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O prefeito Sargento Francisco esteve com o governador Jaques Wagner

Carol Garcia / GOVBa

O Governador Jaques
Wganer recebe o prefeito
Sargento Francisco
O Prefeito de Candeias,
Sargento Francisco manteve
uma audiência com o
Governador do Estado,
Jacques Wagner, no último
dia 10 de março. Na
oportunidade, o prefeito
estava acompanhado pelo
deputado federal Paulo
Magalhães, que vem
representando o município
de Candeias no Congresso
Nacional.

Na reunião, o prefeito
Sargento Francisco
entregou ao governador
Jaques Wagner um
documento com uma série
de reivindicações para o
município a exemplo da
reforma do estádio
municipal David dos Santos
Caldeira; reforma e
requalificação da Central de
A b a s t e c i m e n t o ;
repavimentação do trecho

da BA 522 entre o trevo da
fábrica da Moliza, na Caroba,
e a entrada da RLAM, no
trevo da Resistência, além
do remanejamento e
construção de um novo
Terminal Rodoviário.

O Governador mostrou-
se bastante sensível às
solicitações, tendo como
compromisso avaliar as
possibilidades e atender aos
pleitos do prefeito.

O Candeeiro

abdias alves

Uma animada caminhada
realizada no último dia 7 de
março, com a participação
de dezenas de mulheres
candeienses e uma sessão
especial na Câmara de
Vereadores, promovida

pela bancada feminina no dia
13, marcaram as
comemorações alusivas ao
Dia Internacional da
Mulher, em Candeias. Na
sessão especial, a doutora
Priscila Toledo, professora

da Universidade Federal da
Bahia – UFBA, proferiu uma
excelente palestra,
mostrando a atuação da
mulher no mundo moderno,
a sua atuação no mercado de
trabalho e o seu

relacionamento com os
homens.

História do 8 de março
No dia 8 de março de

1857, operárias de uma
fábrica de tecidos, situada na

cidade norte americana de
Nova Iorque, fizeram uma
grande greve. Ocuparam a
fábrica e começaram a
reivindicar melhores
condições de trabalho, tais
como, redução na carga
diária de trabalho para dez
horas (as fábricas exigiam
16 horas de trabalho diário),
equiparação de salários com
os homens (as mulheres
chegavam a receber até um
terço do salário de um
homem, para executar o
mesmo tipo de trabalho) e
tratamento digno dentro do
ambiente de trabalho.

A manifestação foi
reprimida com total
violência. As mulheres
foram trancadas dentro da
fábrica, que foi incendiada.
Aproximadamente 130
tecelãs morreram
carbonizadas, num ato
totalmente desumano.

Porém, somente no ano
de 1910, durante uma
conferência na Dinamarca,
ficou decidido que o 8 de
março passaria a ser o “Dia
Internacional da Mulher”,
em homenagem às mulheres

que morreram na fábrica
em 1857. Mas somente no
ano de 1975, através de
um decreto, a data foi
oficializada pela ONU
(Organização das Nações
Unidas).

Objetivo da Data
Ao ser criada esta data,

não se pretendia apenas
comemorar. Na maioria
dos países, realizam-se
conferências, debates e
reuniões, cujo objetivo é
discutir o papel da mulher
na sociedade atual. O
esforço é para tentar
diminuir e, quem sabe um
dia terminar, com o
preconceito e a
desvalorização da mulher.
Mesmo com todos os
avanços, elas ainda sofrem,
em muitos locais, com
salários baixos, violência
masculina, jornada
excessiva de trabalho e
desvantagens na carreira
profissional. Muito foi
conquistado, mas muito
ainda há para ser
modificado nesta história.

Dezenas de mulheres candeienses participaram da caminhada do Dia Internacional da Mulher

Caminhada e sessão especial na Câmara
marcaram o Dia Internacional da Mulher

Fonte: Site: Sua Pesquisa.com

Prefeitura de Candeias
concede 30% de adicional
de periculosidade para os
vigilantes
O prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, reuniu-
se na manhã do último dia
20 de março com
representantes do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais para discutir o

reajuste salarial da
categoria.

Na oportunidade ficou
acordado que os vigilantes
irão ter um adicional de
periculosidade de 30%, pago
a partir deste mês de março.

Leia ainda nesta edição:
A coluna Pimenta na Política, do
jornalista José Eduardo e os

artigos do pssicólogo Vladimir
Nascimento e do mestre

José de Paiva Netto.
Todos estão na página 02. Confira!


