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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA
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O município de Candeias locali-
za-se a uma latitude 12º40’04" Sul e
a uma longitude 38º33’02" Oeste,
estando a uma altitude de 97 me-
tros. Sua população estimada em
2004 era de 81.319 habitantes. A
sede do município fica a apenas 50
quilômetros de Salvador, pela BR
324 e BA 522

Tá todo mundo lendo...

O município de Candeias estará
comemorando no próximo dia 14 de
Agosto, o seu quadragésimo oitavo
aniversário de emancipação política.
De 1958 para cá, muita coisa mudou
na cidade. De antigo distrito e
subúrbio de Salvador, Candeias se
transformou num dos mais
importantes municípios da Bahia,
graças ao petróleo encontrado em suas
terras e à instalação do Centro
Industrial de Aratu, o CIA Norte.

Hoje, a cidade ganha o seu presente
antecipado. Graças ao empenho do
presidente da Câmara Municipal,
Antônio Coutinho de Freitas (Arigatô)
e aos demais vereadores que
compõem o Legislativo Municipal,
está sendo inaugurada a nova sede do
Parlamento de Candeias.  PÁGINA 6

Candeias ganha seu Palácio Legislativo

Avante Brasil, rumo ao Hexa!
Com uma construção de linhas arrojadas e arquitetura futurista, a Câmara Municipal de Candeias é uma obra que orgulha

a todos os candeienses, tornando-se um dos prédios públicos mais modernos da Região Metropolitana de Salvador

A caminhada da Seleção Brasileira de Futebol rumo à conquista do hexacampeonato mundial na Alemanha, começou no último dia 15 de maio, quando o
técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira convocou os 23 jogadores que irão representar o “país do futebol” em terras germânicas. Ao contrário de outras

convocações, esta seleção de Parreira parece ter sido a mais próxima do gosto dos torcedores, já que nem uma grande injustiça foi cometida. As únicas
surpresas foram as convocações de Gilberto e Cris.

Veja a lista com os 23 convocados: Goleiros: Dida, Rogério Ceni e Júlio César; Laterais: Cafu, Roberto Carlos, Gilberto e Cicinho; Zagueiros: Juan,
Lúcio, Luizão e Cris; Meios campistas: Emerson, Zé Roberto, Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Edmilson, Juninho Pernambucano, Gilberto Silva e Ricardinho;

Atacantes: Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred;  Técnico: Carlos Alberto Parreira. Vamos ficar aqui torcendo para que "os canarinhos de ouro" tragam mais esse
título para o Brasil.

Parreira Dida Rogério Ceni Júlio César

Juan Lúcio Luizão Cris

Cafu Roberto Carlos Cicinho Gilberto

Emerson Zé Roberto Kaká R. Gaúcho

Mineiro J. Pernambucano Gilberto Silva Ricardinho Ronaldo Adriano Robinho Fred

ARTE: VINICIUS ALVIM

Os moradores da Pitanguinha Velha ganharam um
moderno Posto Médico onde vai funcionar duas Unidades
do Programa de Saúde da Família.        PÁGINA 7

Prefeito de Simões
Filho inaugura obras

Mais uma vez o
presidente da
Câmara Municipal
de Madre de Deus,
Adailton Cosme dos
Santos, o Adailton
do Suape, inovou
nas comemorações
que marcaram os 17
anos de
emancipação
política e
administrativa de
Madre de Deus.

PÁGINA 5 Adailton presidiu a Sessão Solene

Câmara inovou na festa da
emancipação de Madre de Deus



Junho de 2006 • Página 2

 ocandeeiro@terra.com.br
Eduvalença

Mil

7

Pimenta na Política

Eduardo Valença

OPINIÃOO Candeeiro

EDiretor Superintendente
J  José Eduardo dos Santos

Diretora de jornalismo

       Sophia Mídian Bagues

Editor-Chefe

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

 Diagramação
Yuri Alvim

O Candeeiro Editora Ltda.

     CNPJ 14.491.781/0001-79

                  Endereço:

Rua 21 de Abril - 2º Andar - Centro

Fones:(71) 3601-6298 / 9987-0469

              Candeias – Bahia

E-mail: ocandeeiro@terra.com.br

Consultora Jurídica
 Dra. Emanuelle O. SilvaFundado em fevereiro de 2005

 por José Eduardo dos Santos

Ilustração
ValtérioEduardo Valença

Impressão
 A Tarde Serviços Gráficos

Fotografia
Vinicius Alvim

A

Ele foi afastado da
Igreja Católica,
procurou o
Candomblé e não se
deu bem. Resolveu
então buscar refúgio
numa boate gay,
parece que também
não foi bem aceito, já
que, desolado, tomou
“todas” e foi
encontrado cheio de
“pileque” numa rua da
Barra. Esse é o
“famoso” Padre Pinto.
Pode?

Tem gente que
gosta de festa...

...esse aqui
adora!!!

As colméias são o símbolo do viver
em sociedade ou como feixe de varetas.
A cooperação social, seja ela de
vizinhos que trocam “bocados de
açúcar” ou de uma cooperativa de
produtores de leite, potencializa o
grupo. Nesses casos não se deve
pensar no benefício próprio; não existe
lugar para a ganância e o
individualismo.

No início do século XVII surgiram
os primeiros quilombos, verdadeiras
repúblicas não premeditadas de negros
escravos. De forma espontânea
nasciam esses agrupamentos de
negros fugidos dos cativeiros,
espantados com os infortúnios a que
eram submetidos pelas sinhás e pelos
feitores que os condenavam a
impiedosos açoites e marcações a ferro
quente. Aliavam-se para resistirem aos
assédios dos capitães do mato.

Existem duas versões para o termo
quilombo: do quimbundo kilombo,
usado primeiramente para designar
fortificações dos jagas (designação
dos povos que invadiram o Congo e
Angola no final do século XVI) que
por extensão passou a nomear
fortificações de negros fugidos dos
cativeiros e a tradução na língua banto,
que significa “povoação”. Essas
povoações funcionavam como
núcleos habitacionais e comerciais. A
palavra “mocambo”, muitas vezes, é
usada como sinônimo de quilombo.

Os quilombos representavam uma
forma de resistência e combate à
escravidão. Rejeitando a cruel forma
de vida, os negros buscavam a
liberdade e uma vida com dignidade,
resgatando a cultura e a forma de viver
que deixaram na África. Para
historiadores, um quilombo é um
esconderijo de escravos fugidos e tal
prática seria uma das formas comuns
de luta contra a escravidão. Tais
espaços constituíam formas grupais de
resistência e de afirmação de uma
comunidade unida não só pela cor, mas
também pela condição de sofrimento.

Na invasão holandesa a
Pernambuco (1639), muitos dos
senhores de engenho acabaram por
abandonar suas terras. Este fato
beneficiou a fuga de um grande número
de escravos, os quais buscaram ajuda
no Quilombo dos Palmares, localizado
em Alagoas. Criado no final de 1590 a
partir de um refúgio de escravos
localizado na Serra da Barriga, Palmares

se fortificou. Transformou-se num
estado autônomo, resistiu aos ataques
holandeses, luso-brasileiros e
bandeirantes paulistas. No ano de
1670, este já abrigava em torno de 50
mil escravos. Logo mais, em 1694, no
episódio conhecido como “Tróia
Negra” foi exterminado o último reduto
palmerino, quando hordas de negros
saíram debandados pelo sertão.

Desde a abolição da escravatura,
cuja mártir foi a princesa Isabel, não
existem mais quilombos, porém
comunidades remanescentes se
instalaram em vários estados do país:
São Paulo, Rio de Janeiro, Pará,
Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Sergipe, Goiás,
Amapá e Bahia. No total, 743 foram
identificadas, mas só 29 foram tituladas
oficialmente pelo governo. Estas
comunidades detêm os Direitos
Culturais Históricos assegurados
pelos artigos 215 e 216 da Constituição
Federal, que tratam das questões
relativas à preservação dos valores
culturais da população negra. Além
disso, suas terras são consideradas
Território Cultural Nacional.

Estima-se que 2 milhões de
pessoas vivam nestas comunidades
organizadas para garantir o direito à
propriedade da terra. Segundo a
Fundação Cultural Palmares, do
governo federal, que confere às
comunidades o direito ao título de
posse da terra, os habitantes
remanescentes dos quilombos
preservam o meio ambiente e respeitam
o local onde vivem. Mas sofrem
constantes ameaças de expropriação e
invasão das terras por inimigos que
cobiçam as riquezas em recursos
naturais, fertilidade do solo e
qualidade da madeira.

Embora existam em número
considerável, por quase todas as
regiões do Estado, os livros didáticos
que tratam da história da Bahia fazem
pouca referência à existência de
quilombos. São eles: o Quilombo do
Rio das Rãs (conhecido como A
Fazenda Rio das Rãs, situado a 70 km
de Bom Jesus da Lapa), o Quilombo
do Bananal e o Quilombo da Barra
(localizados ao sul da Chapada
Diamantina, a 15 km de Rio de Contas,
o quilombo da Torre de Garcia
d’Ávila,o quilombo de Jacuípe, o
quilombo de Jaguaripe, o quilombo de
Maragojipe, o quilombo de Muritiba,

o quilombo de Cachoeira, o quilombo
de Itaberaba (Orobó), o quilombo de
Andaraí, o quilombo de Tupim (atual
“Boa Vista do Tupim”), o quilombo de
Xique-Xique e o quilombo do Buraco
do Tatu (Mares de Cabula e arredores
de Itapoã). Devido a estudos
históricos particulares vêm sendo
“descobertas” outras comunidades
remanescentes de quilombo, como a
do Cinzento, incrustado na região
Sudoeste da Bahia, próximo à cidade
de Planalto, a 77km de Vitória da
Conquista e 450 km da capital.

Segundo Graziele de Lourdes
Novato Ferreira, historiadora da
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, Uesb,”a vinda dos primeiros
negros para o Cinzento está associada
às comunidades estabelecidas à
margem do Rio Gavião” por volta de
1810 e 1860. Segundo relatos dos
antigos moradores, os fundadores de
Cinzento são da região da Chapada
Diamantina, mais precisamente do
antigo “Arraial dos Crioulos” e o
sobrenome Pereira Nunes ,
predominante em Cinzento, é o mesmo
de um antigo proprietário de escravos
da região de Rio de Contas. Ana
Isidora (107 anos) afirma que os
primeiros moradores vieram “currido”,
sugerindo que a chegada deu-se de
forma clandestina, pois a vinda se deu
“à meia-noite, terça-noite”.

O que levaria os primeiros
moradores a abandonarem o local
onde viviam e se deslocarem para uma
terra com tantas adversidades –
terreno acidentado e ausência de
fontes naturais de água - como a de
Cinzento? Certamente, fugiam da
escravidão e buscavam no local a
formação de uma irmandade com base
primeiro na cor e depois no parentesco,
já que a endogamia é uma prática
comum até hoje.Os cinzentenses são
negros de pele bem escura, todos
muito parecidos. Graziele assim os
descreve, “fisicamente, são de estatura
mediana, chegando até 1,70, fortes,
troncudos, de narinas alargadas,
dentes largos e brancos, cabelos
crespos e pés consideravelmente
grandes.”

A endogamia (casamento entre
parentes, especialmente primos) se
justifica como forma de manutenção
das terras da família em caso de
divisão. Essa valorização da terra não
é apenas uma forma de sobrevivência
particular, mas de todo o grupo; pois,
da unidade territorial depende a
unidade da coletividade.

Os remanescentes
Sophia Mídian

O vereador Toinho Bordoni, líder da prefeita na Câmara
Municipal, apresentou na última sessão realizada na antiga sede do

Parlamento Municipal, dia 08 passado, um Projeto de Lei solicitando
que a Prefeitura faça o tombamento desse importante monumento,

que já abrigou a Prefeitura, o Fórum, a Câmara Municipal de
Vereadores, e até a Coletoria Estadual, para transformar em

Patrimônio Histórico e Cultural.
De acordo com o Vereador, o antigo prédio da Câmara foi o

primeiro patrimônio público do município, já que foi construído na
gestão do primeiro prefeito de Candeias, o médico Gualberto Dantas
Fontes, que para concluir a obra teve que tomar dinheiro emprestado,

uma vez que a receita do município era muito pequena e não dava
para arcar com as despesas correntes.

Toinho conta, que o próprio prefeito Dr. Gualberto saía na feira
livre cobrando os impostos dos mascates, com o objetivo de aumentar
a renda municipal. Como na época a feira de Candeias era uma das

maiores da Região Metropolitana de Salvador, a arrecadação do
município era baseada nos impostos municipais, que foram utilizados

para a construção da maior obra pública de Candeias, na época.
Com esse Projeto de Lei e um outro, que Toinho Bordoni

apresentou para denominar o antigo prédio da Câmara, de Solar Dr.
Gualberto Dantas Fontes, o Vereador homenageia um dos políticos

mais corretos e importantes da história de Candeias.

Patrimônio Histórico

Tomara que façam efeito na
próxima campanha eleitoral, as ações
do Ministério Público, da Associação
dos Magistrados do Brasil e da
própria Justiça Eleitoral, chamando a
atenção do eleitor para fiscalizar os
gastos dos candidatos nas eleições
do próximo dia 3 de outubro.

Os políticos, de todas as matizes,
estão acostumados a usar a máquina
pública para eleger seus candidatos.
Todo mundo tem conhecimento que
alguns prefeitos usam e abusam do
erário público para financiar as
campanhas de alguns deputados.

Com essa campanha que a AMB
lançou, prevenindo a população a
denunciar os candidatos que
ostentem gastos inconcebíveis,
espera-se que esses políticos
inescrupulosos, tomem vergonha e
evitem gastar o dinheiro das
Prefeituras em benefício próprio.

Ao eleitor cabe fiscalizar os
candidatos que estão gastando
verdadeiras fortunas públicas para se
eleger, e denunciar ao Ministério
Público e ao Tribunal Regional
Eleitoral.

 Vamos eleger os candidatos que
estão mesmo comprometidos com os
interesses dos Municípios, do Estado
e da Nação. Chega de mensalão,
sanguessugas, dólares na cueca,
avião cheio de dinheiro, e por aí vai...

Gastos públicos

Nando apóia Maria
O empresário Luiz Fernando, da

Nando´s Sat, líder comunitário do
distrito de Amado Bahia, no município
de Mata de São João, decidiu apoiar a
candidatura da ex-prefeita de Pojuca
Maria Luíza Láudano para deputada
estadual.

