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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O vice-governador Otto Alencar discursou no lançamento do Condomínio Logístico e Industrial Cone Aratu,
que será implantado no município de Simões Filho, gerando cerca de 7 mil empregos permanentes

Mateus Pereira / SECOM

Sessão solene na Câmara marca
o aniversário de Madre de Deus

Todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Madre de Deus participaram da sessão
solene que marcou os 23 anos de emancipação política do município, no último dia 13 de junho.

Como vem acontecendo ao lon-
go dos últimos 23 anos, a popu-
lação de Madre de Deus partici-
pou no último dia 13 de junho,
das comemorações ao aniversá-

rio de emancipação política da
antiga ilha que pertencia ao mu-
nicípio de Salvador e que foi
emancipada por força da Lei nº
7839/89, assinada pelo então

governador Nilo Coelho.
Nesses 23 anos de vida,

Madre de Deus se transformou
num dos melhores lugares da
Bahia para se viver.

Sargento Francisco é o
novo prefeito de Candeias

O presidente da Câmara
Municipal de Candeias,
vereador Sargento

Sargento Francisco (PMDB), prefeito Candeias

Cassimiro Correia toma posse
na Câmara de Vereadores

Vereador Cassimiro CorreIa

Cassimiro Correia (PDT), de 80
anos, o "velho camponês", como
ele gosta de ser chamado, foi
empossado no último dia 26 de
junho como o mais novo inte-
grante da Câmara Municipal de
Candeias, em substituição ao ex-
presidente da Casa, vereador
Sargento Francisco, que passou
a ocupar o cargo de prefeito, com
a cassação da prefeita Maria
Maia.

Asolenidade de posse foi co-
mandada pela atual presidente
da Câmara Municipal, vereadora
Maribel Brasil, e contou com a
presença dos vereadores Jario
Santos Silva, o Jarinho (PTB),
Preto Magalhães (PR);
Marivalda da Silva (PT); José
Carlos de Almeida, o Serrinha SS
(PTdo B); Joseval da Silva, o
professor Val (PSD); Andreia
Testa (PMDB).

Convenções partidárias homologam
as candidaturas a prefeito de Candeias

A Cavagalda do Grupo Lua Nova será no
Dia 26 de Agosto. Atrações Confirmadas:

Harmonia do Samba,
Xote Colado e Vibe Xote

Aguardem uma Grande Surpresa!

Os partidos políticos legalmente constituídos em
Candeias, tiveram até o último dia 30 de junho -
prazo estabelecido pela Legislação Eleitoral -, para
realizarem as suas convenções e oficializarem os
candidatos de suas legendas à concorrem aos
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Foram homologadas, em convenção, as
candidaturas de Tonha Magalhães (PR), Carlos
Martins (PT), Jair Cardoso (PDT), Pastor Sargento
Isidório (PSB), Sargento Francisco (PMDB), Cezar
Miranda (PSOL), Genival Santos (PC do B) e Nelson
Testa (PPL).

O PR oficializou a candidatura de Tonha Magalhães  Carlos Martins é o candidato oficial do PT

Jair Cardoso foi homologado na convenção do PDT Sargento Francisco é candidato à reeleição pelo PMDB

O PSOL referendou a candidatura de Cezar Miranda  Genival Santos e Gilson Amaral, candidatos  do PC B

Francisco (PMDB), tomou
posse no cargo de prefeito
de Candeias no último dia

22 de junho, em
cumprimento da decisão da
justiça eleitoral que, após
ter cassado os mandatos da
prefeita Maria Maia (PMDB)
e seu vice Antonio
Raimundo dos Santos (PT),
determinou o presidente da
Câmara a assumir a gestão
da cidade.

A cerimônia de posse
ocorreu no auditório da
Câmara de Candeias, e
contou com a presença de
autoridades civis, políticas
e de nove dos 10
vereadores da Casa. A
exceção foi o vereador
Jarinho (PTB), que estava
em viagem.

Leia reportagem completa na página 5

O candidato Nelson Testa e o presidente do PPL

Pastor Isidório e sua candidata a vice, Lucrécia

Página 3
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Inteligência espiritual
Meditando sobre a
responsabilidade
de pais e
educadores na
sólida formação
humana, ética e

principalmente espiritual dos
infantes, recordei-me do que,
em 1981, disse ao jornalista
italiano Paulo Parisi, há décadas
radicado no Brasil. Defendi a
basilar necessidade de unir ao
raciocínio intelec-tual a
sabedoria que se origina no
coração das criaturas. Sim,
porque também existe a
inteligência do sentimento, da
emoção e, mais que isso, a
espiritual, provinda do Mundo
ainda invisível aos nossos olhos
materiais, por questões de
frequência, entre outras.
Ninguém morre. Continuamos
vivos pela Eternidade.

EDUCAÇÃO COM
ESPIRITUALIDADE
ECUMÊNICA

No “Manifesto da Boa
Vontade” (1991), escrevi que,
intuitivamente, com acerto,
assevera o próprio povo, seguido
por eminentes pensadores:
“Enquanto há vida, há
esperança”. O caminho mais
acertado permanece na área da
Educação com Espiritualidade
Ecumênica, um passo à frente no
Terceiro Milênio, que se
aproxima.

Contudo, a insensibilidade de
muitos foi a motivação deste
expressivo repto do notável
Martin Luther King Jr. (1929-
1968): “Ao longo do caminho da
História, uma das maiores

tragédias do homem tem sido o
seu limitado interesse pelo
próximo, seja este tribo, raça,
classe ou nação”.

Por isso há que se orientar os
esforços mundiais, aplicando-os
na tarefa de resgate da parcela
desfavorecida do planeta,
colocando, assim, os valores da
sociedade na devida ordem e
fazendo a marcha do
desenvolvimento econômico
dirigir-se em prol da criatura
humana, porquanto o ser vivente
é a geratriz do progresso, a
despeito das máquinas. Do
contrário, os governos poderão
não estar governando para seus
povos.

O velho Gandhi afirmava que
“uma civilização é julgada pelo
tratamento que dispensa às
minorias”. E aí, na indiferença de
muitos para com os demais,
reside a sua fraqueza, se nada
fizerem para mudar o rumo dos
fatos, para o que é necessário
igualmente que parem de culpar
a Deus e os Seus preceitos pelos
tropeços que dão. Atualíssima,
portanto, esta advertência de
antigo aforismo do escritor latino
Publilius Syrus (85 a.C.-43
a.C.): “Tolo é aquele que afunda
seus navios duas vezes e
continua acusando o mar de
culpado”.

ATENÇÃO MERECIDA ÀS
CRIANÇAS

Para que isso não venha a
ocorrer com os nossos
pequeninos que se preparam
para a vida, com honra
inaugurei, em São Paulo/SP, em
25 de janeiro de 1986, data

natalícia da colossal cidade sul-
americana, a Supercreche Jesus,
que integra um grande Instituto,
hoje responsável pela educação
diária de 1.400 crianças, jovens
e adultos.

Reflitamos acerca deste
ensinamento do Profeta
Muhammad (570-632) — “Que
a paz e a bênção de Deus
estejam sobre ele!”— no Corão
Sagrado: “As crianças são os
ornamentos da vida neste
mundo”.

Delas, Jesus, no Evangelho
segundo Mateus, 19:14,
declara: “Deixai vir a mim os
pequeninos, não os impeçais,
porque deles é o Reino dos
Céus”. E Salomão, em
Provérbios, 22:6, aconselha:
“Educa a criança no caminho
em que deve andar, e, até
quando envelhecer, não se
desviará dele”.

Ao anunciar, ainda durante a
inauguração da Supercreche
Jesus, o advento do Instituto de
Educação da LBV, que surgiria
em 25 de janeiro de 1993,
também na capital bandeirante,
assim resumi sua filosofia de
trabalho: Aqui se estuda.
Formam-se Cérebro e Coração.

COMBATE À
EXPLORAÇÃO SEXUAL

Dezoito de maio, Dia
Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Uma
batalha para a qual a sociedade
deve permanecer em constante
vigília. Proteger a infância e a
juventude consiste em
providência para todas as
horas.

Tenhamos em nossa agenda
o Disque Direitos Humanos, o
Disque 100. A ligação é gratuita.

*José de Paiva Netto é jornalista, radialista e escritor.
Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV
paivanetto@ibv.org.br / www.boavontade.com

PAIVA NETTO

O AUMENTO DO BULLYING NA SOCIEDADE
VLADIMIR NASCIMENTO

Bullying é um
termo muito
difundido
atualmente para
conceitualizar
atos de violência
física ou

psicológica, intencionais e
repetidos, praticados por um
ou mais indivíduos contra
outro vulnerável, indefeso,
fragilizado e, muitas vezes,
sem condições de se defender.
Como a maioria dessas
práticas violentas acontece
entre crianças e adolescentes,
o ambiente mais propício para
surgir essas práticas violentas
é a escola. Todavia, faz-se
necessário frisar que, apesar
da recente disseminação do
termo, o Bullying é uma
prática covarde que sempre
existiu em vários espaços e
épocas, presente em todas as
nações.

