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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O Candeeiro

Candeias apresenta muitos problemas urbanos e sociais
para ocupar a 13a. posição no ranking do Índice de De-
senvolvimento Humano no Estado, diz economistaPágina 3

Economista
contesta posição
de Candeias no
Ranking do IDH

Na edição passada de O

Candeeiro, publicamos a
informação de que a cidade de
Candeias ocupa a 13a. colocação
no ranking do IDH- Índice de
Desenvolvimento Humano -  o
que de fato é verdadeiro -,
considerando todos os 417

Dentro de poucos dias, a
administração da prefeita Maria
Maia estará entregando para a
população do município e região, as
modernas instalações da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 42h),
que virá solucionar um dos graves
problemas do setor de saúde da
cidade, que são os serviços de
urgência e emergência que até o

Aurelino reassume a
sua cadeira na Câmara

municípios baianos. Isto significa
dizer que, segundo os dados
estatísticos, Candeias estaria no
topo do desenvolvimento
humano, em relação às demais
cidades baianas.

Após ler a matéria, o
economista Leonardo Dias, em

conversa com o editor Eduardo
Valença, alertou para o que
chamou de “claras aberrações”
do ranking, rejeitando com
veemência a interpretação de que
a posição da cidade merece
comemoração.

UPA será inaugurada nos próximos dias e o Posto Luiz
Viana Filho e será transformado em moderno PSF

As obras da UPA 24 hs. estão em fase final de acabamento

O vereador Aurelino Correia, o
Oreia, reassumiu no último dia 15
de abril, a sua cadeira na Câmara
Municipal de São Francisco do
Conde, depois que o Ministro
Hamilton Carvalhido, relator do
processo AI n° 12048, cassou a
liminar no último dia 12 de abril,
conseguida pelo ex-vereador
Renato Costa Rosa, no Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia (TER/
BA), para assumir o mandato em
fevereiro, depois de ter sido
cassado pelo juiz eleitoral da
Comarca de São Francisco do
Conde, Dr. Hilton de Miranda
Gonçalves, em setembro do ano
passado.

Em sua primeira sessão na
Câmara Municipal depois do
retorno ao Parlamento de São
Francisco do Conde, Aurelino
reafirmou que terá um gabinete
totalmente aberto para o público.
“O meu mandato não será apenas
mais um. Quero fazer a diferença.
Vou trabalhar conectado com a

população de todos os distritos da
zona rural, dos bairros periféricos
e do centro da cidade. Todos
aqueles que nos procurarem serão
atendidos. Vou mostrar que se
pode fazer política atendendo aos
anseios da população”, assinala o
novo vereador de São Francisco do
Conde.

"Oreia" volta a exercer o
mandato de Vereador em SFC

momento são prestados no posto
médico Luiz Viana Filho, uma
Unidade que já não atendia às
necessidades do município.

O que é a UPA
As Unidades de Pronto

Atendimento - UPA 24h, foram
criadas pela Portaria do Ministério
da Saúde nº 1.020, de 13 de maio

de 2009, que, estabelece diretrizes
para a implantação do componente
pré-hospitalar fixo para a
organização de redes locorregionais
de atenção integral às urgências em
conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências.

As UPAs são estruturas de
complexidade intermediária entre as
Unidades Básicas de Saúde e as

portas de urgência hospitalares,
onde em conjunto com estas
compõe uma rede organizada de
Atenção às Urgências. São
integrantes do componente pré-
hospitalar fixo e estão sendo
implantadas em locais/unidades
estratégicos para a configuração
das redes de atenção à urgência,
com acolhimento e classificação de
risco em todas as unidades, em
conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências.

Candeias foi escolhida para a
implantação de uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h) por
ser um município estratégico
regionalmente, ter uma população
de aproximadamente 100 mil
habitantes e ocupar um lugar de

Magistério
ganha Plano
de Cargos e
Salários
Depois de longos anos de
batalha, os profissionais de
educação de Candeias tiveram
uma grande vitória no final do
ano passado. Finalmente, a
Câmara Municipal aprovou
por unanimidade dos
Vereadores, e a prefeita Maria
Maia sancionou as Leis n° 782
e 783, que criaram o Estatuto
dos Servidores do Magistério
Público do Município de
Candeias e o Plano de Carreira
e Remuneração dos
Servidores do Magistério
Púbico do Município de
Candeias.

A conquista é tão
importante para os
profissionais do Magistério,
que a ASPEC mandou gravar
CDs com o texto das Leis, para
serem distribuídos entre os
srevidores da Educação,
durante o Seminário
promovido pela associação.

destaque no cenário político-
econômico do Estado.

Posto Luiz Viana
Logo após a inauguração da

Unidade de Pronto Atendimento,
que vai funcionar em frente ao
hospital Ouro Negro, o velho e
querido posto médico Luiz Viana
Filho, que há mais de cinquenta
anos vem prestando relevantes
serviços à comunidade de Candeias
e de outros municípios da região,
será transformado numa moderna
unidade do Programa de Saúde da
Família, onde serão prestados
todos os serviços oferecidos pelo
PSF.

Na próxima edição traremos
detalhes do funcionamento do PSF
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Mudança na dieta mundial
Paiva Netto

Desde Getúlio Vargas, com o
Estado Novo, anunciam que o
Brasil se tornará, um dia, celeiro
do mundo. Segundo a 12a

estimativa do Levantamento
Sistemático da Produção
Agrícola, divulgada em 6 de
janeiro pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
“a safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas
atingiu, no ano passado, novo
recorde, com 149,5 milhões de
toneladas. Esse volume supera
em 11,6% o obtido em 2009, que
foi de 134 milhões de toneladas, e
é 0,4% maior do que o previsto
em novembro. O aumento em
relação à estimativa do mês
anterior se deve às maiores
produções de aveia em grão
(11,6%), cevada em grão (1,3%),
milho em grão total (0,7%), trigo
em grão (4,2%) e triticale em
grão, cereal obtido a partir do
cruzamento do trigo com o
centeio, com alta de 5,8%”.

Outro dado revelador aponta
o Paraná como líder na produção
nacional de grãos, “com uma
participação de 21,6%, seguido
por Mato Grosso, com 19,3%, e
pelo Rio Grande do Sul, com
16,9%. Esses Estados
representam juntos 57,8% do
total nacional. Na Região Sul, a
produção de cereais, leguminosas
e oleaginosas alcançou 64,1
milhões de toneladas. No Centro-
Oeste, foram 52,5 milhões de
toneladas, e no Sudeste, 17,1
milhões de toneladas. No
Nordeste, o volume chegou a 11,9
milhões de toneladas, e no Norte,
a 4 milhões de toneladas.
Comparativamente à safra

passada, houve incremento nas
regiões Norte (6,0%), Sul (22,3%),
Centro-Oeste (7,4%) e Nordeste
(0,9%), enquanto no Sudeste
houve queda de 0,7%”.

PLANETA QUENTE E
FAMINTO

O possível aumento da
temperatura média do planeta em
2,4 graus Celsius até 2020 —
conforme recente estudo
apresentado pela organização
não governamental Fundo
Ecológico Universal (FEU) da
Argentina — significa perigoso
indício do desaparecimento de
regiões insulares e,
consequentemente, de sucessivas
catástrofes naturais. Com
estimativa do crescimento da
população mundial em 900
milhões para daqui a 10 anos, a
produção global de alimentos
pode não ser capaz de atender à
demanda. O que serviu de base
para a pesquisa é o impacto das
mudanças climáticas em todo o
orbe, que afetou o cultivo dos
grãos mais consumidos pelo ser
humano: trigo, arroz, milho e
soja.

Ainda no relatório do FEU,
vislumbra-se alta no preço dos
alimentos acompanhada de um
número crescente de pessoas
com má nutrição. Dados da FAO,
organismo das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação,
uma em cada sete pessoas sofre
desse problema, totalizando
cerca de um bilhão de habitantes,
sendo as crianças as principais
vítimas.
DIETA NOVA

Ao lado da implantação de
novas tecnologias e da adaptação

do cultivo dos grãos, o trabalho
científico propõe mudança na
dieta da população mundial como
importante medida atenuante dos
efeitos do aquecimento global na
atividade agrícola.

Urge, mais do que nunca,
conscientizarmo-nos da
gravidade dessas previsões,
procurando colaborar com ações
aparentemente simples, como
evitar o desperdício de comida,
mas que refletem positivamente
em âmbito mundial. Há décadas
venho alertando para o fato de
que a migalha de hoje é a farta
refeição de amanhã.

ORAÇÃO
Permanecemos aqui em

oração pelo pronto
restabelecimento do talentoso
escritor gaúcho e acadêmico dr.
Moacyr Scliar. À sua querida
família, o sentimento fraterno de
todos nós.

SOS CALAMIDADES
A ação voluntária coordenada

pela Legião da Boa Vontade, em
parceria com os órgãos
competentes, na arrecadação de
gêneros de primeira necessidade
em socorro às vítimas das fortes
chuvas que atingiram o Sudeste e
aos que padecem da estiagem no
Sul, atingiu, até o momento, mais
de 350 toneladas. É a LBV sempre
de mãos dadas com a
comunidade.

*José de Paiva Netto é jor-
nalista, escritor e  radialista.
Presidente da Legião da Boa
Vontade, a LBV -
E-mail: paivanetto@ibv.org.br

OS TRANSTORNOS
PSÍQUICOS E A SOCIEDADE

Nunca se ouviu falar tanto em
problemas psíquicos, como
atualmente. A terrível face da
depressão tem surgido para um
infinito número de pessoas, sem
escusar crianças, adolescentes ou
idosos. Da mesma forma,
transtornos alimentares têm
despertado na sociedade reiteradas
crises de ansiedades naqueles em
que os males acometem e nos que
esperam ser um dia fisgados pelas
garras da angústia psíquica.

