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Eduardo Valença

Depois de mais de 10 anos de militância
jornalística em Candeias, colaborando com o
companheiro Claudomiro Bispo, dono do
jornal Folha do Recôncavo, a quem tenho o
maior apreço, resolvi, a partir de hoje, editar
o nosso jornal O Candeeiro. A idéia de
fundar o meu próprio jornal vinha sendo
amadurecida há muito tempo, porém somente
agora tive coragem e tomei essa decisão.

Desde que aqui cheguei, trazido pela
amiga, então prefeita, Maria Maia, em 1993,
tenho procurado exercer a minha função com
dignidade e respeito. Aqui só constituí amigos
e isso me orgulha muito. Na administração
de Maria Maia editei o Boletim Informativo
da Prefeitura, o LWMEN que circulou ainda
durante o primeiro ano da administração da
prefeita Antônia Magalhães.

Tive o prazer de exercer a função de
assessor de imprensa durante o período em
que o vereador Olegário Chagas Ferreira
presidiu a Câmara Municipal, onde realizei
um trabalho de divulgação dos
acontecimentos do Poder Legislativo
Municipal. Também fui convidado pelo
presidente da Câmara, vereador Bom Jorge
e voltei à assessoria de imprensa daquela
Casa no ano passado. Dois períodos em que
aprendi muito da política local com os
vereadores.

Foi também muito gratificante ter ocupado
a assessoria de imprensa da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Candeias – CDL,
convidado que fui pelo então presidente
Carlos Guedes, permanecendo na gestão de
Dércio Belo. Na CDL, criamos o boletim
Força Lojista, um informativo voltado pra os
problemas do comércio local.

Agora resolvi seguir outro rumo. Editar o
jornal O Candeeiro será mais um desafio
da minha vida. Sei, estou consciente, que
enfrentarei várias dificuldades, mas nem por
isso penso em desanimar. Conheci de perto
as agruras do companheiro Claudomiro para
fazer circular a sua Folha do Recôncavo. Por
isso mesmo, estou reunindo todas as minhas
forças para que o O Candeeiro possa ser
mais uma arma em defesa da comunidade
candeiense.

Espero contar com a colaboração de toda
a sociedade para que o O Candeeiro venha
para ficar. Faremos um jornal livre,
independente, crítico e acima de tudo com a
obrigação de informar com clareza ao seu
leitor. A nossa meta será defender,
intransigentemente, os interesses de
Candeias, divulgando a cidade, levando o seu
nome para as demais regiões do Estado,
porque o O Candeeiro vai circular em toda
a Bahia.

O desafio está lançado. Agora é bola pra
frente. Entre nessa luta você também. Venha
ser um parceiro do jornal O Candeeiro.

A propósito, cabe aqui registrar que o
nome O Candeeiro foi uma sugestão do
artista plástico e cartunista Valtério, que a
partir da próxima edição será o responsável
pela ilustração do nosso jornal e um dos nossos
entrevistados.

Candeias - Bahia - Brasil

O jornalista Eduardo Valença foi
co-fundador dos
jornais Tribuna Li-
torânea (Valença),
Tribuna da
Chapada (Seabra),

Tribuna do Nordeste (Ribeira do Pom-
bal) e Tribuna Popular (Cruz das Al-
mas); redator do jornal O Radar e da
revista Estados & Municípios (Vitória
da Conquista) e colaborador do jornal
Folha do Recôncavo, em Candeias. Foi,
também, repórter da Rádio Clube de
Valença, onde começou a carreira, no
início da década de 70.

Estamos
Chegando!

CCâmara reabre os trabalhos
Legislativos sob a presidência
de Antônio Coutinho (Arigatô)

Numa sessão solene marcada pela presença popular, que lotou as dependências da Casa da Democracia, o
presidente da Câmara Municipal de Candeias, vereador Antônio Coutinho de Freitas (Arigatô) comandou os
trabalhos que deram início ao período Legislativo de 2005.

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade que teve o seu ponto de destaque quando a prefeita Maria
Célia de Jesus Magalhães Ramos (amiga Jú), leu a mensagem do Executivo com as metas do novo governo
para esse primeiro ano de administração. Página 5

Os presentes cantam o Hino Nacional Antônio Coutinho (Arigatô) presidiu a sessão O plenário da Câmara ficou lotado

Candeias vai ganhar fábrica de Módulos

A empresa de engenharia GDK S/A, uma das mais importantes instaladas no município de Candeias, irá
construir nos próximos meses uma grande fábrica para produzir módulos, que serão utilizados na indústria
naval, principalmente para atender a grandes empresas que exploram petróleo em alto mar. Página 7

Novos prefeitos e
vereadores da RMS

Os novos prefeitos e vereadores que
assumiram os mandatos no início do ano
não gostaram nada do que encontraram.
Praticamente todos os municípios da
Região Metropolitana de Salvador se
encontram em dificuldades financeiras.
Página 3

CDL Informa
A Câmara de Dirigentes Lojistas de
Candeias-CDL terá no jornal O

Candeeiro um espaço especial para
divulgar as notícias da entidade e do

comércio varejista de Candeias.
 Página 6

CEF financia a casa própria

O projeto do governo federal de criar moradias para a classe trabalhadora chegou a Candeias.
Está sendo implantado na cidade o Programa de Arrendamento Residencial-PAR, com a
construção de 192 apartamentos com dois quartos, sala cozinha e banheiro, distribuídos em
doze blocos de 16 unidades, com financiamento da Caixa Econômica Federal.    Página 3

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA
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Pimenta na PolíticaPimenta na Política

Eduardo Valença

Em casa nova

A nossa coluna Pimenta na Política, que há mais de cinco anos publicamos no jornal
Folha do Recôncavo, será a partir de agora o espaço do jornal  O Candeeiro onde

faremos os nossos comentários sobre a política de nosso município e da região
metropolitanade Salvador.

Ao disponibilizarmos o nosso e-mail eduvalenca@terra.com.br, o fazemos para
proporcionar a você leitor, a oportunidade de entrar em contato conosco e ajudar a

tornar a nossa coluna ainda mais picante.
A Pimenta na Política será, sem dúvida, a porta voz dos reclames da população de

Candeias e da RMS com relação à atuação dos seus representantes, tanto nas Câmaras
dos Vereadores, quanto no Poder Executivo. Qualquer crítica, sugestão ou comentário

poderá ser enviado para o nosso correio eletrônico. Vamos procurar tornar A Pimenta na
Política uma Tribuna Livre, mostrando os dois lados da notícia, justificando a marca do

nosso jornal: “Informação com clareza”.

Bobeou, perdeu!
Já havíamos comentado na Folha do Recôncavo que se as oposições de Candeias bobeassem e

não se unissem perderiam a eleição para a Prefeitura. Não deu outra: os candidatos do PT, Sargento
Isidoro e do PL, Carlos Guedes mantiveram as suas candidaturas, e mesmo com uma votação pífia
(Isidoro teve 10.56% dos votos e Guedes apenas 2.56%), atrapalharam o processo e prejudicaram a
eleição da ex-prefeita Maria Maia (PMDB), que obteve 39.69% dos votos, mas perdeu a eleição para
a candidata da prefeita Antônia Magalhães, a Amiga Jú, que ficou com 46.97% dos votos válidos.
Ficou a lição.

Na verdade, o eleitorado de Candeias ainda não entendeu porque Isidoro e Guedes mantiveram
as suas candidaturas já que todas as pesquisas indicavam que para ganhar da prefeita e sua candidata
era preciso a união de todos. Resta saber que interesses levaram os dois a tomarem tal atitude.

De qualquer maneira, a ex-prefeita Maria Maia demonstrou que era a única liderança política de
Candeias capaz de enfrentar a máquina da Prefeitura. Apesar da derrota, a ex-prefeita sai fortalecida
da eleição, pois mesmo sem ter estrutura financeira para bancar a campanha obteve uma votação
expressiva.

É importante lembrar que nessas eleições, o grupo da prefeita tinha mais de 80 candidatos a
vereador; o grupo de Guedes tinha 18 e os outros partidos cerca de 25, enquanto que a coligação do
PMDB, de Maria Maia tinha apenas 19 candidatos. Isso prova que individualmente a ex-prefeita
teve realmente uma grande votação.

Vai continuar

Bons de votos
Para alguns analistas políticos de Candeias,

o resultado das eleições para compor a nova
Câmara Municipal trouxe algumas surpresas.
Não que os eleitos não estivessem dentro de
todas as expectativas, mas teve votação que
surpreendeu muita gente. O exemplo mais
comentado foi a espetacular performance do
professor Val, que teve 1.261 votos.

Outros que obtiveram votação acima do que
os palpiteiros comentavam foi o vereador Bobó
(que tem um grande trabalho realizado junto a
sua comunidade), com fantásticos 1.518
sufrágios; a discreta Alcione (que trabalha como
formiguinha), que alcançou a marca de 1.307
votos; o sempre surpreendente Arigatô, que foi
clicado 1.300 vezes nas urnas, e Lucimeire, que
por ser candidata de primeira eleição e ter o apoio
da prefeita Antônia Magalhães, alcançou a marca
de 2.327 votos.

