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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O Candeeiro

Candeias amanheceu mais bo-
nita e bem mais alegre no últi-
mo dia 14 de Agosto, quando
a cidade comemorou, com
muita festa, o seu 53º aniver-

Senadora Lídice da Mata prestigiou
o I Congresso do PSB de Candeias

AGNALDO NOVAIS / AGECOM (ARQUIVO)

Carlos Martins, se
coloca como opção
do PT para sucessão
em Candeias

Depois de muito relutar,
apesar dos inúmeros convites
de petistas históricos de
Candeias, finalmente o atual
Secretário da Fazenda do
Governo do Estado, Carlos
Martins - homem de
confiança do governador
Jaques Wagner -, aceitou
colocar o seu nome à
disposição do Partido dos
Trabalhadores, visando a
disputar a sucessão da

Jair Cardoso é o nosso
entrevistado do mês

Ex- vereadorJair Cardoso

Dando continuidade à série de
entrevistas que o jornal O Can-

deeiro está fazendo com os
pré-candidatos a prefeito de
Candeias, nesta edição
estamos trazendo um impor-
tante relato do advogado, pro-
fessor e ex-vereador Jair Car-
doso, que deverá disputar as
eleições municipais do próxi-
mo ano  pelo PDT.

Jair fala sobre seu pro-
jeto de governo, das possíveis
alianças e de como ele vê o
momento político de
Candeias.

Benedita da Silva é recebida pelo
Presidente Nem do Caípe

FAC promove a Semana do Administrador

A deputada Benedita da Silva
foi recebida pelo presidente da
Câmara Municipal de São
Francisco do Conde, Nem do
Caípe (foto), durante o 1º
ENIPAN, evento realizado no
município, em agosto.

Na oportunidade, a depu-
tada carioca fez uma palestra
mostrando a importância da
participação da população nos
movimentos sociais.
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Várias autoridades participaram da sessão solene em
comemoração ao aniversário de Candeias

A senadora Lídice da Mata discursou no Congresso do PSB de Candeias, coordenado pelo presidente do partido Marcus Vinicius

Aproximadamente 400
pessoas, entre políticos,
filiados do partido, gente da
comunidade e de dezenas de
integrantes da Fundação Dr.
Jesus, entidade dirigida pelo
deputado Pastor Manoel
Isidório participaram do I
Congresso Político do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), de
Candeias, realizado no último
dia 24 de setembro, no Ideal
Esporte Clube.

Coordenado pelo
presidente do PSB no
município, Marcus Vinicius de
Oliveira Filho, o evento
contou com a presença da
senadora Lídice da Mata,
presidente do Diretório
Regional do PSB da Bahia e do

Secretário Carlos Martins

Carlos Alberto é o novo
Secretário de Obras

O professor Carlos Martins ministrou uma movimen-
tada aula para os alunos de Administração da FAC

Como parte das comemorações
da Semana do Administrador de
Empresas, promovida pela Facul-
dade Regional de Filosofia, Ci-
ências e Letras de Candeias
(FAC), os alunos da instituição
puderam assistir a uma empol-
gante palestra proferida pelo atu-
al Secretário da Fazenda do Es-
tado, Carlos Martins, que é filho
de Candeias. A excepcional aula

de Administração, ministrada
pelo professor Carlos Martins,
que ensina na Faculdade Cairu,
foi proferida no último dia 13  de
setembro, no auditório da FAC.

Para uma plateia de mais
de 400 pessoas, entre alunos,
professores e convidados, o pro-
fessor Martins deu importantes
dicas para os alunos que estão
fazendo o curso de Administra-

ção. Profundo conhecedor da
matéria, Carlos Martins é mes-
tre em Administração de Empre-
sas e Economista pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA),
o professor empolgou os alunos
com os ensinamentos sobre
como se tornar um grande Ad-
ministrador.

De acordo com o profes-
sor Osvaldo Miranda, diretor
Geral da FAC, a aula minitrada
pelo professor Martins, enrique-
ceu ainda mais o currículo dos
estudantes de Administração,
curso que a cada dia tem des-
pertado o interesse dos estu-
dantes de Candeias e da região.

A mantenedora da FAC,
professora Conceição Sobral, o
coordenador do curso, profes-
sor José Roberto e o empresário
Valfrido Teixeira (Barão), presen-
tes ao evento, elogiaram a pa-
lestra proferida pelo professor
Carlos Martins, que foi aplaudi-
do pelos estudantes.

O engenheiro agrimessor Carlos
Alberto de Oliveira (foto), dire-
tor da Baina FM, tomou posse
no último dia 12 de setembro,
como novo Secretário de Obras
da Prefeitura de Candeias em
substituição ao arquiteto
Alberto Chicorel.

Carlos Alberto assumiu
prometendo se empenhar ao
máximo para ajudar a administra-
ção da prefeita Maria Maia.

Leia na Página 4

prefeita Maria Maia nas
eleições do ano que vem.

O anúncio foi feito no
último dia 20 de agosto
durante uma reunião interna
do Diretório Municipal do PT,
em Candeias. Na
oportunidade, Carlos Martins
agradeceu a confiança dos
companheiros petistas.

Um dos  defensores
do nome de Carlos Martins
para ser o candidato do PT à
Prefeitura de Candeias, o
sindicalista Robson Santana
vibrou com a decisão do
Secretário em aceitar o
convite. “A candidatura de
Carlos Martins não só
fortalece o PT, como une o
partido”, comemorou o ex-
presidente petista. Os
petistas Branda e Carlinhos,
também defendem a
candidatura de Martins

Leia, anuncie e divulgue

O Candeeiro

secretário do Turismo do
Estado, Domingos Leonelli,
além do Secretário da Fazenda
Carlos Martins (PT) e do
deputado Pastor Manoel
Isidório (PSB).

Na oportunidade, o
partido lançou as pré-
candidaturas de Marcus
Vinícius e do pastor Manoel
Isidório para prefeito de
Candeias. "Me sinto muito
orgulhoso em ter meu nome
lembrado pelo partido para ser
o candidato a prefeito",
enfatizou Marcus Vinicius. Já
Isidório disse que o futuro
prefeito de Candeias estava
naquela, que tinha além dele e
Marcus, o pré candidato do PT,
Carlos Martins.

Professor Jair Cardoso

Sessão na Câmara comemorou
o aniversário de Candeias

sário de emancipação Política
e Administrativa.

A cidade, que até o ano
de 1958, era apenas um sub-
desenvolvido subúrbio de Sal-

vador, foi emancipada graças
aos esforços de vários
candeienses ilustres, entre eles,
os irmãos Ubaldo de Carvalho
Ferreira e Egberto de Carva-
lho Ferreira, que ao lado de
outros bravos como Olavo
Serafim Borges, Durval Gon-
çalves Sales, João Garcia e
Otávio Matos Viana, lutaram
para transformar o sonho
emancipacionista em realidade.
A emancipação foi concretiza-
da através da Lei nº 1028 de
14 de Agosto de 1958, sancio-
nada pelo então governador
Antônio Balbino de Carvalho
Filho.



ocandeeiro@terra.com.br
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Impressionante como
existem pessoas
prepotentes que se
consideram melhor do
que outra apenas por
ter um cargo superior,
pela nuance da pele,

ou simplesmente pelo gênero ou
orientação sexual. Ora, só existe uma
única raça: a humana. Mas,
infelizmente, nem todos respeitam os
membros da mesma espécie como
tal.

