ajudando a elaborar o Plano

Diretor de Desenvolvimento
Urbano (PDDU) no município.
O PSDB irá contar com apoio do

Democratas entre outros
partidos que irão compor a
coligação até as convenções.

Carlos Alberto entra na disputa pela Prefeitura

Comerciários de Candeias lançam
campanha salarial 2012 / 2013

O economista José Sergio
Gabrielli tomou posse no último
dia 9 de março como novo Se-
cretário do Planejamento do Go-
verno Jaques Wagner. Gabrielli
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José Carneiro falou sobre a importância da campanha salarial

Uma grande passeata realizada
no último dia 16 de março, mar-
cou o lançamento da campanha
salarial dos comerciários de
Candeias e dos municípios de

São Francisco do Conde, Madre
de Deus, Pojuca e Mata de São
João, que fazem parte do Sindi-
cato dos Empregados do comér-
cio de Candeias.

Sergio Gabrielle e Wagner

substitui o deputado federal
Zezéu Ribeiro, que volta a oupar
a sua cadeira na Câmara dos
Deputados. A solenidade foi
bastante concorrida.

Sergio Gabrielle assume a
Secretaria de Planejamento