Quanto a Bom Jorge (1.611), Toninho
Bordoni (1.260), Sargento Francisco (1.184),
Serrinha (914) e Deg  (1.196), todos tiveram  uma
votação dentro das expectativas, mesmo porque,
os quatro primeiros acumulam muita experiência
política e Deg contou com o apoio decisivo de
Jarinho.

O fato é que essa eleição mostrou que o
candidato que não correu atrás do seu eleitor
ficou de fora. Para alguns observadores, o
quadro já estava definido mesmo antes da
votação. Todos os prognósticos indicavam que
a prefeita Antônia Magalhães faria oito
vereadores e a ex-prefeita Maria Maia, apenas
dois. A grande derrota, sem dúvida, foi a ausência
do PT, que perdeu o excelente vereador Jair
Cardoso. Uma pena!

Apesar de não obter um resultado expressivo
nas eleições do ano passado, o grupo de
empresários do comércio, que participou pela
primera vez do processo político, acredita que a
experiência valeu a pena e já está se organizando
para darcontinuidade ao trabalho.

Acreditam os líderes do movimento que os
erros de avaliação, que foram cometidos na
eleição passada, serviram de lição para que novas
estratégias sejam adotadas, buscando ampliar a
participação do setor e de todos os outros
segmentos da sociedade, insatisfeitos com a
maneira como vem sendo conduzida a política de
Candeias.

O principal objetivo do grupo é praticar em
Candeias uma política moderna que vise a
beneficiar todas as camadas da população, sem
privilégios para alguns poucos. Bola prá frente!

OpiniãoO Candeeiro

Grandes Vitórias
As vitórias mais importantes da oposição na

Região Metropolitana de Salvador foram, sem
dúvida, a do ex-prefeito Edson Almeida (PL), no
município de Simões Filho; Luiz Caetano (PT),
em Camaçari e Moema Gramacho (PT), em Lauro
de Freitas.

Nos três municípios as forças carlistas
mandavam há mais de 12 anos e o resultado da
eleição mostrou que a população não mais
acredita nas promessas mirabolantes das velhas
oligarquias. Em Camaçari perdeu o prefeito Helder
Almeida e o seu criador, o deputado José Tude.
Em Lauro de Freitas, o deputado João Leão e
suas criaturas tomaram uma lavagem história e
em Simões Filho, o prefeito Eduardo Alencar e
seu irmão, o ex-secretário Otto Alencar perderam
para o ex-prefeito Edson Almeida, que já pertenceu
ao mesmo grupo.

Os comentários de bastidores nas três cidades
dão conta de que os ex- dirigentes e seus grupos
menosprezaram as oposições, impondo
candidaturas sem o aval da comunidade.

Política é assim...

O recado das urnas
O resultado das eleições municipais pelo

Brasil afora mostrou que o brasileiro, ao contrário
do que disseram algumas décadas atrás, sabe
votar, sim! E o que é mais importante, a cada dia
a democracia está se consolidando em nosso
país, numa demonstração clara de que a
população está preocupada como os rumos da
Nação.

A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em 2002, mostrou que estamos cada vez
mais exigentes e procurando o melhor para o
nosso país. A ascensão do Partido dos
Trabalhadores nas eleições do último dia 3 de
outubro é mais uma prova cabal de que o eleitor
brasileiro quer ver o Brasil na rota da democracia
e do crescimento sustentado. O PT mais que
dobrou o número de Prefeituras, se
transformando de um partido dos grandes
centros para se interiorizar pelos rincões do país.

Passando para o nosso quadro doméstico, a
eleição em Candeias também deixou um recado
bastante explícito: apesar do grande poderio
econômico que foi usado pela máquina da
Prefeitura para beneficiar a candidatura oficial do
PFL, o eleitor demonstrou que queria mudanças.

Isidório derrotou o PT
Um dos resultados eleitorais que

surpreendeu a muitos foi a não reeleição do
vereador Jair Cardoso (PT). Tal resultado deve-
se à postura do candidato majoritário do partido,
o Sargento Isidório, que tinha como meta
prejudicar a reeleição do vereador do próprio
partido e fazer de tudo para não eleger Maria
Maia. Parece até que o deputado tinha interesse
na eleição da Amiga Jú... Mas, o que se viu da
postura de Isidório foi algo vergonhoso e anti-
ético. A cidade ficou abismada com os palavrões
com que se dirigia aos militantes do PT e
principalmente ao vereador Jair Cardoso, com
acusações pra lá de levianas. Sem dúvida, foi o
que determinou a derrota do PT na cidade. Quem
tem um candidato como esse não precisa de
adversários.

Na verdade, Isidório nunca se portou
como petista. Desde sua tumultuada entrada no
partido que o hoje deputado vem tendo
problemas com o próprio partido. Quem não se
lembra da famosa entrevista no programa de
Varela, onde ele defendeu o nome do
apresentador para prefeito de Salvador? Pra não
ir muito longe, basta andar nas ruas pra sentir a
rejeição do povo ao nome de Isidório. Pra quem
teve 20 mil votos pra deputado na cidade e 4 mil
pra prefeito menos de dois anos depois, é
bastante sintomático esse resultado: o povão,
que foi quem votou e o elegeu, acordou para a
falsa promessa de baixar o preço do gás e do
pão.

Como deputado, nunca se viu Isidório
combater os desmandos da prefeita Antonia

*César Miranda é sociólogo e membro
do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores

*César Miranda
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A vitória da Amiga Jú sobre a sua adversária, a
ex-prefeita Maria Maia, com pouco mais de 8%
dos votos válidos foi uma prova de que o eleitor
está atento, e preocupado com os destinos da
sua cidade.

É importante lembrar que a ex-prefeita Maria
Maia fez uma campanha sem recursos, e que
mesmo assim teve mais de 17 mil votos. Isso
demonstra que apesar da derrota, Maria Maia
continua sendo a maior liderança individual do
município.

Outro fato interessante das últimas eleições,
e que deve ser levado em consideração, é que os
candidatos a vereador pela coligação da ex-
prefeita tiveram pouco mais de seis mil votos e
como Maria Maia teve mais de 17 mil é de se
imaginar que diversos candidatos do grupo da
prefeita Antônia Magalhães tiveram seus votos
“casados” com os da ex-prefeita.

Na verdade, a cada eleição as surpresas
aparecem. E se não fossem as candidaturas de
Guedes e Isidório, Quem ganharia a eleição? Mais
um motivo para reflexões. Resta agora parabenizar
a Amiga Jú pela vitória e esperar que ela possa

fazer uma boa administração.

Magalhães. Na Assembléia Legislativa, nunca
disse uma vírgula sequer sobre a alcaide. Será
que ele tem medo do também deputado Júnior
Magalhães, que vem fazendo um mandato
atuante?

Com a derrota de Jair, o PT e a oposição
perde uma importante voz na Câmara. Ferrenho
opositor da prefeita Tonha Magalhães (PFL),  se
destacou no cenário político da cidade, sendo o
vereador que denunciou ao Ministério Público
o esquema de corrupção da Cootaxi, que resultou
no pedido de afastamento da prefeita por parte
do MP.

A direção municipal e estadual da
legenda precisa se debruçar sobre os rumos do
partido na cidade, que sempre teve atuação por
estas plagas desde o inicio da década de 80. Será
uma perda política para a cidade se a agremiação
implodir por conta das posturas do deputado do
PT.  Porém, com o sentimento de perda do
mandato do vereador, vários munícipes já se
antecipam em lançar o nome do Vereador Jair
Cardoso para deputado estadual, já que, com a
derrota de Maria Maia – que provavelmente não
será candidata – e a rejeição de Isidório, Jair
poderá ser o nome das oposições – de fato -
para representar Candeias na Assembléia
Legislativa.

Ficaram de fora
Com a redução do número de vereadores na

Câmara Municipal, que passou de quinze para
dez representantes, apenas cinco edis
conseguiram a reeleição, deixando de fora nada
menos que dez ex-parlamentares. É bem verdade
que três deles não concorreram no último pleito
(Jarinho, que foi candidato a vice na chapa de
Maria Maia; Amiga Jú, que foi candidata a prefeita
e conseguiu se eleger, e Manoel Sobral, que
desistiu de disputar o mandato).

A verdade é que sete vereadores não
conseguiram empolgar os eleitores e ficaram de
fora da atual Legislatura, e olha que tinha gente
partindo para o quarto ou quinto mandato. Deram
adeus à Câmara os vereadores Antonio José, Ivan
Palma, Cassimiro Correia,  Walter Cia, Olegário
Chagas, Manoel Sobral, todos com mais de um
mandato, e Jair Cardoso, que estreou no
parlamento e não conseguiu a reeleição.

Será verdade?
A notícia foi publicada na coluna Raio Laser

do jornal Tribuna da Bahia, no último dia 14: o
deputado Júnior Magalhães (PP) deverá ser
candidato a deputado federal nas próximas
eleições. Se confirmada a candidatura, especula-
se que poderá abrir uma crise entre Jr. Magalhães
e ACM Neto, já que os dois parlamentares fizeram
dobradinha em diversos municípios baianos,
inclusive aqui em Candeias, onde o Neto de ACM
teve quase 10 mil votos e não estaria disposto a
perdê-los.