Preconceito é ter um conceito
anterior àquilo que é desconhecido;
é pré-conceber um significado antes
mesmo de conhecê-lo. Discriminar
é separar, deixar nas margens àquele
que não tem valor nem importância,
como se fosse um mero objeto ou
animal.

Miríades de exemplos que
ocorrem cotidianamente podem ser
relatadas para ilustrar tal discussão:
preconceito racial, quando considera
o negro sem condições intelectuais
de ser bem sucedido
profissionalmente. Tal crença advém
desde a época da escravidão e, como
tudo que era relacionado ao negro era
visto como impuro ou ruim, suas
práticas culturais e religiosas também
eram desvalorizadas. E aqui
entramos em outro tipo de
discriminação: a religiosa. Como os

afrodescendentes não podiam
participar de cultos religiosos dos
seus senhores, eles reverenciavam
seus deuses, através do candomblé.
E até hoje perdura a ideia de que tais
práticas são demoníacas. Evidente
que atos abomináveis e criminosos
acontecem no candomblé, mas
existem também em todas as
religiões, organizações ou instituições
– porque em todo lugar há pessoas
boas e ruins. A hipocrisia de todo esse
preconceito é que praticamente todos
os brasileiros são negros ou
descendentes, e apenas uma ínfima
parcela não são.

Um teste simples pode atestar que
tais práticas preconceituosas estão
arraigadas e disseminadas em nossa
cultura. Basta, por exemplo, pedir a
crianças e/ou adolescentes que
fechem os olhos e pensem num ser
humano cuja profissão seja um
médico, e depois que imaginem um
ladrão, estuprador ou um criminoso.
Em seguida, é só perguntar quem
pensou em um médico negro ou um
estuprador branco.

Outra prática discriminatória,
infelizmente, tão comum em nossa
sociedade é a aversão aos
homoafetivos. A homoafetividade não
é genética, inata, muito menos uma
doença. Não é nem opção, e sim uma
orientação sexual. Ou seja, o

indivíduo em alguma parte da vida
foi orientado – consciente ou
inconscientemente – a ter afeições
por pessoas do mesmo sexo. Mas o
que está em questão é o seguinte: o
que faz o homoafetivo ser menos
humano do que outro qualquer? Por
que crimes brutais são perpetrados
contra pessoas simplesmente porque
amam outra do mesmo sexo? Por
outro lado, por que atos abomináveis
acontecem cotidianamente, e sequer
são criticados por esses racistas
covardes? E por que o “pecado” da
homoafetividade é maior e mais
escandalosamente criticado do que a
hipocrisia, lavagem de dinheiro ou
pedofilia?

Como foi dito anteriormente,
existe apenas uma raça. E quem não
respeita o outro da mesma raça e
espécie, simplesmente por ser
diferente (pessoas com deficiência,
índios, idosos, mulheres, negros,
homoafetivos, etc.), pode ser
classificado como animal racional?
Pode ser chamado de ser humano?

*Vladimir Nascimento

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

Mesmo faltando mais de um ano para as eleições municipais, aqui em
Candeias já dá para se ter uma idéia de quais candidaturas podem ser
viabilizadas para disputar a sucessão da prefeita Maia Maia, no pleito  de
7 de outubro de 2012.

Sem sombra de dúvidas, se a eleição fosse hoje, a ex-prefeita e ex-
deputada Tonha Magalhães é a que reuniria maiores condições de ganhar
a peleja, pois é a única candidata que já entra na disputa com um
percentual de votos consolidados. Cerca de 20 a 30% (ou seja, entre 10
e 15 mil votos) isso na base do “chutômetro” já que eu não tive acesso a
nenhuma pesquisa. O grande problema de Tonha é que apesar de ter
votos consolidados, tem também uma rejeição natural de quem ficou
quase 12 anos no poder, o que poderia inviabilizar a sua vitória.

Outro nome que aparece muito bem junto aos eleitores é o do ex-
vereador Jair Cardoso (PDT), que nas últimas duas eleições para deputado
federal (2006) e deputado estadual no ano passado, manteve uma marca
superior a 7 mil votos na cidade, o que mostra que o seu nome está
consolidado junto ao eleitorado. Jair é tido como o candidato que detém
o maior número de eleitores qualificados, sendo bem avaliado entre os
estudantes e entre as pessoas mais independentes, principalmente entre
os eleitores mais jovens.

 O vereador Bobó (PHS), que está cumprindo o terceiro mandato na
Câmara Municipal, também aparece entre os pré candidatos bem avaliados
pela população. O seu universo de votos está principalmente com o
povão, sobretudo no centro e na periferia da cidade. Se notabilizou
politicamente por ter trazido e apoiado em Candeias na eleição passada,
de uma hora pra outra, os então candidatos a deputados Afonso Florence
(federal) e Luiza Maia (estadual) ambos do PT, dando mais de 1.300
votos a cada um deles. Falta-lhe estrutura partidária e cartorial para
viabilizar uma candidatura sólida. Se conseguir, será um nome forte no
tabuleiro sucessório.

Dos pré-candidatos que até agora tem botado o bloco na rua,  o
contabilista e bacharel em Direito, Georgem Moreira, nunca exerceu um
mandato eletivo, apesar de ter sido candidato a vice-prefeito em 2004,
numa chapa em que disputou ao lado de Carlos Guedes a sucessão de
Tonha Magalhães. Georgem tá fazendo um grande trabalho de
“formiguinha”, visitando todos os bairros e distritos do município. É
considerado um político sério e goza de grande credibilidade junto aos
eleitores.Está filiado ao PTdo B.

O Partido dos Trabalhadores (PT) insiste em dizer que terá candidatura
própria. Existem 3 nomes (Loteba, Marivalda e Robson) disputando
internamente a indicação da legenda. Apesar de ter emplacado Loteba
na vice de Maria Maia, o partido rompeu com a prefeita no ano passado e
não tem o apoio da Prefeitura. Historicamente, o PT é fraco em Candeias.
Ao longo dos trinta anos de existência, só conseguiu eleger dois
vereadores ( Pedro Carlos, em 1996 e Marivalda, em 2008). Com o apoio
do governo do estado poderá ficar fortalecido. É uma incógnita.

O fato novo que poderá mudar radicalmente os rumos da sucessão
em Candeias, foi a decisão anunciada no último dia 20, num encontro do
PT na cidade, do Secretário Estadual da Fazenda, Carlos Martins, que é
filho do município (nasceu no distrito de Passé), que colocou  o seu
nome à disposição do Partido dos Trabalhadores, para disputar a eleição
no próximo ano.

Se o secretário Carlos Martins for mesmo candidato, muita coisa vai
mudar no cenário político de Candeias. Apesar de estar afastado a mais
de duas décadas do processo político municipal, Martins goza de muito
respeito e admiração na cidade. A entrada do seu nome no tabuleiro
sucessório, não só dará mais opções para o eleitor, como vai, sem dúvida,
qualificar o processo eleitoral.