A pressão exercida sobre a
vítima é tão forte que ela tem
altas chances de
desenvolverem transtornos de
humor, transtornos
alimentares, distúrbios de
sono e/ou transtornos de
ansiedade em algum
momento da vida, e que
podem minar todas suas bases
de confiabilidade, bem como

prejudicar relacionamentos
posteriores com outras
pessoas.

De fato, os pais e
educadores precisam estar
atentos a possíveis indícios de
que a criança ou adolescente
estejam sendo vitimizados,
pois grande parte destes não
reage ou fala sobre a agressão
sofrida, dificultando ainda
mais a intervenção precoce.
Daí a importância dos pais
criarem desde cedo um laço de
afetividade com os filhos,
possibilitando uma confiança
mútua e necessária para o
desenvolvimento sadio dos
mesmos.

Da mesma forma, é
necessário identificar desde
cedo os possíveis agressores,
com o intuito de impedir
danos maiores no futuro.
Geralmente, o que move esses
atos de Bullying é a
intolerância, seja ela racial,
religiosa, comportamental ou
da esfera sexual. E se, pais,
responsáveis, educadores, não
estiverem atentos poderão
estar contribuindo –
consciente ou
inconscientemente – para a
criação de um novo Hitler,
líder alemão que via sua
“raça” e seu povo como puros

e perfeitos, devendo ser
eliminados todos àqueles que
não o fossem.

Ninguém nasce mau
geneticamente. O ser humano
é um ser social e, por isso, é
influenciado e sofre
influências da sociedade.
Assim, pais que não limitam
seus filhos nos seus desejos e
gostos, acabam lhes dando
muito poder. E poder significa
capacidade de ter
possibilidades, ou seja, confere
a criança ou adolescente desde
cedo uma potência capaz de se
sentirem seres imbatíveis e
invulneráveis, sem nenhuma
conduta moral que os
regulem.

Mais uma vez percebe-se a
verdadeira eficiência que pode
ter a ferramenta educacional.
É como se fosse uma agulha
invisível que costurasse todas
as ideias de respeito,
benevolência e tolerância no
desenvolvimento psíquico do
indivíduo em formação. E o
Bullying é uma confirmação
de que essas raízes não foram
construídas e/ou solidificadas.
Portanto, combater esse mal é
uma obrigação de todos,
principalmente daqueles que
se preocupam com a não
extinção da humanidade.

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

Tá chegando a hora

Os partidos politicos que pretendem lançar candidaturas próprias
para os cargos de prefeito e de vereadores nas eleições do próximo
dia 7 de outubro, tiveram até o dia 30 de junho para realizarem as
suas convenções, oficializando junto à justiça eleitoral os seus
candidatos.

Pelo andar da carruagem, teremos em Candeias (se daqui para as
eleições  ninguém desistir) pelo menos 8 candidatos a prefeito e
mais de 200 a vereador. Para prefeito, as candidaturas postas até
agora são a do atual prefeito Sargento Francisco (PMDB), que vai
concorrer à reeleição; da ex-prefeita e ex-deputada Tonha Magalhães
(PR); do deputado estadual, Pastor Sargento Isidório (PSB); do
professor e ex-vereador Jair Cardoso (PDT); do ex-secretário da
Fazenda do Governo do Estado, Carlos Martins (PT); do sociólogo e
professor, Cezar Miranda (PSOL); do comerciante Genival Santos
(PCB) e do empresário, Nelson Testa (PPL).

Sinceramente não acreditamos que todos eles consigam levar as
suas candidaturas até o dia 7 de outubro, de qualquer maneira, as
suas assessorias afirmam, categoricamente, que eles serão
candidatos, sim.

Na verdade, de todas as pcandidaturas postas, acreditamos que
apenas três ou quatro desses nomes têm chances reais de disputar o
pleito, com alguma possibilidade de êxito. Porém, eleição é, como
diria o velho fisósofo de rua: “só termina, quando acaba”. Vamos
aguardar! O jogo está apenas começando.

Simões Filho

São Sebastião do Passé

Ao que tudo indica teremos no município de São Sebastião do Passé
uma das eleições mais dipustadas no município dos últimos anos.
Como a prefeita Tânia Portugal (PC do B), que faz uma administração
bem avaliada pela população, não poderá concorrer a um novo
mandato – foi reeleita em 2010 -, a candidatura do ex-presidente da
Câmara Municipal, Janser Mesquista (PMDB), que já cumpriu quatro
mandatos de vereador, vem tomando corpo e deverá ser o grande
opositor da candidata da situação.

Janser Mesquita perdeu as eleições de 2010 para o própria
prefeita Tânia Portugal, mas saiu fortalecido do pleito já que teve
uma votação expressiva, o que o coloca agora, como o principal
líder da oposição em São Sebastião do Passé.

Madre de Deus

A sucessão municipal de Madre de Deus também promete ser das
mais acirradas dos últimos tempos. De um lado, a prefeita Carmen
Gandarela que assumiu a prefeitura no dia 28 de março, em
substituição a Ernaita de Brito, cassada pela Justiça Eleitoral, vai
concorrer à reeleição pelo PT, tendo como candidato a vice-prefeito,
o atual presidente da Câmara Municipal Jefferson Andrade (PP).

E, do outro, a opisição que tem a candidatura do ex-presidente
da Câmara Municipal, Dailton Filho, que no ano paassado assumiu a
Prefeitura por alguns dias e fez uma verdadeira revolução na
administração local. Portanto, a disputa promete ser empolgante.

Novos Vereadores

De acordo com “analistas” políticos de plantão, como o número de
Vereadores da Câmara Municipal de Candeias vai aumentar de 10
para 17, é possível que todos os atuais edis consigam a reeleição, em
virtude daquela velha prática do fisiologismo.

De qualquer maneira, alguns nomes (conhecidos ou não) tem
aparecido no cenário político com chances de ocupar uma cadeira
na Câmara de Vereadores. Poderemos ter novas e boas supresas no
pleito que se avizinha. O importante é que elejamos vereadores com
compromisso com a nossa cidade.

De olho na quinta maior arrecadação do Estado, três candidatos a
prefeito homologaram no último dia 30 de junho, em Simões Filho,
seus nomes para concorrer à Prefeitura nas eleições do próximo dia
7 de outubro: Eduardo Alencar (PSD), Diógenes Tolentino (PMDB) e
Jorge Salles (PCdoB).

Eduardo Alencar (PSD), concorre à reeleição, tendo como vice o
petista Neco Almeida, formando a coligação “Pra Simões Filho
Continuar Crescendo”, contando com um leque de dez partidos (PSD,
PT, PP, PDT, PSB,PTN,PTC,PRB,PSL e PHS)  e 170 candidatos a
vereador.

A convenção do PMDB homologou a candidatura de Diógenes
Tolentino, o popular Dinha, ex-vereador e ex-vice prefeito na gestão
de Edson Almeida, que tem como vice na chapa o vereador Eri Costa
(PSC), que formalizaram a coligação “Simões Filho merece ser Feliz”
contando com o apoio de 102 candidatos a vereador de dez partidos
(PMDB, PSDB, DEM, PSC, PTB, PT do B, PSDC, PRP, PMN e PR).

O PCdoB homologou o nome de Jorge Salles, que tem como vice
na chapa o professor Antônio Aquino (PRTB), pela coligação “O Novo
Com a Força do Povo”.

De acordo com analistas políticos do município, a disputa deverá
ser polarizada entre os candidatos Eduardo Alencar e Diógenes
Tolentino (Dinha). Vamos aguardar.

PTN se alia Carlos Martins
O ex-pré-candidato a prefeito pelo PTdoB, Georgem Moreira, que
teve a sua candidatura vetada pela diretório Municipal do partido
em Candeias, se uniu aos seus amigos e correligionários do Partido
Trabalhista Nacional (PTN) e formalizou, na semana passada, o apoio
à  candidatura de Carlos Martins.
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Construtora pernambucana

investe na logística baiana
Fotos: Mateus Pereira / SECOM

O vice-governador Otto Alencar discursou na solenidade na Fieb

O município de Simões
Filho, na Região
Metropolitana de Salvador,
será a sede do Condomínio
Logístico e Industrial Cone
Aratu, anunciado no último
dia 29 de maio, na
Federação das Indústrias
do Estado da Bahia (Fieb),
em Salvador, pela
construtora pernambucana
Moura Dubeux, em
cerimônia com a presença
do vice-governador Otto
Alencar. 

Em uma área de 3,5
milhões de metros
quadrados, nas imediações
do Porto de Aratu, o
investimento da ordem de
R$ 1,3 bilhão gera uma

Fonte: SECOM

expectativa positiva para a
ampliação dos negócios na
Bahia. O condomínio é uma
espécie de zona logística
que pode abrigar até 60
empresas, oferecendo toda
a infraestrutura para a
operação dos
empreendimentos, que
ganham em
competitividade. 