Todas essas são doenças “pós-
modernas”, construídas socialmente
em virtude das características
competitivas e das lutas pela
sobrevivência atuais. Crises de
stress, síndrome do pânico, fobias,
idéias e atos suicidas são
inconscientes tentativas
desesperadas por um alívio ou, ao
menos, fuga de uma realidade
exigente e (in)suportável.

Quando a mente não suporta
mais, o corpo finda por sinalizar
alguma anormalidade. A isso se dá
o nome de doenças
psicossomáticas: corpo e mente se
coadunam num amálgama de
enfermidades, sendo refletidas em
ambos. Não obstante, não se pode
confundir algumas características
inerentes ao ser humano que,
mesmo incômodas, não se
classificam como enfermidade. A
depressão é um exemplo clássico.
Não é raro encontrar pessoas que
nunca confessaram ter sido

acometidos pela doença, ao menos
uma vez na vida – mesmo sem
vivenciar o mais simples estágio
desta terrível enfermidade.

Tal confusão é proveniente dos
altos níveis que nossa sociedade
capitalista e altamente consumista
exige como estágio perene de
felicidade. A insatisfação, portanto,
que deveria ser um estímulo em
busca de realizações e uma forma
de crescimento pessoal, torna-se
um sintoma ou alerta para uma
depressão. Ao contrário, é a
insatisfação, é essa falta, esse
incômodo que vão fazer o ser
humano se desenvolver. Porém, é a
perda do desejo que, juntamente
com outros sintomas, que podem
sinalizar o princípio de uma doença
psíquica, como a depressão.

Toda essa angústia, a constante
impressão de estar enfermo, ou
sofrendo de algum mal não são
efeitos exclusivos de nossa época.
No entanto, a  falta de controle
sobre o próprio corpo e uma tênue
identidade contribuem
expressamente para o surgimento de
perturbações mentais. Se formos
dissecar a terminologia da palavra
“ansiedade”, por exemplo, iremos
observar que significa “estar à
frente de”. Agindo assim, deixa-se
de vivenciar o presente em prol de
um futuro que talvez nem se
concretize. Assim também, a
exigência de um corpo perfeito
contribui para o surgimento de

doenças como a bulimia e a
anorexia. E todas essas
perturbações são perfis endêmicos
de uma sociedade confusa, aonde,
vendem-se muitos livros de dietas
e, na estante ao lado,
comercializam-se também livros de
culinária.

E essa incoerência é visível em
qualquer etapa da vida. Quando se
é jovem demais, busca-se um
amadurecimento e/ou
responsabilidade precoce que por
vezes acarretam cargas psíquicas
altíssimas e insuportáveis. Todavia,
ao alcançar a idade cronológica tão
almejada procura-se,
paradoxalmente, camuflar através
de Botox e outros produtos
estéticos; contribuindo para
aumentar o sofrimento. E, quando
a mente não suporta tamanha
violência de exigências e
consternações, o indivíduo somatiza,
sai da “realidade”, torna-se um
psicótico. E, sua punição é ser
excluído da sociedade, por não se
adequar às cruéis exigências da
mesma; e por fim, são jogados como
dejetos nos frios grotões dos
hospitais psiquiátricos (felizmente
em processo de extinção),
simplesmente por serem
“diferentes”.

Vladimir de Souza

Nascimento

Psicólogo do CRAS-Caípe, São
Francisco do Conde-Ba

CRP-03/04531
E-mail: vlad_psi@hotmail.com

Demonstração de força
Os professores Hamilton, César Miranda, Adeilda e Valdelice, diretores

da Associação dos Profissionais em Educação de Candeias – ASPEC,
deram uma demonstração de força política junto à sua categoria, ao
reunirem no último dia 5 de abril, no Ideal Esporte Clube, cerca de 400
pessoas ligadas ao Magistério. O feito é ainda mais relevante se levarmos
em consideração que o evento aconteceu numa terça-feira, dia útil, quando
muitos dos profissionais deixaram de ir ao trabalho, para participarem do
Seminário.

De acordo com o professor Hamilton, o objetivo do encontro foi
instrumentalizar os educadores, ilustrando quais são os seus direitos e
deveres, o que podem e o que não podem fazer, mostrando as penalidades
para quem atua de forma errada e as vantagens que os professores
exemplares podem conseguir (principalmente no que diz respeito aos
seus salários).

Os analistas políticos de plantão – o que não falta em nossa cidade –
já começam a dizer que a ASPEC nasce com força total e que se todos
que estavam no Seminário se juntarem num partido político, a probabilidade
de o grupo eleger um vereador nas próximas eleições é muito grande.

O que se sabe é que entre os membros da ASPEC, pelo menos três
deles têm pretensões de serem candidatos nas próximas eleições: os
professores Hamilton, Cesar Miranda e Adeilda, todos filiados ao PSOL.

Pé na Estrada
Mesmo faltando mais de um ano e meio para as eleições municipais,

o pré-candidato a prefeito Georgem Moreira, está mesmo disposto a
gastar “sola de sapato” em busca de apoios e votos. No último dia  3 de
abril, Georgem e alguns dos membros do seu grupo fizeram uma
verdadeira maratona. Pela manhã, o pré-candidato esteve em algumas
localidades às margens da BR 324, levando o que ele chama de serviço
solidário. Pela tarde, mesmo cansados da maratona, os integrantes da
caravana ainda tiveram disposição para participar na ARC, da feijoada
promovida pelo grupo de Cavalgada Lua Nova.

Para os amigos, Georgem confidenciou que esta será a sua estratégia
de campanha: visitar todos os bairros, povoados e distritos do município.
“Queremos levar a nossa mensagem a cada um dos eleitores de
Candeias”, diz o pré candidato.

Ninguém escapa
Desde o último dia 17 de abril que os motoristas de Candeias – que

não são poucos – e de todo o Brasil, que precisam utilizar as rodovias
que cortam os municípios de Simões Filho, Camaçari e Candeias são
obrigados a pagar o famigerado pedágio (apesar das referidas estradas
não terem sido duplicadas), nas praças do Km 8 da BA 535 (Via Parafuso),
do Km 11 da BA 524 (Canal de Tráfego) e no Km 8 da BA 093, que liga a
BR 342 à BR 101.

Os preços são salgados e variados: Caminhonetes, automóveis e
furgão, custam R$ 2,60. Caminhões variam entre R$ 5,30 e R$ 15,80. Os
ônibus pagam R$ 5,30 e R$ 7,90 e as motocicletas, motonetas e
bicicletas desembolsam R$ 1,30. Já os veículos especiais de cargas,
pagam entre R$ 18,50 e R4 23,80.

Como vários moradores de Candeias utilizam diariamente essas
rodovias, às vezes 3 a 4 vezes ao dia, ficou bem “puxado” ir ao pólo e
Camaçari ou à linha verde. Só esperamos que a concessionário que
administra os pedágios faça as melhorias esperadas, para dar mais
conforto e segurança aos motoristas.

Ruim por ruim...
...Esse será o slogan que o próprio pré-candidato a prefeito de Candeias,
Zé do Quim diz que vai usar na sua campanha eleitoral, no ano que vem.
Ele justifica: “não que eu seja ruim, mas como todo mundo promete
tanta coisa nas campanhas e não cumpre, resolvi criar essa máxima.
Não é interessante”. “Ruim por ruim, vote em Zé do Quim”, diz o
empresário que afirma que a cada dia mais pessoas o procuram para
dar apoio. Será...

Incerteza
Até o fechamento desta edição, às 23 horas do último dia 24 de abril,

continuava a incerteza com relação aos rumos que serão dados para a
nova composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Candeias.
É do conhecimento geral que a atual direção da Casa da Cidadania foi
eleita numa sessão que contou com a presença de apenas seis
Vereadores e, segundo o Regimento Interno da Câmara, para que seja
feita a eleição da Mesa Diretora,  é necessário que a sessão tenha pelo
menos dois terços dos parlamentares presentes.

Como a atual Legislatura conta com 10 Vereadores, seria necessária
a presença de pelo menos sete edis para que houvesse a eleição da
Mesa, o que levou os vereadores de oposição, Jário Santos Silva (Jarinho)
- PTB, Antônio Alberto Magalhães (Preto) - PRB, Antônio Gilson da Silva
(Bobó) - PHS, e Marivalda, do PT, a entrarem na justiça pedindo a anulação
da sessão. O caso está na Justiça, que até o momento não tomou uma
decisão.

Só para lembrar, numa primeira eleição para a presidência da Câmara,
realizada no dia 1° de Janeiro, houve empate entre os candidatos
Francisco Conceição da Silva, o Sargento Francisco e Jario Santos Silva,
o Jarinho: ambos tiveram 5 votos. Na segunda eleição, o vereador Sargento
Francisco obteve 6 votos e foi empossado o novo presidente, gerando
esse grande imbróglio político e jurídico.

A indefinição com relação à presidência da Câmara de Vereadores,
tem causado uma grande incerteza entre os funcionários, assessores e
prestadores de serviços.