Nando justificou a sua iniciativa,
dizendo que Maria Luíza tem um
grande leque de serviços prestados à
comunidade do seu município.
Recentemente, o jovem empresário
teve uma reunião com a ex-prefeita,
onde foram discutidas algumas ações
que serão implementadas em Amado
Bahia, caso Maria Luíza consiga se
eleger.

Serrinha

O vereador José Genival Moreira
(Serrinha) está mesmo com prestígio
junto à administração municipal. Ele
se orgulha em dizer que todas as
reivindicações que tem feito à prefeita
Amiga Ju estão sendo atendidas.

Serrinha cita que conseguiu
recentemente a instalação de
redutores de velocidade no bairro da
Areia; autorização para total
recuperação, com construção de
passeios na rua Egberto Costa, no
bairro Nova Candeias e a instalação
do estacionamento rotativo ao lado
da Central de Abastecimento.

O Vereador se diz um fiel aliado da
prefeita, por isso, acredita que tem
recebido um tratamento especial por
parte da administração. Serrinha está
em seu segundo mandato como
vereador e é uma liderança
consolidada no município.

A ex-prefeita Maria Maia já
decidiu: será mesmo candidata a
deputada estadual. Maior liderança
política individual em Candeias, onde
foi prefeita, vice-prefeita e secretária
municipal, Maria Maia teve quase 18
mil votos nas eleições de 2004 e isso,
lhe credencia a disputar uma cadeira
na Assembléia Legislativa.

Filiada ao PMDB, sendo
presidente do partido, Maria Maia
ficou na suplência de deputada nas
eleições de 1998. Ela diz que Candeias
precisa de um deputado que realmente
defenda os interesses do município.
A candidatura será referendada na
convenção do PMDB que acontecerá
no final do mês.

Maria é candidata

Louvável a iniciativa do presidente
da Câmara Municipal de Candeias,
Antônio Coutinho de Freitas
(Arigatô), em promover uma Sessão
Especial, para marcar a despedida dos
Trabalhos Legislativos no antigo
prédio da Câmara de Vereadores.

Para a Sessão Especial, o
presidente Antônio Coutinho
convidou todos os ex-vereadores que
exerceram mandatos desde que
Candeias foi emancipada em 1958. Na
oportunidade o vereador Toinho
Bordoni apresentou um Projeto de Lei
para tornar o velho prédio em
patrimônio histórico com o nome de
Solar Dr. Gualberto Dantas Fontes.

Despedida

O deputado José Carlos Araújo,
que por mais de 10 anos é o
parlamentar mais votado no
município de Madre de Deus, sendo
seu representante tanto na Câmara
Federal, como na Assembléia
Legislativa, pode começar a se
preocupar com a sua votação nas
próximas eleições na cidade.

A prefeita Eranita de Brito (Nita),
anunciou na semana passada que o
seu grupo político não mais votará no
Deputado. Assessores da Prefeita
informam que a decisão foi tomada
depois que a ex-prefeita Carmem
Gandarella anunciou que também
votará em Zé Carlos. Como as duas
estão rompidas politicamente, os
aliados de Nita acham que Carmem
quer pegar “carona” na votação que
a prefeita daria ao Deputado.

Esses mesmos assessores dizem
que com cada uma apoiando um
deputado diferente, dará para medir
quem tem mais prestígio no município.
Como conhecemos bem o Deputado,
achamos que ele fará de tudo para ser,
mais uma vez, o mais votado de Madre
de Deus. Vamos esperar as eleições
pra ver!

De acordo com uma fonte, caberá
ao senador Antônio Carlos
Magalhães indicar o candidato a
deputado federal que deverá ser
votado por Nita e seu grupo. Já que o
deputado estadual será Sandro Régis,
indicado pelo governador Paulo
Souto.

E agora José..?
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                                               * Por Waldyr Soares

 Diversificar a clientela, ampliar o número de alunos,
preenchendo horários de menor movimento, e ainda
sem a necessidade de grandes alterações na infra-
estrutura é o sonho de qualquer gestor de academia.
Apostar em dois nichos aparentemente tão distantes
como o infantil e a terceira idade oferece essa
oportunidade. Segmentar o atendimento visando
crianças e sêniors demanda mais planejamento e
investimento em mão de obra especializada que em
equipamentos exclusivos. Executados de forma correta,
são garantia de maior rentabilidade.

 Na verdade, o foco em crianças e idosos deve ser,
até certo ponto, encarado como uma contribuição das
academias para a saúde pública. O público infantil
convive, em nível mundial, com o fantasma da
obesidade. A terceira idade tem cada vez mais
representantes que precisam de atenção para se
manterem ativos na sociedade. Tudo isso por ‘culpa’
do progresso. Mais tecnologia pode levar tanto a
inatividade física precoce, como a longevidade. Nesse
quadro, o papel da indústria do fitness é fundamental.

 Atualmente, a terceira idade representa algo
próximo a 9% de uma população estimada de mais de
185 milhões de habitantes do Brasil, número que deve
crescer nos próximos anos. De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 1980
existiam cerca de 16 idosos para cada 100 crianças.
Em 2000, essa relação praticamente dobrou, passando
de 30 para 100. Segundo projeção do próprio instituto,
em 2050 teremos 105,6 idosos para esse mesmo
número de meninos e meninas. Planejamento familiar
e avanços no campo da saúde são os principais
responsáveis por essa nova realidade.

 Não apenas o Brasil, mas a América Latina e o
mundo estão ‘envelhecendo’. A boa notícia é que está
envelhecendo com perspectivas - e necessidades - de
se manter ativa. Os números do Censo 2000 apontam
que 62,4% dos idosos são responsáveis pelos
domicílios brasileiros, observando-se aumento em
relação a 1991, quando representavam 60,4%. Embora
os dois últimos Censos tenham mostrado que a renda
média da terceira idade ainda é menor do que a da
população com até 59 anos de idade, seu crescimento
foi maior nesse período, atingindo 63% entre 1991 e
2000 contra 42% dos ‘jovens’. De 1991 para 2000, o
rendimento médio do idoso responsável pelo domicílio
passou de R$ 403,00 para R$ 657,00. Separando por
gênero, os homens ganham, em média, mais do que
as mulheres: R$ 752,00 contra R$ 500,00.

 Na outra extremidade estão meninos e meninas
‘presos’ em apartamentos e condomínios, limitados e
seduzidos pelo trio computador/televisão/videogame,
e famintos por guloseimas industrializadas e fast foods.
A má notícia é que este quadro não se limita somente
a grandes centros e o risco da obesidade infantil cresce
tanto no Brasil (estima-se em 10% a população infantil
brasileira obesa, número cinco vezes maior que há 20
anos), como na América Latina, seguindo o que já
ocorre, hoje, nos Estados Unidos. A boa notícia é que
os norte-americanos começaram a se mexer e os
latinos devem, gradativamente, fazer o mesmo.

 Motivados pela inatividade dos pais, pelo
entretenimento passivo e pelo virtual desaparecimento
da Educação Física das escolas, as crianças norte-
americanas deixaram os exercícios físicos de lado,
provocando um quadro alarmante: hoje, segundo o
Centers for Disease Control (CDC), elas têm
expectativa de vida menor que seus pais. Mais da
metade revela pelo menos um dos fatores precursores
de doenças do coração e diabetes, como pressão alta,
níveis elevados de insulina e triglicérides, além de níveis
baixos de colesterol ‘bom’ (HDL).

 É difícil enxergar uma solução que não passe pelos
fitness centers em um país onde a obesidade é
problema de saúde pública. Em 2002, pesquisa da
IHRSA revelou que mais de 25% de todas as academias
dos EUA ofereciam programas para crianças e 8%
tinham áreas específicas para o público infantil.
Números de 2004 da IDEA Health & Fitness Association
mostram que 40% dos membros da entidade davam
aulas para crianças. O crescimento não é de hoje.
Desde 1987, o índice de crianças que freqüentam
academias aumentou 223%, segundo a IHRSA. É o
segundo grupo de novos membros que mais cresce.

Tal crescimento vem junto de uma abordagem
diferenciada em relação às aulas de natação e de
outros esportes, ampliando as possibilidades de
entretenimento para gerar - e manter - o interesse das
crianças em freqüentar as academias. A idéia é que,
ao educá-las no sentido de demonstrar o quão
importante - e divertido - pode ser o exercício físico, as
receitas das academias possam mudar drasticamente.

Para tanto, as academias norte-americanas
investem em planos que unem toda a família ao redor
do estabelecimento, a fim de que os pais sirvam como
inspiração para os filhos, assim como em aulas que
estimulem o trabalho em grupo, deixando a competição
dos esportes de lado, em atividades que vão desde
ioga a hip hop.

* Waldyr Soares é o fundador da Fitness Brasil, empre-
sa especializada no mercado de fitness, saúde e bem-es-
tar, no Brasil e na América Latina. Com o intuito de colabo-
rar com o desenvolvimento do setor, gerar conhecimento e
disseminar os conceitos de qualidade de vida e wellness, a
Fitness Brasil é responsável pelos maiores e mais impor-
tantes eventos do segmento, que antecipam tendências e
lançamentos, além de promover negócios na área

Qualidade de vida
 não tem idade

Banco do Brasil
tem novo gerente

Desde o início do mês
passado a agência do Banco do
Brasil em Candeias tem nova
administração. Em substituição
a Cláudio Carvalho, assumiu a
gerência do BB na cidade, o

transferido para Candeias, onde
promete fazer um grande
trabalho junto à comunidade.

Natural de Rondônia,
Cristóvão se criou na Ribeira,
em Salvador, é casado e tem
duas filhas. Formado em
Agronomia pela Faculdade de
Cruz das Almas, da UFBA e pós-
graduado em Administração de
Empresas pela Universidade
Federal da Bahia. Está no Banco
do Brasil há 23 anos.

O novo gerente do Banco
do Brasil em Candeias diz que
vai procurar incrementar o
envolvimento da sua agência
com os pequenos e micros
empresários, aproximar ainda
mais o Banco do Poder Público
Municipal e criar parcerias com
a comunidade, oferecendo os
serviços que o BB disponibiliza.

Cristóvão acredita que o
Banco tem plenas condições de
contribuir com o
desenvolvimento da cidade,
através de três pilares que ele
diz ser fundamentais: parceria,
confiança e responsabilidade,
para vencer desafios. Um dos
objetivos do novo gerente do
BB é fazer com que a população
perceba com mais nitidez a
presença e a ação do Banco do
Brasil na cidade, oferecendo aos
seus clientes e à população em
geral as diversas formas de

Cristóvão Carvalho Pinto, novo gerente do BB, promete
aproximar ainda mais o Banco do Brasil da comunidade

engenheiro agrônomo
Cristóvão Carvalho Pinto, que
já passou por agências de
Salvador, Guanambi, Eunápolis,
Bom Jesus da Lapa e Jequié,
onde ficou quatro anos e veio

relacionamento, seja na
prestação de serviços ou
financiando as atividades
produtivas.

Outra meta que será
perseguida por Cristóvão
Carvalho será o fortalecimento
do DRS - Desenvolvimento
Regional Sustentável -, que é
uma estratégia de atuação do
Banco do Brasil, que se baseia
em um modelo de negócio que
tem por objetivo gerar trabalho
e renda de forma sustentável,
inclusiva e participativa,
considerando a viabilidade das
iniciativas em suas dimensões
econômica, social e ambiental.
Para tanto, Carvalho já teve
reuniões com a prefeita Amiga
Ju, de quem espera o apoio para
implementar as novas ações do
DRS.

O novo gerente do Banco
do Brasil afirma que não medirá
esforços para que o DRS possa
trazer para Candeias novas
alternativas na criação de
empregos e no fortalecimento da
economia do município. Ele diz
que apesar do pouco tempo que
está na cidade, já  percebeu que
Candeias tem várias
potencialidades que poderão
ser exploradas  e desenvolvidas
para incrementar o
Desenvolvimento Regional
Sustentável.

Mais uma vez a Clínica
Maria Albano – CLIMA, dando
mostras da sua
responsabilidade social com a
comunidade de Candeias e
região, promoveu no último dia
21, a IV Campanha de
Prevenção de Câncer do Colo
Uterino, atendendo a
aproximadamente 250 mulheres
de todas as idades, previamente
selecionadas pelos
funcionários da CLIMA, nos
bairros mais carentes da cidade.

De acordo com Amâncio
Nascimento, médico
ginecologista e obstetra, que
também é sócio da CLIMA e um
dos idealizadores da campanha,
toda mulher que tem vida sexual

CLIMA promove a IV Campanha
de Prevenção de Câncer do Colo Uterino

doutora Aldayr Célia de Souza
também participou do
atendimento durante a
campanha, que teve ainda a
participação dos médicos João
Rielson e Marília Solon, além da
enfermeira Fernanda Lordelo,
várias auxiliares de enfermagem,
todas as recepcionistas da
CLIMA e o pessoal de serviços
gerais. Ao todo, foram mais de
40 pessoas envolvidas na
campanha. Ao final, os médicos
Amâncio e Edvaldo
agradeceram o apoio de todas
as pessoas que contribuíram
para a realização do evento,
fazendo questão de citar a
colaboração do Banco do
Brasil, do jornal O Candeeiro, do
vereador Toinho Bordoni e da
Sol Nascente FM.

O Dr. Amâncio Nascimento
aproveitou a oportunidade para
anunciar que está em estudos a
possibilidade de também se
fazer uma campanha para a
prevenção do câncer de mama,
que deverá ser realizada em
setembro ou outubro. Já o
vereador Toinho Bordoni
informou que está mantendo
contatos com uma equipe de
urologistas do Hospital
Português, que em parceria com
a CLIMA, devem realizar ainda
esse ano uma campanha de
prevenção do câncer de
próstata, atendendo aos
homens de Candeias que não
têm acesso a esses exames.

  Segunda etapa
A segunda etapa da

campanha de prevenção do
Câncer de Colo Uterino foi
realizada, com o mesmo
sucesso, no último dia 4,
consolidando de uma vez por
todas esse projeto da Clínica
Maria Albano em proporcionar
às mulheres de Candeias, a
possibilidade de se prevenir de
uma doença grave, mas que
diagnosticada precocemente
poderá ser curada.

Para a direção da CLIMA, a
realização da Campanha já se
transformou em tradição e
continuará nos próximos anos.

ativa está sujeita a contrair o
câncer uterino e deve o fazer os
exames preventivos. Por isso,
diz ele, “desde que iniciamos a
nossa campanha em 2003,
temos certeza absoluta de que
evitamos que várias mulheres
contraíssem a doença”. Dr.
Amâncio informa que de todas
as pacientes atendidas durante
a campanha, apenas uma foi
diagnosticada com o câncer,
mesmo assim, ela foi
encaminhada para cirurgia, fez
a operação e passa bem,
levando uma vida normal.