Todos sabem do prestígio e amizade que o secretário Carlos Martins
tem junto ao governador Jaques Wagner. A sua candidatura, se receber o
apoio incondicional do Governador, poderá unir todos os partidos da base
do Governo. Pelo menos é o que pensam os defensores da entrada de
Carlos Martins na disputa pela Prefeitura.

Outra pré-candidatura posta, mas que até agora não tem empolgado
o eleitorado, é a do diretor da rádio Baiana FM Carlos Alberto. Apesar da
reconhecida capacidade administrativa e de articulação, Carlos não é
muito simpático entre o eleitorado, principalmente por não ser uma pessoa
que ande nas ruas se comunicando com os eleitores. Tem um grande
trunfo na mão (a rádio). Se souber usar terá grandes chances de viabilizar
uma candidatura forte. Acaba de assumir a Secretaria de Obras.

Por fim vem a candidatura do ex-secretário Marcus Vinicius (PSB).
De todos, talvez seja o que mais conhece os problemas de Candeias.
Está a mais de trinta anos no município. Foi Secretário de vários prefeitos
e participou ativamente das principais mudanças estruturais implantadas
no município. Demonstrou na eleição passada que tem prestígio político,
ao dar mais de 1200 votos ao então candidato a deputado federal Domingos
Leonelli, com pouco mais de um mês de campanha. O grande problema
de uma candidatura a prefeito de Marcus Vinicius é que ele ficou marcado
com a “pecha” de que leva tudo na brincadeira, gosta da boemia... É sem
dúvida um nome qualificado, agora precisaria de uma mudança radical de
comportamento, principalmente para mostrar aos eleitores que essa fama
não é bem verdade assim.

As outras candidaturas que estão postas até agora parece não ter
muita sobrevivência, apesar de o deputado Sargento Isidório (PSB) ter
me garantido que seria candidato e o presidente da Câmara Municipal,
Sargento Francisco ter anunciado em entrevista ao Candeeiro na edição
de junho, que poderia colocar seu nome na disputa.

É bem verdade que a prefeita Maria Maia ainda não sinalizou para
nenhuma candidatura (diz que está muito cedo e que só vai anunciar o
seu candidato depois do carnaval do ano que vem). Todo mundo sabe
que máquina é máquina, e quando a máquina entra em campo a situação
tende a ser mudada completamente. Mesmo sem a aquiescência da
prefeita, alguns nomes do seu grupo político, começam a se movimentar
em busca do apoio da chefa. Fala-se nas possíveis candidaturas dos
atuais secretários municipais Carlos Serravale e Flávio Pita. O primeiro
confidenciou à Coluna que poderá ser candidato. O segundo, diz que é
muito cedo para falar do assunto.

Sucessão em Candeias

Preconceito e discriminação

Você sabe quem é Lars Von Trier?

*Vladimir Nascimento

Igualdade racial
Em 20 de julho de 2010,
o Brasil deu expressivo
passo na área dos direitos
dos cidadãos negros. O
Estatuto da Igualdade
Racial foi sancionado

pela Presidência da República.
Recentemente, com muita

satisfação, recebi um exemplar do
Estatuto com a seguinte dedicatória
do ex-ministro da Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade
Racial — SEPPIR e atual presidente
da Fundação Cultural Palmares —
FCP, dr. Eloi Ferreira de Araujo:
“Ilustre dr. Paiva Netto, um texto que
vai ao encontro das causas da LBV e
de todos os brasileiros. Um afetuoso
abraço, Eloi Ferreira. 19/5/2011”.

Só existe uma raça, a raça
universal dos filhos de Deus.

Datas marcantes
O mês de maio é marcante para a

Legião da Boa Vontade no Rio Grande
do Sul. Três unidades

socioeducacionais no Estado
comemoraram mais um aniversário
de profícua atuação ao lado das
camadas mais sofridas da sociedade.

Em Pelotas/RS, o Centro
Comunitário de Assistência Social da
Instituição — inaugurado, em 22/5/
1955, pelo jornalista, radialista e poeta
Alziro Zarur (1914-1979), fundador
da Obra — completou 56 anos. No
local, temos o programa “LBV —
Criança: Futuro no Presente!”, que
atende, no período inverso ao escolar,
dezenas de crianças de 6 a 11 anos.
Destaque também para o “Espaço de
Convivência”, que colabora na
inserção sociocultural e no
fortalecimento da cidadania de
adolescentes, jovens, adultos e idosos
em situação de vulnerabilidade social,
por meio da construção de vínculos
interpessoais e familiares.

Em Porto Alegre, a LBV celebrou
56 anos na última segunda-feira, 23/
5. Além das mesmas atividades que

desenvolve em Pelotas, ela realiza, na
capital gaúcha, por meio do
“Capacitação e Inclusão Produtiva”,
cursos voltados para a preparação de
jovens e adultos para o mercado de
trabalho. Oferece o programa
“Cidadão-Bebê”. Nele, as futuras
mamães recebem atendimento social,
psicológico, técnico e visitas
domiciliares, sem contar as palestras
e terapias de que participam.

Por fim, ainda em 23/5, a LBV
comemorou 51 anos em Glorinha/
RS. Funciona ali importante Centro
Comunitário de Assistência Social.

Parabéns a todos, em especial aos
colaboradores da LBV. Graças a
vocês, ela mantém essas obras que
orgulham e dignificam o Rio Grande
do Sul.

José de Paiva Netto, jornalista,
radialista e escritor. É Diretor-
Presidente da Legião da Boa Vontade
E-mail: paivanetto@ibv.org.br

Se desconhecido do
grande público, tal
como a maioria dos
diretores, já que em
larga escala, o
espectador é
mobilizado a ir ao

cinema pela propaganda dos atores -
astros e estrelas de hollywood -  a
partir desse ano, o cidadão comum
que, pelo menos, assiste telejornal
ouviu falar no cineasta dinamarquês
Lars von Trier.

Nas rodas especializadas de
cinéfilos, estudantes e profissionais
de cinema seu nome já despontara,
desde que elaborou, junto com
Thomas Vinterberg, o manifesto
Dogma 95, numa provocação à
indústria cinematográfica, que
movimenta milhões de dólares para
a confecção de filmes. Segundo Von
Trier e seu parceiro, seria possível
realizar obras instigantes com poucos
recursos. Para tanto, as produções
que seguissem a linha do Dogma não
deveriam ter cenários, não poderiam
usar banda sonora, só seria permitida
a câmera de mão, entre outros
mandamentos. No entanto, esse
dinamarquês rodou somente “Os
idiotas” seguindo à risca esse padrão.

Dogville é uma tentativa que
escapole ao manifesto, embora

chame a atenção a movimentação de
Nicole Kidman, atriz australiana à
época não tão famosa, que se desloca
no filme sobre um palco de teatro
cujo cenário é imaginário. Também
trabalhou com o diretor a cantora
irlandesa Björk, que declara ter
sofrido um estupro emocional
durante as gravações de “Dançando
no Escuro”, no qual a moça recebeu
prêmio de melhor atriz durante o
Festival de Cannes.

E foi justamente na passagem por
Cannes, esse ano, que o nome de
Lars Von Trier circulou nos principais
jornais do mundo, infelizmente não
por motivo de premiação. Melancolia,
seu longa metragem que concorria
na seleção oficial, perdeu a chance
de vencer na categoria de melhor
filme, pois seu diretor foi expulso do
festival, após receber o título de
persona non grata. Tudo porquê um
comentário infeliz de Von Trier foi
recebido da pior maneira possível pela
direção do festival. Numa coletiva de
imprensa, o cineasta teve a
infelicidade de dizer que compreendia
Hitler. Foi banido.