*Vladirmir Nascimento
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Aspec reúne centenas de professores em Seminário

A ASPEC (Associação dos
Profissionais em Educação de
Candeias) realizou, na manhã do
último dia 05 de abril (no Ideal
Esporte Clube), um seminário
destinado aos educadores da
rede pública municipal de
Candeias. O tema foi o Estatuto
e o Plano de Carreira do
Magistério.

De acordo com a diretoria da
instituição, o objetivo do evento
foi instrumentalizar os
educadores, ilustrando quais
são os seus direitos e deveres,
o que podem e o que não podem
fazer, mostrando as penalidades
para quem atua de forma errada
e as vantagens que os
professores exemplares podem
conseguir (principalmente no
que diz respeito aos seus
salários).

O evento reuniu mais de 400
professores!

Com o seminário, a ASPEC
mostra que apesar de recém-
criada (foi instituída em
novembro de 2010) vem com
uma ampla capacidade de
articulação, mobilização, boas
idéias e uma excepcional força
política.

Só de olhar para sua diretoria
dá para perceber o peso que a
instituição já possui e o quanto
tende a crescer na região. A
ASPEC é presidida pelo Profº
Hamilton (que tem se
notabilizado na defesa das
comunidades carentes e, em
especial, dos servidores
públicos). Compõem a diretoria:

Profº Cezar Miranda (vice-
presidente): Mestre em
sociologia pela Ufba e professor
do Ifba. Desde a década de 1980
está sempre presente nas
articulações e mobilizações
populares em defesa dos menos
favorecidos.

Profº Paulo Tupiniquim
(Diretor Financeiro):
Administrador de formação,
Paulo retoma, com a ASPEC, a
participação em movimentos

“Candeias na 13ª colocação do IDH é só uma
aberração do ranking”, afirma economista

Na edição passada de “O
Candeeiro”, publicamos a
informação de que a cidade
de Candeias ocupa a 13º
colocação no ranking do
IDH- Índice de
Desenvolvimento Humano -
o que é verdadeiro -,
considerando todos os 417
municípios baianos. Isto
significa dizer que, segundo
os dados estatísticos,
Candeias estaria no topo do
desenvolvimento humano,
em relação às demais
cidades baianas.

Após ler a matéria, o
economista Leonardo Dias,
em conversa com o editor
Eduardo Valença, alertou
para o que chamou de
“claras aberrações” do
ranking, rejeitando com
veemência a interpretação
de que a posição da cidade
merece comemoração.

Criado em 1990, pela
ONU, o IDH, busca
comparar a qualidade de
vida nas cidades, nas
unidades federativas, nos
países e nos continentes. O
índice, basicamente,
considera três aspectos: a
“RENDA PER CAPITA” (toda

O Professor Hamilton fala para as centenas de professores sobre
as leis que regulamentam o magistério

 “Como diz Delfim,
estatísticas são igual
a biquini, pois
mostram tudo, mas
escondem o
essencial”

A justiça tardou, e
muito, mas não falhou!
Após 12 anos de uma longa
espera, as professoras
Adeilda Santos Souza,
Margarida Sacramento e
Edilene Araújo dos Santos
receberam com enorme
felicidade a decisão do juiz
Bel.. Almir Edson Lélis
Lima, determinando que a
Prefeitura Municipal de
Candeias promova a
imediata reintegração das
três professoras.

Adeilda, Margarida e
Edilene lideraram as
mobilizações dos professores
da rede pública de Candeias
na década de 1990,
d e n u n c i a n d o
irregularidades, brigando
pelos direitos dos servidores,
protestanto contra os
atrasos de salários, etc.
Fizeram passeatas,
manifestações e acionaram
os meios de comunicação da
época. Foram as
protagonistas do MOVA-SE
(Movimento de Valorização
dos Servidores em
Educação), além de terem
formado uma chapa para
concorrer às eleições do
Sindicato dos Servidores do
Município de Candeias, que
à época era controlado por
diretores ligados à
administração da então
Prefeita Antônia
Magalhães. Mesmo
concorrendo contra a
máquina pública, que
viabilizava advogados,
carros, propaganda e
filiações em massa dos
cargos de confiança, elas
venceram o pleito, mas
foram impedidas de
assumir o Sindicato, graças
à truculência da
administração e da
diretoria derrotada.

Após voltarem do
programa do apresentador
Raimundo Varela, onde
denunciaram o ocorrido,
foram surpreendidas com
um Processo
Administrativo Disciplinar
(1377/98), que resultou
nos decretos de nº 018/98 e
019/98, de 30/04/1998,
além dos decretos 044/98,
045/98 e 046/98, de 20/

a riqueza produzida em um
ano dividida por sua
população), a
“LONGEVIDADE” (a
expectativa de vida da
população) e a
“ESCOLARIDADE” (número
de crianças regularmente
matriculadas nas escolas).

Encontrados os
resultados de cada um dos
itens, faz-se a soma e
divide-se por três: quanto
mais próximo de 1 for o
resultado melhor deve ser a
condição do município e sua
população; quanto mais
distante, pior é o IDH.

Candeias tem um índice
de 0,72. Tal número coloca
a cidade em uma posição
muito abaixo de outras
cidades da região Sul e
Sudeste do Brasil, mas,
ainda assim, deixa
Candeias em uma posição
de destaque perante os
demais municípios baianos.

Leonardo Dias ressalta
que é em função de sua
simplicidade que o IDH
possibilita a participação de
todos os municípios,
incluindo os mais pobres e
mais difíceis de serem

pesquisados, mas é
justamente tal simplicidade
que gera as distorções.
Para o economista, “o IDH
tem valor, mas não pode ser
tomado como definitivo”.

Segundo ele, uma
das distorções grotescas
apresentadas pelo índice é
o fato de cidades como
Vitória da Conquista, Ilhéus,
Paulo Afonso, Senhor do
Bonfim, entre tantas outras
mais desenvolvidas, por
exemplo, ficarem atrás de
Candeias.

Parafraseando o
economista Delfim Netto,
ele disse: “Como diz Delfim,
estatísticas são igual a
biquini, pois mostram tudo,

mas escondem o
essencial”. Ao tomar como
parâmetro diversos dados
não mensurados pelo
índice, Leonardo afirma que
a posição de Candeias, no
ranking, é algo a ser
repensado: “a educação, por
exemplo, no IDH, é avaliada
apenas pela quantidade, e
não pela qualidade.
Candeias tem
proporcionalmente mais
alunos na escola do que
Vitória da Conquista, mas o
índice não leva em conta o
fato de a qualidade da
educação daqui ser muito
inferior  à oferecida aos
habitantes da cidade do
sudoeste baiano, a terceira
mais importante da Bahia”

O economista também
alerta para o fato de que o
índice de Candeias é
inflado, sobretudo, porque o
PIB- Produto Interno Bruto-
é relativamente muito acima
da média dos demais
municípios baianos.

Candeias possui o 6º
maior PIB da Bahia. “O
parque industrial de
Candeias é muito forte, a
cidade possui um dos mais

importantes portos do
Brasil, fica localizada em
uma posição estratégica,
perto da segunda maior
refinaria do país, a Refinaria
Landulfo Alves – Mataripe
(RLAM) e, como o PIB da
cidade é superior a R$ 3
bilhões, para uma
população de cerca de 83
mil habitantes, o que dá
uma renda per capita em
torno de R$ 39 mil,  faz com
que os dados econômicos
sejam abastados e, por
conseguinte, o IDH seja
superdimensionado. O
problema é que toda essa
renda gerada no município,
basicamente, não circula
nele. O parque Industrial é
forte, porém os empresários
e a mão-de-obra qualificada
são todos de outros
municípios, e enviam seus
lucros para outras
localidades. Os
candeienses apenas
participam oferecendo uma
mão-de-obra de baixo
escalão”.

Para o economista, “O
índice é importante na
comparação de países, mas
deve ser observado com

cuidado quando se trata de
municípios. Para ele, a
melhor medida de
desenvolvimento para
munícipios deveria estar
associada às oportunidades
que são oferecidas à
população para que esta
possa fazer suas escolhas
e possam exercer na
plenitude a sua cidadania.

Dessa forma,
observar o nível da produção
econômica ou as
quantidades proporcionais
de estudantes na escola de
nada adianta, pois, a
produção de riquezas não
implica, necessariamente,
na sua equilibrada
distribuição. E Candeias,
infelizmente, nesse
aspecto, todos sabemos,
ainda é uma cidade muito
atrasada”, concluiu.

classistas e de cidadania, dos
quais participou ativamente na
década de 1980, na capital
baiana.

Profª Val (Diretora
Administrativa): Pedagoga,
educadora de carreira do Estado
e do Município, integrou,
juntamente com o Profº Hamilton
e outras figuras, a Comissão
Permanente dos Servidores,
participando ativamente de
todas as denúncias e
mobilizações ocorridas a partir
de 2009;

Profª Adeilda (Diretora
Social): Militante histórica, a
Profª Adeilda ganhou destaque
quando encarou a administração
da então prefeita Tonha
Magalhães, organizando
protestos (enterro da educação)
e denunciando irregularidades.
Foi demitida irregularmente à
época (o processo acaba de ser
julgado e ela ganhou a causa,
ou seja, terá que ser reintegrada).

Como se pode ver, o que não
falta na ASPEC são diretores
tarimbados e dispostos a
enfrentar o que for para defender
sua categoria. Um verdadeiro
alento para os educadores de
Candeias, que já andavam
desacreditados de tudo, mas
que agora parecem estar
acordando para as diversas
possibilidades de conquista.