Para o médico Edvaldo
Alves, que também é sócio da
CLIMA e participa intensamente
da campanha, mais uma vez o

objetivo foi atingido, pois foram
examinadas cerca de 250
mulheres entre 20 e 70 anos,
prevenindo essas pacientes de
correrem o risco de serem
contaminadas pelo vírus HPV,
transmissor do câncer de colo
uterino.Segundo Dr. Edvaldo,
deverá ser lançada em dezembro
uma vacina contra o vírus HPV,
o que sem dúvida trará mais
tranqüilidade para as mulheres.

Além de Amâncio e Edvaldo,
a outra sócia da CLIMA,

Dr. Amâncio  diz que a campanha é uma maneira de retribuir
ao povo de Candeias o carinho que ele tem pela CLIMA Dr. João Rielson e as voluntárias que trabalharam na campanha

Toninho Bordoni em
entrevista a rádio Sol

Nascente FM disse que vem
aí a campanha de prevenção

do câncer de próstasta

Dezenas de mulheres fizeram o exame preventivo contra o câncer de colo uterino, na CLIMA

FOTOS: O Candeeiro
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 Nem se reúne na
 creche de Caípe

Nem se reuniu com funcionários e colaboradores da
Sociedade Comunitária de Caípe, para buscar soluções
para os problemas que afligem a entidade.

Petrobras anuncia investimentos de R$ 20
milhões em projetos sociais em todo o país

A Petrobras anunciou hoje
o lançamento da seleção
pública do Programa Petrobras
Fome Zero. Na terceira edição
do processo seletivo, a
companhia vai destinar R$ 20
milhões para patrocinar
projetos que tenham por
objetivo o combate à fome e à
miséria no país, e que
desenvolvam ações com foco
em uma das três linhas de
atuação do Programa:
educação e qualificação
profissional de jovens e
adultos, geração de emprego e
renda, e garantia dos direitos
da criança e do adolescente.
As inscrições para a edição
2006 do Petrobras Fome Zero
vão até o dia 14 de julho.

Durante a cerimônia,
realizada na sede da empresa,
o presidente da Petrobras,
José Sérgio Gabrielli, enfatizou
a importância do investimento
em responsabilidade social.
“A Petrobras possui três
pilares fundamentais na sua

estratégia: crescer no
desenvolvimento de sua
atividade fim; crescer
sustentavelmente com
rentabilidade; e terceiro pilar,
tão importante quanto os
demais, que é crescer com
responsabilidade social e
ambiental”, afirmou o
presidente.

Para Gabrielli, a
sustentabilidade do
crescimento e da rentabilidade
não pode dissociar-se da
responsabilidade social e
ambiental. “Pensando a longo
prazo e na continuidade dessa
estratégia, esquecer da
responsabilidade social é ter a
ilusão de que é possível a
Petrobras crescer sem que o
Brasil cresça”, concluiu.

Nas edições anteriores, de
2004 e 2005, a Petrobras
patrocinou 147 projetos
distribuídos por todos os
Estados, além de incorporar
outros 117 à sua carteira de
Projetos de Responsabilidade

Social, que são oferecidos
para patrocínio a empresas
parceiras, clientes e
fornecedores, com a chancela
da companhia. Nesse período,
o investimento nos novos
projetos incorporados ao
Programa Petrobras Fome
Zero totalizou,
respectivamente, R$ 15
milhões e R$ 18 milhões. O
público atendido diretamente
pelos projetos aprovados
nestas duas seleções públicas
foi de 70 mil pessoas.

“Um dos fatores mais
importantes nessas três
edições de Programa
Petrobras Fome Zero é o
reconhecimento da sociedade.
Esse reconhecimento
demonstra o desejo cada vez
maior de novas parcerias com
a Petrobras”, avaliou o
Gerente de Responsabilidade
Social da Petrobras, Luiz
Fernando Nery. Ele ressaltou
ainda a preocupação em
estender o raio de ação do
Programa a todos os Estados
brasileiros, uma característica
marcante das três edições do
Petrobras Fome Zero. “Cada
unidade da Federação deve
ter, no mínimo, um projeto
inscrito. Dos Estados com
regiões do semi-árido são
exigidos pelo menos dois
projetos”, explicou o gerente.

Também participaram da
cerimônia de lançamento do
edital do Programa Petrobras
Fome Zero 2006 a
representante do Ministério
do Desenvolvimento Social,
Heliana Kátia Tavares
Campos; o representante do
Ministério da Educação,
Fernando Haddad, o
representante do secretário
especial de Direitos Humanos,
Paulo Vanucchi; a presidente
da Petrobras Distribuidora,
Maria das Graças Foster; e o
diretor-executivo do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais

e Econômicas (Ibase), João
Sucupira.

Edição 2006
Desenvolvimento com

cidadania. Este é o caminho
proposto pela Petrobras para
combater a miséria e a fome no
Brasil. Um dos instrumentos é
o Programa Petrobras Fome
Zero, lançado em 1º de
setembro de 2003. Através
dele, inúmeras ações estão
sendo implantadas pela
Petrobras em todo o Brasil
com a participação direta das
comunidades, contribuindo
para a melhoria de vida da
população.

Previsto para ter três
processos seletivos anuais, as
dotações para o Programa têm
sido crescentes a cada ano. A
exemplo das edições
anteriores da Seleção Pública,
serão aceitos este ano
projetos sob responsabilidade
de organismos
governamentais, não
governamentais e
comunitários que atuem no
Terceiro Setor.

Poderão candidatar-se
projetos em andamento ou em
fase de planejamento, que
solicitem valor de patrocínio
de até R$ 660 mil por ano, com
a possibilidade de renovação
por até dois anos. Projetos
com demanda de recursos
superior a este valor serão
aceitos, desde que o
excedente seja proveniente de
outra fonte e tenha liberação
assegurada e devidamente
comprovada.

A divulgação pública dos
resultados do processo
seletivo está prevista para o
final de setembro, através da
Internet, no site
www.petrobras.com.br/
patrociniosocial.

O jornal O Candeeiro vai
divulgar na sua edição de
setembro o resultado do
processo seletivo.

Estou a escrever sobre a violência contra a mulher pela
primeira vez desde que me entendo por mulher, mãe, libertária
e feminista. E logo eu, que tenho afiadamente na ponta da
língua a sede e a fome contra a opressão, contra a dominação
e  a exclusão da mulher, no que se refere ao processo histórico
impositor, que nos remete vivenciar dentre tantos abusos,
um dos mais freqüentes: a agressão.

Nesse fim de semana preliminar ao festejo de carnaval,
estive a varar parte da madrugada numa delegacia de Vitória
da Conquista, lamentavelmente a prestar uma queixa contra
meu ex-companheiro de intensos e belos três anos de
convivência, que por motivos que tentarei explicar nesse
artigo, se vestiu de toda irracionalidade, ódio, indignação,
despeito e principalmente da armadura engrandecedora de
macho (fora as doses excessivas de cerveja), resolvendo assim
“discutir a relação”, que a bem da verdade já não existia,
acho, há cerca de sete meses. O que ainda restava, se é que
restava, era o respeito por dias de amor declarado e
vivenciado, pela história construída junto aos detalhes
simbólicos, materiais... O que existia, talvez até aquele dia,
era o carinho intransponível pelo inegável vínculo,
companheirismo, amizade. Lembro-me também naquele dia,
de tê-lo desejado chegar, para eu sorrir um pouco, relembrando
velhas histórias, olhando as fotos, inalando o aroma perfumado
feito amaciante da saudade de nosso filho querido, que ali
não estava, e que há muitos dias não estava, pela desculpa de
ser poupado por nós, pela crise, a separação, as brigas...

E ele realmente chegara. Um tanto tarde, pela madrugada,
já me encontrando adormecida, sem  disposição a sorrir e
reviver as histórias. Cansada do dia longo de jornadas.
Cansada da minha espera, da própria saudade.

Ele? Certamente lambuzado de ímpeto para acender as
chamas, ainda cheias de pólvora do abandono, das mágoas,
arriscando-nos a ferir mais ainda a ferida aberta e sangrenta
daqueles meses. Ah, e como estava euforicamente esfomeado
para se deliciar em orgias sentimentais de escárnio, ofensas e
aberrações! Tentei não acompanhar. Fingir-me adormecida,
mesmo em meio aos berros estridentes e cobranças incoerentes
de alguém que, ali, já havia se despido de qualquer coerência,
não tendo mais como recuar, apenas seguir e nos arrastar
por uma lama indesejada, lamentável e cruel.

O espelho da sala, que refletia os nossos rostos molhados
pelas amarguras acumuladas, que refletia ainda fresco tantas
auroras que experimentamos juntos, em família, foi lançado
ao chão, como demonstração de bravura, valentia e
intimidação. As roupas que estavam por ali, ao alcance das
mãos trêmulas pelo rancor, foram levadas à varanda, num
ritual raivoso, que ameaçava uma fogueira, de tudo que me
pertencia. Eu teria que contemplar tudo aquilo, como merecida
tortura psicológica, e só depois ser atirada para fora da casa,
que já não me mais me cabia, ou pertencia, pelas atitudes
desonrosas que o fiz passar e obrigações não cumpridas pela
condição de esposa que tanto reneguei.

Liguei para o 190. Eu sabia que aquilo iria prosseguir, até
tudo conceber-se da maneira idealizada e prometida por ele,
que já tentava iniciar o ritual, parecendo retirar de seus olhos
a brasa quente e avermelhada que faria o fogo tomar sua
textura, fazendo tudo queimar. Não demorou muito, a viatura
encostara. O luar estava radiante naquela noite! Junto às
estrelas, anunciando a manhã ensolarada que se aproximava,
a lua iluminava nossas cabeças, permitindo que as lágrimas
me viessem aos olhos, e o coração à boca. A decepção que
atravessava as vértebras em dores latentes que corriam até a
nuca, injetando em meu cérebro uma determinação jamais
exercida antes.

Detalhadamente tentava descrever o episódio aos policiais
que já se encontravam na sala, caminhando pelos estilhaços
do espelho ao chão. Segurando o isqueiro, ele, homem feroz,
tentava argumentar enfurecidamente todos as suas justíssimas
e compreensíveis justificativas por tudo aquilo. Engraçado!
Mas parecia que eu deixara de ser a “vítima”, passando a
autora, pelas explicações devidamente e historicamente
cabíveis de um homem, marido e dominante! Num
determinado momento, chegou-se ao cúmulo de se levantar
a hipótese de que, sem ter sofrido agressão física, eu não
deveria tê-lo denunciado. Mas o policial o arrastou e enjaulou
como bicho na viatura, me pedindo para acompanhá-los
também, para que a queixa pudesse ser realizada.

No rádio dentro do carro, a caminho da Disep, só se ouvia
casos de agressão contra mulheres. A madrugada parecia ter
todos os interessantes ingredientes para que os homens se
deliciassem em amendrontar, acusar, agredir, bater, esfaquear
suas mulheres. Tudo permeado harmonicamente pela trilha
sonora arrotada junto ao bafo das possíveis cachaçadas
noturnas, cheias de ofensa e xingamentos.

Na delegacia, parecia tudo um pouco mais calmo. Tinha
até um policial que dormia por detrás da mesa do escrivão,
que pareceu não ficar muito contente com a chegada de um
problema, pronto a tirá-lo do seu sono sagrado, embalado
pelas conversas e gritarias dos presos na cela na mesma sala.

A policial logo tratou de esclarecer a situação aos outros
presentes, tendenciosamente a acusar meu ex-companheiro,
de me ter batido e ameaçado, querendo apressadamente acabar
logo com aquele incômodo noturno, resmungando ao outro
policial. O homem feroz, que protagonizava a novela junto
comigo, tentava equivocadamente fazê-los convencidos de
sua razão e sentimento espezinhado por uma mulher ausente
e independente demais: eu.

O escrivão calmamente digitava o boletim de ocorrência,
solicitando nossos documentos e pedindo algumas
informações como profissão, religião... Ele não entendeu
quando me autodenominei agnóstica. Me perguntou o que
era isso. Eu estafada pela situação, limitei-me a pedi-lo que
pusesse atéia mesmo. Levantando as vistas em minha direção,
o escrivão repreendeu-me: “Realmente o que está faltando aí
é fé”, tentando desafiar os motivos que me levaram ali,
concluindo que a minha falta de fé em Deus justificasse tudo.
Talvez tudo isso tenha acontecido porque a DEAM (Delegacia
Especial de Atendimento a Mulher) estivesse fechada e só
reabriria quase uma semana depois do alegre e longo feriado
de carnaval. Como se as mulheres, como eu, não fossem
sofrer, durante este período, nenhum tipo de abuso e violência
nas madrugadas.

Continua na próxima edição
Thais Gomes é jornalista

Thais Gomes

O Cantor e compositor,
presidente da Associação
Artística de Simões Filho,
Givando Assis dos Santos (Gil
Assis), vem trabalhando na área
artística e cultural do município.
Através de seus esforços criou
uma entidade juntamente com a
equipe que forma a Associação
e está desenvolvendo projetos
no sentido de agregar seus
colegas de profissão e
profissionais da área artística.
A meta é profissionalizar
adolescentes que perambulam
pelas ruas, sem terem realmente
o que fazer, pondo em risco suas
vidas e da sociedade. Esses
jovens precisam de auxílio, pois
seu futuro pode ser
inadequado.

Outro ponto que preocupa
é ver tanta gente talentosa não
só na música, como na dança,
na arte de compor e afins, sendo
que tantos deles não
conseguem incentivo para
mostrar a sua arte, o que os
impede de seram reconhecidos
e beneficiados. Por isso, Gil
Assis procurou uma maneira de
ajudar os artistas e outros,
trazendo à tona a idéia de gerar
um meio de acabar com a
desvalorização dos artistas em
nossa cidade. Ele sabe o que é
ser artista, pois começou sua
carreira no início dos anos 90,
atravessando dificuldades que
o levou, algumas vezes, ao
ponto de desistir do sonho de
menino de ser artista. Mas a
coragem deste reggman supera
qualquer adversidade, sua luta
sempre foi vencer e vencer.

 A Associação Artística de
Simões Filho denominada
(SIND’ARTE) se responsabiliza

Afinal, “Em mulher não se
bate nem com uma flor”

em realizar importantíssimos
projetos voltados para o mundo
indiscritivo, que se chama
ARTE. É um grande sonho da
Associação, a criação de Escola
de música, áudio, informática,
uma fábrica de instrumentos
musicais, construção de um
stúdio, que são  projetos a
serem realizados, dando
favoráveis condições aos seus
associados.