O filme, que rendeu à protagonista
Kirsten Ounst o prêmio de melhor
atriz, é uma película rica em efeitos
especiais que analisa
psicologicamente a reação de seus

personagens diante da ameaça do
choque de um planeta, o Melancolia,
com a Terra, condenando a
humanidade à extinção. Uma ameaça
externa é o mote da revelação interior
dos personagens, sobretudo de
Justine, uma jovem em crise durante
a cerimônia de seu casamento, e
Claire, sua irmã protetora que perde
o controle na iminência da
aproximação do planeta perigoso.

Com citações ao Dogma 95,
como o uso recorrente da câmera na
mão, e belas imagens com
desaceleração de movimento,
Melancolia surpreende pela
delicadeza e aprofundamento de uma
catástrofe mundial ao nível individual
de uma família em conflito. O filme
possui estética refinada, como a
escolha da ópera Tristão e Isolda, de
Wagner, para embalar as emoções do
inevitável desastre e opera aquilo que
é tão peculiar no cinema de arte:
provocar a reflexão do espectador
sobre a vida.

SOPHIA MÍDIAN

Sophia Mídian é jornalista e Ci-
neasta. Ganhadora do DOC TV
de 2008, Projeto do IRDEB. Di-
rigiu em 2009 o filme Visão de
Dentro. É diretora de Jornalismo
de O Candeeiro

PAIVA NETTO

PS - Essa é apenas uma avaliação de momento. Como dizia o saudoso Tancredo
Neves, "política é igual às nuvens, quando você olha, ela já mudou de lugar"
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ENTREVISTA - Jair Cardoso

LEONARDO DIAS

Apesar de tudo, a política econômica pode ser
considerada vitoriosa quando se leva em
consideração os índices macroeconômicos
obtidos nos últimos anos. Mas será que as últimas
intervenções por parte dogoverno, objetivando
reduzir a queda do dólar, juntamente com o
afrouxamento no combate à elevação de preços,

colocam em risco as bases da política econômica? Essa é a questão
comentada nesse breve texto.
Desde 1999, quando o câmbio fixo e o real valorizado artificialmente
deixaram de ser base do combate à inflação, a política econômica
brasileira foi exitosa na redução da vulnerabilidade externa,
apoiando-se basicamente em algumas bases fundamentais e bem
claras: 1- o câmbio flutuante, em substituição ao fixo, que
permaneceu nos cinco primeiros anos do Plano Real; 2- o
estabelecimento dos superávits primários para o pagamento da
dívida pública; 3- o Sistema de Metas de Inflação, que funciona
como coordenador das expectativas dos agentes econômicos,
reduzindo as incertezas. A grande virtude desse modelo é a
transparência proporcionada por ele, o que ajuda a orientar decisões
acerca dos investimentos, sobretudo por parte dos agentes que
atuam no mercado financeiro.

Ocorre, todavia, que, desde o primeiro semestre do ano passado,
o modelo como um todo experimenta um crescente nível de
deterioramento. No início do atual semestre, o governo apresentou
evidências claras de que pelo menos duas das três principais bases
da política econômica perderam força, as metas de inflação e o
câmbio flutuante. Com relação ao câmbio flutuante, área na qual é
mais nítida a tentativa da mudança de postura do governo, as últimas
intervenções, que, por sinal, são muitas, foram todas no sentido de
tentar reduzir a cotação do dólar, inclusive estabelecendo impostos
sobre movimentações financeiras com a moeda estrangeira, atitudes
que fazem com que sejam desconsideradas interpretações de que o
governo estaria permitindo a apreciação do real como uma forma
de combater a inflação. O efeito colateral disso seria desastroso no
longo prazo, por isso, o governo, através das autoridades
monetárias, não só desmente essa informação como faz questão de

afirmar que continua atuando no mercado de câmbio, buscando
atenuar a recente onda de desvalorização do dólar.

É lógico que a grande valorização do real frente ao dólar merece
preocupação por parte do governo, uma vez que grande parte das
empresas brasileiras são prejudicadas em função dos novos
obstáculos gerados através disso na exportação dos produtos, em
função da queda de competitividade frente a outras economias, e
também pela concorrência dos produtos internacionais que entram
com força total no nosso mercado. Porém, apesar disso, todas as
ações do governo parecem não surtir o efeito necessário, haja vista
que o sinal dado pelo mercado financeiro é de que a tendência de
desvalorização da moeda americana continua, com isolados
lampejos de recuperação, pois a queda do dólar é uma tendência
mundial, que adicionada ao vigor atual da economia brasileira, atrai
um elevadíssimo volume de investimentos externos diretos. Tal
volume de recursos estrangeiros procuram basicamente a ampliação
de lucros a partir do Brasil. Não existe motivo e com a atual
integração das economias é cada vez mais difícil, apenas com
medidas isoladas, conter ou impor limites às forças naturais de
mercado nessa área. As ações empreendidas pelo governo não
deveriam ter ocorrido e, além disso, foram ineficazes. Incontestável
é que as medidas do governo apenas aumentaram o custo de
proteção cambial por parte das empresas e colaboram para a
vertiginosa queda do índice BM&F Bovespa, no primeiro semestre
de 2011, já que com as taxas sobre o dólar, investidores preferiram
direcionar recursos para outros centros. Mas o fato é que a atual
política cambial, através das suas intervenções, dá margem para
que possamos considerar que o Brasil tenta adotar hoje uma
espécie de câmbio, no mínimo, semiflexível, comprovação
preocupante, pois o câmbio flutuante é um dos pilares básicos que
sustentou a política econômica na última década.

Outra questão que merece preocupação é o afrouxamento do
combate à inflação. A última reunião do Comitê de Política
Monetária surpreendeu a todos os economistas, porque o governo,
através do Banco Central, não só desconsiderou o descumprimento
da meta inflacionária estabelecida e informada ao mercado no ano
passado para o ano atual, como foi mais além ao prolongar para

2013, em detrimento de 2012, o cumprimento da meta de inflação. A
Presidente Dilma, que antes de ingressar no governo Lula, era
considerada economista de perfil heterodoxo, mas que se converteu
ao conservadorismo da política econômica de Lula, que deu
continuidade a FHC, parece ensaiar um retorno às suas convicções
e anunciou que não permitiria o ataque à inflação se ele viesse às
custas do crescimento econômico.

A meta de inflação permanece em 4,5% desde 2005, o que já
poderíamos considerar tolerância excessiva, uma vez que a trajetória
de queda do início do Sistema de Metas foi interrompida e, somada
aos últimos indícios, faz com que qualquer economista não
pessimista, mas realista, considere a probabilidade do retorno da
inflação a um patamar um pouco maior do que estamos acostumados
nos últimos anos, desde o início do Plano Real.

E, por fim, o Superávit Primário, o terceiro pilar mais importante
da política econômica brasileira . O governo Dilma anunciou que o
Superávit Primário obtido durante o ano de 2010 ultrapassou com
folga a meta estabelecida. A priori, na visão do mercado financeiro,
isso é muito positivo e ajuda a reforçar a confiança na economia
brasileira, porém, por outro lado, é necessário considerar a maneira
como foi conseguido esse superávit. Ele foi tão grande,
essencialmente, em função da elevação da arrecadação obtida por
aumentos na carga tributária, não através da redução dos gastos
correntes do governo.