Segundo o presidente da
c o n s t r u t o r a
pernambucana, Marcos
Moura Dubeux, o novo
projeto baiano poderá ser
ampliado. “Este
empreendimento pode ser
ampliado e aperfeiçoado.
Vai significar a geração de
cerca de 20 mil empregos

diretos e indiretos. Para a
operação, serão sete mil
empregos permanentes no
complexo”.

Viabilidade do
investimento

Marcos Moura afirmou
que, para confirmar a
viabilidade do
investimento, há mais de
um ano estão sendo
desenvolvidos estudos por
cerca de 50 profissionais.
“Fizemos pesquisa na área
de mercado imobiliário
industrial, levantamos o
inventário do espaço que as
empresas dispõem para a
atividade, analisamos as
cargas e a logística de toda

a Bahia.O estado é o maior
PIB do Nordeste e o mais
próxima do Sudeste, que
por sua vez é o maior
produtor e tem o maior
mercado consumidor do
país”.

O vice-governador Otto
Alencar enfatizou que a
área da empresa fica
próxima aos portos de
Aratu, Dias Branco e de
Salvador, da Ferrovia
Centroatlântica, sobre a
BR-324, e perto do
aeroporto internacional,
suprindo uma carência que
a região possui. “No ano
passado, o complexo
portuário da Baía de Todos-
os-Santos movimentou
cerca de 33 milhões de
toneladas, e esta atividade
é um atrativo para empresa
da área de logística”.

O secretário da
Indústria, Comércio e
Mineração, James Correia,
destacou que o projeto é
pioneiro na Bahia e com
localização estratégica.
“Vai trazer uma condição de
desenvolvimento da
questão logística, da
implantação de
empreendimentos, de
forma muito mais
estruturada do que
acontecia até então. É
resultado do
desenvolvimento baiano. A
Bahia tem crescido muito e
está em uma posição
privilegiada”.

A expressão  “Ave” usada pelo Anjo
quando encontrou Maria mãe de Jesus  ao
anunciar  a  Boa Nova, me inspirou a
comentar desta vez para os nossos leitores,
sobre a importância de uma inovação legal
que trouxe de igual forma uma boa notícia
para tantas outras  Marias,  já não mais
em tempos bíblicos mas, nos nossos

conturbados dias.   A começar pela Maria da Penha Maia
Fernandes , uma biofarmaceutica que sobreviveu  a duas
tentativas de homicídio por parte do ex-marido, ficou
paraplégica, mas ainda assim, resistente,  se engajou na
luta pelos direitos da mulher e na busca pela punição dos
culpados por atitudes criminosas. No seu caso, a punição
do marido agressor só veio 19 anos e 6 meses depois,
mas,  sua luta por justiça levou o então presidente da
república a sancionar em 2006 a Lei 11.340 que foi batizada
com o seu nome  e é considerada uma importante conquista
no combate à violência doméstica e familiar contra as
mulheres.

 A lei Maria da Penha, trouxe uma série de medidas para
proteger a mulher agredida, ameaçada, ou cuja vida corre
risco, tais quais, a saída forçada do agressor de casa  e a
proteção dos filhos. A violência psicológica  passou a ser
caracterizada também como violência doméstica contra a
mulher. Conseguiu ainda alterar o nosso já caduco Código
Penal e permitir que agressores sejam presos em flagrante
ou tenham a prisão preventiva decretada. Também acabou
com as penas pecuniárias, aquelas em que o réu é
condenado a pagar cestas básicas ou multas para não ficar
preso. Talvez tudo isso que abordei até então não seja
nenhuma novidade para os antenados nos programas
televisivos sensacionalistas da hora do almoço, mas, trago
neste artigo algo relativamente novo  que muitos ainda não
se deram conta e  aproveitando deixo um recado aos maridos
ou companheiros tidos como “linha dura”, ancestrais da
pedra lascada: fiquem espertos, pois o direito não socorre
e quem dorme.

É que  desde fevereiro deste ano, a Lei se tornou ainda
mais rígida quando o Supremo Tribunal Federal - STF
determinou que o agressor possa ser processado mesmo
sem a representação da vítima, ou seja, ainda que a mulher
não denuncie o agressor formalmente ou  “ retire a queixa”,
o judiciário deve atuar, assim,  com a nova redação,  o
Ministério Público passará a ter a prerrogativa de denunciar
os agressores e as vítimas não poderão impedir que isso
aconteça.

 Antes, para ter validade, era  necessária uma
representação da mulher e a manutenção da denúncia contra
o agressor e isso na nossa rotina diária no escritório de
advocacia sempre foi uma dor de cabeça porque  já sabíamos
até o final do filme: filhos do casal em prantos, mulher
arrependida,  e vira e meche lá estava a cliente a nos procurar
para desistir da representação. Pois é, as estatísticas
indicam que até 90% das mulheres desistem no meio do
caminho , isso ocorre  tanto  por medo de retaliações do
companheiro,  por dependência financeira ou até mesmo
porque a mulher acredita na possibilidade de mudança de
comportamento do agressor, mas acaba terminando  em
reincidência da agressão.  E ai, nos filiamos ao que orienta
o colega Dr. Alberto Carvalho, competente criminalista, que
alerta: Desistir agora só  diante do Juiz.

A literatura criminal entende por violência doméstica,
aquela que: ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou
em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação.
Já, por outro lado, compreende-se por violência familiar
aquela que: acontece dentro da família, ou seja, nas
relações entre os membros da comunidade familiar  como:
pai, mãe, filha e outros. Agora, havendo qualquer violência,
a própria delegacia pode encaminhar o agressor para ser
processado.

Muitos ainda criticam a Lei alegando sua
inconstitucionalidade, principalmente por tratar-se de uma
Lei que discrimina os homens por ter o âmbito de aplicação
somente em relação às mulheres. Entretanto discordamos
dessa corrente haja vista, que de fato a violência contra a
mulher  já necessitava  de uma Lei especial, se não vejamos:
Pela lei brasileira, alguém que foi acusado de um crime não
pode ser preso até que sua culpa seja provada em um
julgamento justo. Em alguns casos previstos na lei pode
ser decretada a prisão preventiva com o objetivo de prevenir
que o acusado fuja ou cometa outros crimes antes do fim
do julgamento. Em casos de agressão física pura e simples
(sem morte, roubo, estupro ou outro crime associado)
dificilmente o acusado ficará em prisão preventiva por causa
disso. Até aí, a lei faz sentido e tenta ser o mais justa
possível ao não prender uma pessoa que pode ser inocente.

Porém, imagine um caso de agressão onde a pessoa
que bateu e a pessoa que apanhou moram na mesma casa
ou convivem na mesma família. Imagine agora que a vítima
é uma mulher e que seu agressor é um homem, maior e
mais forte. Durante o processo de investigação da denúncia,
o agressor é chamado para depor e, portanto, fica sabendo
que a mulher o denunciou. A situação mais comum é que a
vítima seja novamente agredida ou que receba ameaças
para retirar a queixa e encerrar a investigação. Essas
ameaças podem ser: novas surras, tirar os filhos de casa,
tirar o sustento da mulher e assim por diante. Ou seja, em
casos de violência doméstica o agressor tem poderes de
dominar sua vítima e é por isso que a lei penal comum não
cabe nestas situações..

Além disso, os danos psicológicos tendem a ser mais
profundos quando o agressor mora na mesma casa e a
vítima não tem para onde ir e é obrigada a conviver com o
medo. Com o tempo ficou claro para os legisladores que a
violência no âmbito familiar é diferente e, portanto, precisa
ser tratada de forma diferente. E agora,  avançando ainda
mais, a Lei Maria da Penha garante que até mesmo o vizinho
possa denunciar maus tratos contra a mulher do outro.
Assim, tomamos a liberdade de mudar o velho jargão popular
que passa a ter a seguinte redação: Em briga de Marido e
Mulher, qualquer um pode meter a colher. Ave Maria...

Ave Maria da Penha !

José Raimundo Fonseca é Bacharel em Direito,
professor, pesquisador em Ciências Criminais e Chefe
de Gabinete da Presidência da Câmara de São Fco. do
Conde.          jotta72@hotmail.com

Sargento Francisco assume a Prefeitura de
Candeias prometendo fazer um "faxinaço"

O presidente da Câmara
Municipal de Candeias,
vereador Sargento Francisco
(PMDB), tomou posse no cargo
de prefeito de Candeias no
último dia 22 de junho, em
cumprimento da decisão da
justiça eleitoral que, após ter
cassado os mandatos da prefeita
Maria Maia (PMDB) e seu vice
Antonio Raimundo dos Santos
(PT), determinou o presidente
da Câmara a assumir a gestão
da cidade. A cerimônia de posse
ocorreu no auditório da Câmara
de Candeias, e contou com a
presença de autoridades civis,
políticas e de nove dos 10
vereadores da Casa. A exceção
foi o vereador Jarinho (PTB),
que estava em viagem.