 Gil Assis faz apelo ao
Prefeito Edson Almeida, ao Vice
– Prefeito Dinha e empresas
privadas para colaborar com as
metas da Associação Artística
de Simões Filho.

Fazendo a diferença
teremos uma cultura forte e de
qualidade. “Basta abrir o
coração e milhares de artistas e
familiares serão beneficiados
quanto as parcerias” enfatiza
Gil Assis.

 Para participar, basta
acessar o nosso  e-mail
sindartesimoesfilho@yahoo.com.br
ou pelo telefone 3298-4382 ou
9198-5944/99145125, o
Sind’Arte fica no prédio da
SEDEC – Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
na Avenida Rui Barbosa s/n.
Você, de qualquer lugar ou
cidade, venha  e insscreva-se
em nossa associação.

 Nós da Associação
agradecemos ao Secretário da
SEDEC, Bartalomeu Mota
Oliveira, por nos conceder o
espaço onde atendemos os
associados e os parceiros,
enquanto não adquirimos a
nossa sede própria.

Agradecemos ao jornal O
Candeeiro pelo apoio em
publicar essa matéria.

O baiano Sérgio Gabrielli,  presidente da Petrobras,
anunciou mais um Programa Social da empresa

O vereador Carlos
Alberto Bispo Cruz, ou
simplesmente Nem do
Caípe, como é conhecido o
representante desse
importante distrito de São
Francisco do Conde, esteve
na semana passada reunido
com os funcionários e
colaboradores da
Sociedade Comunitária de
Caípe, que tem como uma
das suas ações, a
manutenção da creche
local, que atende a dezenas
de crianças da comunidade.

Segundo Nem, fundador
e principal responsável pela
manutenção da entidade, a
instituição está passando
por dificuldades. Por isso
ele se reuniu com as
pessoas envolvidas no
projeto, com a finalidade de
buscar soluções para o
problema. O Vereador
acredita que a situação irá

Por Gil Assis

    Arte em Simões Filho
           precisa de ajuda

se normalizar nos próximos
dias e que a creche
continuará funcionando
normalmente, atendendo
aos interesses das mães
de família que têm seus
filhos matriculados na SCC.

O trabalho social que o
vereador Nem de Caípe
realiza no distrito e em todo
o município de São
Francisco do Conde, é
reconhecido por seus
municípes, hava visto, que o
Vereador já está cumprindo
o seu terceiro mandato
consecutivo. Ele afirma que
esse trabalho foi a forma
encontarada para retribuir o
carinho que recebe da sua
comunidade e que
continuará dedicando o seu
mandato ao povo carente,
que o quer, inclusive, como
candidato a deputado
estadual. Nem não descarta
a possibilidade.
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Câmara de Vereadores de Madre de Deus
inova nas comemorações do aniversário de

emancipação política do município

Mais uma vez, o presidente
da Câmara Municipal de Madre
de Deus, Adailton Cosme dos
Santos, o Adailton do Suape,
inovou nas comemorações que
marcaram os 17 anos de
emancipação política e
administrativa de Madre de
Deus. Este ano, a exemplo do

que aconteceu em 2005,
quando assumiu a Presidência
do Legislativo Municipal, o
presidente Adailton não mediu
esforços para comemorar o
aniversário da cidade com o

maior brilhantismo possível,
levando para a Sessão Solene
da Câmara muitas novidades.

Nesse 13 de junho, dia em
que é dedicado a Santo Antônio
e que coincidentemente, este
ano é a estréia da Seleção
Brasileira na Copa do Mundo
da Alemanha, a comunidade
dessa importante cidade ilha de
Madre de Deus, comemora o
seu décimo sétimo aniversário
de emancipação política e
administrativa com muita festa
e animação, levando para as

ruas da cidade o entusiasmo e a
certeza de que a cidade está
sendo conduzida por pessoas
comprometidas com o seu
desenvolvimento.  .

A exemplo do ano passado,
as comemorações começaram
com uma alvorada festiva e
muito foguetório, hasteamento

das bandeiras do Brasil, da
Bahia e de Madre de Deus,
missa em Ação de Graças na
Igreja Matriz e uma Sessão
Solene na Câmara Municipal,
onde várias autoridades do

município e da região se fizeram
presentes.

O município de Madre de
Deus foi criado graças ao
Projeto de Lei nº 7839/89,
assinado pelo então
governador Nilo Coelho, que
desmembrava o território da ilha
do município de Salvador,
tornando realidade um grande
sonho acalentado pelos seus
moradores. Nesses 17 anos de
emancipação, Madre de Deus
vem experimentando um grande
fluxo de desenvolvimento,

tendo se tornado uma cidade
ideal para se morar. Hoje, Madre
de Deus ao completar mais um
ano de emancipado, tem muitos
motivos para festejar e o
presidente da Câmara
Municipal, Adailto do Suape
sabe disso.

Missa em Ação de
Graças

A Igreja Matriz da Sagrada
Família ficou pequena para
comportar a grande multidão
que foi participar da missa em
homenagem da cidade, que foi
celebrada pelo padre Nelson,
que com muita veemência
mostrou aos católicos a
importância de Santo Antonio,
citando algumas passagens da
Bíblia onde a perseverança do
Santo marcou a Igreja.
Acompanhado da prefeita
Eranita de Brito, do deputado
Sandro Régis e dos vereadores
Gibson Coutinho, Paulo Sérgio
de Souza, Dailton Raimundo de
Jesus Filho, Anselmo Duarte
Ambrozi da Silva, Marinalva
Santos Moura de Queiroz, Tânia
Maria Pitangueiras, Rose
Cristina Queiroz e Vivaldo
Fernandes, o presidente

Adailton dos Santos
acompanhou a celebração.

Apesar da chuva
persistente e da ansiedade das
pessoas em voltarem para suas
casas para assistirem a estréia
do Brasil na Copa do Mundo,
as dependências da Câmara
ficaram lotadas para
acompanhar a Sessão Solene
que marcou as comemorações
dos 17 anos de emancipação de
Madre de Deus.

Antes da Sessão Solene, a
cidade foi contemplada com um

desfile cívico abrilhantado por
mais de 50 militares do SUOPE,
um grupamento de Operações
Especiais do 19º BC,
comandados pelo capitão Alan,
que estiveram em Madre de
Deus sob o comando do
Tenente Coronel Fraga,
convidado especial da festa.

O presidente Adailton dos
Santos comandou os trabalhos
com muita emoção, ele
inicialmente agradeceu aos
funcionários da Câmara pela
realização da grande festa e
disse que o aniversário de
Madre de Deus representa mais
uma conquista do povo do
município.

A abertura oficial da Sessão
Solene se deu quando o
presidente Adailton dos Santos
apresentou aos presentes, um
belíssimo filme, mostrando a
cidade de Madre de Deus, as
suas conquistas, e as

realizações da atual
administração, onde a prefeita
Eranita de Brito destaca as
grandes intervenções da
Prefeitura nesse primeiro ano de
governo.

Coube à vereadora Rose
Queirós fazer a leitura de uma

passagem da Bíblia, mostrando
a importância do Evangelho na
vida das pessoas.

O deputado Sandro Régis,
se dirigiu aos presentes
afirmando que ao assumi o
compromisso de representar
Madre de Deus na Assembléia
Legislativa, o faz na certeza de
que estará defendendo um
grande povo, uma grande
administração e que governador
Paulo Souto estava mandando
uma mensagem, dizendo que
Madre de Deus tem a mulher
mais importante da política
baiana, se referindo a prefeita
Nita.

Muito emocionada, a
prefeita Nita fez um discurso,
mostrando ao povo de Madre
de Deus que o seu
compromisso é com as pessoas,

“não estou preocupada com
grandes obras, quero é trabalhar
para o bem estar da nossa
gente”, disse com os olhos
marejados. Nita afirmou que
aquele não era um dia de fazer
política, “era um dia de

comemorar as conquistas do
povo de Madre de Deus”.

Durante as comemorações
de aniversário de emancipação
política de Madre de Deus, o
presidente Adailto Cosme dos

Santos apresentou para a
comunidade, o novo
fardamento de todos os
funcionários da Câmara
Municipal; entregou para a
população a PIP – Projeto de
Internet Pública, onde qualquer
cidadão poderá usar um
moderno sistema de
informática gratuito, com apoio
de um monitor para levar,
principalmente às crianças e
adolescentes carentes, o
mundo da Internet.

O presidente inaugurou,
também, uma galeria de fotos,
com todos os presidentes da
Câmara Municipal, que
segundo ele, tem um a
importância fundamental no
desenvolvimento de Madre de
Deus.

Três momentos
emocionantes marcaram as
comemorações de aniversário
de Madre de Deus: a
apresentação do saxsofonista
James; o discurso da prefeita
Eranita de Brito, a exaltação da
cantora Geany Freitas,
cantando o hino a Madre de
Deus e músicas evangélicas e
o encerramento feito pelo
presidente Adfailto.

A prefeita Nita comemorou ao lado do presidente Adailto o aniversário de Madre de Deus

Adailto criou o PIP, uma maneira de disponibilizar Internet
para as pessoas carentes

O presidente Adailto, fez questão de pousar junto aos funcionários com o novo uniforme
da Câmara, numa prova de valorização do Poder Legislativo

O presidente Adailton dos Santos fez um discurso
emocionado no encerramento da Sessão Solene que
marcou os 17 anos de emancipação de Madre de DeusO presidente Adailto Cosme dos Santos conduziu, com presteza, a Sessão Solene que comemorou os 17 anos de Madre de Deus

O presidente Adailto Cosme dos Santos conduziu, com presteza, a Sessão Solene que
comemorou os 17 anos da emancipação de Madre de Deus

Todos os Vereadores participaram da Sessão Solene
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Hoje é dia de festa: Candeias está ganhando
 o novo prédio da Câmara Municipal

O município de
Candeias estará
comemorando no
próximo dia 14 de
Agosto, o seu
quadragésimo oitavo
aniversário de
emancipação política.
De 1958 para cá, muita
coisa mudou na cidade.
De antigo distrito e
subúrbio de Salvador,
Candeias se
transformou num dos
mais importantes
municípios da Bahia,
graças ao petróleo
encontrado em suas
terras e à instalação do
Centro Industrial de
Aratu, o CIA Norte, que
trouxe para a cidade o
desenvolvimento e o
emprego,
transformando
radicalmente a vida dos
seus moradores, que
começaram a receber
migrantes de todas as
regiões da Bahia e até
de outros Estados.

No entanto, apesar
do grande
desenvolvimento
alcançado ao longo
desses 48 anos de
Independência política e
administrativa, o
município ainda carece
de obras e serviços
para melhorar a
qualidade de vida da
sua população, hoje
estimada em 100 mil
pessoas, que nasceram
na cidade ou que a
adotaram como a sua
terra natal, em virtude
das boas condições que
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oferece a quem aqui
chega.

Esse comentário se
faz necessário, para
mostrar a importância da
construção da nova sede
da Câmara de
Vereadores, uma obra
arrojada e moderna, que
foi executada com os
recursos da própria
Câmara Municipal,
através do duodécimo
repassado pela
Prefeitura, graças ao
empenho e à dedicação
do presidente da Casa,
vereador Antônio
Coutinho de Freitas
(Arigatô), um
predestinado, nascido na
zona rural de Feira de
Santana, sem nível
universitário, e como ele
mesmo gosta de dizer
para justificar a sua
obstinação: “Deus não
me deu faculdade, mas
me deu inteligência e
capacidade”.

Arigatô veio para
Candeias no início dos
anos 70, se instalou
como comerciante, aqui
constituiu família e
ingressou na política no
início dos anos 90, se
elegendo Vereador. De lá
pra cá, já são quatro
mandatos consecutivos,
sempre defendendo a
mesma bandeira:
trabalhar em prol das
pessoas menos
favorecidas.

Por isso, hoje é dia de
festa. A presença do
governador Paulo Souto
e sua comitiva, na

O presidente Arigatô prometeu e cumpriu: hoje
estamos inaugurando a nova Câmara de Candeias

Com a inauguração
do novo prédio da
Câmara Municipal de
Candeias, o presidente
Antônio Coutinho de
Freitas (Arigatô),
disponibiliza para a
cidade um espaço onde
poderão ser
desenvolvidas várias
manifestações culturais
como peças de teatro,
shows musicais,
palestras, seminários e
qualquer atividade
relacionada com o
setor.

Infelizmente
Candeias não dispunha
de um local adequado
para esses eventos e a

inauguração desta obra,
que se transformou, sem
dúvida, na mais
importante dos últimos
tempos no município, só
engrandece o trabalho e
a perseverança do
presidente Antônio
Coutinho. Ainda mais se
formos analisar que o
presidente da Câmara é
um homem simples,
vindo do interior (da roça
mesmo), como ele
mesmo gosta de frisar e
que teve a coragem de
executar esse projeto,
contrariando algumas
expectativas.

A construção de um
novo prédio para o bom
funcionamento da
Câmara Municipal era
um sonho acalentado há
muitos anos, por todos
os vereadores que já
passaram pelo
Parlamento candeiense.
Ao longo da história
política do município,
vários vereadores
ocuparam a presidência
da Câmara e não
conseguiram executar a
obra. Uns, por falta de
interesse, outros por
falta de condições
financeiras e alguns por
não terem a coragem de
Arigatô. A verdade é que,
assim que foi eleito
presidente da Casa, o
vereador Antônio
Coutinho prometeu uma
nova sede para o
Legislativo Municipal.

No início da obra,
algumas pessoas
achavam que ela não

seria concluída, mas
com a perseverança e a
determinação do
Presidente, a nova
Câmara Municipal de
Candeias é uma
realidade e está sendo
inaugurada nesta data
memorável e festiva.

Ao escolher o bairro
do Ouro Negro, onde já
estão a Prefeitura
Municipal, o Fórum da
Comarca de Candeias, a
Justiça do Trabalho e o
Hospital Municipal, o
presidente Antônio
Coutinho acredita que
aquela região da cidade
é a que tem melhores
condições para o
crescimento urbano do
município, além de
colocar lado a lado os
três poderes: o
Executivo, o Legislativo e
o Judiciário,
proporcionando com
isso, que as pessoas
que estejam em um dos

órgãos ali instalados
possa fazer uma visita à
nova Câmara Municipal

Aliás, é pensamento
do presidente Arigatô
colocar transporte
gratuito para as pessoas
que queiram freqüentar a
Câmara nos dias de
sessões, que hoje
acontece às terças e

quintas-feiras. O
objetivo do Presidente é
fazer com que a
população acompanhe
mais de perto a atuação
em plenário dos seus
representantes, para
poder saber o que os
Vereadores fazem na
busca de melhorar as
condições de vida da
população.