Ainda mais que o que se comenta na cidade
é que quem seria candidata a deputada federal
seria a ex-prefeita Tonha Magalhães, mãe de
Júnior. Uma fonte ligada ao deputado ACM Neto
diz que nos diversos municípios em que Júnior
Magalhães conta com o apoio dos prefeitos, além
do próprio ACM Neto, o outro deputado federal
é Fábio Souto, portanto é uma briga de  gente
grande. Vamos aguardar pra ver no que é que dá.

Português à moda inglesa
*Sophia Mídian

Extinguir estrangeirismo da língua
portuguesa. Esse é um assunto que vem
causando polêmica no Brasil. É possível, num
mundo globalizado, em que as culturas são cada
vez mais diversificadas, encontrar uma língua
pura? Ou ainda, banir as influências de línguas
estranhas? Parece uma tentativa infrutífera se
considerarmos todo o processo de
desenvolvimento histórico cultural pelo qual
passaram as línguas.

Aldo Rabelo, deputado federal pelo Partido
Comunista do Brasil – PCdoB,construiu um
projeto de lei, lançado no segundo semestre de
1999, que proíbe o uso de estrangeirismo, para
desse modo preservar a língua portuguesa.
Entretanto, essa preocupação não vem de hoje.
Já no período modernista, na década de 20,
intelectuais brasileiros demonstravam repúdio
ao uso de vocábulos não oriundos do
português. Naquela época usava-se com
freqüência palavras de origem francesa dentro
do nosso vocabulário, principalmente pela
burguesia, além de miscelâneas com o italiano,
usadas pelos imigrantes.

Embora hoje em dia não se estranhe, os
opositores do estrangeirismo de 1920 não
toleravam palavras e verbos, como “sucesso” e
“constatar” , alegando serem
aportuguesamentos sem sentido dos termos
franceses “succés” e “constater”, já que
consideravam a língua materna auto-suficiente
e viam nos modelos de Luís de Camões, Padre
Antônio Vieira e Rui Barbosa a sua autenticidade.

Voltando ao século 21, notamos o inglês como
principal vedete de estrangeirismos, na medida
em que o desenvolvimento histórico e cultural é

determinante no processo de formação da língua
de cada país. É perceptível o domínio da língua
inglesa em quase todo o planeta. A dominação
econômica e militar da Inglaterra e ,
posteriormente, dos Estados Unidos é a principal
responsável pela disseminação da língua falada
naqueles países.

A incorporação de algumas expressões, no
entanto, podem resultar em algumas criações
pitorescas, como é o caso de compositores que
misturam em suas letras de música, o inglês e o
português. Desde a canção “Papo de Jacaré” da
banda P.O.Box que diz “... I love you pra
chuchu...”, até “De repente Califórnia” de Lulu
Santos com “...o meu destino é ser star...”, percebe-
se que o estrangeirismo nas músicas passa por
grupos de pop-rock como Skank – “...everything
is gonna be all right...”, em Jack Tequila até
estrelas da Mpb como Marisa Monte, com “ Amor
I love you”, presente no próprio título da música
ou “ Maracá”, que traz como verso “...do you
believe me...can you hear me...”.

Outras vezes a gramática inglesa é vítima de
abusos, o que acontece na música “Meu
estrangeiro” da banda de forró Mastruz com Leite,
que equivocadamente pôs na letra a expressão “
I need to you”.

Entre melodias e expressões da moda, a
exemplo de “realize” – expandida pela novela
global Celebridade, a língua inglesa vem servindo
como ingrediente nas receitas do português,
enquanto o símbolo da identidade nacional é
devorado.

*Sophia Mídian está cursando o último
semestre de Jornalismo na Uesb
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Novos prefeitos e vereadores da RMS
Os novos prefeitos e vereadores que assumiram os mandatos no início do ano não gostaram nada do que encontraram. Praticamente todos os

municípios da Região Metropolitana de Salvador se encontram em dificuldades financeiras. Em algumas cidades a situação econômica é tão ruim
que os prefeitos deixaram contas a pagar a diversos fornecedores, salários atrasados e a máquina pública emperrada. Porém, os novos prefeitos

acreditam que logo-logo a situação estará normalizada. É o mínimo que as populações desses municípios esperam. Veja quem é o seu prefeito e o
vereador da sua cidade, que vai lhe representar nos próximos quatro anos.

Prefeita: Maria Célia de Jesus Ramos

Magalhães(PFL) –  Vereadores –
Antônio Fernando Ribeiro Bordoni (PFL); Jorge
Luiz Tavares Bordoni (PSC); Degvalda Oliveira
Teixeira (PTB); Francisco da Silva Conceição
(PMDB); José Genivaldo da Silva Moreira (PP),
Antônio Coutinho de Freitas - (PP); Lucimeire de
Jesus Magalhães do Nascimento(PTC); Alcione
Maria da Costa Borges (PTC); Antônio Gilson
Alves Silva (PHS) e Joseval da Silva (PHS).

Camaçari
Simões Filho

Dias Dávila
Prefeita – Andréia Xavier Cajado

Sampaio (PFL)  – Vereadores – Aleide
Freire Santos (PFL); Luiz de Jesus Martins Rosas
(PFL); José da Cruz Azevedo (PFL); Araci dos
Santos Reis (PFL) Maria Imperatriz Aguiar da
Silva (PP); Jair Felisbino da Silva (PP); Mario
Waldemar Costa Neto (PP); José Carlos Prado
Correia (PL) Raimundo Santana (PL) e José
Armando Bezerra de Souza (PL).

São Francisco do Conde

Madre de Deus
Prefeita – Eranita de Brito Oliveira

(PFL) – Vereadores – Jibson Coutinho
de Jesus (PFL); Dailton Raimundo de Jesus Filho
(PFL); Anselmo Duarte Ambrozi da Silva (PFL);
Marinalva Santos Moura (PPS); Tânia Maria
Pitangueira de Jesus (PSB); Vivaldo Fernandes
(PL); Rose Cristina Queiros de Jesus Nunes (PL);
Adailton Cosme dos Santos (PP) e Paulo Sérgio

de Souza (PP).

Prefeito – Luis Carlos Caetano –
(PT) – Vereadores – Anita de Santana
Neves (PHS); Cleber Alves de Jesus (PT);
Giovanni Ferreira Derrico (PL); Maria Del Carmen
Lobo Azcona Souza (PP); Maria do Carmo
Siqueira (PP); João Luiz da Silva Santos (PP);
Luiza Costa Maia (PT); Ubirajara da Silva Ramos
Coroa (PT); José Elisio de Oliveira Sobrinho (PL);
José Matos dos Reis (PFL); José Cupertino de
Santana Filho (PFL) e Janete Aparecida de Araújo
e Silva (PRP).

Prefeito – Edson Almeida de Jesus –

(PL) – Vereadores – Vivaldo Paim Lima
(PP); Edson Gomes de Santana (PP); Reginaldo
Gazinen Dutra (PP); Nivaldo Silva Dória (PHS);
Renilson das Neves Santos (PHS); Jackoson
Franklin Santos Bomfim (PL); Kátia Cristina
Cerqueira de Oliveira (PL); Olinda Ramos Costa
(PSC); Miralva Prazeres da Silva Ramalho) (PSC);
Adolfo Cezimbra Tavares Neto (PFL) e Marcílio
Galindo Pereira Lopes (PFL).

Prefeito - Antônio Carlos Vasconcelos

Calmon  (PFL) – Vereadores – Robson
Gomes Portugal (PMN); Carlos Alberto Bispo
Cruz (PSDB); Sandro Valença da Silva (PSDB);
Mario Nogueira dos Santos (PFL); José Reis dos
Santos (PDT); Mario Sonia da Silva Pinto Batista
(PDT); Vanilson Souza Chaves (PP); Renato
Costa Rosa (PP) e Rilza Valentin de Jesus (PL).

Prefeita – Moema Isabel Passos

Gramacho (PT) – Vereadores – José
Alves da Cruz (PL); Lauro Candido da Silva (PL);
Jone Oliveira Kiss (PL); Valmir dos Santos Sodré
(PFL); José Augusto da Silva PFL); Fausto
Pereira Franco (PP); Marcio Araponga Paiva
(PP); Luis Maciel de Oliveira (PT); Mônica
Albachá Mornet (PT); Glória Maria Silva e Silva
(PRP) e Jorge Bahiense Borges (PSC).

Lauro de Freitas

São Sebastião do Passé
Prefeito – Valdemar Henrique Faria

de Andrade   (PSDB) – Vereadores –
Pedro Araújo dos Santos (PDT); José da Hora
Freitas (PSC); Janser Soares Mesquita (PP); João
Batista Ribeiro Lima (PFL); Angelo Mario do
Sacramento Santos (PSB); Jailson Pereira de
Carvalho (PSB); Miguel Capristano (PTB); José
Carlos Portugal Teixeira (PSDB) e Roberto das
Neves (PMDB).

O projeto do governo federal de criar
moradias para a classe trabalhadora chegou
a Candeias. Está sendo implantado na cidade
o Programa de Arrendamento Residencial-
PAR, com a construção de 192 apartamentos
com dois quartos, sala, cozinha e banheiro,
distribuídos em doze blocos de 16 unidades,
com financiamento da Caixa Econômica
Federal.