Dessa forma, o governo atual, mesmo que parcialmente, vem
agindo de maneira contrária às três bases fundamentais que
sustentaram a política econômica dos últimos anos. Ao aumentar
os gastos correntes, afrouxar o combate à inflação e tentar intervir
no mercado cambial, para dar lugar a medidas de resultado presente,
o governo talvez possa colocar obstáculos ao crescimento de longo
prazo.

Tudo isso pode ser preocupação excessiva, até porque ninguém
é e nem será insensato ao ponto de afirmar que o governo vai
colocar, em forma de política econômica, intencionalmente, em risco
a estabilidade conseguida pelo Plano Real, mas é difícil entender,
pelo menos por enquanto, o caminho exato adotado pelas
autoridades monetárias que representam o governo. No momento
em que a economia mundial passa por um momento complicado,
por causa da ausência de confiança, é necessário que a política
econômica seja o mais transparente possível.

*Leonardo Dias é Economista, com Mestrado em Ciência Política. O texto acima, de autoria de Leonardo Dias, também foi
publicado pela Revista acadêmica “Cenários FGV”, Editada pela Fundação GetúlioVargas, edição Ago/11, São Paulo-SP.

GOVERNO MUDOU A POSTURA?

O nosso entrevistado desta edição, como anunciamos
na edição passada, é o historiador, advogado e professor
Jair Cardoso. Filiado ao PDT, Jair Cardoso foi vereador
entre 2001 e 2004 pelo Partido dos Trabalhadores. Nas
eleições de 2006, já no PDT, Jair foi candidato a
deputado federal, obtendo uma votação expressiva. Em
2010 foi candidato a deputado estadual, sendo o segundo
mais votado do município. Jair Cardoso é Licenciado
em História e Direito pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Pós-Graduado em Educação (PUC/Rio
de Janeiro, História e Cultura Afro-Brasileira (FVC) e
Direito Público (CCJB).

O pré candidato a prefeito de Candeias, Jair
Cardoso, recebeu o editor de O Candeeiro, Eduardo
Valença, em seu escritório na praça Irmã Dulce, quando
concedeu a seguinte entrevista:

CDL, 26 ANOS AJUDANDO O
COMÉRCIO DE CANDEIAS A CRESCER

Jair Cardoso esteve ao lado de Alexandre Brust, no con-
gresso do PDT no Rio Grande do Sul representando a Bahia

O Candeeiro – Passadas as
emoções das eleições para
deputado, onde o senhor foi
inclusive muito bem votado,
as atenções agora estão
voltadas para a eleição
municipal. O senhor será
mesmo candidato a prefeito
em 2012?

Jair Cardoso  – Sim, com
certeza. Mas não sou
candidato de mim mesmo. Por
me sentir chamado pelo povo
da nossa cidade aceito essa
missão e coloco o meu nome
à disposição para a construção
de um projeto novo para
Candeias.

O Candeeiro – Nas últimas
eleições o Sr. fez dobradinha
com o deputado federal João
Leão, que teve mais de 200 mil
votos. Como é a sua relação
com ele?

Jair Cardoso – É
excelente. O deputado João
Leão, além de ser um
verdadeiro campeão de votos,
é também uma grande
liderança da Bahia e, para
alegria nossa, vem nos
ajudando a construir esse
processo político na nossa
cidade.

O Candeeiro – Espalharam
boatos na cidade, dizendo que

o senhor não seria o candidato
do PDT. A que o senhor atribui
essa maldade, já que o senhor
goza de grande prestígio junto
à cúpula do partido?

Jair Cardoso – Veja bem,
nossos adversários sempre
utilizaram e utilizam de falsos
boatos para enfraquecer e
inviabilizar a reconstrução de
Candeias. Enquanto eles
espalham boatos eu me ocupo
em discutir e pensar em
propostas para a nossa cidade.
Está mais do que provado que
terei legenda para uma futura
candidatura a prefeito. Agora
mesmo, estive durante 4 dias
com a cúpula nacional do
PDT, inclusive com o Ministro
Carlos Lupi e com o nosso
presidente estadual, Dr.
Alexandre Brust, no
congresso nacional do partido
onde fui o representante da
Bahia. O resto é desespero
daqueles que não querem ver
Candeias crescer e só pensam
nos seus próprios interesses.

O Candeeiro – Como o
senhor está vendo a política
de Candeias no momento?

Jair Cardoso  – Um
cenário favorável para a
mudança devido ao cansaço
das pessoas com os grupos
políticos que se revezam no

poder há mais de 20 anos.
Enquanto isso as ruas de nossa
cidade continuam
esburacadas, a saúde na UTI,
a desvalorização da educação
e de seus profissionais, a
ausência de alternativas de
esporte, lazer e
entretenimento, o que leva
parcela dos nossos jovens ao
mundo do crack e da cocaína.
É triste ver que Camaçari, São
Francisco do Conde, Santo
Amaro tiveram a vontade
política de atrair universidades
federais, enquanto Candeias
sequer uma bolsa oferece aos
seus universitários. Dessa

forma, só posso esperar uma
profunda mudança na forma
de fazer política, entendendo
que ela é o mecanismo para
cuidar das pessoas e devolver
a elas a oportunidade de
sonhar.

O Candeeiro – Voltando à
questão da sucessão
municipal, o senhor abdicou
de ser candidato a prefeito, na
eleição passada, para apoiar a
prefeita Maria Maia. O senhor
se arrependeu daquela
decisão?

Jair Cardoso – Eu e mais
de 27 mil candeienses nos

arrependemos amargamente
daquela decisão.

O Candeeiro – O senhor é
de um partido da base do
Governo. O senhor espera o
apoio do Governador?

Jair Cardoso – Sim. O
governador é nosso líder. Nós
o apoiamos em todas as suas
campanhas ao governo. Ele
conhece Candeias, não está
feliz com a situação em que a
nossa cidade se encontra e,
como ele liderou um projeto
novo para a Bahia, ele tem dito
que quer um projeto novo e
com a cara do povo de
Candeias.

O Candeeiro – Com quais
partidos ou grupos políticos o
senhor pretende compor para
formar a sua chapa?

Jair Cardoso – Com
todos os partidos da base
política do governo e com
todos aqueles que pretendem
reconstruir Candeias. Vamos
precisar de todo mundo.

O Candeeiro – Se o senhor
se eleger prefeito, quais seriam
as  prioridades da sua
administração?

Jair Cardoso – Com
certeza a educação, a saúde, a
infra-estrutura e a mobilidade
urbana, a atração de novas
indústrias para Candeias,
gerando assim novos postos
de emprego para a juventude,
a habitação, a reforma da
Central de Abastecimento, da
Rodoviária e priorizar os
bairros historicamente
abandonados pela gestão
pública como o Sarandi, a
Urbis II, Santo Antonio, Dom
Avelar e Santa Clara, além dos
distritos de nossa cidade como
Passagem, Passé e Caroba.

O Candeeiro – O senhor é,
além de advogado, um
educador. Como o senhor vê
o nível educacional em nosso
município?