 O novo prédio do
Parlamento Municipal de
Candeias está instalado
num terreno de
aproximadamente 10
mil metros quadrados,
tendo cerca de 3 mil
metros de área
construída, distribuída
em dois pavimentos que
abrigam o gabinete da
Presidência, os
gabinetes dos
vereadores, um amplo
plenário, com
capacidade para 160
pessoas sentadas,
salas para os setores
administrativo, de
contabilidade,
comissões
permanentes, diretoria
legislativa, sanitários,
copa e cozinha, além de
amplo estacionamento
e espaço para construir
outros gabinetes, se for
necessário.

Candeias ganha, também, um
espaço para eventos culturais

O presidente Antônio Coutinho e o engenheiro Paulo Sohsten, diretor
da Oikos, acertam os últimos detalhes para a inauguração da nova Câmara
Municipal de Candeias, uma obra que orgulha a todos candeienses

Cada Vereador terá o seu gabinete, com toda
estrutura,  para atender aos seus eleitores e à
população em geral

construção desse
moderno prédio, vai
oferecer para a
comunidade esse
espaço que poderá ser
utilizado como um
pequeno Centro de
Convenções, um Centro
Cultural e até um Teatro,
já que as suas
instalações estão
adequadas para esses
eventos.

O presidente Antônio
Coutinho de Freitas
(Arigatô) diz que a nova
Câmara Municipal será
realmente a Casa do
Povo, onde além dos
debates políticos, da
elaboração de Leis e da

fiscalização das ações
do Poder Executivo, será
também um espaço
onde poderão ser
realizadas várias
manifestações culturais.

Com isso, sai
ganhando a comunidade,
que passa a ter um local
democrático e público,
que poderá ser utilizado
por qualquer grupo
cultural, associações
comunitárias, grupos
folclóricos, entidades
religiosas e toda a
população da cidade que
precise de um espaço
para realizar as suas
manifestações culturais
e populares.

O visitante que for à Câmara de Vereadores de Candeias terá um
plenário confortável e preparado para a realização de grandes eventos

Além do presidente Antônio
Coutinho de Freitas (Arigatô),

a Câmara Municipal de
Candeias é composta pelos

seguintes Vereadores:

Antônio Gilson (Bobó)
Toinho Bordoni

José Genival (Serrinha)
Professor Val

Degvalda Teixeira (Deg)
Sargento Francisco

Alcione Borges (Cica)
Bom Jorge e

Lucimeire Magalhães
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SIMÕES FILHO  Prefeito comemora aniversário
inaugurando obras para a população

Ao comemorar 55 anos de
idade no último dia 12 de maio,
o prefeito Edson Almeida de
Jesus retribuiu o carinho dos
seus munícipes inaugurando
uma série de obras no
município, que vai beneficiar
os moradores da Pitanguinha
Velha, que ganhou um
moderno Posto Médico onde
vai funcionar duas Unidades
do Programa de Saúde da
Família; do Conjunto
Habitacional Vida Nova, que
foi beneficiado com obras de
revitalização do bairro; e os
moradores do CIA I, que
ganharam quadra de esportes
e campo de futebol.

Também foram entregues à
população do município duas
novas ambulâncias, que serão
utilizadas pela Secretaria de
Saúde, uma pasta que tem
merecido uma atenção especial

Edson Almeida, foi celebrada
uma Missa em Ação de Graças
na Igreja de São Miguel de
Cotegipe. Co-celebrada por
vários padres da Paróquia, a
missa foi marcada por muita
emoção entre os presentes,
deixando a igreja totalmente
lotada. Todos queriam
homenagear o prefeito, que
visivelmente emocionado se
dirigiu aos municípes para
agradecer pelas felicitações.

Sempre ao lado da primeira
dama, D. Ana Cristina, e do vice-
prefeito Diógenes Tolentino,
(Dinha), o prefeito Edson
Almeida fez um discurso de
agradecimento. Ele lembrou e
agradeceu a todos pela luta
incansável travada no período
eleitoral que o reconduziu à
chefia dos destinos de Simões
Filho. Edson citou que a sua
vitória foi a vitória do povo da

prefeito Diógenes Tolentino
(Dinha); por vários secretários
municipais, pelo presidente da
Câmara Municipal de Simões
Filho, Adolfo Cezimbra Tavares
Neto e pelos vereadores, Kátia
Cristina Cerqueira de Oliveira,
Vivaldo Paim Lima (Paim), Edson
Gomes de Santana (Edson
Kipão), Reginaldo Gazineu
Dutra (Regis Gazineu), Nivaldo
Silva Dórea (Neguinho),
Denilson das Neves Gomes
(Deni) Jackson Franklin Santos
Bomfim, além de outros

disponibilizando para os
moradores, os serviços de
assistência ao pré-natal,
planejamento familiar,
cadastramento e
acompanhamento do diabético
e do hipertenso, atendimento de
enfermagem, curativos,
aplicação de injeções,
nebulização, exame preventivo
de colo de útero, prevenção de
DSTs e de Aids,
acompanhamento do
desenvolvimento das crianças,
acompanhamento do pós-parto,

políticos e autoridades do
município.

  Inauguração

Após a Missa em Ação de
Graças em homenagem ao
aniversário do prefeito Edson
Almeida, a comitiva se dirigiu
ao bairro de Pitanguinha Velha,
onde a população local ganhou
da administração municipal, um
moderno Posto Médico que
funcionará com duas Unidades
do Programa de Saúde da
Família, o PSF.

A unidade do PSF de
Pitanguinha Velha estará

vacinação para crianças e
adultos, aferição da pressão
arterial, consultas médicas,
consultas de enfermagem,
consultas odotológicas,
extração dentária, restauração
dentária e Raio X.

De acordo com a secretária
Telma Pedrão Costa Mota, A
Unidade do Programa de Saúde
Familiar da Pitanguinha
funcionará de segunda a sexta-
feira, com médicos,
odontólogos, emfermeiras,
auxiliares de emfermagem,
assitentes sociais e pessoal de
apoio. A Secretária afirmou que
o objetivo da administração de

Edson Almeida é cobrir todo o
município com unidades do
PSF.

Até agora já estão
funcionando as Unidades da
Pitanguinha, Simões Filho I,
Góes Calmon, Santo Antônio
Rio das Pedras, Mapele, Ilha de
São João, Quilômetro 30 e
Palmares. Segundo a secretária
Telma Pedrão esses serviços
têm como finalidade a
prevenção de doenças e o
acomp anhamento das pessoas
que moram longe do centro da
cidade.

   Homenagem

A comunidade da
Pitanguinha Velha além de
ganhar uma Unidade do
Programa de Saúde da Família,
também teve homenageado um
dos seus moradores mais
ilustres, o senhor Manoel
Nascimento Costa, que foi uma
das figuras mais importantes da
comunidade e um dos
fundadores do bairro, tendo
sido responsável pela
construção da estrada que
ligava a localidade ao centro da
cidade. A família de Seo
Nascimento, com era conhecido
o honenageado, agradeceu ao
prefeito Edson Almeida pelo
reconhecimento em “batizar” o
Posto Médico com o seu nome.

Em seu discurso durante a
inauguração, o prefeito lembrou
da importância do Seo
Nascimento para a comunidade
de Simões Filho e,
principalmente, para os
moradores da Pitanguinha, o
seu verdadeiro representante.
O vice-prefeito Diógenes
Tolentino (Dinha) também teceu
elogios ao homenageado, a
quem classificou como uma

por parte do prefeito Edson
Almeida, que tem dado total
apoio ao trabalho que vem
sendo desempenhado pela
Secretária Telma Pedrão Costa
Mota.

Missa em Ação
de Graças

Para marcar a passagem de
mais um aniversário do prefeito

sua terra, acrescentando que a
sua administração está voltada
para atender aos anseios da
comunidade, priorizando o
desenvolvimento social, aliás, a
marca do do seu governo:
“Simões Filho – Prefeitura
Municipal -Trabalhando com
Justiça Social”.

A Missa em Ação de Graças
em homenagem ao prefeito
Edson Almeida de Jesus, foi
acompanhada pelo vice-

Edson Almeida falou emocionado na Igreja de São Miguel

O vice-prefeito Diógenes
Tolentino (Dinha) discursou
na inauguração do Posto
Médico da Pitanguinha

Edson e Dinha descerraram a placa inaugural do
Posto Médico Manoel Nascimento Costa

Moderno Posto Médico Construído na Pitanguinha Velha

Ao lado da 1ª. Dama Ana Cristina e da Secretária de Saúde
Telma Pedrão, Edson falou aos moradores da Pitanguinha

Duas novas ambulâncias foram entregues à comunidade
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A Comunidade do Quilômetro Trinta
também ganhou sua Unidade do PSF

pessoa muito importante no
cenário político do município.

 Feira da Saúde

O dia 12 de Maio, data do
aniversário do prefeito Edson
Almeida, também foi marcado
no bairro da Pitanguinha
Velha, com a realização da I
Feira da Saúde da localidade.
Naquela oportunidade
dezenas de profissionais da
área médica se deslocaram para
o bairro, onde foram prestados
vários serviços aos
moradores.

De acordo com a secretária
de Saúde do Município, Telma
Pedrão, a comunidade teve a
oportunidae de receber
assistência médico-
odontológica, com a realização
de extração dentária, consultas
médicas, vacinação de
crianças e idosos, vacinação
em cães, aferição da pressão
arterial, teste da diabetes, além
de outros serviços.

O prefeito Edson Almeida
de Jesus, acompanhado da
Secretária de Saúde do
Município, Telma Pedrão, de
outros Secretários Municipais
e dos vereadores, Kátia
Cristina Cerqueira de Oliveira,
Vivaldo Paim Lima, Nivaldo
Silva Dórea, Denílson das
Neves Gomes e Jackson
Franklin Santos Bonfim,

inaugurou no último dia 26 de
maio, a Unidade de Saúde da
Família, denominada Dra. Vera
Lúcia Cerqueira, que vai
beneficiar a mais de 5 mil
moradores dos bairros de
Quilômetro 30, Tiro Seguro e
adjacências.

O novo Posto de Saúde da
localidade foi totalmente
recuperado pela administração

municipal com recursos
próprios. Segundo o secretário
de Comunicação de Simões
Filho, Carlos Bispo de Oliveira,
a Unidade de Saúde da Família
do KM 30, era uma velha
reivindicação da comunidade
daquele importante bairro. A
partir de agora, os moradores
daquela área não precisarão
mais deixar a localidade para
buscar atendimento médico.

Durante a inauguração da
Unidade de Saúde da Família do
Quilômetro Trinta, vários
oradores falaram aos presentes.
O primeiro a usar a palavra foi o
presidente da Associação do
bairro, Juarez Xavier, que
representando a comunidade,
agradeceu ao prefeito Edson
Almeida pela realização da obra.
Juarez disse que a comunidade
se sentia muito honrada com a
presença do prefeito e sua
comitiva. Ele aproveitou para
pedir a recuperação do campo
de futebol da localidade.

A secretária de Saúde, Telma
Pedrão citou a importância da

instalação do PSF no bairro,
explicando que todos os
serviços prestados pelas outras
Unidades, estarão
disponibilizadas no Posto do
Quilômetro Trinta. A Secretária
fez questão de mencionar o
apoio que a sua Secretaria tem
recebido do prefeito Edson
Almeida, ela afirmou que a
saúde da população é da
responsabilidade de todos e
uma prioridade da
administração municipal.

O vice-prefeito Diógenes
Tolentino, o Dinha, também se
dirigiu aos presentes. Dinha

acentuou a importância do PSF
do Quilômetro Trinta e afirmou
que quando iniciaram a
administração, o município
tinha apenas 6 Unidades
funcionando e que em apenas
um ano de governo, já são 11
Unidades disponibilizadas,
acrescentando que a meta da
administração municipal é
chegar até o final do ano com
20 Unidades instaladas.

Já o prefeito Edson Almeida
de Jesus, fez um balanço desses
seus primeiros meses de
administração, afirmando que
tem buscado honrar o mandato

que os seus munícipes lhe
concedeu pela segunda vez.
Edson lembrou o estado de
calamidade que se encontrava
os diversos setores da
administração municipal,
principalmente os setores de
saúde e educação,
abandonados pela
administração passada.

O prefeito disse que está
sendo feito um esforço enorme
para que a comunidade tenha
funcionando a contento todos
os serviços prestados pela
Prefeitura. Ele lembrou o apoio
que tem recebido do deputado
João Leão, que apesar de não
ter sido votado no município,
já se transformou no Deputado
que mais contribuiu com a
administração municipal. A
lembrança foi feita para
mostrar à comunidade que
além de Leão, o município terá
um candidato a deputado
estadual, que é o vereador
Jacksom Bomfim, para
trabalharem unidos em prol de
Simões Filho.Unidade de Saúde da Família do Quilômetro Ttrinta

O prefeito Edson Almeida corta a fita inaugural da
Unidade de Saúde, ao lado do vice-prefeito Dinha, da se-
cretária Telma e dos vereadores Deni e Kátia
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LAJES DIANA
Meios-fios, Estacas, Fossas Sépticas,
Manilhas e  Pré-Moldados em Geral

 ONDE VOCÊ ENCONTRA OS MELHORES PREÇOS EM:

Rod. 522 – Km 06 – Telefax: (071) 3602-3026
     Fone: (71) 3602-3175 – Candeias-Bahia

DUAS LOJAS PARA MELHOR LHE SERVIR

Tudo em até 24 meses.    Aceitamos

todos os cartões de crédito

       Rua 13 de Maio - Centro
Av. Antônio Patterson – Candeias
Fones: (71) 3601-3132 / 3605-3132

SUPER MERCADO ALMEIDA

O Super Mercado Almeida é o que vende mais
barato em Candeias. Faça uma visita e comprove!

Rua Santana, 14-Nova Candeias-Candeias-Ba.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DE PRIMEIRA QUALIDADE

Onde a mamãe encontra tudo para o seu recém-nascido

TUDO EM 4 X

SEM JUROS

ACEITAMOS

TODOS OS

 CARTÕES

Agora você não precisa mais sair de
Candeias para comprar o enxoval do seu Bebê

Largo do Triângulo, 69 – Tel.: 3601- 4230 e Av. Antônio Patterson, 71 – Tel.: 3601-5013 - Candeias-Ba.