O empreendimento está sendo construído
numa área de aproximadamente 10 mil
metros quadrados às margens da BA 152,
próximo ao bairro D. Avelar, pela MDA
Construtora, e beneficiará famílias com
renda de até 6 salários mínimos.

Segundo o gerente da agência da Caixa
Econômica Federal de Candeias, Hélio José
Militão, o PAR é um programa habitacional

Caixa Econômica
financia a casa própria

que está dando certo, principalmente porque
o mutuário, apesar de pagar um pouco menos
que 200 reais de mensalidade não poderá se
desfazer do imóvel por 15 anos. Somente após
esse prazo é que o adquirente receberá o
documento de posse.

As inscrições para aquisição dos imóveis
estarão abertas a partir de junho ou julho,
informou o gerente da CEF, acrescentando
que os pretendentes não poderão possuir outro
imóvel residencial ou financiamento da Caixa
Econômica, ter renda familiar inferior a 6
salários mínimos e ter mais de 21 anos.

Cada unidade custará em média 25 mil
reais e deverão ser entregues em dezembro,
disse Hélio Militão, afirmando que outro
condomínio deverá ser construído no bairro
da Areia

O PAR beneficiará aproximadamente mil pessoas

Tudo em até 12 vezes-Aceitamos todos os cartões de crédito
Rua 21 de Abril - Centro – Candeias-Ba

Maria Maia diz acreditar na Justiça
A ex-prefeita Maria Maia, que ficou em segundo lugar nas

eleições municipais do ano passado, com expressivos 39,69% dos
votos válidos, espera que o Tribunal Regional Eleitoral julgue
favoravelmente os vários processos que o seu partido, o PMDB,
deu entrada na Justiça contra a candidatura do PFL, por abuso de
poder econômico verificado durante a campanha eleitoral.

Segundo a ex-prefeita, a máquina da Prefeitura “deitou e rolou”
para favorecer a candidatura do PFL sem que as autoridades
tomassem providências. “O que se viu em Candeias foi um
verdadeiro derramamento de dinheiro público durante o período
eleitoral. Fizemos o que era preciso. Apresentamos à justiça eleitoral
uma vasta documentação comprovando o abuso, esperamos que
a Justiça baiana faça justiça”,diz esperançosa Maria Maia

Edson está
arrumando a Casa

O município de Simões Filho, como os demais
da Região Metropolitana de Salvador, também
está passando por um período de dificuldades
financeiras. O prefeito Edson Almeida, que já
ocupou o cargo, está tentando colocar as coisas
em ordem. A situação econômica não é das
melhores, obrigando o chefe do executivo a tomar
algumas medidas saneadoras.

Alguns débitos deixados pela administração
anterior estão sendo redimensionados para futura
solução. O prefeito e sua equipe, estão procurando
nesse primeiro momento conhecer todos os
problemas deixados por seu antecessor para que
medidas concretas sejam efetivadas.

Ostentando uma das melhores rendas do
Estado, Simões Filho tem tudo para conseguir o
desenvolvimento tão sonhado por sua população
nesta segunda administração de Edson Almeida,
um prefeito que conhece como ninguém os
problemas que afetam a sua população e que tem
a obrigação de tentar resolvê-los.

A experiência acumulada pela prefeita
Eranita Brito Oliveira como vereadora e
presidente da Câmara Municipal, a credencia
a despertar na população da cidade Ilha de
Madre de Deus a confiança para que o
município possa passar por um período de
desenvolvimento pleno e sustentado. Nita,
como é carinhosamente tratada por seus
munícipes, tem tudo para fazer uma grande
administração, pois é uma pessoa que vive
diuturnamente os problemas da sua gente.

Como o município de Madre de Deus tem
uma renda considerável, é de se esperar que
a prefeita e sua equipe possam desenvolver
projetos importantes para beneficiar a
comunidade, principalmente as camadas
mais carentes que precisam do apoio do
poder público para conseguir as benesses
proporcionadas pelo governo.

Madre de Deus
em boas mãos

Top's Lanches
A melhor Lanchonete da cidade

A maior variedade de sanduíches e sucos de Candeias
Rua 13 de Maio-Centro-Embaixo da Câmara de Vereadores

Candeias

Candeias Comercial de Alimentos Ltda.
O maior estoque de secos e molhados em Candeias

Higiene – Limpeza – Perfumaria – Bebidas – Gêneros Alimentícios
Rua São João, 73 –Centro
Tel.: 3601-1534 – Fax: 3601-13º7
e-mail: cccandeias@ig.com.br

Os melhores preços
Da região

Leia e
divulgue o seu

jornal

O Candeeiro
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Prefeita vai à Câmara e pede o apoio dos
Vereadores para administrar Candeias

Na sessão solene que
marcou a reabertura dos
trabalhos legislativos para
o ano de 2005, a prefeita
Maria Célia de Jesus
Magalhães Ramos (Amiga
Ju) compareceu ao
plenário da Câmara
Municipal para levar aos
vereadores e ao povo de
Candeias a mensagem do
Executivo com as metas
do governo para este ano.
Saudada com entusiasmo
pelos presentes, a prefeita
agradeceu a presença de
todos e solicitou o apoio da
comunidade e da Câmara
de Vereadores, para que
juntos possam dar a sua
contribuição para o
desenvolvimento de
Candeias.

Demonstrando emoção
com a receptividade das
pessoas que lotavam as
galerias da Câmara, a
prefeita Maria Célia foi
eloqüente ao dizer que
“minha satisfação especial,
vocês sabem, é por ter
passado por esta casa,
conheço o seu
funcionamento, suas
necessidades, sua
importância e por ter saído

daqui para estar à frente
do Poder Executivo
municipal, com a
consciência da
importância de nossas
relações institucionais”,
ponderou a prefeita.

Frisando que a boa
convivência entre os dois
Poderes é de suma
relevância para o
progresso de Candeias, a
prefeita lembrou que o
município está inserido
dentro do Plano Regional
de Desenvolvimento, parte
do planejamento
estratégico que vem sendo
posto em prática pelo
governo do Estado.

A prefeita afirmou que
vai preparar a cidade para
usufruir todos os
benefícios possíveis da
expansão industrial que se
aproxima, trazendo
geração de emprego e
renda para o município,
sendo esta uma matéria
permanente das
discussões e base
importante das ações da
administração.

Afirmando ter
consciência da
importância de promover

uma administração
moderna, ágil e eficiente,
para melhor servir ao
cidadão, a prefeita Maria
Célia disse que está
tomando medidas para
cumprir esse objetivo,
tanto em nível de
modernização
administrativa, adaptando
as práticas e
procedimentos
administrativos à realidade
e às exigências da
atualidade, como nível de
melhoria gradativa das
condições de trabalho e
qualificação profissional do
funcionalismo municipal.

A prefeita lembrou em
sua mensagem que a Lei
Orgânica do Município
encontra-se defasada e
que por isso estará
mandando nos próximos
dias para a Câmara um
Projeto de Lei para
atualizá-la, incorporando
as mudanças legais que
ocorreram no país,
causando impacto nas leis
orgânicas atuais.

É, também, prioridade
do Executivo mandar para
apreciação do Legislativo,
a Lei Municipal de

Licitações, com o objetivo
de propiciar economia no
município, promover a
redução de custos, a
agilidade dos
procedimentos, a
transparência das ações
administrativas, além de

oferecer novas
participações do comércio,
indústria e serviços do
município.

A chefe do Executivo
Municipal foi enfática em
sua mensagem, dizendo
que “cumprirei o Programa

de Governo pelo qual fui
eleita para ser prefeita de
todos os moradores de
Candeias, e parte dele já
está contido no Orçamento
de 2005, que começa a ser
aplicado”, afirmou a
prefeita que foi aplaudida
pelos presentes.

Vereadores ouvem atentos as
palavras da Prefeita

A mensagem da prefeita
Maria Célia Magalhães foi
ouvida atentamente pelos
vereadores que compõem a atual
Câmara Municipal. Tanto os que
se elegeram por partidos
adversários  como Sargento
Francisco, quanto os que fazem
parte da bancada de apoio à
administração, a exemplo de
Serrinha e Toinho Bordoni,
acompanharam com interesse o
discurso da prefeita.

Depois da solenidade, o
vereador Antonio Bordoni
afirmou que a prefeita Maria
Célia vai contar com o apoio

irrestrito da Câmara de
Vereadores, para que a
administração possa colocar
em prática todos os projetos
que visam a beneficiar a
população de Candeias,
principalmente aqueles que
atendam às necessidades das
camadas mais pobres. “Tenho
certeza absoluta de que a
prefeita Ju vai cumprir todos os
compromissos de campanha.
Ela conhece como ninguém as
carências do nosso povo e
isso vai ajudá-la a resolver os
graves problemas da nossa
população”, afirmou Toinho.