Jair Cardoso – Apesar do
grande empenho e do amor
dos profissionais de educação,

a falta de investimentos e
interesse do poder público nos
leva a avaliar de uma forma
negativa o nível de educação
do nosso município.

O Candeeiro – O que poderá
ser feito para melhorar a
Educação em Candeias?

Jair Cardoso – A melhoria
passa pela valorização dos
profissionais e dos alunos, pela
escola de tempo integral - que
é uma bandeira nossa -,
requalificação das unidades
escolares, instalação de uma
escola técnica
profissionalizante, de
laboratórios de informática e
ciências, melhoria no
transporte e da merenda
escolar. Ou seja, temos muito
o que fazer. E por isso é
preciso ouvir as pessoas e
construir um programa de
governo democrático.

O Candeeiro – O senhor foi
um destacado Vereador, mas
não conseguiu a reeleição. A
que o senhor atribui tal fato?

Jair Cardoso –  Ao uso da
máquina pública de uma forma
perversa pela gestora da época
para facilitar o seu projeto
familiar, tirando do caminho
todos aqueles que ameaçavam
o projeto corrupto que estava
colocado.

O Candeeiro – Que
avaliação o senhor faz da atual
administração da prefeita
Maria Maia?

Jair Cardoso – Não
somente eu, como também
toda a população de Candeias
avalia negativamente.

O Candeeiro – Para
encerrar: uma frase, um
pensamento, uma mensagem
para a população de
Candeias...

Jair Cardoso – Não
vamos desistir dos nossos
sonhos, de construir uma
cidade mais justa e mais
humana, que não seja de uma
família, mas de todas as
famílias de Candeias.

"Fui, ao lado do nosso presidente Ale-
xandre Brust, o representante da Bahia
no Congresso Nacional do PDT, realiza-
do no Rio Grande do Sul" Jair Cardoso
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I Congresso do PSB foi um sucesso

Programa Universitário de
Candeias – um incentivo à
educação e inclusão social

O PUC – Programa Universitário
de Candeias é um programa que
tem como objetivo conceder
bolsas complementares e
parciais. Dessa forma, ele tem a
finalidade de promover o
incentivo e desenvolvimento
dos alunos, tornando-os
profissionais e preparando-os
para o mercado de trabalho. Os
beneficiados serão alunos
carentes, de baixa renda ou de
renda insuficiente, além de
servidores públicos e
dependentes comprovados,
residentes ou domiciliados em
Candeias que estejam cursando
o Ensino Superior ou de
Educação Profissional
Tecnológica. A intenção também
é refletida na importância social
para o desenvolvimento da
região.

Para ter acesso a esse
programa o aluno deve
preencher alguns requisitos,
entre eles: não possuir
graduação, comprovar
conclusão no ensino médio em
escola pública municipal ou
estadual, ou ainda ter sido
bolsista comprovado, ter renda
familiar bruta fixada em até
quatro salários mínimos e
comprovar, mediante
documentação, aprovação no
concurso vestibular.

Serão beneficiados
prioritariamente os
universitários que estiverem
devidamente matriculados e
também serão priorizadas as
faculdades da região,

Prefeitura de Candeias comemora os
objetivos alcançados com o programa
“Criança com Visão, Futuro na Mão!”

valorizando assim a educação
local.

Serão 500 bolsas que
vão ser divididas em três cotas
anuais, distribuídas da seguinte
maneira: 300 bolsas na primeira
cota, e mais duas cotas de 100
vagas cada. Os valores das
bolsas serão de R$300,00 para
curso superior presencial,
R$150,00 para curso de
educação profissional
tecnológica e R$100,00 para
curso de ensino superior à
distância. Para usufruir do
benefício o aluno deverá, em
contrapartida, realizar prestação
de serviços quatros horas
semanais na mesma área do
curso e ficará a cargo das
Secretarias municipais fixarem os
horários e locais de trabalho a
serem distribuídos entre os
estudantes.

As inscrições serão
abertas nos próximos meses com
início do benefício já no começo
de 2012. Segundo dados da
Secretaria de Educação, esse
programa será de grande
importância para o
desenvolvimento intelectual e
social de estudantes, que terão
meios para concluir a sua
graduação. Esse programa dá a
garantia da formação de
profissionais do município nas
diferentes áreas de
conhecimento acadêmico,
preparando o estudante para a
inserção no mercado de
trabalho, provocando um maior
desenvolvimento municipal.

LU FIGUERÊDO
ASCOM / PMC)

Ao todo, mais de 4.500
crianças foram
beneficiadas com o
ganho de óculos, sem
ônus algum.

O projeto “Criança com Visão,
Futuro na Mão! De olho na
Educação”, veio para
proporcionar mais rendimento
nas salas de aula e mais
comodidade para alunos que,
através desse projeto puderam
enxergar melhor e assim
melhorar os estudos. Trata-se
de uma ação da prefeitura de
Candeias que objetiva
identificar e sanar problemas de
visão desses alunos,
favorecendo a melhoria da
capacidade de aprendizado e
consequentemente uma maior
expectativa para o futuro. Ao
todo, mais de 4.500 crianças
foram beneficiadas com o ganho
de óculos, sem ônus algum.

Primeiro, uma equipe médica
liderada pelo Dr. Armênio Pereira
foi até as salas de aula para
examinar cada estudante da rede
pública com o intuito de
descobrir as possíveis
limitações visuais que poderiam
se manifestar e estar
interferindo no rendimento da
criança.

Em todos os casos, o
contato com a família foi muito
importante, pois assim ela tinha
total conhecimento sobre a
situação de seus filhos e pode
entender, em muitos casos, o
porquê dos filhos não

conseguirem boas notas, ou até
mesmo pode entender a
dificuldade deles de
simplesmente entender o que a
professora explicava na sala de
aula, principalmente quando
escrevia no quadro negro. O
Centro Municipal de Educação
Especial, que trabalha alunos
com alguns fatores cognitivos,
como Síndrome de Down,
deficiências visuais e auditivas
leves, não ficou de fora e foi
também contemplado com essa
ação, deixando a diretora
Marlene Pereira mais satisfeita
com o que a administração vem
fazendo em prol do Centro.

De acordo com o
coordenador do projeto, Sr.
Carlos Santos, essa empreitada
da prefeitura municipal de

Candeias teve o grande poder
de mudar a vida de muitas
crianças, que provavelmente
acabariam por largar a escola
depois de um tempo, por conta
da dificuldade de aprender. A
ação englobou três importantes
áreas, principalmente tratando-
se de crianças: saúde, educação
e o social. Neste último é
iimportante dizer o quanto a vida
desse aluno ganhou uma nova
e real perspectiva, tanto para ela
quanto para a sua família.

Para a Secretária Municipal
de Educação, Daniela Maia, o
mais emocionante foram os
depoimentos das mães que
expressaram de maneira
verdadeira e simples a felicidade
pela descoberta das limitações
de seus filhos e melhor ainda,

puderam encontrar uma ajuda,
pois como a maioria são pessoas
simples, estas não poderiam
pagar os óculos ou teriam muita
dificuldade para isto. No
entanto elas receberam esse
auxílio e agora seus filhos
podem dar continuidade de
maneira mais saudável aos
estudos e com a garantia de uma
boa visão.