Diante da determinação
judicial constante no mandado
de notificação da excelentíssima
juíza eleitoral de Candeias, que
remete a decisão do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia TRE-
BA), no recurso eleitoral nº
136172, que ocasionou a
cassação dos mandatos da
prefeita e seu vice, e após a
revogação na última quinta-feira
(21), dada pelo ministro Marco
Aurélio Mello, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), da
liminar que mantinha Maria
Maia no cargo de prefeita,
Sargento Francisco assumiu a
Prefeitura Municipal passando
o seu posto de presidente da

Câmara para a sua então vice
vereadora Maribel Brasil (PSB).

Com a saída de Francisco
Silva Conceição, o suplente
Cassimiro Correia (PDT) é o mais
novo vereador do município.

Em seu primeiro discurso
como prefeito, Sargento
Francisco prometeu cumprir as
Constituições Federal e
Estadual, defender e cumprir a
Lei Orgânica do município,
promover o bem-estar dos
munícipes e exercer o cargo sob
a inspiração da democracia, da
legitimidade e da legalidade, e,
agradeceu a Deus, aos
vereadores e a todos os
candeienses e pediu o apoio de
todos, principalmente da
Câmara, para ajudá-lo a fazer um
trabalho diferenciado, embora o
tempo seja curto. “Certamente
não teremos muito o que fazer
nesse curto espaço de tempo,
mas acredito que com o apoio

de todos, principalmente dos
vereadores, os quais tenho
como meus amigos, não faltará
esforço para trabalhar para o
povo”, declarou.

Francisco ainda reconheceu
que há uma dificuldade muito
grande no município e muitos
problemas para enfrentar. Ele
pediu paciência, pois “não se
sabe como encontrará o
município, principalmente as
finanças e as secretarias.”

O novo prefeito aproveitou
para tranquilizar todos os
funcionários públicos e dizer
que não haverá ‘caça às bruxas’
em sua gestão. “Não tenham
nenhum receio, pois não temos
o perfil nem a pretensão de fazer
um ‘caça às bruxas’. Iremos, sim,
procurar harmonizar o Poder
Executivo com o Poder
Legislativo e com os próprios
servidores para que a gente
possa desenvolver o nosso

trabalho que serão de extrema
importância para o município de
Candeias”, apaziguou.

A cerimônia de posse foi
encerrada com a entoação do
hino nacional e as assinaturas
no Livro de Posse.

Plano de Governo
Após o ato de posse, o

prefeito Sargento Francisco
concedeu entrevistas à
imprensa e falou sobre os planos
para a sua gestão. Entre as
prioridades, estão a limpeza e
iluminação pública, apesar de,
segundo ele, a cidade estar
carente de muita coisa.

“Uma das primeiras ações do
nosso governo será fazer um
faxinaço na cidade, que se
encontra bastante suja e com
pouca iluminação. Precisamos
tratar da saúde da cidade, e a
limpeza será o primeiro passo”,
contou.

 Sobre mudanças no
secretariado, Francisco disse
ser possível manter, no máximo,
dois dos atuais Secretários. “Eu
preciso de pessoas
comprometidas e capacitadas.
Certamente não manteremos o
atual primeiro escalão. Este é um
momento de mudança e
colocaremos pessoas de
confiança nossa, mas estamos
analisando a possibilidade de
manter um ou dois secretários,
por entender que essas pessoas
que podemos conservar,
manteremos pelo perfil e
compromisso com a cidade”,
afirmou.

FABIANA ANDRADE
ASCOM / PMC e REDAÇÃO

O novo prefeito mudou praticamente todo o quadro de
secretários, mantendo apenas dois da gestão de Maria Maia
(PMDB). Algumas secretarias como as se Obras, Esporte e
Planejamento (titular atual - Janathan da Silva) continuam
sem definição.

Confira os nomes até aqui definidos: Chefe de Gabinete -
Eziquiel dos Santos Souza; Secretaria de Governo – Jackson
da Silva Oliveira; Secretaria de Administração – Ana Cristina
Silva Almeida; Secretaria de Saúde – Eduardo Andrade;
Secretaria de Finanças – Maria das Graças Ferreira

Nascimento; Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social – Janemarcia Nunes Oliveira;

Secretaria de Educação – Maria da Conceição Sobral
Gomes; Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura – Acassio
Roberto Ferreira; Secretaria de Serviços Públicos – Milton
Viana; Secretaria de Emprego e Renda – Firmino Augusto;
Secretaria de Cultura e Turismo – Humberto Pita, Secretaria
de Habitação - Marinalva Damascenoe Secretaria de Transito
– Tenente Aguinaldo.

Até o fechamento dessa edição ainda não tinha sido
nomeados os secretários de Planejamento e Infraestrutura e
Obras.

Última sessão da Câmara presidida por Sargento Fran-
cisco, que tomou posse como prefeito de Candeias

SECRETARIADO
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A prefeita Carmen Gandarela chegou à Câmara
Municipal de Madre de Deus, acompanhada do
vice-prefeito Adailton do Suape e do Secretário de
Governo da Prefeitura Luiz Montal

Madre de Deus comemora
23 anos de emancipação

Como vem acontecendo ao
longo dos últimos 23 anos,
a população de Madre de
Deus participou no último
dia 13 de junho, das
comemorações em
homenagem ao aniversário
de emancipação política e
administrativa da antiga
ilha de Caruapeba, que
pertencia ao município de
Salvador e que foi
emancipada por força da
Lei nº 7839/89, assinada
pelo então governador Nilo
Coelho.

Nesses 23 anos de vida,
Madre de Deus se
transformou num dos
aprasíveis lugares da Bahia
para se viver, tendo hoje
um dos melhores Índices
de Desenvolvimento
Humano (IDH) do Estado,
graças ao desempenho dos
seus administradores e dos
investimentos realizados
no município pela iniciativa

privada, sem falar na sua
privilegiada localização às
margens da Baía de Todos-
os-Santos.

A Festa
Para não fugir à

tradição, as comemorações
do 23º aniversário de
Madre de Deus, teve
Alvorada festiva com
espocar de fogos de
artifícios; Missa em Ação de
Graças, na Igreja Matriz;
Hasteamento das Bandeiras
do Município, do Estado e
do Brasil, e sessão solene na
Câmara Municipal. Antes
do início da sessão, a Banda
Musical da Polícia Militar
recepcionou os visitantes
tocando hinos cívicos e
marchinhas, na porta do
prédio da Câmara de
Vereadores.

Apesar das divergências
partidárias em virtude da
proximidade das eleições

municipais e dos últimos
acontecimentos políticos
envolvendo os dois
principais grupos da cidade,
culminando com a cassação
da ex-prefeita Eranita de
Brito e a alternância no
comando da Prefeitura,
onde os vereadores Dailton
Filho e Jefferson Andrade
se refezaram no cargo até
que uma eleição
suplementar fosse
realizada, com a vitória da
prefeita Carm em
Gandarela, o clima na
sessão solene foi de
tranqüilidade.

O presidente da Câmara
Municipal, vereador
Jefferson Andrade, iniciou
os trabalhos convidando a
prefeita Carmen Gandarela
e seu vice-prefeito Adailton
do Suape a fazerem parte da
mesa. Também foram
convidaos, o deputado
estadual Mario
Negromente Júnior, o
comandante da 1ª. CIPM,
de Candeias, Major Moisés
e o gerente geral da
Transpetro, Dr. Walter.

Discursos
O primeiro orador da

sessão solene foi o
deputado estadual Mário
Negromonte Júnior, que se
disse feliz em poder
participar, mais uma vez,
dos festejos em
homenagem ao aniversário

de emancipação de Madre
de Deus, salientando que se
sente honrado em poder
representar o município na
Assembléia Legislativa do
Estado.

Em seguida, fez uso da
Tribuna, o major Moisés,
comandante da Cia da
Polícia Militar em Candeias,
que parabenizou a
população pela bonita festa
e colocou os serviços da PM
à disposição das
autoridades, para ajudar no
combate à criminalidade
que vem aumentando no
município.

O presidente da Câmara
Municipal, Jeferson
Andrade convocou o vice-
presidente Anselmo Duarte
para asumir a presidência
da sessão e usou a Tribuna
para fazer um discurso de
agradecimento ao povo de
Madre de Deus pelo apoio
que lhe foi dado durante o
tempo que ocupou o cargo
de prefeito interinamente,
resaltando a importância da
participação da atual
prefeita em sua
administração

Já a prefeita Carmen
Gandarela, quebrando o
protocolo, convocou todos
os seus Secretários para
subirem ao palco e,
nominalmente agradeceu a
participação de cada um
em seu Governo,
aproveitando a
oportunidade para cobrar
agilidade nos projetos em
andamento, que segundo
ela, trará mais
desenvolvimento para a
cidade e bem estar para a
população.

Amigos comemoram
aniversário de Maria Sales

Maria Sales, entre os amigos Marcus Vinicius, Mailson Assis,
Cacau e Gilberto, no dia do aniversário

Dezenas de amigos e familiares
da empresária Maria Sales (ela
mantém um restaurante na rua
da Igreja, frequentado,
principalmente por
empresários, profissionais
libereais e políticos) se
reuniram no último dia 12 de
junho (Dia dos Namorados)
para comemorarem mais um
ano de vida da simpática
senhora.