Vereadores Francisco Conceição, Genivaldo Moreira e
Antonio Bordoni observam as palavras da prefeita

Educação e Assistência
Social serão  prioridades

Convicta de que o futuro
do Brasil e do mundo depende
da formação das nossas
crianças, a prefeita Maria Célia
foi enfática ao afirmar que,
“investir no futuro da nossa
cidade, investir no futuro do
país, é investir na criança. Esta
é minha compreensão. A
formação da criança é a base
dos futuros homens com
condições plenas de
sustentar a si e a suas
famílias”. Portanto, disse a
prefeita, “vou construir, ainda
este ano, um moderno Centro
de Educação Infantil, com
todas as condições técnicas
pedagógicas, para que os
filhos de Candeias possam ter
a sua formação educacional”,
acentuou a prefeita.

Ainda nessa área
informou a chefe do executivo,
“vou dar início a construção
de várias creches, para que os
pais e mães de família possam
ir para o trabalho deixando

seus filhos sob um atendimento
adequado, vou entregar,
construída e equipada, ainda
este ano, a creche do Malembá
e o Centro de Atendimento
Social, onde em um único local
teremos todos os programas da
Prefeitura, funcionando junto
com a Secretaria de
Desenvolvimento Social,
facilitando a vida dos moradores
de Candeias que precisam de
amparo social.

A prefeita disse que estará
mandando nos próximos dias,
para apreciação dos vereadores,
dois Projetos de Lei que
beneficiam o setor educacional
do município: o Estatuto dos
Servidores do Magistério
Público Municipal, que é,
segundo a prefeita, uma antiga
aspiração dos servidores, já que
eleva o nível da educação no
município e institui a base legal
para o estabelecimento dos
direitos e das obrigações destes
servidores, trazendo para

Candeias as mudanças e
inovações da Lei de Diretrizes e
Bases, principal marco legal na
reestruturação do sistema de
ensino do país.

O segundo projeto, acentua
a prefeita, trata da revisão do
Plano de carreira e remuneração
do Magistério. Este projeto,

enfatiza ela, reorganiza as
carreiras dos servidores, faz
uma revisão da matriz salarial,
ampliando a perspectiva salarial
e das carreiras, introduz
importantes inovações, além de
promover as adequações
necessárias e decorrentes do
Estatuto.

GDK vai gerar milhares
de empregos no município

Ao participar da solenidade que marcou a colocação da
pedra fundamental que deu início às obras para construção
da fábrica de módulos da GDK, a prefeita Maria Célia de
Jesus Magalhães Ramos teve a garantia dos diretores da
empresa de que as centenas de empregos que serão gerados
com o novo empreendimento que está sendo implantado na
Ponta Lage, na Bahia de Todos os Santos, município de
Candeias, estarão reservados para os trabalhadores de
Candeias.

Nesse primeiro momento, disse o engenheiro Gilvan
Amorim, serão 250 vagas abertas para pedreiros, carpinteiros
e outros profissionais da construção civil. O diretor da GDK
afirmou que o departamento de recrutamento da empresa
está orientado para cadastrar preferencialmente os
trabalhadores que morem no município. Segundo ele, essa
medida, além de baratear custos com transportes e outras
despesas, abre novas perspectivas de renda para o município,
aquecendo o comércio, além de diminuir o nível de
desemprego na cidade.

A prefeita Maria Célia, que estava acompanhada de
alguns secretários municipais e dos vereadores Anônio

Bordoni e Alcione Borges, agradeceu aos diretores da GDK
por terem escolhido Candeias para a implantação deste
grande empreendimento, afirmando que a Prefeitura estará
à disposição para ajudar no que for possível na realização
desta grande obra que será um importante marco na
retomada da industrialização do município.

A fábrica de Módulos da GDK será uma das maiores do
setor e atenderá a grandes empresas exploradores de
petróleo, inclusive a Petrobras.

Os engenheiros Gilvan Amorim e João Rodrigues
explicam à prefeita como será a nova empresa

A agência do Banco do Brasil de

Candeias saúda os fundadores do jornal

O Candeeiro, desejando muito sucesso

e vida longa ao Jornal.

Candeias, fevereiro de 2005
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Câmara reabre os trabalhos Legislativos sob
a presidência de Antônio Coutinho (Arigatô)

Numa sessão solene
marcada pela presença

popular, que lotou as
dependências da Casa da
Democracia, o presidente
da Câmara Municipal de

Candeias, vereador
Antônio Coutinho de

Freitas (Arigatô)
comandou os trabalhos

que deram início ao
período Legislativo de

2005.
Diversas autoridades

prestigiaram a solenidade
que teve o seu ponto de

destaque quando a prefeita
Maria Célia de Jesus

Magalhães  Ramos (amiga
Jú), leu a mensagem do
Executivo com as metas

do novo governo para
esse primeiro ano de

administração.

Solenidade

A abertura dos
trabalhos legislativos desse

ano se deu num clima de
muita festa e

congraçamento. O
presidente da Câmara

Municipal Antônio
Coutinho de Freitas

(Arigatô) convidou várias
autoridades para compor a

Mesa que presidiu a
sessão. Além dos

vereadores Antônio Gilson
Alves Silva (1º Secretário)
e Alcione Maria da Costa
Borges,  fizeram parte da

Mesa a prefeita Maria
Célia de Jesus Magalhães

Ramos, a vice-prefeita

Lindinalva de Freitas, o
ex-prefeito David

Caldeira, o comandante
da 10ª. CIPM de

Candeias Major Sérgio
Barros, o professor

Milton Matos, os
delegados da Polícia Civil

Carlos Baqueiro e
Everaldo Fraga e o

comandante da Polícia
Rodoviária Estadual no

município Capitão
Rodrigues.

Os vereadores Jorge
Luiz Tavares Bordoni,
Francisco Conceição

Silva, Degvalda Oliveira
Teixeira, José Genivaldo

da Silva Moreira,
Lucimeire de Jesus

Magalhães do Nascimento
e Joseval da Silva, que

compõem a atual Câmara

Municipal participaram da
sessão especial que abriu

o período legislativo de
2005.

O presidente Antônio
Coutinho de Freitas

convocou as vereadoras
Degvalda Teixeira e

Lucimeire Magalhães para
conduzirem a prefeita

Maria Célia ao plenário
da Casa da Democracia,

onde a chefe do Executivo
Municipal leu a sua

Mensagem com as metas
para serem executadas

este ano, atentamente
observada pelos presentes

que lotavam as galerias.
Várias personalidades

da sociedade candeiense
foram prestigiar a primeira

sessão da Câmara
Municipal, presidida pelo

vereador Antônio Coutinho
(Arigatô). Registramos a

presença do Diretor da
GDK S/A, Dr. João de

Rodrigues; do presidente
da CDL Dércio Belo; dos

gerentes do Banco do
Brasil, Caixa Econômica

Federal e Banco Itaú, além
de todos os secretários

municipais e outros
convidados.

Prefeita Promete
melhorar a educação de

Candeias

Em seu primeiro contato
oficial com os vereadores que
compõem a atual Câmara
Municipal, a prefeita Maria Célia
de Jesus Magalhães Ramos
(Amiga Jú) disse se sentir muito
à vontade em se dirigir aos
parlamentares por ter tido a
oportunidade de ser vereadora
e ter presidido aquela Casa.
“Tenho certeza de que o
relacionamento entre os
Poderes Executivo e Legislativo
Municipal será desenvolvido
dentro da compreensão   de sua
importância, da sua autonomia
e da certeza de que juntos
teremos o único referencial a
conduzir nossas ações:
melhores condições de vida
para o nosso povo de
Candeias”, refletiu a prefeita

Afirmando que o setor
educacional será prioridade no

seu governo, a prefeita Maria
Célia disse que estará
mandando nos próximos dias
para apreciação dos
vereadores, dois projetos de
Lei com o objetivo de fortalecer
a educação no município. O
primeiro projeto, disse a
prefeita, modifica o Estatuto
dos Servidores do Magistério
Público Municipal, trazendo
para Candeias as mudanças e
Inovações da Lei de Diretrizes
e Bases – LDO. O outro trata
da revisão do Plano de Carreira
e Remuneração do Magistério.
Nesse sentido, a prefeita
anunciou que autorizou o
aumento de salários para os
diretores 1 e 2 das escolas
municipais, que passaram a
receber 700,00 e 1.350 reais
respectivamente, melhorando
as condições de trabalho.

Prefeita Maria Célia de Jesus Magalhães Ramos

Numa eleição tranqüila,
que demonstrou a
capacidade de articulação do
novo presidente, a Câmara
Municipal de Candeias será
administrada nos próximos
dois anos por um dos seus
mais antigos representantes:
o vereador Antônio Coutinho
de Freitas, carinhosamente
chamado de Arigatô.

O novo presidente do
Legislativo Municipal é um
político coerente. Nos três
primeiros mandatos como
vereador sempre procurou
estar ao lado do Poder
Executivo, para segundo ele,
poder cumprir seus
compromissos com a
população. “Tenho
procurado ao longo da minha
vida pública, como vereador,
honrar o mandato dado por
meu povo. Não sou de

prometer o que não posso
cumprir, por isso a cada ano
a minha votação tem sido
maior”, diz o presidente
Antônio Coutinho, convicto
de que está no caminho
certo.