Os olhos são as portas para
a entrada do conhecimento, e a
visão é o meio que as pessoas
têm para absorver esse
conhecimento. Para as crianças
tudo é novo, tudo é
aprendizagem. É na época da
escola que elas trabalham o
cognitivo e despertam a
curiosidade através da vontade
de aprender. O projeto Criança
com Visão, Futuro na Mão
enxergou além e está traçando a
esperança de um futuro melhor
para os alunos candeienses.

O projeto encerrou a sua
vasta programação no dia 14 de
setembro no auditorio da Câmara
Municipal de Candeias, com
distribuição de prêmios para
professores que participaram do
evento.

O vereador Jarinho (PTB) fez um discurso emocionante
O pastor deputado Isidório arrancou boas gargalhadas
da plateia que lotou as dependências do Ideal

O Seceretário da Fazenda, Carlos Martins, falou sobre
a importância da união de todos para mudar os desti-
nos políticos de Candeias

O presidente do PSB de Candeias, Marcus Vinicius, abriu o Congresso Político do
Partido Socialista Barsileiro, que teve a presença da senadora Lídice da Mata e dos
Secretários Domigos Leonelli (PSB) e Carlos Martins (PT), além do deputado esta-
dual pastor Monoel Isidório (PSB)

A comunidade política de
Candeias participou no último
dia 24 de setembro de um dos
eventos partidários mais fes-
tivos dos últimos anos, quan-
do o Partido Socialista do Bra-
sil, o PSB promoveu o seu I
Congresso Político do muni-
cípio, realizado no Ideal Es-
porte Clube.

Com o recinto totalmente
lotado, o I Congresso Político
do PSB de Candeias foi aber-
to pelo presidente do partido
no município, o ex-vereador
Marcus Vinicius de Oliveira
Filho, que, visivelmente emo-
cionado, falou do seu amor por
Candeias, onde milita há mais
de 30 anos, tendo ocupado o
cargo de Secretário nas ad-
ministrações de Celino Silva

Gomes, David dos Santos Cal-
deira, Antônia Magalhães da
Cruz, Maria Célia de Jesus
Ramos e Maria Maia.

Durante o perído em que
esteve Secretário, Marcus
Vinicius foi o responsável pela
implementação de várias
obras importantes para o de-
senvolvimento do município.
Ele citou por exemplo, a cons-
trução da Estação Rodoviária,
da Central de Abastecimento,
do Estádio Municipal e de al-
gumas Escolas.

Presenças
O I Congresso Político do

PSB de Candeias, contou
com a presença da senadora
Lídice da Mata, presidente do
Diretório Estadual do PSB na

Bahia; do ex-deputado fede-
ral e atual Secretário do Tu-
rismo do Estado, Domingos
Leonelli; do Secretário da Fa-
zenda do governo Wagner,
Carlos Martins; do deputado
estadual pastor Sargento
Isidório; do vice-presidente do
CODEBA - Companhia das
Docas do Estado da Bahia,
Newton Dias; dos vereadores
Jario Santos Silva (PTB),
Maribel Brasil (PSB),
Antônioo Gilson, o Bobó e
Marivalda da Silva (PT); do
Secretário Milton Santana; do
ex-vereador Ivan Palma; do ve-
reador da cidade de Madre de
deus Gibson Coutinho, além
de representantes do PSB de
Camaçari e de outros municí-
pios da região.

Pronunciamentos
Primeira oradora a falar, a

vereadora petista Marivalda da
Silva parabenizou o presiden-
te do PSB de Candeias,
Marcus Vinicius, pela brilhan-
te festa democrática, onde os
diversos partidos que fazem
oposição à atual administra-
ção tiveram voz para expor o
seu pensamento. A parlamen-
tar defendeu uma ampla união
das oposições, visando uma
candidatura sólida para enfren-
tar "as forças do atraso".

Marivalda, que faz oposição
cerrada à administração da
prefeita Maria Maia, disse que
é preciso que todos se unam
para defender os interesses
de Candeias.

Outro vereador que faz par-
te da bancada da oposição, o
petebista Jario Santos Silva,
o Jarinho, que luta na justiça
para assumir a presidência da
Câmara Municipal, fez um dis-
curso emocionante. Ele lem-
brou da luta travada para aju-
dar a eleger a atual adminis-
tração, que segundo ele, não
está cumprindo os compro-
missos de campanha. "Preci-
samos nos unir, para juntos
mudarmos a história de
Candeias", bradou emociona-
do o vereador do PTB.

Roubou a cena
Durante o pronunciamen-

to do vereador Jarinho, um fato
inusitado roubou a cena: o
deputado pastor Isidório, lite-
ralmente, invadiu (no bom sen-
tido) o Ideal Esporte Clube,
acompanhado de dezenas de
internos da sua Fundação Dr.
Jesus, que presta relevantes
serviços na região, acolhendo
e recuperando jovens do mun-
do das drogas.

Com uma charanga, co-
nhecida como "Timabaleiros
de Jesus", o deputado trans-
formou o evento numa grande
festa, chamando a atenção de
todos os presentes, que aplau-
diram de pé.

Depois da grande festa
promovida por Isidório, volta-

ram os pronunciamentos. A
vereadora Socialista, Dra.
Maribel Brasil, enfatizou a
importância do Congresso e
parabenizou Marcus Vinicius
pela sua realização.

Muito aplaudido pelos pre-
sentes, o Secretário do Turis-
mo do Estado, Domingos
Leonelli, que teve mais de
1.200 votos para deputado fe-
deral, nas eleições passadas
em Candeias, defendeu a pré-
candidatura de Marcus
Vinicius à Prefeitura do Muni-
cípio. Leonelli lembrou do seu
passado de lutas no velho
MDB, quando participou em
1985 da brilhante campanha
que elegeu Eliodoro de Jesus
a prefeito de Candeias.

Como sempre faz nos
eventos políticos, o deputado
pastor Isidório iniciou o seu
pronunciamento, lendo um
versículo da Bíblia Sagrada.
Isidório arrancou boas garga-
lhadas dos presentes ao falar
de suas intimidades

pessoais.Lembrou do seu pai,
Maneca, dizendo que antes
de morrer ele teria dito para
nunca abandonar Marcus
Vinicius. O deputado também
defendeu a união das oposi-
ções, visando a disputa da
Prefeitura em 2012 e aprovei-
tou para lançar a pré-candida-
tura da senadora Lídice da
Mata ao governo do Estado.

Também muito aplaudido
pela plateia, o Secretário da
Fazenda do Estado, Carlos
Martins, pré-candidato do PT
à Prefeitura de Candeias, elo-
giou a realização do evento e
defendeu um amplo debate
das oposições na busca de
uma união em prol do desen-
volvimento de Candeias.

Coube à senadora Lídice
da Mata fazer o discuro de
encerramento do Congresso
do PSB. Demonstrando mui-
ta satisfação com o evento, a
Senadora disse que em
Candeias precisa acontecer o
que está acontecendo na
Bahia, com o governador
Jaques Wagner e no Brasil,
com o presidente Lula e está
acontecendo com a presiden-
te Dilma Roussef.

