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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

nia Portugal (PC do B); o
vice-prefeito de Candeias,
Antônio Raimundo, o
Loteba; a vereadora
Marivalda Silva, presidente
do PT de Candeias, alem de
várias lideranças políticas
alianhadas com o Partido
dos Trabalhadores.

O pano de fundo do en-
contro serviu para o lança-
mento oficial do ex-Secre-
tário da Fazenda do Estado,
Carlos Martins, como pré-
candidato do PT, a prefeito
de Candeias. Aliáz, Martins
fez um discurso altamente
político, garantindo que
Candeias tem jeito, e que
tem certeza que o povo do
município lhe dará a opor-
tunidade de mostrar que a
frase não é apenas um
slogan de pré-campanha.

ÉTICA NA POLÍTICA

No encontro promovido pelo Partido dos Trabalhadores, o tema central foi a ética na política

WALDIR PIRES O ex-governador e ex-
ministro foi o convidado especial do PT

Ainda como parte das
comemorações dos 32
anos de fundação do
Partido dos
Trabalhadores (PT), o
diretório municipal do
partido, em Candeias,
promoveu na noite do
último dia 22 de março,
um encontro entre as
lideranças petistas da
região para debater a Ética
na Política.

O evento aconteceu no
Ideal Esporte Clube e
contou com a participação
especial do ex-
governador e ex-ministro
Waldir Pires, que mesmo
com 85 anos de idade,
ainda é uma das moires
lideranças do partido na
Bahia. Também estiveram
presentes ao encontro, o
deputado federal
Emiliano José; a prefeita

de São Sebastião do Passé,
Tânia Portugal (PC do B); o
vice-prefeito de Candeias,
Antônio Raimundo, o
Loteba; a vereadora
Marivalda Silva, presidente
do PT de Candeias, alem de
várias lideranças políticas
alianhadas com o Partido
dos Trabalhadores.

O pano de fundo do
encontro serviu para o
lançamento oficial do ex-
Secretário da Fazenda do
Estado, Carlos Martins,
como pré-candidato do PT,
a prefeito de Candeias.
Aliás, Martins fez um
discurso altamente
político, garantindo que
Candeias tem jeito, e que
tem certeza que o povo do
município lhe dará a
oportunidade de mostrar
que a frase não é apenas um
slogan de pré-campanha.
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Carmen Gandarela volta à
Prefeitura de Madre de Deus

A prefeita Carmen Gandarela e o seu vice, Adailton do Suape, che-
garam à Câmara Municipal, acompanhados de vários assessores

Depois de uma intensa disputa
político-jurídica, que culminou
com a cassação da ex-prefeita Página 3

Encontro do PR lança pré-
candidatura de Tonha Magalhães
Com a presença do ex-governador e ex-senador César Borges,
presidente do Diretório Estadual do Partido da República, num
encontro promovido em Candeias no último dia 16 de março, o
PR aprovou o lançamento da ex-prefeita e ex-deputada federal
Tonha Magalhães (foto), como pré-candidata do partido à
prefeitura de Candeias.

Várias lideranças políticas do município compareceram ao
evento realizado no Ideal Esporte Clube, que teve ainda as
presenças dos deputados Maurício Trindade (Federal), e Sandro Régis e Reinaldo Braga
(estaduais). Todos falaram sobre a capacidade político-administrativa da ex-prefeita Tonha
Magalhães, que administrou Candeias entre 1997 e 2004.

Seminário
discute
investimentos
em Candeias

Os secretários estaduais Carlos Martins (Fazenda), James Correa
(Indústria, Comércio e Mineração) e José Sérgio Gabrielle (Pla-
nejamento), participaram do evento

Em seminário ocorrido no último
dia 30 de março, no auditório da
DOW Química,  foram debatidos
os impactos dos novos projetos
direcionados para o Porto e o
Centro Industrial de Aratu, que
terão desdobramentos efetivos
no desenvolvimento econômico
do município de Candeias.  P. 3

Prefeitura de Candeias lança
a "Operação Trânsito Livre"
Foi lançada oficialmente, no
dia 30 de março, a “Operação
Transito Livre”, na sede da
CMT – Coodenação Municipal
de Trânsito. Essa operação tem

como objetivo reorganizar o
trânsito da cidade de forma
pacífica e educadora. Para isso,
foram recrutados 50 Agentes
de Trânsito e houve a

necessidade de modificar o
trânsito em algumas vias da
cidade,  a partir do dia 02 de
abril,  para que o tráfego flua
sem congestionamento.

Eranita de Oliveira Brito, a Nita,
por abuso do poder econômico,
quando o município viveu uma

grande instabilidade político-ad-
ministrativa, finalmente a ex-
prefeita Carmen Gandarela e seu
vice-prefeito, Adailton do
Suape, que foram eleitos numa
eleição suplementar realizada no
dia 4 de março, tomaram posse
na Câmara Municipal no último
dia 28 de março.

A solenidade, contou com a
presença de várias autoridades,
entre elas, o presidente do PT,
Jonas Paulo; os deputados fe-
derais Emiliano José e Josias
Gomes, além dos deputados es-
taduais Mário Negromonte
Júnior (PP), Bira Coroa,
Marcelino Galo e Rosemberg
Pinto, todos do PT.

Maria Maia indica
Carlos Serravalle
para a sua sucessão
Numa reunião realizada na
emana passada entre a
prefeita Maria Maia, o presi-
dente do Diretório Municipal do
PMDB, Diego Maia e os se-
cretários municipais, ficou
estabelecido que o candidato
a prefeito do grupo lideradoSecretário Carlos Serravalle

pela prefeita Maria Maia será
o atual secretário de Serviços
Públicos, Carlos Serravalle.

Apenas o ex-secretário da
Indústria e Comércio, Gil So-
ares ficou contra a indicação
de Serravalle para concorrer às
eleições de 7 de outubro.