Nascido no sertão baiano,
na Fazenda Itiquaruçu, no
município de Feira de
Santana, a mais de 30 anos
Arigatô mora em Candeias,
onde constituiu uma grande
amizade e resolveu entrar
para a política. “Nunca
imaginei que um dia seria
político, mas a vontade de
ajudar o meu povo fez com
que eu entrasse para essa
atividade que muito me
engrandece. Como
presidente da Câmara vou
procurar exercer a
presidência com a mesma
dignidade que tem marcado

Ele é o novo presidente da Câmara

O presidente Antônio Coutinho (Arigatô), conduziu com brilhantismo, a sessão que marcou a reabertura dos trabalhos Legislativos

os meus mandatos. Sei da
responsabilidade que estou
assumindo, mas prometo
ao povo de Candeias que
estarei cumprindo tudo

aquilo que o cargo exige”,
prometeu o Presidente,
afirmando que estará à
disposição de toda a
comunidade de Candeias.

População
prestigiou o eventoPrédio da Câmara será construído

Dezenas de personalidades
e gente do povo compareceram

à Câmara Municipal para
prestigiar a reabertura dos

trabalhos Legislativos para o
ano de 2005, marcando a

estréia do vereador Antônio
Coutinho de Freitas, na

presidência do Legislativo
Municipal.

No encerramento da
sessão que marcou a

reabertura dos trabalhos
legislativos para esse ano, o

presidente da Câmara
Municipal, vereador Antônio
Coutinho de Freitas (Arigatô)

anunciou que a sua
administração será marcada

pela construção do novo
prédio do Legislativo

Municipal. “Quero dizer
nesse momento que ainda
nesse semestre estaremos
iniciando as obras para a

construção da nossa nova
Câmara e com fé em Deus na

reabertura dos trabalhos
legislativos do ano que vem já

estaremos em Casa nova”,
anunciou o presidente,

bastante aplaudido pelos
presentes.

O Presidente afirma que a
Câmara de Vereadores é a Casa

do povo e que o povo de
Candeias precisa de um local

digno para acompanhar as
sessões e desenvolver as suas

atividades políticas. O novo
prédio da Câmara será

construído no bairro Ouro
Negro, em frente ao hospital

municipal de Candeias,

atendendo ao plano diretor
da cidade, que tende a
crescer naquele bairro.
Arigatô faz questão de

acentuar a independência
dos Poderes, mas afirma que

a Câmara estará ao lado da
Prefeitura na construção de

uma Candeias mais moderna,
com oportunidades para toda

a gente.Para o Presidente , a
harmonia entre o Legislativo

e o executivo é de
fundamental importância

para que o município atinja
os seus objetivos de

desenvolvimento.
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Liquida Interior
O comércio de Candeias participou pela primeira vez da

Liquida Interior, um evento promovido pela CDL – Câmara
de Dirigentes Lojistas, em parceria com FCDL – Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia,
tendo como patrocinadores o Governo do Estado, através
da Secretaria de Indústria e Comércio, o Sebrae, o Banco
do Brasil, o cartão Visa e as Prefeituras Municipais.

Segundo o presidente da CDL de Candeias, Dércio Brito
Belo, a Liquida Interior superou todas as expectativas,
incrementando as vendas do comércio em até 50% durante
o período. “Teve companheiros nossos que dobraram o
faturamento nos dez dias da liquidação, foi muito gratificante
participar da Liquida Interior”, comemorou o presidente,
resaltando o apoio que recebeu da Prefeitura Municipal de
Candeias.

Apesar de ser a primeira vez que o comércio de Candeias
participa do evento, a adesão dos empresários foi
considerada boa pela secretária executiva da CDL, Eliana
Brito. Ela informou que 83 estabelecimentos comerciais dos
diversos segmentos participaram da Liquida Interior. Devido
ao sucesso da liquidação, Eliana disse que a CDL continuará
promovendo eventos para alavancar o comércio de Candeias.

Para o presidente da CDL é importante que o comércio
de Candeias participe de eventos como a Liquida Interior
pois a cidade precisa estar antenada com o que acontece
no mundo empresarial varejista. "O que nós pretendemos é
tormar o nosso comércio ainda mais competitivo. O principal
objetivo da CDL é desenvolver mecanismos para facilitar a
vida dos seus associados, transformando o comércio de
Candeias no mais pujante da região metropolitana de
Salvador, ajudando a desenvolver o nosso município, que
tem grande potecial", avalia o presidente da CDL Dércio
Brito Belo

CDL participa de
Congresso em Sauípe

Espaço da CDL e dos Lojistas

DDDércio Brito Belo, juventude e disposição a sreviço da CDL

Este espaço do seu jornal O Candeeiro é exclusivamente dedicado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Candeias e seus associados. É aqui lojista que
você poderá fazer as suas reivindicações aos poderes constituídos, cobrar mais atenção por parte dos governantes e, principalmente mostrar que você é
um dos principais pilares do desenvolvimento de Candeias. O presidente da CDL, Dércio Brito Belo está disponibilizando esta página no nosso jornal
para que o comércio de Candeias possa mostrar a sua importância no cenário político e econômico do nosso município. Use esse espaço, ele é seu.

Envie sua mensagem para o nosso e-mail (eduvalenca@terra.com.br) ou deixe na sede da CDL a sua reivindicação. Bom proveito!

Buscando se reciclar e proporcionar aos associados da CDL
de Candeias condições de participar de grandes eventos ligados
ao setor lojista, o presidente Dércio Brito Belo, acompanhado de
diretores da entidade e de empresários do comércio, participou
durante os dias 04, 05 e 06 passados do XXVI Congresso Estadual
de Dirigentes Lojistas, realizado no Complexo Costa do Sauípe,
numa promoção da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
da Bahia.

O evento que a cada ano cresce em importância para os
lojistas, teve a participação de grandes lideranças empresariais e
políticas, que debateram os diversos assuntos que envolvem o
comércio varejista, levando reciclagem e informação para os
empresários participantes.

Reforma Tributária, Imposto Único, Novo Perfil das Entidades
Empresariais, Reforma do Poder Judiciário Como Estratégia  da
Realização da Cidadania e Novo Panorama Político da Bahia após
as Eleições foram alguns assuntos debatidos no Congresso.

Para o presidente da CDL, Dércio Bello, o encontro serviu
mais uma vez para que os lojistas trocassem informações com
companheiros de outras regiões do Estado, assim como, estreitar
o relacionamento entre os empresários do comércio, um dos
segmentosmais importantes para a economia do Brasil.

Dércio cria o “Arraiá da CDL”
Com o objetivo de incentivar o comércio a vender mais durante

o mês de junho, a diretoria da CDL promoveu no ano passado e
será melhorado este ano o “Arraia da CDL”, um evento que contou
com a colaboração de dezenas de associados da entidade.

A promoção que aumentou em mais de trinta por cento as
vendas durante o período junino, consistiu na ornamentação das
principais ruas do comércio com banderolas e adereços da ocasião,
tendo a CDL contratado um mini-trio e bandas de forró para animar

Campanha do Arrocha foi um sucesso

compradores e vendedores. “São iniciativas como essa que
fortalecem o nosso comércio, incrementando o nosso
faturamento”, comemorou a gerente do supermercado
Candeias,  Celeste Bispo, que colaborou com a promoção e

teve as suas vendas aumentadas.

CDL, 20 ANOS AJUDANDO O
COMÉRCIO DE CANDEIAS A CRESCER

Pela primeira vez na história
do comércio de Candeias, a
diretoria de CDL promoveu
uma grande campanha
publicitária visando a
alavancar as vendas do varejo.
Foi o que aconteceu entre os
dias 8 de dezembro e 9 de
janeiro, com a realização da
mega campanha “Caminhão
do Arrocha Candeias”,
aumentando em até 40 por
cento as vendas durante os 30
dias da promoção.

Para a realização do evento,
a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias-CDL,
contou com a participação
decisiva de parceiros como o
Banco do Brasil, Ideal Tecidos
e Calçados, GS Drogaria e
Rabelo Calçados, além de
outras 65 empresas.

Idealizado pelo presidente
Dércio Brito Belo, com o apoio
da sua diretoria, a campanha
Caminhão do Arrocha
distribuiu vários prêmios para

quem fez as suas compras no
comércio de Candeias durante
a vigência da promoção.

Todo cliente que comprou
na cidade entre os dias 9 de
dezembro e 8 de janeiro, recebia
a cada 25 reais em compras um
cupom dando direito a participar
de sorteios, que distribuíram
DVDs, jogos de cozinha, sala,
área de serviço e de quarto,
sorteados nos dias 19 de
dezembro e 9 de janeiro.

Visando a incentivar os
vendedores das lojas, a
campanha também premiou,
com câmeras fotográficas e
celulares, aqueles que
atenderam os clientes
sorteados.

Ganharam aparelhos de
DVD no sorteio realizado no dia
19 de dezembro, os clientes:
Marieta da Silva Sena, moradora
de São Francisco do Conde, que
comprou no mercadinho Novo
Lar; Jackson Nascimento de
Jesus, de São Sebastião do

Passe, que comprou na Rabelo
Tecidos; Atanázia Raimunda
Nascimento, moradora de
Candeias, que comprou mo
Mercadinho Menezes; João de
Deus da Anunciação, de
Salvador, que comprou na
Elegante Móveis e Eucinete da
C. Rocha, moradora de
Candeias, que comprou na
Schangrilar Materiais para
Construção. Os vendedores
foram: Ronaldo, Shirley, Isaque,
Edson e Sandro,
respectivamente, que
ganharam um aparelho Celular.