Estavam lá, entre outros, o
ex-vereador Marcus Vinícius
(grande amigo da

"Madre de Deus
tem, hoje, um dos
melhores Índices de
Desenvolvimento
Humano da Bahia"

aniversariante), o bacharel em
Direito, Mailson Assis, os
radialistas J. Brito e Sérgio
Maurício e o empresário
Cacau. O jornal O Candeeiro
esteve representado pelo seu
editor, o jornalista Eduardo
Valença.

Os convidados tiveram
direito a uma deliciosa
feijoada, regada a muite wisky,
cerveja gelada e até a uma
canja e um trio nordestino, que
animou a festa.

UM SINDICATO DE LUTA
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CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

PR oficializa a candidatura da
ex-deputada Tonha Magalhães

Convenção do PSB homologa a
candidatura do pastor Isidório

PT homologa a candidatura de
Carlos Martins a prefeito

O PDT de Candeias oficializou
no ultimo dia 17 de junho, o
nome de Jair Cardoso como
candidato a prefeito do
município, com o apoio do
Partido Progressista (PP) e o
Partido da Mobilização Nacional
(PMN).

O Candidato aguarda as
convenções dos outros partidos
que devem integrar a sua
coligação majoritária e indicar o
vice-prefeito. Apesar de os
adversários colocarem em
dúvida a sua candidatura, Jair
surpreendeu a cidade quando
uma multidão o acompanhou
até o local do evento,
demonstrando apoio.

No Ideal Esporte Clube -
onde ocorreu a convenção, e em

Jair Cardoso recebeu o apoio do PMN e do Partido Progressista

O PSOL (Partido Socialismo e
Liberdade) de Candeias realizou
sua convenção no último dia 17
de junho, sacramentando sua
chapa para as eleições
municipais. Como já havíamos
noticiado, o candidato do
partido para a disputa do paço
municipal será o sociólogo
Cezar Miranda.

Cezar Miranda é um
militante histórico em Candeias,
tendo atuado sempre nos
bastidores, organizando e
fortalecendo organizações
comunitárias e políticas da
cidade.

Pois bem, desta vez ele
assumirá a frente de batalha e
representará os psolistas,
apresentando-se como

Centenas de pessoas, cerca de
duas mil, segundo os
organizadores do evento,
participaram da convenção do
Partido da República (PR),
realizada no Ideal Esporte
Clube, no último dia 30 de
junho, que homologou a
candidatura da ex-prefeita e ex-
deputada Tonha Magalhães,
para concorrer, mais uma vez, à
Prefeitura de Candeias, tendo
como candidato a vice-prefeito,

o empresário e radialista Carlos
Alberto, diretor da Baiana FM.

O deputado federal João
Bacelar, do PR, partido da
candidata, prestigiou a
convenção e fez um discurso
inflamado, entre outras coisas,
o deputado foil categórico ao
afirmar que, a candidatura da ex-
deputada Tonha Magalhães
surge do povo, em
reconhecimento ao grande
trabalho desempenhado por ela

nas duas gestões anteriores
(1996 a 2000 e 2001 a 2004). O
deputado também falou sobre o
mandato de Tonha Magalhães
na Câmara Federal.

Já e ex-deputada e ex-prefeita
Tonha Magalhães, que teve o
seu nome referendado na
convenção do Partido da
República denunciou que
“estamos vendo em Candeias
muitas alianças espúrias, feitas
na calada da noite e sem
qualquer respeito à população.
Com a gente é diferente. Nossa
aliança é com o povo”, afirmou
Tonha para uma plateia de
aproximadamente duas mil
pessoas, que lotou as
dependencias do Ideal Esporte
Clube e a rua do Passé.. “Não
adianta nossos adversários
apelarem para as chantagens ou
ameaças. Nossa campanha já
está na rua, já empolgou, e o
maior sinal disso é a quantidade
de gente que está aqui hoje.
Vamos trabalhar apresentando
propostas para que Candeias
volte a crescer com respeito.

Jair Cardoso  é oficializado
candidato a prefeito pelo PDT

Com uma grande festa realizada
no último dia 30 de junho, no
Mercado Cultural, com a
participação de mais de duas mil
pessoas, segundo os dirigentes
petistas, o Partido dos
Trabalhadores confirmou, em
sua convenção, a candidatura
do ex-secretário da Fazenda do
Estado, Carlos Martins à
prefeitura de Candeias, tendo
como seu companheiro de
chapa, o vereador Antônio

Gilson, o popular Bobó (PHS),
que até então era pré-candidato
a prefeito.

A convenção que ocorreu no
Mercado Cultural, na rua 13 de
maio, trouxe para Candeias
diversas lideranças políticas de
várias regiões do município, além
de membros do Partido do
Trabalhadores a nível estadual.
Prestigiaram a convenção que
homologou o nome Carlos
Martins como candidato a

prefeito de Candeias pelo PT, o
Secretário da Casa Civil do
Governo do Estado, Rui Costa;
a deputada estadual Maria Del
Carmem e o deputado federal
Emiliano José, todos do PT.

Carlos Martins chegou ao
Mercado Cultural, que já estava
lotado, acompanhado do seu
candidato a vice-prefeito, o
vereador Bobó e de centenas
militantes partidários.

Num discurso empolgado, o
deputado Emiliano José, disse
que Carlos Martins é o
candidato mais preparado para
assumir o comando de da
Prefeitura de Candeias. “Ele tem
como qualidades,
responsabilidade e competência
para administrar essa cidade.
Candeias tem jeito sim”, afirmou
o parlamentar petista.

Carlos Martins assegurou
que ele é o único candidato que
tem projetos para reconstruir
Candeias. “Nos temos projetos
de  infraestrutura, segurança,
saúde, além do apoio do
governador Jaques Wagner, da
presidente Dilma e do Lula”,
afirmou.

O sociólogo Cezar Miranda é o
candidato do PSOL de Candeias

O PSOL homologou a candidatura a prefeito de Cezar Miranda

Depois de muitas e idas e
vindas, com a troca do diretório
provisorio do partido, foi
homologada, na noite do último
dia 28 de junho, a candidatura
do Pastor Sargento Isidório
(PSB) à Prefeitura de Candeias.
Para compor a chapa como
candidata a vice prefeita foi
confirmado o nome de Lucrécia
Brito, que atua na área de
transporte alternativo.

Em seu discurso, já como
candidato a prefeito, o pastor
Sargento Isidório afirmou que
“meu projeto de governo vai
ser feito no meio do povo. É o
planejamento participativo, em
que o povo é que diz quais são

Sargento Francisco é candidato à
reeleição pelo  PMDB

toda rua do Passé, Jair foi
saudado pela população. “Jair
será o nosso prefeito. Conheço
ele desde menino quando
pegava carrinho de mão na feira.
Agora é sua vez de ajudar
Candeias” afirmou a dona de
Casa, Maria de Lourdes, 61,
moradora do distrito de Passé.

O clube estava lotado de
admiradores, correligionários e
da população local que foi
prestigiar o evento, onde o PDT
aprovou a coligação com o PP e
o PMN para a disputa eleitoral.

Jair Cardoso em seu discurso
relembrou sua infância difícil e
as dificuldades para se tornar
advogado. “Eu tenho orgulho
de ter sido feirante e ter pegado
carrinho de mão. Deus sabe o

que passei para me formar
advogado. Até fome tive que
passar, para conseguir estudar”,
relembrou.

O pedetista disse ainda que
não representa nenhum grupo
político da cidade: “Sou o
candidato do povo de Candeias,
não sou nem de A e nem de B. A
deselegância não cabe aqui com
nenhuma que passou. Mas
quem precisamos derrotar agora
é aquela que representa
novamente o atraso para
Candeias”.

Ele conclamou toda
população a se juntar ao projeto.
“Será a luta de Davi contra
Golias, mas vamos vencer. Quem
quer ganhar a eleição, não
escolhe os eleitores. Todos os
cidadãos são bem vindos”.

Jair adiantou ainda que irá
atacar logo de começo os
problemas referentes ao
trânsito da cidade que é caótico
e sinalizou outros avanços. “O
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica ainda é baixo
na nossa cidade e temos que
mudar isso. Vamos fazer uma
escola modelo em tempo
integral. E para nossa juventude
vamos fazer uma escola técnica
custeada com dinheiro da
prefeitura.”

alternativa de esquerda para a
cidade.

O candidato a vice na chapa
do PSOL será a jovem e
combativa promessa Diego
Lopes. Indignado com a situação
da cidade, Diego ingressou nas
fileiras do PSOL em 2010 e vem
mostrando que a juventude
candeiense tem conteúdo.

Na convenção, o PSOL
aproveitou para realizar um
debate junto à sua militância e
simpatizantes sobre a situação
de Candeias e sobre algumas das
propostas do partido. “A idéia
não é criticar por criticar ou
apresentar propostas
irrealizáveis ou megalomaníacas,
como alguns candidatos tem
feito por aí. Candeias precisa ser

recuperada, e essa recuperação,
para ser efetiva, tem que passar
pelo debate transparente com a
comunidade, e está é uma das
principais características do
PSOL. Nossa aliança é com o
povo, com quem discutiremos
as melhores soluções para os
problemas da nossa cidade”,
declarou Cezar Miranda.