Mas voltemos ao evento!
Diferentemente do que é comum
em Candeias, começou
pontualmente e reuniu uma
verdadeira multidão de
professores: foram mais de 400
educadores reunidos! O Ideal
Esporte Clube ficou pequeno
para tanta gente. E isso numa
terça-feira (começo de semana),
em dia letivo, sem que a
Secretaria de Educação
houvesse dado liberação a
ninguém: a ASPEC solicitou,
mas a Secretaria sequer deu
resposta...

Os presentes foram
recepcionados com um singelo

café da manhã e, ao chegar,
receberam um kit contendo
informações a respeito da
ASPEC, do Estatuto do
Magistério, do Plano de Carreira
e as Tabelas de Vencimento.
Também puderam fazer uma
retrospectiva sobre a luta dos
professores em Candeias, da
década de 80 até o momento
atual, passando pelo MOVA-SE,
pela recente eleição da diretoria
do Sindicato dos Servidores
Públicos e pela criação da
ASPEC. A partir de então,
passou-se a uma análise
detalhada das duas leis
(Estatuto e Plano de Carreira).

A retrospectiva histórica
ficou a cargo da Profª Adeilda e
do Profº Cezar Miranda. Já a
análise das leis ficou por conta
do Profº Hamilton e da Profª Val.

Também foi anunciada a
distribuição, pela ASPEC, de
CD’s contendo a íntegra do
Estatuto e do Plano de Carreira:
cada escola da rede pública
municipal será agraciada para
que todos os professores
tenham acesso à legislação.
Aliás, algumas escolas (cujos
representantes se fizeram
presentes) receberam seus CD’s
já no Seminário mesmo. Alguns
CD’s foram sorteados dentre os
presentes. Ao final as filas para
tirar dúvidas e parabenizar a
diretoria eram enormes.

Enfim, foi uma iniciativa
espetacular, dotada de ótima
organização e de uma
receptividade sensacional. Os
presentes saíram felizes e
satisfeitos! Pena que a imprensa
falada da cidade, estranhamente,
não se fez presente. E não vale
dizer que ninguém foi avisado,
pois a divulgação do evento se
deu com bastante antecedência.

Finalmente uma instituição
tem uma iniciativa como essa em
Candeias, reunindo uma
categoria, prestando serviços de
extrema importância e sem
qualquer custo para os
beneficiados. Fizeram com um
objetivo bem claro e definido:
organizar os educadores,
promover a apropriação do
conhecimento e defender
direitos e deveres.

Pena que as demais
instituições candeienses
(Poderes Públicos, Sindicatos,
Associações e Partidos
Políticos) não façam algo
parecido. Aliás, dizem os
especialistas que uma das
principais funções dessas
instituições, pelo menos na
teoria, seria organizar as massas
e promover a cidadania, mas

nada disso pode ser visto em
Candeias (ao menos não podia
até a ASPEC). Por aqui, o que se
vê são associações, sindicatos
e partidos brigando entre si com
um único objetivo: derrubar uns
aos outros e tentar garantir
quatro anos de vacas gordas,
ganhando muito junto aos
poderes públicos e virando as
costas para a população ou para
suas categorias. Quando muito,
fazem de conta que fazem alguma
coisa, alardeando palavras de
ordem pelas ondas do rádio ou
promovendo bingos e festas.
Atuação e trabalho concretos
que é bom, nada!

Pois bem, eis que surge (com
a ASPEC) uma grande
oportunidade de um foco de
organização e promoção da
cidadania. Sim, isso mesmo! Se
engana quem avalia que é
apenas uma instituição classista.
Não dá para fechar os olhos às
possibilidades de conquista e
mudança de cultura e atitude
daqueles que se permitirem ficar
envoltos à aura da instituição.
Afinal de contas, na medida em
que o educador (que também é
cidadão) se permite estar mais
próximo ao conhecimento, a
informações fundamentais; na
medida em que começa a se
organizar, acaba levando tudo
isso para dentro de sua própria
casa, para o diálogo com seus
familiares, amigos, vizinhos.

Tudo isso pode resultar
numa nova postura coletiva,
para além do roll dos
educadores. Quem sabe não
seja daí que possa vir uma
mudança concreta?

A ASPEC traz consigo a
perspectiva de mudanças:
coletiva e individuais; no âmbito
classista e no âmbito da
cidadania. Se sua diretoria terá
gás suficiente para seguir a
jornada é uma outra discussão,
muito embora o histórico de seus
integrantes nos levem a pensar
que não apenas terão, como seja
muito provável que fomentem o
despertar de novas vozes, de
novos líderes...

Excesso de otimismo?
Ingenuidade? Ou será apenas
um olhar atento e apurado? Os
próximos meses nos darão
dados e indícios mais concretos.

Até lá, as pseudo-lideranças
de plantão que abram os olhos:
a ASPEC “chegou chegando”!

As dificuldades do grupo de
educadores são inúmeras, mas
eles dizem ter muita bala na
agulha. De acordo com o Profº
Hamilton: “São muitas as
dificuldades: poucas pessoas,

pouco tempo, poucos recursos.
Mas temos uma vontade
gigantesca de fazer a coisa
acontecer! Chega de permitir
que os profissionais de
educação sejam tratados da pior
maneira possível. Agora eles
terão vez e voz. Agora eles têm
a ASPEC! Esta foi apenas a
primeira das muitas atividades
que planejamos. Só temos que
cuidar da viabilidade
econômica, mas tenho certeza de
que isso deixará de ser

problema, uma vez que uma
quantidade cada vez maior de
pessoas tem nos procurado para
se filiar e solicitar
esclarecimentos. Só espero que
os patrões (dentre eles a
Prefeitura) não resolvam segurar
nossas contribuições pensando
que nos deixarão inertes: só fica
parado quem quer, e nós
queremos movimento, e muito!”

ASPEC: quem sabe não
acabou de surgir a nova força
política da cidade?

08/1998. Não tiveram
qualquer oportunidade de
defesa. O Processo
Administrativo Disciplinar,
na verdade, foi uma
maneira encontrada pela
então Prefeita Tonha
Magalhães para perseguir
as professoras que, rotineira
e intensamente,
denunciavam as
irregularidades para com os
professores da rede pública
municipal. O resultado de
tudo isso foi a demissão
sumária (e irregular) das
03 professoras, que pouco
depois entraram na justiça
pleiteando os seus direitos.

Como todos sabem, a
justiça brasileira é de uma
lentidão assustadora. Mas
depois de 12 anos de intensa
luta nos bastidores,
finalmente saiu a sentença
(no último dia 06 de abril)
que considera
absolutamente nulo
(porque foi irregular) o
Processo Administrativo
Disciplinar sofrido pelas
professoras, julgando
procedente a ação judicial
impetrada por elas,
determinando a imediata
reintegração das mesmas,
além do pagamento dos
vencimentos atrasados
desde a promulgação do
primeiro decreto (018/98).

A expectativa agora é
pelo ato formal de
reintegração, que deve ser
realizado pela atual
Prefeita, Maria Maia, que
chegou a utilizar o caso (se
vinculando à imagem da
profª Edilene) durante sua
campanha à reeleição, em
2008. Depois da campanha,
o caso voltou para uma das
inúmeras gavetas da
Procuradoria Geral do
Município. Vejamos agora o
quanto a Prefeitura de
Candeias é cumpridora das
determinações judiciais.
Esta é também uma ótima
oportunidade para conferir
até onde vai o
c o m p r o m e t i m e n t o
mostrado pela Prefeita
Maria Maia durante a
campanha com a situação

das 03 professoras.

Professoras são
reintegradas

Economista Leonardo Dias

Leonardo Dias

Professor Hamilton
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Assessor da LBV visita a
redação de O Candeeiro

Eduardo Valença e Nino Santos, parceria com a LBV

O assessor de comunicação
da Legião da Boa Vontade,
Nino Santos, fez uma visita
de  cortesia à redação do
jornal O Candeeiro, quando foi
recebido pelo editor-chefe,
Eduardo Valença.

Na oportunidade, o
assessor da LBV, que há 28
anos presta relevantes ser-
viços à Instituição, foi agra-

decer o apoio de O Candeeiro,
que em todas as suas edi-
ções publica um artigo do
presidente José de Paiva
Netto e, convidar o jorna-
lista Eduardo Valença para
fazer uma visita às obras
assistenciais que a Legião da
Boa Vontade mantém em
Salvador e Região Metropo-
litana.

Feijoada da Lua Nova

O presidente da Câmara, Sargento Francisco, prestigiou
a feijoada do grupo de Cavalgada Lua Nova

Os empresários Alan Cem
Grama e Wilians, diretores do
grupo de cavalgada Lua Nova,
promoveram no último dia 3 de
abril no espaço da  ARC, uma
gostosa Feijoada, para mar-
car a campanha de lançamen-
to da VIII Cavalgada Lua Nova,
que acontecerá em agosto.

De acordo com o jovem
Cem Grama, este ano a ca-
valgada do grupo Lua Nova
pretende bater todos os recor-
des de participação. "Faremos
uma festa nunca vista em
Candeias", promete o jovem
empresário. O Candeeiro é par-
ceiro do evento.

Encontro de atores amadores em Camaçari
Aconteceu nos últimos dias 02 e 03 de abril, em Camaçari, o

primeiro Encontro de Encenadores da Bahia. O evento
organizado pela Rede Intermunicipal de Teatro Amador, teve a
participação de Raimundo Matos Leão (UFBA), Márcio
Meireles(ex-secretário de Cultura do Estado),  e encenadores de
grupos de teatro dos municípios de Tucano, Candeias, Camaçari,
São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Itabuna,
Remanso e Juazeiro.