No Lojão Paraíso do Bebê você encontra roupas para recém-nascidos,
crianças de 0 a 14 anos e para gestantes. Tudo com preço de fábrica. Faça

uma visita e comprove. O atendimento é o melhor da cidade!

EXPRESSO 2001 & RT TURISMO

  ÔNIUBUS NOVOS
 E CONFORTÁVEIS

SEGURANÇA E
PONTUALIDADE

Empresas especializadas em fretamento de ônibus e excursões
para todo o Brasil. Locação de Caminhões Tanques e Carretas

Rod. BA 522 – Km 08 – Fones: (71) 3601-1549 /2397 / 1812
E-mails: marveltransportes@hotmail.com / rttur@hotmail.com

    O tempo
 todo com
           Você

AGÊNCIA CANDEIAS
Rua 13 de Maio – Centro
Fone: (71)3601-1121 Candeias-Ba.

CERÂMICA  ARATU

Rod. BA 522 – Km 06 – Fones: (71) 3602-3011 / 1500 / 3012

  MAIS DE TRÊS DÉCADAS DE TRADIÇÃO

OS MELHORES BLOCOS
DE CERÂMICA DA BAHIA

PREÇOS INIGUALÁVEIS

O melhor restaurante
industrial da região

Fones 3601-1574 / 3601-2215
Rua Teixeira de Freitas - Centro - Candeias-Ba.

DegUstar
                REFEIÇÕES

   Pratos variados e saborosos

CDL:
20 ANOS AJUNDANDO O

COMÉRCIO DE CANDEIAS
 A CRESCER!

O vereador Jackson
Bonfim, um dos mais
atuantes da Câmara
Municipal de Simões Filho
será o candidato a deputado
estadual do grupo político
liderado pelo prefeito Edson
Almeida. Amigo pessoal de
Edson e de Dinha (atual vice
prefeito), Jackson goza de
imenso prestígio junto à
população do município,
onde tem relevantes serviços
prestados como vereador.

Militante político desde a
juventude, Jackson Bonfim

está filiado ao PSB, tendo
grandes chances de
conseguir a sua eleição. O
apoio do prefeito Edson
Almeida, do vice Dinha e de
outros vereadores do
município, mostra que
Jackson é um político de
importância em Simões
Filho.

Recentemente, na
inauguração da Unidade de
Saúde da Família, no
Quilômetro Trinta, o prefeito
Edson Almeida, num
discurso bastante eloqüente,
frisou as qualidades de
Jackson, dizendo que
Simões Filho terá um
deputado comprometido
com os interesses da sua
população. Edson lembrou
que a dobradinha Jackson e
Leão (deputado federal, que
será o candidato do grupo
de Edson), terá total apoio
dos eleitores do município.

Jackson será Candidato
em Simões Filho

Parabéns Candeias!

A Oikos Engenharia, empresa responsável pela construção
do moderno prédio da Câmara Municipal de Candeias,

parabeniza a população, os Vereadores e principalmente o
presidente Antônio Coutinho de Freitas (Arigatô), pela

realização dessa importante obra, que vai encher de orgulho
todos os candeienses.

A Oikos se sente orgulhosa em ter participado da realização
desse grande sonho da população de Candeias. A cidade

merece. Parabéns!

Paulo V. Sohsten

O bairro do Tento terá
uma grande festa de

São Pedro

Um dos bairros mais
populares e festeiros de
Valença, o Tento, maior
reduto de pescadores da
cidade, terá uma festa de
São Pedro inesquecível,
graças ao empenho do jovem
prefeito Cláudio Queiroz,
que não está medindo
esforços para promover a
maior festa junina do Baixo
Sul.

A festa de São Pedro no
bairro do Tento é
comemorada há muitas
décadas, já que a maioria
dos moradores do bairro é
feita de pescadores, que têm
a maior devoção por seu
padroeiro. De acordo com o
prefeito Claudinho, a sua
administração está
resgatando todas as festas

populares do município,
para que a população tenha
as suas tradições de volta,
uma vez que ficaram
esquecidas em outras
administrações.

O prefeito Cláudio
Queiroz, em entrevista ao
repórter Dorgival Lemos,
da Rádio Clube de
Valença, no dia da posse
do Desembargador
Sinésio Cabral

ARQUIVO: O Candeeiro

 O Candeeiro

Jackson e Edson, fé e
trabalho em Simões Filho
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Mas, os que mais sofrem
com a buraqueira da BA 523 são
mesmo os caminhoneiros. Em
apenas 10 minutos que a nossa
reportagem permaneceu
próximo à entrada de
Maracagália, a revolta era
marcante. Como desabafou o
caminhoneiro Ivonaldo Alves,
de Barreiras, que utiliza a
rodovia para transportar gás da
refinaria para a sua cidade. “A
gente já pega tanto trecho ruim
em todo o estado e, quando
estamos perto do nosso destino
encontramos uma estrada como
essa, cheia de buracos,
colocando as nossas vidas em
perigo. Será que o governo não
vê isso?”, questiona
lamentando.

Outro que mostrou a sua
indignação com o estado de
abandono da BA 523 foi o
motorista da Transbet, José
Walter que estava a serviço da
Petrobras. Dirigindo uma carreta
com produtos inflamáveis, o

Mais de um ano se passou e a vergonha continua

Quem leu a edição de
março do ano passado de O
Candeeiro, viu o estado de
abandono em que se
encontravam a BA 522, que
liga Madre de Deus à BR
324, com pouco mais que
30 quilômetros de extensão
e o pequeno trecho de pouco
mais de11 quilômetros da BA
523, ligando Candeias ao
entroncamento de São
Sebastião do Passé, também
na BR 324.

A situação estava tão
caótica que vários
motoristas deixavam de
utilizar a rodovia por causa
dos prejuízos de que eram
vítimas, e principalmente
com medo de assaltos, que
passaram a ser freqüentes
nos locais mais danificados
da estrada, como próximo
ao povoado de Pindoba e à

entrada da bucólica
Maracangália.

Estamos republicando
essa reportagem para
mostrar o descaso das
autoridades para com a
nossa região e a falta de
prestígio dos nossos
políticos junto ao governo
do Estado. Depois de mais
de um ano da publicação, o
estado das citadas rodovias
continua o mesmo. Ou
melhor, piorou, e muito...

E olha que nós temos
dois deputados estaduais, as
referidas estradas são as
principais ligações entre a
Refinaria Landulfo Alves e o
mercado consumidor dos
derivados de petróleo
produzidos na refinaria,
além de ligar Candeias, São
Francisco do Conde e Madre
de Deus a capital do Estado.

Comércio perde

O grande prejudicado com
o estado de abandono da BA
523 é o comércio de Candeias,
que tem no município de São
Sebastião do Passé um grande
número de clientes. Segundo o
presidente da CDL de Candeias,
Dércio Belo, grande parte dos
associados da entidade se
queixam que o faturamento de
suas empresas chegou a cair
mais de 20% nos últimos 12
meses, em função da ausência
dos compradores do município
vizinho. É o caso da New Look.
O dono da rede de lojas,
Edmilson Rodrigues afirma que
vem contabilizando uma grande
redução em suas vendas para
clientes de São Sebastião, “que

preferem comprar nos
municípios de Simões Filho,
Santo Amaro e até Feira de
Santana, em detrimento do
comércio de Candeias”, diz o
empresário.

Até as oficinas da cidade,
que poderiam lucrar com a
quebra dos carros que utilizam
a estrada esburacada estão no
prejuízo, como informa Lourival
Pereira, da Ramaza e Everaldo
Silva, da Ferreirauto, ambos
afirmam que os clientes de São
Sebastião do Passé, Catu e
outras cidades da região, que
faziam serviços em suas
empresas deixaram de aparecer,
porque em vez de consertarem
seus carros, vinham quebrá-los,
por causa dos inúmeros
buracos na pista.

Expresso Candeias prejudicado

A empresa de ônibus
Expresso Candeias, única que
faz a rota Candeias/São
Sebastião do Passé também
contabiliza os prejuízos.
Segundo Jorge Araújo,
proprietário da empresa e
concessionário da linha, os
custos a mais chegam a 20%
nesse percurso. Os ônibus da
Expresso Candeias fazem 52
viagens diariamente, ligando
Candeias a São Sebastião e vice-
versa. O empresário informa que
aumentam as despesas com a
manutenção dos veículos, com
a perda de pneus, com o custo
homem/hora e principalmente
com o desgaste prematuro da
frota.

Dono da empresa desde
1983, Araújo diz que não se
lembra de ter visto os onze
quilômetros que separam
Candeias do entroncamento de

São Sebastião num estado
perfeito de conservação. “Na
verdade, o trecho sempre foi
ruim, mas agora a situação está
realmente muito precária.
Recentemente um veículo
nosso tombou em função do
estado da estrada”, informou o
empresário. O acidente
aconteceu no dia 21 de janeiro.
Um micro-ônibus da empresa
caiu em uma cratera, estourou o
pneu e tombou. Felizmente, o
motorista e os passageiros nada
sofreram.

Além de São Sebastião
do Passé, a Expresso Candeias
mantém linhas regulares de
Candeias para Madre de Deus,
Lauro de Freitas e Salvador;
Madre de Deus/Simões Filho/
Rodoviária de Salvador/ Lapa/
Pituba e Terminal da França.
Além de São Francisco/
Rodoviária de Salvador.

caminhoneiro afirmou que estão
sempre sujeitos aos perigos da
estrada. “É uma pena que num
trecho de pouco mais de 20
quilômetros, ligando a BR 324 à
Refinaria a gente ainda encontre
uma estrada nessas condições.
Temos que dirigir com o máximo
cuidado para não quebrar o
caminhão e ficar na estrada à
mercê dos marginais. Tomara
que a reportagem de vocês faça
com que as autoridades tomem
providências”, desabafou.

O comerciante de jóias
Vanildo Bezerra também se
queixou dos buracos da BA 523.
Usuário da rodovia diariamente,
já que viaja para Feira de
Santana todos os dias, o
comerciante diz que já perdeu a
conta de quantos pneus já
estouraram na estrada, sem falar
nas vezes em que quebrou o
seu veículo. “Será que os
governantes não estão vendo
esse caos?”, pergunta
indignado.

Caminhoneiros reclamam

À noite nem pensar

Em frente à Relam o asfalto simplesmente desapareceu

Todos os motoristas que
entrevistamos foram unânimes
em dizer que não têm coragem
de trafegar pela BA 523 à noite.
Os que se aventuraram tiveram
alguns sustos, como foi o caso
do empresário José Aguinelo
Filho, da AG Turismo. Ele conta
que em janeiro, vinha sozinho
em um dos seus ônibus,
quando quatro marginais
armados o obrigaram a parar o
veículo e em seguida a levá-los
em Feira de Santana. “Graças a
Deus eles não fizeram nada
comigo e nem levaram nada. Só
queriam mesmo uma carona”,

diz hoje, satirizando o episódio,
que poderia ter conseqüências
graves.

O motorista da Coelba,
Paulo Bandeira foi outro que
sofreu tentativa de assalto.
Cheio de medo, ele diz que toda
vez que tem que utilizar a
rodovia à noite, reza muito
pedindo proteção a Deus.

Assim, esperamos que o
governo do Estado veja o estado
de abandono em que se
encontram as BAs 522  e 523,
analise a importância para a
nossa região e tome
providências. Urgente!

A Expresso Candeias, que opera na linha, vem acumulando
prejuízos com o estado precário das BAs 522 e 523

Esta foto foi feita no ano passado. A situação nesse trecho
continua o mesmo, desafiando os motoristas que necessitam
trafegar pelo local. Nessa época do ano, com as fortes chuvas
que caem na região, os perigos são ainda maiores.

NR-Ao resolvermos republicar essa reportagem, o fazemos
para mostrar as autoridades que o jornal O Candeeiro continuará
atento aos anseios da nossa comunidade. Achamos que o descaso
dos responsáveis pela manutenção e conservação dessas duas
importantes rodovias não se justifica em hipótese alguma.

Candeias e os demais municípios que estão prejudicados com
o estado das BAs 252 e 253, lamentam o abandono a que estão
relegados, lembrando que esse ano haverá eleições e a resposta a
essa situação poderá ser dada no voto.

Vale a pena lembrar, mais uma vez, que essa região é responsável
por grande parte da arrecadação do Estado, principalmente por
causa da Refinaria Landulfo Alves, do Pólo Petroquímico de
Camarçari e do Centro Industrial de Aratu.

Em vários trechos das duas rodovias, o asfalto já não existe

Petrobras e Statoil firmam
parceria social no Sul da Bahia

A Petrobras e a petrolífera
estatal norueguesa Statoil,
parceiras na exploração de
poços de petróleo no Brasil,
passam a partir desta data a
ter atuação conjunta na área
social. As empresas vão
dividir em parcelas iguais, até
o final deste ano, o
investimento de R$ 831 mil
para a criação da Escola das
Águas em Igrapiúna e
Camamu, municípios de baixo
IDH localizados no sul da
Bahia. O objetivo é capacitar
famílias da região no
aprendizado de técnicas de
beneficiamento de ostras e
peixes de cativeiro.

O gerente de
Responsabilidade Social da
Petrobras, Luis Fernando
Nery, destacou que além de
ser importante por si, o projeto
da Escola das Águas tem um
simbolismo especial, por ser
o que primeiro que estende a
aliança de parceiros
econômicos para o campo

social. “Inaugura-se, com o
projeto da Escola das Águas,
um modelo que pode abrir
oportunidades muito grandes
em investimentos sociais”,
comentou.

Projeto Escola das Águas
O projeto Escola das

Águas foi concebido a partir
do projeto Maricultura
Sustentável, oriundo da
Seleção Pública do Programa
Petrobras Fome Zero 2004 e
implementado pela OSCIP
Instituto Terraguá com aporte
de R$ 485.230,00. Os bons
resultados apresentados
determinaram a renovação e a
ampliação do projeto.

O valor do projeto hoje
assinado pelas duas empresas
de petróleo é de R$
831.100,00, cabendo a cada
uma aportar 50 % desse valor.
Esta parceria é fruto do
interesse da Statoil em
participar, junto com a
Petrobras, de iniciativas na
área da Responsabilidade

Social, já que as duas
empresas estão associadas na
exploração das concessões
BM-CAL-7, CAL-8 e CAL-10
(Baía de Camamu, na região
do Baixo Sul da Bahia),
oriundas da Sexta Rodada de
Licitações da ANP.