Questionados a respeito do
por que estão lançando uma
chapa “puro sangue”, os
psolistas afirmaram que é
melhor andar só do que mal
acompanhado, defendendo que
não aceitam alianças com quem
fez ou faz parte dos grupos que
afundaram Candeias no caos em
que a cidade está mergulhada.
“Preferimos marchar com o
apoio do povo! Nós discutimos
idéias, não negociamos alianças.
Não nos interessa negociar
tempo de rádio ou cargos. Nossa
aliança é com o povo de
Candeias, a quem devemos
respeito e por quem lutaremos
sempre”, afirmou o Profº
Hamilton.

O evento contou com a
participação de Hamilton Assis,
membro do Diretório Estadual e
pré-candidato a Prefeito de
Salvador.

as prioridades”, afirmou o Pastor.
A homologação do nome do

Pastor Sargento Isidório como
candidato a prefeito de Candeias
pelo PSB, é resultado de um
acordo entre a Senadora Lídice

da Mata,  o atual presidente do
PSB de Candeias, Marcus
Vinícius e o próprio pastor
Sargento Isidório.

Estiveram presentes no
evento o deputado estadual
Capitão Tadeu (PSB), a
Presidente da Câmara Municipal
de Candeias, Maribel Brasil, o
1º Secretário do PSB Bahia,
Rodrigo Hita, o Presidente do
PRTB, Rogério da Luz, o
presidente do PSC de Candeias,
Presbítero Tadeu, o presidente
do PSB no município, Marcus
Vinícius, o vereador Jarinho,
pastores evangélicos, filiados ao
PSB, lideranças políticas e vários
religiosos.

Carlos Martins e Bobó são oficializados com candidatosTonha Magalhães e seu candidato a vice-prefeito, Carlos Alberto

Assessoria do PSOL

O PMDB de Candeias
surpreendeu as expectativas
políticas do município ao
realizar no último dia 30, a sua
convenção municipal,
homologando a candidatura à
reeleição do atual prefeito
Sargento Francisco, desfazendo
uma onda de boatos que davam
conta de que o prefeito apoiaria
a candidatura da ex-deputada
Tonha Magalhães (PR). O
prefeito anunciou sua decisão

pouco antes da convenção e
causou um rebuliço nas
articulações políticas do
município. Com a candidatura,
Sargento Francisco conseguiu
o apoio de partidos que,
teoricamente, apoiariam a ex-
prefeita Tonha Magalhães,
como o PTB presidido porJoão
Soares, e que tem em suas
fileiras o combativo vereador
Jarinho, e o PT do B, comandado
no município por Da Luz, e que

também tem um vereador:
Serrinha SS. 

Para justificar a sua decisão,
Sargento Francisco revelou que
não houve traição a Tonha. “Na
verdade, não foi um
rompimento, foi uma exigência
do nosso grupo. Se o PMDB
não tivesse candidatura própria,
os candidatos a vereador
renunciaria, deixando o partido
fora da eleição" explicou o
prefeito, em entrevista à
imprensa local.

A convenção do PMDB,
realizada na sede do partido, na
rua 21 de Abril, transcorreu
tranquilamente, reunindo várias
lideranças pemedebistas, além
dos dirigentes dos partidos que
formam a coligação, a exemplo
de João Joãoes (PTB) Antônio
Da Luz (PT do B). O evento não
teve a mesma pompa das
convenções do Partido dos
Trabalhadores (PT) e do Partido
da República (PR), que
aconteciam simultaneamente à
menos de 200 metros uma da
outra.

Prefeito Sargento Francisco é candidato à reeleição pelo PMDB

Pastor Isidório e Lucrécia

PCB e PPL também homologam seus candidatos
O Partido Comunista Brasileiro
(PCB) e o Partido da Pátria Livre
(PPL), realizaram a suas con-
venções e lançaram como
candidatos a prefeito e vice,
Ganival Santos/Gilson Amaral e
Nelson Testa e Marcelo Moura
Cardoso, respectivamente.



CidadeJunho de 2012 - Página 6 O Candeeiro

Aula especial para alunos da FAC

Foi num clima de muita
animação e criatividade, que a
turma do 1º semestre do curso
de Administração de Empresas
da FAC – Faculdade Regional
de Filosofia Ciências de Letras
de Candeias, apresentou um
trabalho de pesquisa,  no
último dia 30 de maio,  da
disciplina TGAI (Teoria Geral
da Administração), ministrada
pelo Prof. José Roberto T.
Sampaio.

Este trabalho teve como
objetivo principal despertar o
senso de pesquisa científica
entre os alunos, assim como
conhecer um pouco sobre a

cultura, a diversidade e o
comércio bilateral, que países
como Espanha, México e China
possuem com o Brasil. Houve
muito empenho por parte das
equipes, que brilharam na
apresentação e na exposição
de objetos relacionados à
cultura de cada país.

De acordo com o professor
José Roberto, esse tipo de
atividade na faculdade,
estimula o aluno a buscar mais
informações sobre os temas
sugeridos pelos professores.
“Estamos sempre buscando
despertar em nossos alunos o
interesse pelas matérias da
nossa grade curricular. O

trabalho de pesquisa ajuda
nesse sentido”, diz o
professor.

O curso de Administração
de empresas da FAC é um dos
mais procurados da Faculdade,
que oferece ainda os cursos de
Enfermagem e Pedagogia.
Segundo o professor Osvaldo
Miranda Filho, diretor geral da
FAC, o objetivo da instituição
é preparar bem os seus alunos
para a disputa acirrada no
mercado de trabalho. “Temos
procurado qualificar o nosso
quadro docente, para oferecer
uma boa formação aos nossos
estudantes”, pontuou.

Made in China Essas aí, brilharam

Ela falou pelos colegas

LBV participou da Rio+21
A Legião da Boa Vontade (LBV)
participou, de 13 a 22 de junho,
da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20. O evento,
que ocorreu no Rio de Janeiro/
RJ, marcou os vinte anos da
realização da Rio-92, tendo como
principal objetivo renovar os
compromissos políticos para o
desenvolvimento sustentável e
a erradicação da pobreza.

A Instituição realizou, com
o suporte do Departamento de
Assuntos Econômicos e Sociais
da Organização das Nações
Unidas (UN/Desa), o painel
temático “Cooperação
Construtiva”, reunindo
empresários, autoridades e
delegações de vários países. O
painel aconteceu no dia 17 de
junho, às 11h30, no Auditório
T9, no Riocentro, e teve a
participação das seguintes
autoridades: Andrei Abramov,
chefe da Seção de ONGs do UN/
Desa; Rodrigo Rollemberg,
senador da República do Brasil
e coordenador da Cúpula de
Legisladores da Rio+20; Daniel
Nava, secretário de Estado de
Mineração, Geodiversidade e
Recursos Hídricos do
Amazonas; Fábio Feldmann,
advogado, ambientalista e ex-
secretário do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo; Neilton
Fidelis da Silva, pesquisador do
Instituto Virtual de Mudanças
Globais (IVIG/Coppe-UFRJ) e
assessor técnico da Secretaria
Executiva do Fórum Brasileiro
de Mudanças Climáticas;
Marcos Terena, líder indígena;
e Danilo Parmegiani, mediador e
representante da LBV na ONU.

Ainda, na oportunidade, a
Instituição apresentou os
resultados do 9º Fórum
Intersetorial Rede Sociedade
Solidária — 6ª Feira de
Inovações, que reuniu, em março

deste ano, gestores,
profissionais e militantes de
organizações da sociedade civil,
de empresas e de órgãos
públicos, professores e
estudantes universitários, de
cinco países da América Latina
(Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai e Uruguai). Portanto,
durante o painel temático, a LBV
demonstrou as principais
contribuições que a América do
Sul pode oferecer para a redução
da pobreza e a promoção do
emprego e do trabalho decente
no contexto de uma economia
verde, temas em debate no fórum
da Rede Sociedade Solidária que
anteciparam as discussões
centrais da Rio+20.

Vale ressaltar que a Legião
da Boa Vontade possui status
consultivo geral no Conselho
Econômico e Social da ONU
(Ecosoc) e tem realizado desde
2004, com o suporte do UN/
Desa, fóruns que promovem
permanente diálogo e a troca de
experiências sobre boas práticas
que ajudam a combater os
maiores problemas da
sociedade. Na concretização
desses eventos, a LBV tem
contado também com o
importante apoio do Centro de
Informação das Nações Unidas
para o Brasil (Unic Rio) e de
outros órgãos, fundos e
agências das Nações Unidas

Cúpula dos Povos
A LBV ainda está em

constante diálogo com o grupo
“Religiões por Direitos” para
participar das atividades
autogestionadas da Cúpula dos
Povos na Rio+20 por Justiça
Social e Ambiental, um
importante espaço para a
sociedade civil. O evento
ocorreu de 15 a 23 de junho, no
Aterro do Flamengo.