Segundo o diretor da RMTA-Ba, Alex Silva, o objetivo do
encontro foi alcançado: “Conseguimos compreender melhor a
diversidade de metodologias usadas pelo encenador do século
XXI, tanto na capital como no interior, o processo coletivo e
colaborativo está impregnado de uma necessidade de dizer algo
através do teatro”. O evento é uma ação do Ponto de Cultura Um
Ponto na Rede, que desenvolve ações de capacitação,
intercâmbio e debates sobre teatro.Atores de vários municípios participaram do encontro

Novo Bacharel em Direito
Recém formado em Direito pela FAMEC - Faculdade Metropo-
litana de Camaçari, Acácio Roberto Ferreira, o Pelé, promete
que estará inaugurando nos próximos dias, O Acesso Fácil à
Justiça, para beneficiar as pessoas carentes, através de
Assesoria Jurídica Gratuita, nas áreas Cívil, Família etc. A
iniciativa é do Núcleo Integrado de Serviços Ferreira Ltda.

Poluição em Candeias é
debatida na Câmara

A Câmara Municipal de
Candeias em parceria com
a Prefeitura e o Ministério
Público da Bahia, realizou
na manhã do último dia 1°
de abril, a palestra sobre
poluição atmosférica no
município de Candeias e
os mecanismos que serão
instalados para o seu
combate.

Na mesa estavam
presentes Izabel Cristina
Vitória Santos, promotora
do Ministério Público,
Roseana Araújo,
Coordenadora do núcleo
da Baía de Todos os
Santos, Livia Castello
Branco, representante do
Instituo do Meio
Ambiente (IMA),
Francisco Conceição,
presidente da Câmara,
Maria Angélica Juvenal
Maia, Prefeita de Candeias,
Diego Maia, Secretário do
Meio Ambiente, além dos
vereadores José Carlos
Silva(Serrinha SS) e
Antonio Gilson(Bobó).

A Coordenadora de
perícia do núcleo de
defesa da Baía de Todos os
Santos do Ministério
Público da Bahia, abriu a
apresentação falando
sobre o programa em
parceria com MP\BA, o
Instituto do Meio
Ambiente (IMA), o
Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (IBAMA) e
a CETREL explicando o
motivo da implantação.

 “Esse projeto irá
avaliar a qualidade da
água e do ar e o nível de
contaminação na área de
influência da Ilha de Maré

Por Maria Luiza
(ASCOM / CMC)

e demais regiões,
sobretudo, na comunidade
do Caboto, do qual
recebemos várias
notificações e numa ação
conjunta resolvemos
estudá-lo”, disse.

Roseane salientou que
nos próximos 15 dias,
duas estações de
monitoramento serão
instaladas em dois
povoados da região, para
medir o nível de
concentração e identificar
a fonte química.

Para a representante do
Instituo do Meio
Ambiente (IMA), Livia
Castello Branco, o projeto
técnico é uma conquista
por conseguir reunir essas
empresas e criar um laço
no entorno da Ilha de
Maré. “E para essa
realização, solicitamos à
Prefeita Maria Maia, aqui
presente, a utilização da
Praça de Caboto, para

instalar a base de
monitoramento do ar e
obter uma modelagem dos
ventos, a direção que vai
ou lado que vem, por 24
hs”, explicitou. A partir
daí o laboratório vai
analisar, assegurou Livia,
e uma auditoria será
executada em cada
empresa para detectar
quem está fugindo do
padrão.

A promotora Izabel
Cristina aproveitou o
ensejo para explicar à
população presente que o
projeto, embora no
primeiro momento se
instale em Caboto, por ser
um ponto estratégico, irá
atingir todas as
comunidades
concentradas nessa
medição, e ainda que o
programa tem a duração
de 18 (dezoito) meses.

Representantes de
várias comunidades

presentes fizeram fortes
apelos às autoridades para
que essas empresas
futuramente multadas por
determinadas infrações,
revertam esse capital em
implantação de Centros
Técnicos Educacionais,
reflorestamentos e ações
de preservação do único
meio de sobrevivência da
região, para garantir
saúde e trabalho a uma
nova geração.

Para finalizar, o
presidente Francisco
Conceição agradeceu a
presença de todos e pediu
que essa força tarefa seja
realizada com eficácia e
satisfatórios retornos, a
fim de minimizar os
problemas apresentados
nessas comunidades.

 “Esse projeto irá
avaliar a qualidade
da água e do ar"

Roseane Araújo

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Candeias, em foto de arquivo

Fones: (71) 3601-2610 / 3601-3460 / 9158-2180
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Leia, anuncie e divulgue
 o seu jornal

Os moradores de São
Francisco do Conde
acabam de ganhar mais
um benefício de saúde. A
prefeitura assinou um
convênio com o Instituto
de Assistência à Saúde e
Promoção Social
(PROVIDA) que tem como
objeto a implantação do
projeto Sempre Sorrir,
voltado para a promoção
da saúde bucal no
município.

Para o gerente de Saúde
Bucal Daniel Campelo o
programa tem o objetivo
de complementar o
sistema de saúde bucal.
“Com o convênio
conseguiremos atender
uma demanda grande no
município que precisa de
prótese dentária e
aparelho ortodôntico,
além de levantar a auto-
estima dessas pessoas que
terão mais um motivo
para sorrir”, afirmou
Daniel.

A dentista Gabriela
Melo, responsável pelo
projeto do PROVIDA,
acredita que a
implantação será realizada
o mais breve possível.
“Temos um mês para
montar o projeto e em três
meses teremos nossa
unidade física para
implantação do programa,
mas a Secretaria da Saúde
se comprometeu em
indicar uma instalação
provisória para que o
programa funcione o
quanto antes”, afirmou a
dentista.

Para a prefeita Rilza
Valentim o programa vai
elevar a autoestima do
cidadão, além de
proporcionar mais saúde.

Lideranças do Governo e PT
Estadual articulam frente política
encabeçada pelo PT de Candeias

No último domingo  dia
17 de abril, o Diretório  do
PT de Candeias, se reuniu
para discutir a situação
política do município.
Participaram do debate o
Presidente Estadual do
Partido dos Trabalhadores,
Jonas Paulo, o Secretário da
Fazenda do Estado e
fundador do PT de
Candeias, Carlos Martins,
e  o Coordenador da
bancada Federal da Bahia,
o Deputado Nelson
Pelegrino, além da direção
do PT no município.  O
evento que teve início às
10:00h, e terminou às
17:00h, tratou de diversas
temas, como  as prioridades
dos projetos do governo
para Candeias, a
organização interna  e a
estratégia eleitoral  para
2012. 

Dentre as resoluções
aprovadas estão  a de  que
o  PT  de Candeias, vai
participar das eleições 2012,

encabeçando uma
Chapa  de oposição, que
deverá ser construída com
os partidos da  base de
apoio ao Governo Wagner e
aqueles segmentos que não
apóiam os projetos  políticos
da atual prefeita, e da ex-
deputada. Sendo definido
também que no próximo dia
22 de Maio, haverá uma
nova reunião para analisar
os pedidos de filiações de
lideranças políticas, que
protocolarem requerimento
até 20 de Maio.

Nos próximos dias serão
agendadas  reuniões com os
diversos partidos e
lideranças no município que
se enquadram nos critérios
aprovados, para debater e
viabilizar este projeto
político inovador para
Candeias, mas que já vem
rendendo grandes frutos no
Brasil, principalmente
nos  municípios e Estados
que o PT administra.

Dentre os prefeituráveis,
foi aprovado  que o PT vai
trabalhar  três nomes do seu
quadro: o

Sindicalista  LOTEBA, a
Vereadora MARIVALDA ,
e  o Sindicalista ROBSON
SANTANA, e até o dia 30
de Junho definirá  dentre os
3, sem disputa de prévias, o
nome do PT  que
encabeçará a chapa.  

A cúpula do PT
presente, fez questão de
reafirmar o apoio ao partido
no município e se colocou à
disposição para junto com
outras lideranças estaduais,
construir com o PT de
Candeias  uma forte aliança
que possa incluir com
competência, moralidade
e transparência, Candeias
no caminho do crescimento
econômico e pleno
desenvolvimento social.

Prefeitura assina convênio com a
PROVIDA para execução do
Projeto Sempre Sorrir

"O  PT  de
Candeias, vai
participar das
eleições municipais
de 2012,
encabeçando uma
Chapa  de oposição"

Esses são os três prefeituráveis do PT: Marivalda Silva, Loteba e Robson Santana

ASCOM / PT

        Marivalda Silva

A assinatura do convê-
nio com a Provida

Vanessa Rodrigues

“Imagine não poder
expressar a alegria,
através de um sorriso, em
locais públicos ou mesmo
estar impedido de comer
alguma coisa que goste?
Com certeza, esta pessoa
não é completamente feliz.
O acesso ao programa vai
elevar a saúde e
autoestima da população
que precisa do
tratamento, mas não tem
condições financeiras de
fazê-lo”, afirmou a
prefeita.

Estavam presentes na
assinatura do convênio a
prefeita Rilza Valentim, o
vice-prefeito Evandro de

Almeida, secretários
municipais, vereadores, a
equipe de saúde bucal do
município, representantes
e a presidente do
PROVIDA Clarice Guerra.
O convênio foi feito a
partir do projeto de Lei
174-2010, aprovado pela
Câmara de Vereadores que
autoriza a celebração do
convênio de subvenção
social com o PROVIDA.