Já no sorteio do dia 09 de
janeiro, os contemplados
foram: Luan Oliveira Lúcio,
morador de Candeias, que
comprou na Madeforte
Madeireira e ganhou um jogo
de Cozinha, tendo como
vendedor Cosme, que ganhou
um DVD; Januário Capistrano
do Amor, de Candeias, que
comprou na Auto Peças Maia,
ganhando um jogo de área de
serviço, sendo atendido por
Júnior, que faturou uma
Máquina Fotográfica;
Natanilton  Conceição dos
Reis, que mora na Ilha de Maré
e comprou na Via Digital,

faturando um jogo de quarto,
tendo como vendedora Elma,
que ganhou uma câmera
fotográfica e Sandra A.
Gusmão, moradora do distrito
de Menino Jesus, que
comprou na New Look, faturou
um jogo de sala, sendo
atendida por Leliane, que
ganhou uma máquina
fotográfica. Vale informar que
a nossa associada Drogaria
GSS também fez um sorteio para
premiar os seus clientes.

Além do Banco do Brasil,
Dograria GSS, Ideal Tecidos e
Calçados e Rabelo Calçados,
também participaram da mega
promoção Caminhão do
Arrocha Candeias, as
seguintes empresas: Aqualize,
Auto-Peças Maia, Brilho Novo
Supermercado, Brunu´s, Casa
Santana, Comercial Silva Prado,
D Passos, Decorações
Móveis, Design Móveis,
Elegante Móveis, Eletrônica,
Get Mark, Guimarães Injet Kar,
Livraria do Povo, Lobão, Loose
feet, Madeforte Madereira,
Makro Boutique, Mary
Complement, Mercadinho
Central, Mercadinho Novo Lar,
Mercadinho Santo Antonio,

Micropoint, New Look,
Panificadora e Mercadinho MC,
Ponto Oi, Rabelo Tecidos, Real
Calçados, Real Tecidos, Sansil,
Schangrilar Mat. Construção,
Supermercado Candeias,
Supermercado Proab,
Teleblocos, Tia Léia, Trion Surf
Wear, Uny Passos, Açougue e
Mercearia Malembá, Central da
Construção, Cliclone, Farmácia
Shalon, Loja do Bebê, Lojão do
Povo, Marques Cabeleleiro,

Mercadinho Brasileirinho,
Missinho Mat. Construção, O
Pereirão, Ótica Bela Vista, Ótica
Crizal, Ótica Silva, Rosa Styllus,
Sapataria Santana, Belle
Móveis, Iza Móveis,
Mercadinho Menezes, A
Lojinha, Azzimult, Beleza da
Mulher, Beleza Feminina, Cheiro
de Moda, Kel Bijouteria, Kel
Elegabce, Leblon Bijouteria,
Mayara Panificadora, Paquita
Boutique

Eliana e Dércio, responsáveis pelo sucesso da promoção

A CDL distribuiu vários prêmios aos clientes do Comércio de
Candeias, durante a promoção Caminhão do Arrocha

Novos Advogados
Quem está feliz da vida é o nosso companheiro Edmilson

Rodrigues, ex-presidente da nossa CDL. A sua filha Manuelle e
seu futuro genro Matheus, se formaram em Direito pela
Universidade Católica do Salvador, no último dia 25. Nós que
fazemos parte da família CDL, desejamos muitas felicidades aos
novos advogados. Parabéns!
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Candeias vai ganhar fábrica de Módulos
A empresa de engenharia

GDK S/A, uma das mais
importantes instaladas no
município de Candeias, irá
construir nos próximos meses
uma grande fábrica para produzir
módulos que serão utilizados na
indústria naval, principalmente
para atender a grandes empresas
que exploram petróleo em alto
mar. As obras deverão ser
iniciadas nos próximos dias e a
expectativa é de que em 180 dias
a fábrica entre em operação.

A Planta de Módulos, como é
chamada a nova Indústria, será
implantada na Baía de Todos os
Santos, na localidade denominada
Ponta da Lage, próxima ao Porto
de Aratu, e produzirá estruturas
metálicas para a construção de
grandes plataformas de petróleo,
dando uma grande arrancada na
indústria naval da Bahia.

Segundo o engenheiro Gilvan
Amorin, diretor da GDK, a
empresa investirá nesse primeiro
momento cerca de 100 milhões
de dólares, gerando apenas na
construção da unidade, cerca de
250 empregos diretos. A
capacidade de produção da
empresa será de acordo com a
demanda do mercado. O Dr.
Gilvan informou que a companhia
espera poder competir com as
principais empresas do setor.
“Vamos ter condições de atender
as grandes empresas produtoras
de petróleo, inclusive a Petrobras
e, as diversas indústrias
instaladas no pólo petroquímico

Prefeita Maria Célia bota a mão
na massa na pedra fundamental

Dr. Gilvan explicou como
funcionará a nova fábrica de Módulos

A prefeita entregou o alvará aos
diretores da GDK

Assim ficará o grande empreendimento que a GDK está construindo em Candeias

Em seu terceiro mandato
como deputado federal, Severino
Cavalcanti (PP-PE), eleito
presidente da Câmara dos
Deputados, é um político de
pouca projeção e vem defendendo
idéias polêmicas como a proibição
de cenas de sexo na TV das 6h
às 22h e a não permissão para
abortos e para a união de
homossexuais.

Entre 1967 e 1993, foi eleito
seis vezes consecutivas deputado
estadual e nesse período passou,
também, por seis diferentes
legendas. Aos 74 anos, ele afirma
que nunca perdeu uma eleição.
Empresário do setor
agroindustrial, teve uma longa
carreira política em Pernambuco,
seu Estado natal.

Prefeito de João Alfredo,
cidade onde nasceu, no início dos
anos 1960, ainda pela UDN,
Severino foi deputado estadual
pela Arena, partido de
sustentação da ditadura militar,
entre 1967 e 1980. A partir daí se
filiou ao PDS, que sucedeu a
Arena no apoio aos militares,
passando também pelo PL e pelo
PDC, ainda como deputado
estadual.

Foi eleito pela primeira vez para
a Câmara dos Deputados pelo
PFL, em 1994. No ano seguinte
retornou ao PPB, cisão do PDS
e antecessor do atual PP, Partido
Progressista, do ex-prefeito Paulo
Maluf.

PROJETOS
Apesar da pouca projeção

política, Severino é conhecido na
mídia, principalmente por sua
plataforma de luta pelo direito à
vida e pela moralização da
atividade pública.

Ele é contra a união de
homossexuais e tem um projeto

de lei de 2003 que visa proibir
cirurgias plásticas para alteração de
sexo.

Defende também a chamada “lei
Carla Perez”, que, se aprovada,
proíbe cenas de sexo na
programação televisiva das 6h às
22h. Na mesma proposta são
proibidas a produção, importação e
comercialização de jogos de
videogame e similares que
reproduzam cenas de violência.

Ainda nesta linha de atuação, o
novo presidente é contra a
legalização do aborto. Um de seus
projetos propõe a invalidação das
normas técnicas do Ministério da
Saúde, que orientam hospitais da
rede pública a realizar abortos em
vítimas de estupro.

Vai mais longe e condena
também a retirada do feto em razão
de anomalia em sua formação,
quando a gravidez apresenta risco
para a gestante ou foi provocada por
violência sexual.

Em seu primeiro mandato como
deputado federal, durante votações
de emendas constitucionais
propostas pelo ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, em
1995, votou a favor da quebra do
monopólio da Petrobras na
exploração do petróleo.

A abertura da navegação de
cabotagem às embarcações
estrangeiras e a mudança no
conceito de empresa nacional —que
eliminaria seus privilégios,
colocando-as em igualdade de
condições com as empresas
estrangeiras também foram
projetos pelos quais Severino votou
a favor.

Pelo jeito, polêmica é o que não
vai faltar nessa temporada como
presidente. Da câmara, é claro!

Ah! Tem também o aumento de
salários dos deputados...

O diretor da GDK,
Gilvan Amorim informou que
será implantado um complexo
industrial voltado para a
construção de módulos off-shore
(plataformas marítimas para
exploração petrolífera) e on-

A GDK vai ocupar uma
área de 172 mil m2 e contará

com cerca de 30 mil m2 de
galpões cobertos. “A localização

que teremos aqui será
privilegiada e estratégica,

sobretudo para a exportação para

de Camaçari”, disse o
empresário.

Pedra Fundamental

Os diretores da GDK
convidaram a prefeita Maria
Célia de Jesus Magalhães Ramos
para participar da colocação da
pedra fundamental que marcou o
início da construção da obra. Na
oportunidade, a prefeita
acompanhada de secretários
municipais e de vereadores
entregou aos engenheiros João
Rodrigues, Gilvan Amorim e Hélio
Rosado, o alvará para o
funcionamento da empresa.