As eleições e o blá,
blá, blá de sempre

ASCOM / LBV

DA REDAÇÃO

Com a proximidade das
eleições e a campanha se
acirrando, se confirma o
que todo mundo já sabia:
os (pré)candidatos
desancaram a fazer
promessas e propostas.
Até aí, tudo normal, tudo
dentro do script. E é
justamente isso que me
entristece: tudo está
dentro do script.

Explico: basta
questionar os candidatos
e perceber a mesma
ladainha de sempre. Em
alguns casos só muda a
roupagem. Preocupação e
promessas nas áreas de
educação, saúde,
segurança, esporte, lazer,
cultura, infraestrutura,
etc, fazem parte do roteiro
de quase todos.

É obvio que estas
devem, de fato, ser
preocupações de todos. O
que me deixa indignado é
perceber a enxurrada de
promessas e propostas
descabidas, irrealizáveis,
utópicas e,
d e s l a v a d a m e n t e ,
enganosas: numa só
palavra, eleitoreiras!

Os candidatos da
“oficialidade”, digo, dos
partidos tradicionais, se
esmeram em dizer que vão
construir novas vias, que
vão levantar escolas, que
irão embelezar a cidade,
que farão parcerias com
as demais instâncias de
governo, com a iniciativa
privada, que vão
revigorar o comércio, etc,
etc, etc.

Todos se esmeram em
defender a idéia de que
são o que Candeias
precisa... Discordo total e
completamente dessa

idéia (para não falar da
prática)! Candeias precisa é
de candeienses, daqueles de
verdade, que amam a sua
terra, que vivem nela (com
seus problemas e suas
virtudes) e, sobretudo, que
exerçam efetivamente a sua
cidadania!

Vejo um monte de gente
que sempre fez parte (direta
ou indiretamente) dos
governos que se sucederam
nos últimos 25 a 30 anos se
dizendo “o novo” na
política de Candeias. Gente
que passou os últimos anos
deitado em berço
esplêndido, sem tomar
nenhuma iniciativa para
tentar corrigir ou
denunciar os graves
problemas que a população
de Candeias vem
vivenciando, mas que
agora (e só agora) se
apresenta como sendo “o
novo”, a última esperança.

Curiosamente não vejo
os candidatos dos partidos
tradicionais defendendo a
abertura dos Conselhos
Municipais (para fazer com
que os cidadãos possam
acompanhar quanto entra
de verba carimbada na
cidade e como ela vem
sendo gasta), ou mesmo a
realização de consultas
públicas (com discussões
sobre ações necessárias nas
áreas onde normalmente os
candidatos fazem
propostas fantasiosas,
mirabolantes e
distanciadas do que é não
apenas possível, mas
necessário).

Estou cansado de ouvir
dizer que vão abrir diversas
vias de acesso à cidade
(sem explicar como será
feito); de ouvir falar em

dobrar os salários dos
professores e demais
servidores públicos (sem
indicar de que maneira); de
ouvir promessas de criação
de equipamentos como
hospitais especializados ou
centros culturais sem dizer
onde serão feitos, com que
recursos ou mesmo sem
consultar a população
sobre suas necessidades e
preferências).

Aliás, também cansei de
ver candidatos fazendo
campanhas milionárias
sem revelar de onde vem
esses recursos (que
normalmente são
provenientes de caixa 2 e
de interesses escusos e
sombrios). Por que será
que quase ninguém quer
fazer campanha com
transparência? Respondo:
para continuar enganando
o povo!

Chega de enrolação!!
Candeias precisa acordar, e
sua população precisa
participar incisiva e
ativamente da renovação
que a cidade tanto
necessita.

Precisamos deixar de
ouvir promessas vazias e
começar a nos preocupar
se elas são realmente
viáveis, como elas seriam
viabilizadas e
implementadas: sem dar
brecha para a enganação
eleitoreira.

É assim que penso, e é
por isso que clamo:
mudança sim, mas com
renovação de verdade, nos
conteúdos e nas práticas,
não apenas na aparência.
Mudança e renovação, com
ética e, sobretudo,
transparência e
participação popular!

Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias

27 Anos Ajudando
o Comércio de
Candeias a Crescer

CDL

Prefeito Sargento Francisco inicia
gestão com muito trabalho

NOVO GOVERNO O gestor municipal está realizando vistorias em locais públicos, reuniões
com o secretariado e ações emergenciais

FABIANA ANDRADE
ASCOM / PMC

O recém-empossado prefeito
de Candeias, Sargento
Francisco (PMDB), iniciou sua
gestão já arregaçando as
mangas. Com o lema
Trabalhando para o Progresso,
o peemedebista se reuniu com
seu secretariado e lideranças
locais já no primeiro dia de
trabalho na Prefeitura de
Candeias, no dia 25 de junho.
Ainda na primeira semana como
prefeito, Sargento Francisco
esteve visitando alguns locais
públicos da cidade, observando
as carências a fim definir quais
as ações que devem ser feitas
com mais urgência.

No dia 25 de junho,
acompanhado pelo secretário
municipal de Saúde, Eduardo
Andrade, o prefeito vistoriou as
instalações do Hospital
Municipal Ouro Negro e o Posto
de Saúde 24 horas. Já no dia 26,
o prefeito acompanhou a
assinatura dos contratos e
entrega das chaves dos imóveis
do ‘Programa Minha Casa,
Minha Vida’, no Ginásio de
Esportes do município. No ato,
secretários municipais como
Firmino Augusto (Emprego e
Renda), Janemarcia Nunes
(Desenvolvimento e Ação
Social), Humberto Pita (Cultura
e Turismo), Maria da Conceição
Sobral (Educação), Marinalva
Damasceno (Habitação),
Jackson Oliveira (Governo) e
Acassio Roberto Ferreira (Meio

Ambiente e Agricultura)
acompanharam o prefeito.

Após a entrega das chaves
do ‘Minha Casa, Minha Vida’, o
prefeito ainda visitou o Terminal
Rodoviário da cidade, ouviu a
população e fez anotações de
questões emergenciais para a
recuperação de Candeias.

No correr da semana, o
prefeito também atendeu
população, lideranças e
imprensa em seu gabinete no
Paço Municipal, realizou
despachos administrativos e
realizou novas reuniões com o
seu secretariado para
articulação da gestão da cidade.

Dois de julho
No domingo (1º), o prefeito

de Candeias participou da
Recepção do Fogo Simbólico,
que representa o marco

histórico e cultural da
Independência da Bahia
ocorrida em 2 de julho de 1923.
Na comemoração da
Independência, todo o
secretariado da gestão de
Sargento Francisco esteve
presente e participou ativamente
da celebração, seja auxiliando a
organização do evento ou
discursando sobre a data áurea
da Bahia.

O prefeito saudou a todos
os presentes e prestou
condolências à prefeita de São
Francisco do Conde, Rilza
Valentim, que se encontrava
doente e enviou a secretária
municipal de São Francisco do
Conde, Ana Cristina, para lhe
representar. Sargento Francisco
discursou sobre o 2 de julho
que, segundo ele, não é apenas
uma data, mas é um marco que

representa a conquista da
liberdade feita por um povo que
era movido pelo anseio
emancipador do país e que
lutava pelos direitos e justiça
social.

Após o discurso, o prefeito
recebeu das mãos do atleta de
São Francisco do Conde a tocha
com o Fogo Simbólico e passou
às mãos da atleta candeiense
Nilzete dos Santos. De
Candeias, secretários
municipais, lideranças
comunitárias e políticas e
população seguiram para
Simões Filho, acompanhando os
atletas que levavam a tocha a
pé.

A saída do Fogo Simbólico
com destino ao vizinho
município de  Simões Filho foi
animada por fanfarras de
Candeias.
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Assessoria de Imprensa
Partido Verde

Para divulgar e democratizar ainda mais o acesso às fontes de financiamento, a Secretaria de Cultura do Estado da
Bahia (Secult/BA) realizou, entre os dias 22 de maio e 10 de junho, Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais para
inscrição nos editais do Fundo de Cultura 2012.

As oficinas foram ministradas pelos representantes territoriais de cultura e coordenadores de macro territórios
da SecultBA  em mais de 100 municípios, garantindo que todos os Territórios de Identidade da Bahia fossem
contemplados. As Oficinas foram realizadas em Espaços Culturais da Secretaria e outros locais.

Secretaria de Cultura promove 
Oficinas de Elaboração de Projetos

Sessão da Câmara discute entrega das
casas do Minha Casa Minha Vida

A 15ª Sessão Ordinária realizada
no ultimo dia12 de junho, na
Câmara Municipal de
Vereadores de Candeias,
discutiu os tramites necessários
para que finalmente as 1.000
unidades residenciais do
Programa Minha Casa Minha
Vida sejam entregues. De acordo
com o gerente geral da Caixa
Econômica Federal de Candeias,
Eder Luiz Passos da Silva, a data
da entrega das chaves só será
definida na próxima semana.