O projeto visa apoiar a
promoção do
Desenvolvimento Sustentável
do Território Baixo Sul da
Bahia e, especificamente, a
criação de um espaço físico
para formação e capacitação
de 87 jovens em ostreicultura,
piscicultura e beneficiamento
do pescado. Indiretamente, o
projeto atingirá cerca de 700
pessoas das comunidades
abrangidas, o que permitirá o
fortalecimento da participação
e da organização das
comunidades rurais e
pesqueiras da região.

O projeto se estrutura em
quatro eixos:

1- Criação de um espaço
físico de formação de pessoas

e integração de ações, visando
o desenvolvimento e o
aprimoramento de tecnologias
sustentáveis para agricultores
familiares, proporcionando
referência às Associações,
Sindicatos e Colônias de
Pescadores e Marisqueiras.

2- Formação de jovens e
adultos de comunidades
rurais e estuarinas,
marisqueiras e pescadores,
que terão ampliadas as
habilidades técnicas,
empreendedoras e
protagonistas.

3- Incentivo à implantação
de empreendimentos
solidários, por meio da
formação de grupos sócio-
produtivos.

4- Preparação de
agricultores familiares e
pescadores às linhas de crédito
concentradas no Programa
Nacional de Crédito Fundiário
e no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar

Vereadores visitam
cooperativa de Caípe

Os vereadores Carlos
Alberto Bispo Cruz (Nem do
Caípe), Mário Nogueira dos
Santos (doutor Mário), José
Reis dos Santos (Reizinho),
Venilson Souza Chaves
(Cravinho), Renato Costa Rosa
e Maria Sônia da Silva Pinto
Batista, de São Francisco do
Conde, estiveram na semana
passada, fazendo uma visita de
cortesia à Cooperativa de
Panificação do Caípe Ltda. –

Coopac, onde foram recebidos
pela presidente da entidade
Adriana P. da Silva e demais
membros da diretoria.

Na oportunidade, os
vereadores foram comunicar
que está em tramitação na
Câmara Municipal, um Projeto
de Lei, de autoria do vereador
Maria Santos, que estabelece
que a COOPAC passará a ser
uma entidade de utilidade
pública.

Os Vereadores foram recebidos pela diretoria da COOPAC,
que será transformada em Entidade de Utilidade Pública
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QUEREMOS ESTAR SEMPRE AO SEU LADO CONTRIBUINDO PARA A
HISTORIA DA EMPRESA E PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

PARABÉNS PETROBRAS!!!

SÃO OS SICEROS VOTOS DA MIRP, UMA PERCEIRA DO DIA A DIA

No último dia 5 de maio,
às 19h, no auditório do
Colégio Modelo, uma equipe
do curso de Publicidade da
FTC promoveu a entrega
dos troféus e certificados da
primeira edição do Prêmio
FTC de Propaganda.
Diversas agências de
publicidade e propaganda e
estudantes universitários,
todos de Vitória da
Conquista, se inscreveram,
foram finalistas e levaram
prêmios em várias
categorias. O prêmio foi
criado com o objetivo de
valorizar profissionais do

A agência vOceve Multicomunicação
recebe prêmio de propaganda da FTC

TEXTO E FOTOS: Marco Antonio J. Melo

As jornalistas Sophia Mídian (diretora de O Candeeiro)  e
Denise Santos, levaram o 1º lugar na categoria Documentário,
com o excelente “Pati. Quanto Vale Esse Povo?

A voceve Multicomunicação foi representada por Valéria

mercado publicitário da
cidade, com foco em rádio e
TV. Pelo menos em
comentários positivos, a
noite de premiação
conseguiu êxito. E a agência
vOceve Multicomunicação,
que abriga o site vOceve, foi
uma das mais incensadas.

A equipe levou o prêmio
de 1º Lugar na categoria
Institucional e Cultural (com
a ótima abertura do
programa Veja Você, da TV
Cabrália) e tinha até um clã
de amigos e fãs fazendo
coro. No discurso, a vOceve
chamou a atenção para a

valorização de rostos jovens
com idéias criativas no
saturado mercado
conquistense (os prêmios
dedicados aos jovens
empreendedores provaram
isso), agradeceu a iniciativa
da equipe da FTC em injetar
uma vitrine como esta no
cenário da publicidade e
propaganda, e confirmou a
vocação da equipe em
trabalhar com sintonia,
vontade de renovação, novas
tecnologias e continuidade.

Todas as peças
premiadas (e inscritas)
foram veiculadas entre

novembro de 2004 e
setembro de 2005. Depois
da premiação, rolou um
coquetel no Salão de Alodite,
com cumprimentos aos
premiados e conversinhas
amigas sobre os highlights
da premiação, tipo a bota
fashion da publicitária
Rossane Nascimento, a
absoluta simpatia da
coordenadora do Prêmio,
Macelle Khouri, ou a t-shirt
imitando smoking deste que
vos fala.

O jornal O Candeeiro

parabeniza os organizadores
do evento.

A MIRP, empresa de isolamento térmico, montagem de
andaime e pintura industrial, vem se destacando no seu
canteiro de obras como uma empresa terceirizada da
Petrobras, por seguir a risca tudo aquilo que é implantado
pela estatal em termos de segurança. Apesar de ter suas
normas, a empresa participa com total interesse de tudo aquilo
que é aplicado pela Petrobras para benefíciar dos seus
funcionários. Em todas as suas as atividades a Mirp busca
sempre obter segurança total e acidentes zero, visando com
isto ter produtividade e qualidade na realização de suas obras.

Desenvolvendo um trabalho de conscientização junto aos
seus funcionários a Mirp obtém sucesso por ver o empenho
dos mesmos, participando sempre das praticas de segurança
aplicada pela empresa.

Segundo Carlos Guedes, responsável pelo departamento
de marketing da empresa, as principais preocupações do

diretor da empresa Moisés Pinto (Paraná) é a geração
empregos, produzir qualidade de vida e ter preocupação com
o social.Gerando emprego para o povo de Candeias e região
metropolitana, a MIRP vem se destacando entre as terceirizadas
da Petrobras. “Vamos sempre que for necessário contribuir
para a geração de empregos dentro de nossa empresa,
buscando com isso diminuir este mal falado índice de
desemprego que assola nosso país. Tenho feito o possível,
sempre em parceria com o sindicato e com a Petrobras, que
é sem duvida o propulsor desta geração de empregos. Espero
continuar por muito tempo fortalecendo nosso vínculo, para
que juntos possamos continuar contribuindo para o
desenvolvimento de nosso país”, afirmou Moises Pinto Ribeiro,
o Paraná, que fez aniversário no início do mês.

A MIRP realiza constatemente sorteios entre os funcionários

para incentivar na redução de acidentes de trabalho.

MIRP se destaca entre as empresas terceirizadas pela Petrobras

Comércio
comemora vendas

para o Dia das
Mães e se prepara

para a Copa
Os empresários do

comércio de Candeias,
principalmente os dos
setores de confecções e
calçados, estão
comemorando as boas
vendas realizadas durante o
período que antecedeu ao
Dia das Mães e já estão se
preparando para as
comemorações da Copa do
Mundo e festas juninas.

A expectativa dos
lojistas é que durante esse
período, as vendas tenham
um aquecimento de

do setor são os mineiros
que estão estabelecidos em
Candeias nos ramos de
tecidos, confecções e
calçados. Para Vilson e
Renilson, da Planeta
Tecidos e Confecções, o
período que antecedeu o
Dia das Mães, deu uma
alavancada nas vendas,
superando as expectativas.
Quem também comemorou
as vendas do período foi
Jair, da Cometa Calçados. A

aproximadamente 50 por
cento em relação ao
mesmo período do ano
passado. De acordo com
Dércio Brito Belo,
presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Candeias, o consumidor
espera que os
comerciantes façam
promoções dos produtos
que envolvem tanto a Copa
do Mundo, quanto os
festejos de São João.

Os empresários mais
contentes com as vendas

sua loja fez grandes
promoções e teve o
reconhecimento da
clientela. Outro que
também ficou satisfeito
com as vendas foi Olivério,
da Real Calçados, que
ofereceu até um coquetel
para os seus clientes.
Para Cleverson, da
D‘Passos, o comércio de
Candeias é um dos mais
fortes da Região

Metropolitana de Salvador.

Renilson e Patrícia comemoram juntos aos funcionários
da Planeta Tecidos e Confecções

Jair e Ivânia capricharam na decoração para o Dia das Mães

Vilson e sua turma já estão em ritmo de Copa do Mundo

A Associação
Beneficente Comunitária
de Pasto de Fora realizou
no último dia 1º de Maio,

em comemoração ao Dia
do Trabalhador, um

torneio de futebol, com a
participação de oito times,

da zona rural de
Candeias. Na

oportunidade foram
distribuídos três troféus

para os primeiros
colocados e cinco

medalhas para os demais
participantes.

De acordo com
Marcos Paulo,

organizador do evento,
participaram do torneio as

seguintes equipes: Real
Caboto (distrito de

Caboto), Timbalada
(Pasto de Fora),

Barcelona (distrito da
Caroba), Juventus

(distrito de Menino
Jesus), Estrela (distrito da
Caroba), Meninos da Vila

(Pasto de Fora),
Juventude (Pasto de

Fora) e Catado de
Caboto (distrito de

Caboto). Os vencedores
foram Timbalada, de Pasto

de Fora e Barcelona, da
Caroba.

O Dia das Mães
também foi comemorado

pelos moradores de Pasto
de Fora. Na oportunidade, a
Associação local promoveu
um “café da manhã”, com

a colaboração de empresas
e funcionários. Segundo

Maria Nilza de Jesus
Santana, presidente da
ABCPF, a Novélis do

Brasil presenteou a
comunidade com um bolo

de 1,50 cm X 75 cm.
Também colaboraran

para a realização do “café
da manhã’, Fábio (Life),

Wellington (Predial), Edilton
(Codeba), Juarez (JMS),

José Augusto (GDK),
Aurélio (Fertipar),

Mustaves, Genilton
(Colchões Ortobom), Artur

(Codeba) e Ataíde
(Ogmosa).

Depois do café da
manhã houve um sorteio de

prêmios para as mães da
comunidade.

Dia do Trabalho e das
Mães é comemorado em

Pasto de Fora
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Comércio & Serviços

O gerente de contas Pessoas Jurídicas da agência do
Banco do Brasil, em Candeias, José Carvalho lembra aos
empresários do município e da região, que a agência
disponibiliza uma grande ferramenta na internet, para facilitar
a vida das empresas. Trata-se do Gerenciador Financeiro,
um canal de auto-atendimento eletrônico que oferece a
prestação dos serviços e transações bancárias diretamente
no microcomputador do cliente, aliando comodidade e
segurança.

De acordo com Carvalho, o Gerenciador Financeiro visa
estender a prestação de serviços bancários ao domicílio do
cliente; disseminar a política de auto-atendimento; consolidar
a imagem do Banco como empresa  moderna  e  parceira
do segmento Pessoa Jurídica e proporcionar  diferencial
mercadológico através  da adoção de soluções inovadoras
a seu público-alvo, que são os clientes Pessoas Jurídicas
dos Pilares Varejo e Atacado.

Ainda segundo Carvalho, o GF oferece inúmeras
vantagens para o cliente, como: segurança das transações,
com a reprodução integral em meio eletrônico das condições
para movimentação financeira instituídas pelo cliente
(poderes e instrumentos de mandato); controle dos níveis
de autoridade existentes na empresa (alçadas) e o
gerenciamento do acesso de usuários e transações; central
de atendimento 24h, todos os dias da semana; acesso
facilitado aos produtos e serviços do Banco; agilidade na
realização de transações bancárias e redução de custos
operacionais.

Além dessas facilidades, o Gerenciador Financeiro, como
forma de incentivo à utilização do auto-atendimento,
suspendeu a cobrança da tarifa por conexão e as transações
realizadas são isentas de tarifas, com exceção da emissão
de DOC e TED, que são cobrados com preço reduzido.

O jornal O Candeeiro é usuário do Gerenciador
Financeiro do Banco do Brasil e recomenda aos seus leitores
e empresários anunciantes, que procurem na agência do
BB em Candeias, o gerente de contas Pessoas Jurídicas,
José Carvalho, para maiores informações. O GF é mais
uma "ferramenta" disponibilizada pelo Banco do Brasil para
facilitar a vida dos seus clientes.

Gerenciador Financeiro

O presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de
Candeias - CDL, Dércio Brito
Belo, alerta aos associados
da entidade e aos
empresários de um modo
geral, para não abrirem, em
hipótese alguma, e-mails que
estão sendo enviados para as
empresas e pessoas, com a
logomarca da CDL.

Dércio Belo lembra que a
entidade não envia nenhum

tipo de comunicação para os
seus filiados via e-mail.
Portanto, qualquer
correspondência eletrônica
que você receber com a marca
da CDL é falsa. O fato já
aconteceu com alguns
empresários filiados á
entidade, por isso a
precupação do presidente
Dércio Belo. A reomendação é
uma só, se mandarem e-mais
com a marca CDL, não abra.

Não Abra

A Loja D‘Passos
Calçados, que fica na avenida
Antônio Patterson, está
fazendo uma promoção
imperdível: A partir desse mês
de maio, todo cliente
D‘Passos que efetuar o
pagamento, em dia, dos seus
carnês do crediário próprio
“CDREDFÁCIL D´PASSOS”,
receberá cupons para
concorrer a televisores,
batedeiras, liquidificadores,

ferros-elétricos, ventiladores
e outros prêmios.

Segundo a direção da loja,
essa promoção foi uma
maneira encontrada para
valorizar os clientes D‘Passos
que pagam as suas
prestações em dias. Portanto,
se você é cliente e utiliza o
“CREDFÁCIL D´PASSOS”,
pague em dia o seu carnê e
concorra a muitos prêmios.
Boa sorte!

Promoção

Blocos de Cerâmica
“Se você é estudante de
Jornalismo ou já saiu da
faculdade e pretende fazer
uma especialização, leia
‘Jornalismo cultural’, de
Daniel Piza. O livro,
publicado pela Editora
Contexto, faz parte de uma
coleção dedicada à
profissão. Nele, o autor
descreve a trajetória do
jornalismo cultural e dá
alguns toques para quem
deseja seguir um caminho
nem sempre bem-visto pelos
colegas, inclusive do gênero
‘o que se pode fazer e o que
se deve evitar’. Polêmico,
intrigante e muito
interessante, vale a pena ler.
Quem se animar pode
conferir outros títulos da
série, tais como ‘Jornalismo
esportivo’, ‘Jornalismo
econômico’, ‘Jornalismo
digital’, ‘Jornalismo de
revista’ e ‘Jornalismo
científico’, cada qual escrito
por um autor diferente. Uma
boa pedida para os que
desejam se aprimorar ou
apenas conhecer um pouco
mais sobre os diversos
segmentos da carreira.”