Como funciona o projeto

Inicialmente, o
paciente precisa ser
atendido por um núcleo
de saúde bucal na unidade
de saúde da família.
Depois, ele será
encaminhado para o
núcleo do PROVIDA que
será localizado no
município para a
conclusão do tratamento.

Benefícios: prótese
dentária e aparelho
ortodôntico.

Banda

Misto
Irado

A m

A Verdadeira
Mistura do

Forró baiano
O jornal

O Candeeiro
é parceiro desse
Projeto Musical

O Laboratório Nossa Senhora de Fátima agora tem convênio com o PLANSERV
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CDL, 25 ANOS AJUDANDO O
COMÉRCIO DE CANDEIAS A CRESCER

Reitor da UNILAB visita
São Francisco do Conde
Vanessa Rodrigues
(ASCOM / PSFC)

A comitiva visitou as ruínas da primeira Escola de Agro-
nomia da Bahia, instalada em São Francisco do Conde

O município de São
Francisco do Conde
recebeu no último dia 21 de
março, a visita de Paulo
Speller, reitor da
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB),
sediada na cidade de
Redenção, no Ceará. O
objetivo da vinda do reitor foi
conhecer o local em que a
sede da UNILAB de São
Francisco será instalada,
onde funcionava a primeira
Escola de Agronomia da
América do Sul, no bairro
de São Bento das Lages,
assim como outros terrenos
nos quais existem
possibilidades de serem
construídos prédios para
realizações de aulas da
referida instituição.

 Speller chegou ao
município por volta das 9h e
foi recebido pela prefeita
Rilza Valentim, secretários
de governo, vereadores e
outras autoridades, entre as
quais: a reitora da
Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Dora Leal

Rosa, o reitor da
Universidade Federal do
Recôncavo (UFRB) e o vice,
Paulo Gabriel Nacif e Silvio
Soglia, respectivamente, a
coordenadora do ProUni  na
UFRB, Suzana Pimentel, os
deputados federais João
Leão e Emiliano José e
estadual Rosemberg Pinto,
e as prefeitas de São
Sebastião do Passé, Tânia
Portugal, e de Madre de
Deus, Nita Brito.

 ”O segredo para a
realização de projetos como
este é a capacidade de
darmos as mãos. Essa
iniciativa da prefeita Rilza de
trazer um campus da

UNILAB para São Francisco
do Conde demonstra sua
vontade de investir e
melhorar a educação. Ao
que tudo indica teremos
aqui cursos de pós
graduação nas áreas de
energia e educação para
oferecer ao mercado
profissionais ainda mais
qualificados”, ressaltou o
reitor da UNILAB durante
almoço com as autoridades.

De acordo com Rilza
Valentim, a vinda da
UNILAB vai ser um marco
nesse momento de
desenvolvimento e
crescimento que o
município está vivendo.

 "teremos aqui cursos
de pós graduação nas
áreas de energia e
educação"

Paulo Speller

Foto & Vídeo
Revelando e ampliando suas emoções

Procure Jorge Bastos, o melhor
repórter fotográfico da região
Terminal Rodoviário / Candeias-Ba.
Fone: (71) 3601-9103 / 9136-8084

A prefeita de São
Francisco do Conde, Rilza
Valentim (PT), foi recebida
por representantes da
Prefeitura de Paris, da
Unesco e do município
francês de Mantes-la-Jolie
para apresentar uma
palestra para empresários
e políticos no Congresso
Pan-Africano. “É uma
honra participar de um
evento como esse e

Secretaria ganha Selo de
Educação para a
Igualdade Racial na Bahia

Após ganhar destaque no
cenário educacional com os
avanços no resultado do IDEB
– Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica, o ensino
sanfranciscano surpreende
novamente. Dessa vez, foram
os trabalhos desenvolvidos na
educação municipal com a
implementação da Lei 10.639,
sobre o estudo da História e
Cultura Afro-Brasileira, a
tornar o município o único
ganhador do Selo de Educação
para a Igualdade Racial na
categoria Secretaria Municipal
de Educação no estado da
Bahia.

A premiação concedida
pela Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR) tem o objetivo de
contribuir para a construção,
em sala de aula, de
conhecimentos que valorizem
o patrimônio histórico e
cultural dos povos negros no
Brasil e na África. E que
apontem para a riqueza da
diversidade cultural como
marca característica da
sociedade do País,
fortalecendo, com isto, a
identidade nacional.

“Estamos refazendo a
caminhada histórica do povo

brasileiro com a Lei 10.639 e
fortalecendo nossa cultura
para que possamos ter novas
perspectivas de educação no
País. Essa iniciativa do
Governo Federal, da criação
da lei, ajuda-nos a olhar a
história do Brasil a partir da
África”, aponta o Secretário da
Educação Eliezer de Santana.

A solenidade de entrega do
Selo de Educação para
Igualdade Racial acontece dia
21 de março, em Brasília, na
presença da Presidente Dilma
Rousseff, da Ministra da
Igualdade Racial Luiza
Bairros, da Prefeita Rilza
Valentim e do Secretário
Municipal da Educação Eliezer
de Santana.

O projeto é uma parceria
da SEPPIR com a Secretaria
de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade do
Ministério da Educação
(SECAD), a Organização das
Nações Unidas para a
Educação,a Ciência e a Cultura
(UNESCO), Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), União Nacional
dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME) e
Conselho Nacional de
Secretários de Educação.

De 31 de março a 03 de
abril na França, nas cidades de
Paris e Mantes La Jolie, as
Organizações Bahianas África
900 – Centro de Referência
Política e Iabepe – Instituto
Afro-brasileiro de Estabilidade
Política e Econômica
juntamente com a Conen –
Coordenação Nacional de
Entidades Negras
representantes do  Brasil,
realizaram um encontro de
debates Euro - Afro -

A prefeita Rilza Valentim fez palestra em Paris

“Deus está permitindo que
aconteçam momentos
mágicos em nossa gestão.
O 1° foi com a implantação
do PAS (Programa de
Acolhimento Social) e o 2°
será agora com a instalação
dessa Universidade que
interferirá positivamente não
só no quadro da educação
sanfranciscana, mas do
Estado, porque é uma
instituição que promove o
intercâmbio entre as
Comunidades dos Países
da Diáspora Africana de
Língua Portuguesa”, enfatiza
a prefeita.

Já a reitora da UFBA,
Dora Leal Rosa, afirmou
acreditar no êxito da
ampliação educacional de
São Francisco e,
consequentemente, de toda
Bahia.  ”A chegada de mais
uma Universidade pública
em nosso Estado significa
mais uma oferta de ensino
para nossa população”,
pontuou a reitora.

Desde o último dia 21 de
março, um grupo de
trabalho com representantes
de todas as entidades
envolvidas na elaboração do
projeto discutirá as ações
necessárias para
implantação da UNILAB em
São Francisco do Conde.

Abertura da Copa Metropolitana Sub 17 foi em São Francisco do Conde

O time sanfranciscano é
o atual campeão da Copa
Metropolitana, que esse ano
contará com os times do
Bahia e Vitória na

Conferência Preparatória do
Ano Mundial do
Renascimento Panafricano e
do Encontro Euro e Afro-
brasileiro

Prefeita Rilza
Valentim apresenta
palestra no Con-
gresso Pan Africa-
no em Paris

representar São Francisco
do Conde e a Bahia. É uma
grande oportunidade para
um dos municípios mais
negros do Estado
participar de discussões
sobre a Diáspora Africana
“, afirmou a prefeita.

Rilza Valentim foi
convidada pelo Comitê de
Coordenação do AMRP,
para participar da
Conferência Preparatória

do Ano Mundial do
Renascimento Panafricano
e do Encontro Euro e Afro-
brasileiro de Paris, no
período de 31 de março a 12
de abril de 2011, em Paris/
França. As brasileiras:
Benedita da Silva, deputada
federal (PT-RJ) e a
vereadora de Salvador
Marta Rodrigues também
participaram do evento na
capital francesa.

Brasileiro, bem como uma
Conferência Preparatória ao
Ano Mundial do
Renascimento Pan - Africano,
inserido no contexto do “ano
internacional dos
afrodescendentes” declarado
pela resolução da ONU para
2011.

Este investimento tem
como objetivos: a análise
conjuntural da  situação atual 
da população negra no mundo
contemporâneo, 
considerando  o que se tem
avançado na direção da
superação das desigualdades,

a construção do alicerce
preliminar necessário à
construção do “ano mundial
do renascimento pan -
africano, o  estabelecimento 
de um diálogo intercultural, 
facilitar  as relações entre os
diversos atores da sociedade
civil, da vida política,
econômica e cultural do Brasil,
da Europa e da diáspora
africana na Europa, bem como
firmar acordos e pactos de
relações internacionais nos
campos político, turístico,
cultural e comercial entre o
Brasil, a França e a diáspora
africana.

competição, organizada pela
Superintendência dos
Desportos do Estado da
Bahia (SUDESB). O São
Francisco do Conde participa

pela segunda vez da Copa, na
categoria Sub 17.

A seleção de São
Francisco fez a abertura do
evento no dia 16 de abril, às

15 horas, no Estádio
Junqueira Ayres, contra a
seleção de Cachoeira. O time
faz parte da chave D e na
primeira fase da competição
concorre com as seleções de
Santo Amaro e Madre de
Deus, além de Cachoeira.