O plenário esteve lotado de
pessoas, sendo a grande
maioria mutuários dos
empreendimentos. A sessão
contou com a presença de todos
os vereadores da Casa, exceto o
vereador Antonio Alberto. O
tema da sessão, que lotou o
plenário, foi proposto pela
vereadora Marivalda da Silva.

O gerente geral da Caixa
Econômica Federal, Eder
Passos, informou que está no

comando da unidade bancária da
cidade há pouco mais de um mês
e que procurou agilizar a parte
que cabia à Caixa realizar para
que as famílias pudessem
concretizar o sonho da casa
própria. Ele informou ainda que
a entrega das chaves, que seria
no último dia 18, teve que ser
adiada porque a Embasa atrasou
as instalações hidráulicas.

Eder Passos alerta aos
beneficiários que devem ficar
atentos quanto à divulgação do
local de assinatura dos
contratos, que foram efetivados
de 18 a 22 deste mês. “Peço que

os mutuários acompanhem pela
imprensa local onde serão feitas
as assinaturas, mas o local ainda
ficará a cargo do município
escolher e informar”, disse.

Outro conselho foi que os
moradores devem ocupar seus
imóveis em até três meses depois
da data de entrega das chaves,
sob pena de ter seu imóvel
tomado. “A tolerância máxima
que o programa oferece é de 90
dias ou alguns dias a mais se o
motivo da não ocupação for
justificado na Secretaria de
Assistência Social do município
e se o mesmo acatado”, alerta
Passos.

A população também
interagiu com o representante
da Caixa e os edis, tirando
dúvidas sobre o Programa. Os
vereadores e os beneficiários
presentes avaliaram a sessão
como positiva e proveitosa.

O Programa
O Programa Minha Casa

Minha Vida foi criado pelo
Governo Federal em 2009 e é

realizado em parceira com a
União, os Estados, os
Municípios e empresas. Só na
primeira fase do Programa, mais
de um milhão de moradias foram
entregues. Com o sucesso do
Programa, a presidente Dilma
Rousseff deu continuidade
criando o Minha Casa Minha
Vida 2, que pretende construir
dois milhões de casas e
apartamentos até 2014.

O público-alvo do programa
são famílias de baixa renda, de 0
a 3 salários mínimos. São
priorizadas na seleção as
famílias com risco social, com
pessoa deficiente, com crianças,
que morem em área de risco,
dentre outros critérios.

O Minha Casa Minha Vida
ajuda famílias com renda de até
R$ 5.000,00, oferecendo algumas
facilidades como descontos,
subsídios e redução do valor de
seguros habitacionais.

FABIANA ANDRADE
ASCOM / CMC

"Os imóveis devem ser ocu-
pados em até 3 meses da
entrega das chaves"

Eder Passos

Eder Passos, gerente da CEF

Foto: ROBOCOP

Para integrar chapa de Neto, PV apresentou
43 pontos para programa de governo

Em ato politico realizado no
ultimo dia 14 de junho, o Partido
Verde selou de vez seu destino
para as eleições 2012 e marchará
com a candidatura do Deputado
Federal ACM Neto para a
prefeitura de Salvador. O PV
indicou para a vaga de vice a
professora Célia Sacramento,
contadora, militante do
movimento negro, professora
da UFBA e UEFS além de
Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher.

Além da vice o PV
apresentou 43 pontos
programáticos uma Carta
Compromisso acinada por Neto
durante o ato. No compromisso
o PV apresenta o que considera
diretrizes essenciais para  o
começo de um projeto
sustentável para Salvador que
não pode ser pensada com a
cabeça no século 20, como o
enfoque metropolitano, a
economia criativa, o orçamento
participativo e o controle social

DIVULGAÇÃO

O Candeeiro

da gestão pública, a
transparência e o livre acesso a
informação, a intolerância com
a corrupção, o trabalho a partir
de meta e indicadores e a
profissionalização da
administração pública.

No capítulo Ecologia Urbana
está a revisão do PDDU e da
LOUS alvo recente de muitas
críticas, além da revisão no uso
de TRANSCONS, da
reestruturação do FUNDURBS,
a implantação de uma política
municipal de meio ambiente e a
criação de um conselho de
prefeitos e técnicos para pensar
os problemas da RMS.

Outro item destacado é a
implantação da Lei da Ficha
Limpa Municipal para os cargos

da administração pública
municipal.

O PV propõe ainda que
Salvador tenha uma economia
voltada para os setores criativos
e sugere a criação de políticas
públicas voltadas diretamente
para essa questão a partir do
enfoque da economia criativa.

No capítulo Mais
Mobilidade, Menos Tráfego,
itens ganham destaque: uma
política de ciclovias para a
cidade, a revisão das licitações
para linhas de ônibus e um novo
estudo Origem-Destino, e um
Plano Metropolitano de
Mobilidade.

Há ainda itens sobre saúde,
atenção aos animais, juventude,
gestão transparente, cultura,
saneamento, carnaval  entre
outros.

No final os compromissos de
campanha englobam o foco no
debate de propostas para a
cidade, a neutralização do
carbono emitido durante a
campanha, o comparecimento a
todos os debates possíveis, e
não praticar nenhum tipo de
ataques pessoais a adversários.

Leia, anuncie e
divulgue o seu jornal

Cassimiro Correia
assume uma Cadeira na
Câmara de Vereadores

Vereador Cassimiro Correia

A presidente Maribel Brasil leu o juramento que foi repetido pelo
vereador Cassimiro Correia, sendo observada por Jarinho

Cassimiro Correia (PDT), de 80
anos, o “velho camponês”,
como ele gosta de ser chamado,
foi empossado no último dia 26

de junho como o mais novo
integrante da Câmara Municipal
de Candeias, em substituição ao
ex-presidente da Casa, vereador
Sargento Francisco, que passou
a ocupar o cargo de prefeito,
com a cassação da prefeita
Maria Maia.

Asolenidade de posse foi
comandada pela atual
presidente da Câmara Municipal,
vereadora Maribel Brasil (PSB),

e contou com a presença dos
vereadores Jario Santos Silva, o
Jarinho (PTB), Antônio Alberto
Magalhães da Cruz, o Preto
(PR); Marivalda da Silva (PT);
José Carlos de Almeida, o
Serrinha SS  (PTdo B); Joseval
da Silva, o professor Val (PSD);
Andreia Testa (PMDB).

Esse será o quarto mandato
a ser exercido pelo velho
camponês na Câmara Municipal
de Candeias. A sua estréia no
parlamento foi em 1982, quando
implantou uma nova maneira de
atuação dos Vereadores,
atuando com independência e

sempre defendendo os
interesses dos menos
favorecidos.

Ao tomar posse no último dia
26 de junho, Cassimiro voltou a
usar a Tribuna para fazer um
discurso eloqüente,
denunciando o que ele chamou
de “ciclone da destruição”, se
referindo às últimas
administrações na Prefeitura de
Candeias.

Em Madre de Deus a disputa será entre
Dailton Filho e Carmen Gandarela

Vereador Dailton Filho Prefeita Carmen Gandarela

A peleja eleitoral na cidade ilha
de Madre de Deus será das mais
emocionantes dos últimos anos.
As convenções partidarias do
Partido dos Trabalhadores e do

PMDB, realizadas no último dia
30 de junho, homologaram as
candidaturas da atual prefeita
Carmen Gandarela, candidata à
reeleição e do vereador Dailton
Filho como candidato a prefeito
respectivamente.

Carmen Gandarela terá como
candidato a vice-prefeito em sua
chapa, o atual presidente da Câ-
mara Municipal, Jeferson ndrade
(PP), que também pleiteava ser
candidato a prefeito.

Já o vereador Dailton Filho
(PMDB), que foi presidente da
Câmara por dois mandatos e che-

gou a oaupar a cadeira de prefei-
to por alguns dias, terá como
companheiro de chapa, o ex-ve-
reador Hamilton Pereira, do
(PPS).

Candidato Nelson Testa (PPL)

O Partido da Pátria Livre (PPL) terá
candidatura própria em Candeias
A convenção do Partido da Pá-
tria Livre (PPL), recém organiza-
do em Candeias e presidido pelo
empresário Abraim Obreci, reali-
zada no último dia 29 de junho,
homologou as candidaturas de
Nelson Testa e Marcelo Moura
Cardoso, como candidatos a pre-
feito e vice-prefeito, respectiva-
mente.

O evento, realizado na sede
do partido, na rua da Paz, centro
de Candeias, contou com a pre-
sença do presidente do Diretório
Estadual do PPL, Humberto

Moreira, do presidente munici-
pal, Abraim Obreci e de lideran-
ças que apoiam a candidatura de
Nelson Testa.

O candidato Nelson Testa
afirmou ao O Candeeiro que tem
elaborado um programa de go-
verno para atender aos anseios
da comunidade. "Vamos fazer
uma revolução nessa cidade. O
nosso principal objetivo é só em-
pregar na Prefeitura pessoas que
moram em Candeias. Todos os
fornecedores têm que ser de
Candeias", garantiu Testa.
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Maior Espaço - Melhor Atendimento - Ao lado da SC Transportes - Candeias -Bahia

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) 3601-9256 - 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.