Jornalistas
recomendam

O dia 1º de maio em
Candeias já teve dias mais
brilhantes. Numa cidade
operária, o Dia do Trabalhador
é uma data marcante. Com um
histórico de grandes atos desde
o inicio da década de 90, este
ano, apesar da eleição do
presidente da república, o dia
dos trabalhadores contou com
muitos jovens na Praça Dr.
Gualberto (muitos para ver as
bandas, como estes mesmos
diziam), mas com pouco brilho
político.

O que antes contava com a
presença de vários sindicatos e
da CUT no seu dia, este ano as
atividades se resumiram ao
Sitican. Os antes presentes
parlamentares, agora só
registraram a presença do
deputado Nelson Pelegrino.
Aliás, por falar em
parlamentares, o que mais
pareceu este 1º de maio foi
palanque da candidatura de
Loteba a deputado estadual,
que teve direito a distribuir
panfletos de sua candidatura
com a dobradinha com o ex-líder
do governo na Câmara Federal.

Ano eleitoral faz milagre.
Após receber mais de 6.000

votos em Candeias, Pelegrino
reapareceu agora de novo
pedindo a confiança do povo
de Candeias. Num discurso
empolgado, fez elogios
rasgados ao Sitican – como se
ainda fosse o mesmo dos
tempos de Pedro Carlos, aliás
lembrado por ele -  e ao governo
Lula, como se estivesse tudo às
mil maravilhas.

Pelo menos o ato este ano
foi no dia 1º, pois todos se
lembram que no ano passado foi
no dia 2 de maio, pois o Siticcan
e o “deputado do gás”
recuaram de fazer o ato na data
internacional por medo da então
prefeita Tonha, que fez uma
atividade de um bloco de
micareta ligada a ela.

Tudo isso faz parte do jogo
político. Loteba e Pelegrino vão
disputar os votos candeienses
junto com Maria Maia, Tonha,
Junior, Sargento Isidorio e
outros.

O tempo é senhor da razão e
a verdade está ai. Agora, com
tantos escandalos, será que o
eleitor vai ter empolgação para
votar nas próximas eleições?

Assim caminha a
humanidade...e os políticos.

Dia do Trabalhador é
comemorado na praça

Tatiana Bruzzi, repórter
freelancer

Pelo terceiro consecutivo,
desde que Dércio Brito Belo
assumiu a presidência da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, em 2004,
substituindo o ex-presidente
Carlos Guedes, que se afastou
para concorrer às eleições
municipais, a entidade vai
participar da Liquida Interior

CDL participará da Liquida Interior
2006, uma mega liquidação
promovida pela Federação das
Câmara de Dirigentes Lojistas
da Bahia, que incrementa em
até 50 por cento as vendas
durante o período do evento.

De acordo com o
presidente Dércio Belo, a
participação do comércio de
Candeias na Liquida Interior,

através da parceria com a
CDL só faz engrandecer a
entidade e o próprio setor, que
durante a realização do evento
se fortalece e consegue trazer
para Candeias, milhares de
consumidores das cidades
vizinhas.

A Liquida Interior será
realizada em agosto e os

empresários que quiserem
participar, podem entrar em
contato com a diretora
executiva da CDL, Eliana
Belo, para buscar maiores
informações.

A diretoria da CDL estará
à disposição de todos os
associados para prestar
maiores esclarecimentos.

Candeias vai ganhar
 usina de Biodiesel

O município de Candeias
foi o local escolhido para
sediar a primeiraUsina de
Biodiesel do Nordeste e
uma das três do Brasil.  O
lançamento da pedra
fundamental das três
unidades foi feito pelo
presidente da Petrobras,
Sérgio Gabrielli, no dia 19
passado, no Rio Grande do
Norte.

 A usina de Biodiesel de
Candeias está prevista para

entrar em operação no
iníciode 2008, com
capacidade de produção de
44 mil toneladas por ano.

A construção da
unidade, e a fabricação de
materiais e equipamentos,
representam a criação de
mais de mil empregos,
entre mão de obra direta e
indireta.

Com a implantação da
Usina de Biodiesel de
Candeias, o município

retorna à vanguarda na
produção de combustíveis
no Brasil. Em seu território
foi descoberto, em meados
do século passado, o
primeiro poço
comercializável de petróleo
do país, fato que foi
determinante para a
instalação da Refinaria
Landulfo Alves, que apesar
de estar localizada no
vizinho município de São
Francisco do Conde, trouxe
muito desenvolvimento para
a cidade.

Agora, com a instalação
da Usina de Biodiesel, o
município passa a se
destacar no cenário

nacional como um dos três
fo país a produzir esse tipo
de combustível, que deverá
ser mais uma revolução na
produção de energia
renovável.

Candeias ganhará, sem
dúvida, uma grande
projeção, além de ter a sua
economia alavancada, já
que a construção da Usina
representa investimentos de
milhões de reais.

A expectativa na cidade
é que as obras sejam logo
iniciadas, para dá uma
amenizada no índice de
desempreo que vem
assolando a população do
município e da região.

O restaurante Degustar, do
empresário e vereador Toinho
Bordoni se destaca entre os
que fornecem refeições para a
Petrobras. Em recente
avaliação feita pelo PROGEFE
– Programa de Gestão de
Fornecedores da Engenharia,
através do BAD - Boletim de
Avaliação e Desempenho da
empresa, a LE‘NUTRI-
REFEITÓRIO INDUSTRIAL
LTDA., proprietária do
restaurante Degustar, ficou

Uma das mais tradicionais
e antigas fábricas de artefatos
de cerâmica do recôncavo
baiano está instalada em
Candeias. Trata-se da
Cerâmica Aratu, que há mais de
quarenta anos atua no
mercado da região, oferecendo
aos seus clientes muita
qualidade e preços
competitivos em seus
produtos.

Segundo o diretor da
empresas, Albino Carvalho, o

bloco de cerâmica é um dos
itens mais baratos na
construção civil. De acordo
com Albino, “o preço do bloco
não sofre reajuste há muitos
anos, aliás, tem até baixado de
preço”, diz o empresário.

Se você está construindo
ou vai construir, dê uma
passadinha na Cerâmica Aratu,
que fica nas margens da BA
522, no Km 06 e comprove a
qualidade e os preços dos
blocos fabricados pela Aratu.

Degustar se destaca

com o conceito excelente, já
que atingiu a marca de 90
pontos.

O conceito geral é o
seguinte: de 1 a 29 é péssimo;
de 30 a 49 é insuficiente; de 50
a 69 é regular; de 70 a 89 é bom
e de 90 a 100, o conceito é
excelente. Portanto, o
restaurante Degustar está entre
os melhores que prestam
serviços à Petrobras. Isto, sem
dúvida, é motivo de orgulho
para todos nós.

Cidade ganha moderno
Centro Empresarial

Foi inaugurado no ultimo
dia 26 de maio, o mais novo
empreendimento imobiliário
na cidade, o Centro Médico
e Empresarial GSS. Com um
desing moderno e arrojado, o
edifício conta com 18 salas
amplas em seus pavimentos,
que vem despertando os
olhares do público, animando
novos profissionais da área
médica e empresarial que
pretendem se instalar em
Candeias. O novo centro
empresarial tem uma
estrutura de causar inveja a
qualquer cidade da região.

Estiveram presentes na
inauguração, várias
autoridades e empresários
locais, dentre eles, o
presidente da Câmara
Municipal Antônio Coutinho
de Freitas (Arigatô), o
comandante do Corpo de
Bombeiros, tenente coronel
Autânio; o comandante da
CIA da Polícia Rodoviária,
capitão Rodrigues; o chefe
do cartório da Polícia Civil,
Dr. Celeste, delegados titular
e plantonista de Candeias,

Baqueiro e Adan; os gerentes
do Banco do Brasil agência
Candeias e Liberdade,
Cristovão Carvalho e
Domingos Teixeira; os
empresários Edmilson
Rodrigues, da rede new look;
Eduardo Xavier, da  Sancil
Materiais de Construção; os
advogados Joel, Tiago e
Alexandro; os médicos
Simone e Mariana Conrado;
a dentista Alba; o
Coordenador Municipal de
Trânsito,  Agnaldo Souza
Santos, além da família do
empresário Guilhermino Souza
Santos, dono da rede de
Farmácias GSS,
estabelecido há mais de 25
anos na cidade.

A iniciativa de
Guilhermino Souza Santos,
abre caminho para que
outros empresários acreditem
mais em Candeias e invistam
no setor imobiliário. A cidade
cresce a olhos vistos e ainda
carece de empreendimentos
como esses que Guilhermino
teve a coragem de construir
na cidade.
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Georgem Luiz
Moreira Silva

Contabil is ta
CRC 15210-BA

Aproveite
todas as

promoções
desse mês de

festas
Juninas

Telefone: (71) 3601-1135

  Candeias – Camaçari

Simões Filho e Salvador

MIRP ISOLAMENTO TÉRMICO LTDA
Isolamento Térmico,

Montagem de Andaime e
Pintura Industrial.

Av. Rio Bandeira, 500 Triângulo -
              Camaçari-Ba.
               Cep: 42.800-000
  Tel/fax: 3627-5353  -  3622-3492
e-mail: mirpisolamentoba@globo.com

Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

Abertura de empresas

Cep. 43.805-070 – Candeias – Bahia

Fones: 3601-2089 / 6465 / 2047 Cel. 8134-3565
        E-mail: gm.contábil@terra.com.br

ClassiCandeeiroClassiCandeeiroClassiCandeeiroClassiCandeeiroClasiCa

*Locação de Caminhões Muncks
*Locação de Caminhões Tanque
*Locação de Retroescavadeira

*Locação de Caçambas
 * Locação de Ônibus

SC TRANSPORTES

Rua Tiradentes, 01 – Sarandi – Candeias-Ba.

    Fone: (71) 3601-2082

Especializada em pisos, revestimentos,
louças sanitárias, tubos e conexões, tintas,
materiais elétricos e hidráulicos

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES
Visite o nosso Show Room na Matriz
Rua Rio de Janeiro, 16 – Pitanga – Fone:3601-1377
Filial: Rua 2 de Fevereiro, 41-Fone (71) 3601-3118
                        Candeias - Bahia

 NANDO´S VIDROS SAT
Representante de

Antenas Parabólicas, Box
para Banheiros,

Esquadrias de Alumínios,
Circuito Fechado de TV,

Interfone e Portão
Eletrônico.

 Largo do Triângulo, 19 – Candeias-Bahia
Fones: (71) 3601-2424 / 3605-3517 / 9932-1993

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

OS MELHORES
PREÇOS DA CIDADE

FABRICAMOS E AUTOMATIZAMOS O SEU PORTÃO BÚZIOS(71) 3605-2107

Fone:

Rua 13 de Maio, nº 117 - Centro - Fones: (71) 3601-2368 / 3601-5482
Av. Antônio Patterson, nº 195 - Fones: (71) 3601- 6805 / 3601-9581 - Candeias-Ba.

Tudo em 5 vezes no Crediário Próprio
Aceitamos todos os Cartões de Crédito
Duas Lojas à sua disposição
Faça-nos uma visita e comprove!

AGF SAÚDE – AMIL – ALCAN – CAPE SAÚDE

     CASSI – CORREIOS – GOLDEN CROSS

  MEDIAL SAÚDE – MILMED – PETROBRAS

            PROMÉDICA – PORTO SEGURO

         SULAMERICA – SAÚDE BRADESCO

UNIBANCO SAÚDE E UNIMED SALVADOR
CANDEIAS: Largo da Esperança, 12 – Centro – Fone: (71) 3601-1087
M. DE DEUS: Rua Nova Jerusalém, 37 – Centro – Fone: (71) 3604-567
SÃO F. DO CONDE: Rua João Florêncio Gomes, 47 - Centro - Fone: (71) 3651-1672

   POSTOS
        DE
 COLETA A EMPRESA ELEITA

NOTA 10, A PRIMEIRA NO
SEGMENTO DE

CALÇADOS EM CANDEIAS
Tudo Em 5 Vezes Sem

Juros Pelo Crediário Próprio
Ou  Pelo Cartão De Crédito

Rua 13 de Maio, nº 208 – Centro
Fone: (71) 3601-7096 – Candeias-Bahia

 5 VEZES SEM JUROS NO

Rua 13 de Maio, nº 20 - Centro
Fone: (71) 3601-3108 - Candeias-Bahia

ACEITAMOS
TODOS
OS
  CARTÕES
    DE
      CRÉDITO

ACEITAMOS
TODOS OS
CARTÕES
DE CRÉDITO

Convênios

SANSIL

CONVÊNIOS: Alcan – Amil – Asclama – Astape - Cartão Mastercard - Cartão Visa – Cassi –
Coelba – Funcef – Gama - Golden Cross – Greman - Inter plus – Marítima - Medial Saúde –
Mediservice – Metalbasa  Norclinicas – Petrobras – Promedica - Promedica Supletiva - Saúde
Bradesco – Sesef – Sulamerica – Unibanco - Vale do Rio Doce

ÁREAS: Medicina do Trabalho - Cirurgia Pediátrica - Emergência Geral-Urologia-Clínica Geral-
Anestesiologia-Neurologia -Radiologia - Ultrasonografia – Angiologia - Endoscopia Digestiva Alta –
Mastologia - Dermatologia – Oftalmologia – Proctologia – Otorrinolaringologia - Laboratório de Análises
Clinicas - Cirurgia Geral – Pediatria - Ginecologia / Obstetrícia – Cardiologia – Gastroenterologia - Ortopedia
/ Traumatologia - Fisioterapia / RPG - Fonoaudiologia

PARA MARCAR SUA CONSULTA COM HORA
MARCADA LIGUE PARA: 3601-1914 / 3601-1915

RESTAURANTE O BRASEIRO

*Churrasco
* Massas Diversas
*Saladas Variadas
*Pratos Deliciosos

Rua Santo Antônio, 32 - 1º Andar
Fone: (71) 3601-7133 – Candeias-Ba.

O MAIS COMPLETO CARDÁPIO
DE COMIDA A QUILO DA CIDADE

TECIDOS E CONFECÇÕES
Você Merece!

Rua 2 de Fevereiro, 195 – Centro - Candeias-Bahia
       Tel. (71) 3601-1896 / 8866-5750
          E-mail: girotec.elvis@terra.com.br

A SUA NOVA OPÇÃO EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

CREDIÁRIO PRÓPRIO

 COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.