Para o Coordenador da
Sudesb Sinval Vieira a
competição é muito
importante na preparação da
Copa 2 de Julho e tem o papel
de fortalecer os times do
Estado para confrontos com
equipes de todo o Brasil e do
exterior. “A Metropolitana será
importantíssima para dar um
maior número de atividades
competitivas para os clubes
e seleções, para que
consigam ver os seus defeitos
e cheguem melhor na Copa 2
de Julho”, afirmou.
Copa Metropolitana

Vinte municípios do
interior baiano participarão da
Copa Metropolitana de
Futebol Sub-17. Neste ano, a

competição contará apenas
com as equipes baianas
também inscritas na Copa 2
de Julho da categoria, que é
realizada pelo Governo do
Estado, por meio da Sudesb.
As chaves serão divididas por
região e a competição terá o
mesmo regulamento da Copa
2 de Julho. O time que fizer a
melhor campanha na primeira
fase ganhará vantagem nas
disputas eliminatórias. O
jogador que for eliminado na
competição na Copa
Metropolitana não poderá

participar da Copa 2 de Julho.
Equipes participantes

Bahia, Vitória, Ypiranga,
Astro, ABB, Itaparica,
Galícia, Salvador, Aracás,
Catuense, Esplanada, Rio
Real, Dias D’Ávila, Mata de
São João, Pojuca, ESC.
Atlético PR, São Francisco
do Conde, Cachoeira, Madre
de Deus, Santo Amaro, Santo
Antônio de Jesus, Cruz das
Almas, Atlântico, Simões
Filho, Lauro de Freitas,
Fluminense, Feirense e Bahia
de Feira.

Time de São Francisco do Conde, campeão da Copa Metropolitana do ano passado
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Versos & Prosas
OTIMISMO EM GOTAS

     Criação e Pesquisa

   Ivo Ernani

LBV promove workshop sobre educação
“Educação para o

Desenvolvimento Global: Um
Olhar Além do Intelecto”, foi o
tema do workshop que a Legião
da Boa Vontade (LBV)
promoveu em Salvador, no
último dia 1º de abril. A atividade
fez parte da agenda do 8º Fórum
Intersetorial Rede Sociedade
Solidária — 5ª Feira de
Inovações, em suporte à
Revisão Ministerial Anual do
Conselho Econômico e Social
(Ecosoc), da Organização das
Nações Unidas (ONU).

O encontro, que tem o
suporte do Departamento de
Assuntos Econômicos e
Sociais da ONU (UN/Desa) e o
apoio do Centro de Informação
das Nações Unidas para o Brasil
(Unic-Rio), foi realizado na sede
da LBV na capital baiana, na Rua
Odilon Dórea, 676, no bairro
Brotas. A programação contou
com os seguintes palestrantes:
João Carlos Bacelar, secretário
municipal da Educação de
Salvador, que discutiu sobre

“Avanços e desafios da
educação no município”;
professor Josué Mello, diretor-
geral do Colégio e Faculdade 2
de Julho, que abordou o tema
“O papel transformador da
educação”; e a professora
Lindalva Amorim,
coordenadora-geral da
Associação dos Educadores das
Escolas Comunitárias da Bahia
(Aeec-BA), que falou sobre a
problemática das “Escolas
Comunitárias — Quando
sociedade e Estado se
complementam”.

Recomendações e relatos de
experiências socioeducacionais
bem-sucedidas, trazidos pelos
participantes do evento — do
público e palestrantes — serão
incluídos no relatório da LBV a
ser encaminhado ao Ecosoc, em
contribuição ao mais importante
encontro anual desse órgão das
Nações Unidas, no qual a
Instituição tem status
consultivo geral desde 1999: a
Reunião de Alto Nível (High-

Level Segment). No documento
também constarão os resultados
dos demais encontros do Fórum
Intersetorial Rede Sociedade
Solidária, que ocorrem em várias
cidades do país e no exterior,
entre os dias 10 de março e 1o de
abril.

As inscrições para o
workshop da LBV estão abertas.
São gratuitas e devem ser feitas
pelo e-mail
redesociedadesolidaria@lbv.org.br.
Para mais informações o contato
pode ser feito pelo tel. (71) 3234-
9300/9305 ou pelo site
www.lbv.org.br.

Um olhar além do intelecto
Referência em Educação, a

Legião da Boa Vontade possui
em cidades do Brasil e do exterior
uma rede de escolas de
educação básica. Em todas elas,
é aplicada com sucesso uma
linha pedagógica diferenciada,
que atende crianças e
adolescentes de famílias em
situação de risco social.

Formada pela Pedagogia do
Afeto (destinada a indivíduos
de até 10 anos) e pela Pedagogia
do Cidadão Ecumênico (a partir
dos 11 anos de idade), a
proposta, criada pelo diretor-
presidente da Instituição, o
educador José de Paiva Netto,
defende a necessidade de “um
olhar além do intelecto” sobre a
Educação.

Em sua metodologia, a linha
educacional da Instituição alia
ao conteúdo curricular o ensino
de valores morais, éticos e
espirituais, com o objetivo de
tornar os alunos aptos a exercer
a cidadania, conscientes de seus
direitos e, principalmente,
deveres. Tendo como lema:
“Aqui se estuda. Formam-se
Cérebro e Coração”, as escolas
da LBV têm apresentado
excelentes resultados, como
motivação para os estudos,
índice zero de evasão escolar e
ambientes livres de situações
de violência e agressividade.

(ASCOM / LBV)

Verde assume cadeira
no Conselho Estadual
de   Juventude
O jovem verde Marcelo
Tourinho foi empossado
membro titular do Conselho
de Juventude do Estado da
Bahia (CEJUVE) em
cerimônia realizada no final do
mês passado na Assembleia
Legislativa.

Marcelo, que milita no
movimento estudantil (é
presidente do DCE FTC e
membro da Direção da União
dos Estudantes da Bahia), foi
eleito para ocupar uma
cadeira de representação da
sociedade civil pela UNE -
União Nacional dos
Estudantes.

Segundo Tourinho “a
oportunidade de representar
os estudantes é uma
oportunidade de trazer à tona
o debate sobre a educação
em nosso estado sob as
diversas dimensões”.

Formado por 20 membros
do poder público e 40 da
sociedade civil, o CEJUVE é
um órgão consultivo e tem por
objetivo propor estratégias de (ASCOM / Partido  Verde)

Restaurante O Braseiro
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A melhor comida
a quilo de Candeias

Colégio Cidade de
Candeias aprova em
vestibulares
O Colégio Estadual Cidade de Candeias vem se destacando na
cidade como o que mais aprova em vestibulares, como ocorreu
neste início de ano. Criado em 2001, a partir da grande  procura dos
alunos por vagas para o Ensino Médio, desde a sua fundação,
oferece Ensino  Médio nas modalidades Regular, Tempo Formativo
e Tempo de Aprender . É reconhecido pela comunidade pela
qualidade dos serviços educacionais que são  oferecidos e a cada
ano procura implementar novos projetos no sentido de
corresponder às expectativas de sua clientela.

A sua diretora é a professora Amélia Gomes e a equipe de
professores conta com profissionais qualificados, licenciados, pós-
graduados que trabalham com zelo, procurando fazer com que a
Unidade mantenha-se como referência na Educação do Município.

Em 2011 foi a Escola de Candeias que teve o maior número de
alunos aprovados no vestibular. Nossos parabéns aos novos
universitários e os votos de sucesso na nova caminhada.

Alunos que passaram no vestibular 2011:
Taira Santos Vilas Boas - Enfermagem - UCSAL; Rosenildes

Santos Natividade - Patologia - UNIFACS; Fred Saba Santana -
Engenharia Civil - UNIJORGE;  Ana Jessica Sacramento Conceição
- Enfermagem - UNIVERSO; Letícia Santana de Jesus - CEMATEC
SENAI; Laerte Vieira Salomão - Engenharia Ambiental - UNIFACS;
Kessia Kalliny França Araújo - Fisioterapia - UNIFACS; Renilson
Mascarenhas dos Santos - Engenharia Ambiental - UNIFACAS;
Adriele Santos Lima - Fisioterapia - FIB/ESTÁCIO DE SÁ;
Ariosvaldo Flávio de Jesus Santos - Desenho - UFAB UNEB;
Deisiane Braga Barbosa - Eletrotécnica - EEEMBA; Michele
Gonçalves de Souza - Fisioterapia - UCSAL; Quirlaine Ferreira Silva
- Petróleo e Gás - JORGE AMADO -Joildson Elvis Alves Francisco
- SENAI. Por Jair Cardoso

Depois de renunciar à candidatura a
deputado, Leonardo Dias fala em 2012

O jovem economista
Leonardo Dias, presidente
do PPS, em Candeias, que
nas eleições passadas foi
candidato a deputado
federal, mas que
renunciou publicamente à
candidatura, devido a
problemas financeiros, às
vésperas do pleito,
faltando apenas dois dias
para a eleição, anuncia
que não está dormindo no
ponto e se articula

visando 2012.
Segundo ele, não se sente
derrotado pelo que
aconteceu em 2010.

“Não fomos
derrotados. Aliás, muito
pelo contrário. Houve um
grave erro de inferência
de nossa parte. Quem deve
se sentir derrotados são
aqueles que, mesmo às
custas de muito dinheiro,
não conseguiram
resultados relevantes" diz.

"Infelizmente,
erramos porque
confiamos demais em
pessoas que
demonstraram não ter
palavra. Do ponto de vista
dos recursos financeiros,
que são fundamentais
numa campanha, nós não
nos preparamos o
suficiente para ter uma
estrutura mínima
necessária, não houve
captação de recursos. Foi
uma tremenda burrice de

minha parte, confiar a
própria sorte à
dependência exclusiva de
uma ajuda financeira de
terceiros. Resistimos até
onde pudemos,
procuramos apoios de
última hora, mas, ficamos
a ver navios e, ao fim e ao
cabo, não restou outra
alternativa senão a
renúncia, pois sem
dinheiro não há como
colocar uma campanha
nas ruas", lamenta
Leonardo.