Num clima de muita
descontração, os diretores da
GDK explicaram detalhadamente
como funcionará a mais nova
indústria de Candeias, que sem
dúvidas trará muito
desenvolvimento para o
município. Para não perder a
oportunidade, a prefeita solicitou
que a mão de obra que será
utilizada na construção da fábrica
seja recrutada de Candeias, o que
foi prontamente aceito pelos
diretores da empresa.

shore (plantas terrestres para
petróleo e gás), além de um
porto para reparo e conversão de
navios em plataformas
petrolíferas. “O pólo naval da
Bahia vai ter uma nova
realidade”, disse.

a África Ocidental, um mercado
onde já atuamos com escritório

em Angola”, comentou Amorim.
A estimativa é de que o

empreendimento destine 90% de
sua produção ao mercado

externo.

Mercado externo

Tirando a vendaEntrevista
Por Sophia Mídian

O MST é um  movimento dos trabalhadores rurais que nasceu em 84. Após 21 anos de lutas e
conquistas, já atua nos 22 estados brasileiros. Apesar disso, a sociedade desconhece a essência

do movimento, que é resguardada pela grande mídia.
Na região Sudoeste o MST conta com 22 assentamentos nas cidades de Vitória da Conquista,

Barra do Choça, Iguaí, Encruzilhada, Cordeiros e Ribeirão do Largo. Conversamos com Rosalvo
Santos, membro da direção regional do MST, que desvendou as realidades do movimento.

Quem é Severino Cavalcanti

O Candeeiro : Quais as
principais bandeiras do Movimento
Sem-terra?

Rosalvo: Reforma Agrária. Na
realidade é resgatar o Homem que
foi expulso do campo. Expulso
pela política capitalista,
mercantilista, onde tudo é
mercadoria. O MST entende que a
Reforma Agrária é o grande
campo de geração de emprego e
renda, o que não é divulgado na
Grande Mídia. A mídia diz que
quem gera emprego é a vinda de
fábricas, disso, daquilo...mas não
conta que cada pedaço de terra,
cada fazenda desapropriada é
emprego e com muito mais
garantia porque é emprego sem
patrão e uma renda familiar, onde
está inserido homem,mulher e
filhos.

O Candeeiro: Falando em
emprego e renda, qual é a produção
da Região Sudoeste e onde ela é
escoada?

Rosalvo:. Você tem aqui a
monocultura do café e a produção
de subsistência, como feijão,
mandioca, frutas e cereais. Esse
é o grande bojo de produção que
dá sustentabilidade aos
trabalhadores que vieram para a
Reforma Agrária. Uma parte é
consumida e a outra é
comercializada nas cidades. Ela
é vendida, mas não aparece
porque você chega e vende para o
atravessador. A poupança é o
café, que no fim do ano compra a
roupa do menino. O que garante o
dia-a-dia é a subsistência. É claro
que quando o clima tá bom.
Quando não tá é complicado!
O Candeeiro: E a Feira da
Reforma Agrária?
Rosalvo: Essa feira, na verdade,
sempre foi realizada em
momentos. Realizamos em
Salvador, Itabuna e em vários
centros urbanos, mas
esporadicamente. Aqui em

Conquista, onde temos um
galpão, a gente organizou a Feira
da Reforma Agrária Permanente.
Isso em 2002, que foi um ano de
grande produção. Ela funcionou
durante uns 8 meses, enquanto
havia produtos. Acabou quando
os produtos ficaram escassos.

O Candeeiro: Como é a
organização dentro dos
assentamentos?

Rosalvo: Tudo começa pela
base. Somos organizados em
núcleos de família. A cada dez
famílias, um núcleo com dois
coordenadores, um homem e
uma mulher.

O Candeeiro: Questão de
Gênero...

Rosalvo: Isso. Para fortalecer a
questão da mulher nas lutas.
Depois vem para as brigadas
regionais, estaduais, direção
regional, estadual e a direção
nacional.

O Candeeiro: E quanto à
educação, saúde...?

Rosalvo: Temos o que chamamos
de setores, “as partes que
compõem o corpo”. O setor de
Educação, de Saúde, de
Comunicação, de Formação, o de
“frente de massa”, de Gênero, de
Produção. Somos sete setores
constituídos. Os núcleos de
família estão incluídos nestes
setores.

O Candeeiro: Como é que o
MST está inserido politicamente
em Conquista, já que a prefeitura
é do PT, que se diz aliado aos
movimentos sociais?
Rosalvo: O partido que nós
militamos, que votamos é o
Partido dos Trabalhadores, até
pela sua origem. Não só aqui em
Conquista, mas aonde o PT
consegue eleger seus
representantes. Temos um
relacionamento tranqüilo e damos

O Candeeiro: O que são
Estágios de Vivência?

Rosalvo: Na verdade esta é uma
grande parceria que foi iniciada
aqui em Conquista com a UESB.
Os Estágios facilitam o
entrosamento, essa vivência da
realidade pelos estudantes que
vão viver nos acampamentos e
assentamentos. Isso é importante
porque você ouve as informações
da Grande Mídia que coloca que
os Sem-terra são baderneiros,
vagabundos, que não têm
compromisso com a sociedade.
Não tem coisa melhor do que ao
invés de ouvir, viver. O Estágio
tem sido muito importante nesse
campo de compreensão da luta
dos trabalhadores.

Rosalvo:Nós entendemos que a
Grande Mídia é um latifúndio. Nós
lutamos contra o latifúndio da
terra e também contra o latifúndio
do ar. Os trabalhadores ficam de
fora desses espaços. Lutamos
contra o latifúndio da terra que é
ocupar, resistir e produzir.
Estamos lutando para ocupar o
latifúndio do ar, organizando as
nossas rádios comunitárias. O
terceiro é o do conhecimento,
onde estamos colocando os
nossos filhos para estudar na
Universidade. Daqui da região
temos um assentado estudando
Medicina em Cuba, é o
companheiro Edvaldinho.
Formamos agora 10 professores
em magistério e desde o dia 02
de Dezembro está sendo
realizado um curso de Pedagogia,
com parceria da Uneb, lá no
Prado. O movimento tem que
combater a Grande Mídia, que é
comandada por sete famílias
brasileiras.

O Candeeiro: Como o MST
encara o modo pelo qual é
tratado pela Grande Mídia?

a nossa contribuição na hora do
debate, da discussão.
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Confecções feminina, masculina e acessórios
Parcelamos em 4 vezes sem juros
no cheque, cartão ou crediário

SANSIL
A sua loja de

Material de Construção

Especializada em pisos,
revestimentos, louças sanitárias,

tubos, conexões e materiais elétricos.
Aceitamos todos os cartões

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - ( 601-1377 - Filial: Praça Tiradentes, 10 - Centro - ( 601-3118

Show Room na matriz.
Visite-nos!

A LOJINHA
Livros, Revistas, Artigos para presente

Vendas de passagens das empresas São
Geraldo, Real Expresso, Rápido Federal

e Itapemerim

Estação Rodoviária - Box 6 -
Candeias-BA
 601-1847

TECIDOS & CONFECÇÕES

As melhores marcas em tecidos e confecções
Cama, Mesa e Banho, Tapetes, Colchões e Cortinas

Toda linha Infanto-Juvenil e Recém Nascido.
Tudo em até 5 pagamentos sem juros.

Crediário próprio. Aceitamos Cartões de Créditos
e Cheques pré-datados

Rua 13 de Maio, 117 - Centro
Fones: (71) 601-2368 / 5482

Candeias - Bahia

2 LOJAS PARA MELHOR LHE SERVIR

Rua 13 de Maio, nº 50 – Fone: 601-2524
Largo do Triângulo, nº 24 – Fone: 601-3915

RESTAURANTE

PALADAR

A MELHOR E
MAIS VARIADA

COMIDA A QUILO
DA CIDADE

Rua Santo Antônio, 64
Centro-Candeias-Bahia

As
melhores
marcas
em surf

wear

CREDIÁRIO
EM ATÉ 6 VEZES SEM JUROS

Fone – (71) 6017840

Rua Santo Antônio, 21 – 1º Andar – Centro
Cep: 43.805-070 – Candeias-Bahia
Tel.: (71) 601-2089 / 601-6465 / 601-2047
Cel.: (71) 8134-3565 – E-mail gm.contabil@terra.com.br

Abertura de
empresas

Escrita Contábil,
Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
Contabilista – CRC 15210-BA

RABELO

MEDICAMENTOS E PERFUMARIA*ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO

Fone: (71) 601-2253
Matriz: Rua 13 de Maio, 72 – Filial Av. Antônio Paterson, 113

Candeias-Bahia

A mais nova sensação da Cidade
Opções em calçados e confecções das melhores marcas

CREDIÁRIO PRÓPRIO – ACEITAMOS CARTÕES DE
CRÉDITO SEM JUROS.

Av. Antônio Petterson, 84 – Térreo – Triângulo
Candeias – Bahia – Fone: (71) 605-2107

Candeias-Simões Filho-Camaçari e Salvador
Conheça a nova coleção Outono/Inverno

Telefone: (71) 601-1135

Classificandeeiro
Empresário, venda mais anunciando aqui!