"A frustração só se
dá pela certeza de que, se
tivéssemos dinheiro,
teríamos uma grande
votação. Mas o lado
positivo de tudo isso é que
o que aconteceu no ano
passado serve de
motivação para que
continuemos a luta, agora
ainda com muito mais
intensidade, pois ficou a
certeza de que temos um

potencial a ser explorado",
acredita o socialista.

"Fomos derrotados
na batalha passada, porém
a guerra continua”,
desabafou Leonardo,
afirmando que está
preparando o congresso
municipal do partido, e
que já tem vários pré-
candidatos a vereadores
filiados.
' "O PPS de Candeias
será construído, pode
apostar que vamos
surpreender em 2012. Não
temos mágoa de ninguém.
O que passou, passou, e
serviu de lição. Agora,
vamos desenvolver um
trabalho de forma
independente, com o
olhar para o futuro.
Teremos musculatura
financeira e sobretudo
política para influenciar”
concluiu o presidente do
Diretório Municipal do
PPS de Candeias.

Leonardo Dias espera
surpreender em 2012

A Ouvidoria da Câmara
Municipal de Salvador
apresentou, no último dia 29 de
março, o seu Plano de Ação para
o ano de 2011. A solenidade foi
realizada no Centro de Cultura
da Câmara, na Praça Municipal,
tendo como finalidade tornar
públicas as ações previstas pelo
órgão para o ano vigente.

O evento foi presidido pela
ouvidora-geral da Câmara,
vereadora Olívia Santana
(PCdoB), e contou com a
apresentação da palestra “O
Papel da Ouvidoria no Poder
Legislativo”, ministrada pela
ouvidora-geral da Câmara
Municipal de São Paulo, Maria
Inês Fornazaro, que também é
presidente da Associação
Brasileira de Ouvidores (ABO).

“Vamos presentear a cidade,
nos seus 462 anos, com a
atuação da Ouvidoria. O nosso
Plano de Ação visa fortalecer a
relação da Câmara com toda a
cidade e potencializar o papel da
casa, de monitorar as políticas

A Verdadeira felicidade está na própria casa.
 Entre as alegrias puras das crianças e o carinho da mulher

amada, é que somos felizes.

Todo homem pode encontrar na família, uma força que o
arranque do mal, para o restituir ao bem, por impulso

próprio.

O lar é a oficina dos caráteres, é o vínculo onde se formam
as famílias, a melhor escola onde se educam os filhos.

A mulher inteligente edifica a sua casa, mas, a insensata,
com as próprias mãos a derruba.

O colar mais precioso, com que se orna uma mãe, são os
braços de seu filho.

Um prazer... profundo... que nos enche a alma de brilho, é
poder mostrar ao mundo que também temos um filho.

Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus
dias na terra que o senhor teu Deus te dá.

Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que
recebem:

- uma recompensa ou um castigo.

É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos
pais.

Eduquem-se os meninos...
E não será preciso castigar os homens.

Educai bem a criança, dai-lhe conselhos sublimes...
- e podeis ter a esperança de ver um mundo sem crimes.

Seremos fisicamente tão ágeis aos cinqüenta ou sessenta
anos, como éramos aos quinze, se soubermos conservar a

juventude de nosso espírito.

Respiração correta, alimento adequado, exercícios, trabalho,
repouso, pensamentos puros e elevados, são meios

essenciais para uma vida feliz.

A gulodice causa mais estragos que a espada.

A saúde como a fortuna, deixa de favorecer aos que
abusam dela.

Quem não evita as pequenas faltas, pouco a pouco cai nas
grandes.

A megalomania, o desejo de onipotência, a arrogância,
causam todas as perturbações no homem. O ser humano só

poderá ser feliz se entrar em contato com a verdade.

Não pode ser bem sucedido, quem por descuido ou
fraqueza, deixa-se levar pelos vícios e extravagâncias.

Ninguém poderá desfrutar das coisas sagradas enquanto
não estiver limpo.

Ouvidoria da Câmara
apresenta Plano de Ação

públicas do município e atender
bem ao cidadão. Este é o
compromisso da Ouvidoria”,
declara Olívia Santana.

Na mesa do evento estiveram
presentes ainda os ouvidores-
gerais do Estado, do Município
e da Assembleia Legislativa,
Jones de Oliveira Carvalho,
Humberto Rodrigues Viana
Júnior e o deputado estadual
Ângelo Coronel,
respectivamente. Além do
presidente da Câmara Municipal
de Salvador, vereador Pedro
Godinho.

A Ouvidoria da Câmara foi
criada pela Resolução 1.558/
2005, com a finalidade de atender
e ouvir da população as suas
reclamações, críticas e
sugestões com relação aos atos
da Câmara, e demais serviços
prestados pelo Poder Público
Municipal. É um órgão que visa
à valorização da participação
popular no processo de gestão
da cidade.

acompanhamento e avaliação
da política estadual de
juventude; apresentar
políticas públicas para o
segmento juvenil, além de
promover a realização de
estudos, debates e pesquisas
sobre a realidade da
juventude baiana. O órgão
também é responsável por
assegurar que a Política
Estadual de Juventude do
Governo da Bahia seja
conduzida por meio do
reconhecimento dos direitos
e das capacidades dos jovens
e da ampliação da
participação cidadã.

Para o Secretário de
Juventude do PV Bahia,
André Fraga “é essencial para
o Partido Verde estar
presente nos espaços de
representação. São eles que
proporcionam a oportunidade
de colocarmos em prática
nossas ideias de um novo
jeito de pensar o mundo e
fazer política”.

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

Abertura de
empresas

Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
                         CRC 15210-BA

Maior Espaço - Melhor Atendimento - Ao lado da SC Transportes - Candeias-Bahia

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
QUALIDADE & PROFISSIONALISMO

Dividimos em até 10 Vezes nos Cartões Visa e Master

CursoCursos Teóricos para a 1a. Habilitação
Curso Prático: Carro e Moto com Instrutores Credenciados pelo Detran

Agora em Candeias: Mudança de categoria para "D"
Matriz - Candeias: Largo do Triângulo, 16 - 1° Andar - Fone: (71) 3601-5666 - Próximo à linha do Trem
Filial - Simões Filho: Pça. das Bandeiras, 171 - 1° Andar - Fone: (71) 3298-4400 - Próximo ao Detran

COBRIMOS QUALQUER OFERTA

  Serviços Especializados
Escritório - BA 522 - Em frente ao SAMU

Candeias - Bahia

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Toda Estrutura que Você precisa com
a pontualidade que você merece

A SOLUÇÃO EM TRANSPORTES

Rod. BA 522, Km 06 - Caroba - Candeias-Bahia
Fones: (71) 3602-3179 / 3602-3116
E-mail: brunusrentcar@uol.com.br

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TUBOS
& CONEXÕES, TINTAS, MATERIAIS

ELÉTRICOS & HIDRÁULICOS,
AZULEJOS E REVESTIMENTOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: 361-3118
                           Candeias - Bahia

O CAMINHONEIRO
Peças e Acessórios para:

BATERIAS * EXTINTORES * LANTERNAS
ÓLEOS LUBRIFICANTES * FARÓIS

BA 522 - Km 08 - Fone; (71)3601-3923
Anexo à JM Transportes - Candeias-Bahia

Os Melhores Preços da Região

SC TRANSPORTES

ROD. BA 522 - Km 05 - Ao lado do Posto Millenium - Fone: 3601-2082 - Candeias-Bahia

Grupo Sílvio Correia
Locação de:

*Caminhões Munck
* Retroescavadeira
* Caminhões Tanque
*Guindastes
*Pranchas

C de S SERRAVALE
O Seu Distribuidor Autorizado ULTRAGAZ &
ÁGUA MINERAL Entrega em Domicílio

Ligue Grátis para:

0800 284 -2706BA 522 - Km 10 - Em frente ao Colégio Dásio
Fone: (71) 3601-2706 - Candeias-Bahia

Vendas no Atacado e no Varejo, com os menores Preços
Bebidas e Secos & Molhados - Gêneros Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: 3601-1836 - Candeias-Ba.

AUTO PEÇAS GUIMARÃES
Peças e Serviços para todas as marcas de Veículos

MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA
Correias Industriais - Mangueiras Hidáulicas
Molas para Carretas & Vans - Ar Condicionado
Travas Elétricas - Motores & Bombas

Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a Rua Rio de Janeiro
              Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

FACULDADE REGIONAL
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS DE CANDEIAS
Cursos Reconhecidos

ADMNISTRAÇÃO
        Portaria Ministerial n° 252
              DOU de 20 /03/2008

PEDAGOGIA
Portaria Ministerial n° 358
      DOU de 16/05/2008

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Curso Autorizado

ENFERMAGEM
Portaria Ministerial n° 430
      DOU de 31?03/2009

Site: www.iesfac.edu.br  Fone: 3601-9256

Venha conhecer os novos lançamentos
   da nova coleção Outono / Inverno

ACEITAMOS TODOS OS

CARTÕES DE CRÉDITO

Tudo em até 10 vezes sem
juros pelo nosso crediário

Rua 13 de Maio, n° 20 - Centro - Fone: (71) 3601-3108 - Candeias-Bahia