Lídice defendeu a pré-can-
didatura a prefeito de Marcus
Vinicius, afirmando que é ne-
cessário um entendimento
com o deputado Pastor
Isidório, que também se colo-
ca como pré-candidato.A se-
nadora também almeja uma
grande união das oposições
de Candeia, visando a suces-
são municipal do ano que vem.
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Se há um tema que tem sido esquecido e merecido
pouca discussão no nosso parlamento é a
discrepância existente no ordenamento jurídico  no
que se refere ao período para pai e filho conviverem
mais próximos na fase pós-natal, diante do que já
existe garantido nos diplomas legais  em benefício
da mãe. Consideramos os 05 (cinco) dias destinados
à Licença Paternidade no  mínimo insuficientes para

atender às necessidades recíprocas peculiares a pai e filho. Esta
inquietação, inclusive, me levou a elaborar um trabalho monográfico
que foi publicado e subsidiou diversas produções no campo
acadêmico, corroborando com aqueles que assim como eu entende
que esta diferença vem ferir princípios constitucionais elementares
que primam pela igualdade de direitos entre os gêneros e as
mudanças de conceitos construídos ao longo dos anos faz-se impor
um novo entendimento no que se refere a função do pai no seio da
família.

São imensuráveis os prejuízos de caráter sócio-afetivo que
poderão sofrer o recém nascido pela ausência do pai  nos primeiros
meses da sua vida, grandes também são as dificuldades que a mãe
enfrenta pela carência do efetivo apoio do marido que não pode
dividir em tempo integral um momento de extrema importância da
sua presença, seja para atender às necessidades afetivas do filho,
ou secundariamente, às suas necessidades já que nesta fase
acumula o papel de mãe e de administradora do lar.

Imperioso destacar a importância do pai presente em tempo
integral no seio familiar, uma vez que sua ausência é motivo de
instabilidade e insegurança tanto para a mãe quanto para o ser que
acabara de ser gerado. Um exemplo clássico e que volta e meia
deparamos na nossa rotina de trabalho, sobretudo nesta região
que “exporta” mão-de-obra da indústria para  outros estados, é o
lamento de profissionais como: Montadores de andaime, soldadores,

lixadores, entre outros, que viajam para trabalhar e nesse meio tempo
recebem a notícia que suas companheiras deram a luz, e o período
que dispõem para ficar com seus filhos é de apenas 05 dias, tendo
que retornar para seus postos imediatamente depois, sem poder
permanecer com seus filhos por um período maior, pois se assim o
fizer poderão “morder a boca” e aí como sustentar a casa?  Assim,
é importante aprofundar a discussão sobre este tema, que embora
à primeira vista é tão óbvio, não tem recebido ao longo dos anos a
atenção que merece. O Brasil está distante de importantes nações
do mundo com relação ao período de Licença Paternidade. Nestes
países, principalmente na Europa, a licença paternidade além de ser
maior que no Brasil,  possue peculiaridades distintas:  Na França o
período legal que era de 03 dias passou para 14 pelo nascimento de
um filho e de 21 dias se o parto for múltiplo e a lei já vigora há 10
anos; na Inglaterra os  pais podem ter direito a até  180 dias de
licença sendo que 90 dias remunerados; a Suécia é o país que
concede o maior período de licença paternidade do mundo, não
por acaso um dos que registra as maiores taxas de
desenvolvimento, a licença paternidade no país permite que o pai
sueco fique em casa por um período de até 13 meses para cuidar do
filho, o que favorece a toda a família. Poucas são as propostas
discutidas no nosso país visando a ampliação do período de Licença
Paternidade. A que observamos que caminha na frente, apesar da
lentidão com que se arrasta, é o Projeto de Lei de número 3.538/08
que vem tendendo a ser aprovado, ele aumenta de cinco para 15
dias consecutivos a licença-paternidade, seja ao pai biológico ou
adotivo.

É tão possível quanto necessária portanto,  a dilatação do
período de licença paternidade, para satisfazer a necessidade do
pai de ficar junto ao seu filho, dando-lhe afeto, proteção, segurança
que inclusive são direitos do menor erigidos pela CF e ratificados
pelo ECA. Queremos também  chamar a atenção para a disparidade

que há entre os direitos do pai e da mãe, que fere princípios
constitucionais, sobretudo o da igualdade, buscando chegar a um
consenso de que é preciso de forma equilibrada reduzir a distância
que existe no período de licença previsto para um e para outro,
considerando que em tese o objetivo vem a ser o mesmo que é o de
dedicar especial atenção ao recém nascido.

Percebe-se pelo exposto,  que 05 ou 15 dias de licença
paternidade  ainda é muito pouco, o Brasil precisa avançar para
superar as construções culturais antigas, que reservam os cuidados
com os filhos, apenas para as mulheres. O filho é da mãe e do pai, e
os seus cuidados devem ser pactuados entre os responsáveis e a
legislação pátria  não acompanha este raciocínio, uma vez que
enquanto a Licença Maternidade chega a ser de 180 dias, a licença
paternidade resume-se aos ínfimos 05 dias.

É sabido que os meses iniciais são fundamentais para assegurar
a adaptação do bebê ao mundo, o que significa que cuidar de um
recém-nascido é muito mais do que apenas garantir o aleitamento
materno. Esse tempo é necessário para estabelecer o vínculo afetivo
com a criança, indispensável para o seu desenvolvimento emocional
e social. Então o período de licença vigente não é suficiente para
que o pai participe da formação emocional e social da criança e isso
é induvidoso até mesmo porque não fosse assim não seriam
destinados 180 dias para as mães.

Não se quer de forma alguma desmerecer a conquista das
mulheres, muito pelo contrário, mas é necessário que se reveja a
injustiça e a discriminação que sofrem aqueles que querem exercer
plenamente a paternidade e isso só será possível quando dilatado
o período legal  vigente e com o  perdão do trocadilho:  Dá Licença,
o Pai merece.

JOSÉ RAIMUNDO FONSECA Ampliação da Licença Paternidade

José Raimundo Fonseca é Bacharel em Direito e Professor.
Chefe de Gabinete da Câmara de SFC - Jotta72@hotmail.com

Malembá Fest agitou a galera
daquele lindo bairro da cidade

Milhares de pessoas se
divertiram na festa do Malê

Pelo oitavo ano consecutivo, o
bloco Afro Malê do Malembá,
pilotado pelo folclórico carnava-
lesco Rubem Almeida ou
simplemente Rubem do
Malembá, pessoa muito querida
na comunidade, promoveu a
maior festa popular daquele im-
portante bairro da cidade.

O VIII Malembá Fest le-
vou para a praça Dr. Milton
Bulcão Lemos, a principal do
bairro, aproximadamente cinco
mil pessoas, de acordo com os
organizadores do evento.

Na abertura da festa, no
dia 27 de agosto, os participan-

Marcus Vinicius recebeu o
troféu Alfredo Serra

Deputada Benedita da Silva participou do
1º ENIPAN em São Francisco do Conde

A prefeita Rilza Valentim e o presidente da Câmara, Nem
de Caípe, recepcionaram a deputada Benedita da Silva

O primeiro Encontro Interna-
cional Panafricano (1º
ENIPAN), realizado entre os
dias 13 e 17 de agosto
passado, na Bahia, teve
uma das suas sedes no
município de São Francisco
do Conde, município que
concentra mais de 80 por
cento da sua população de
negros.

O evento, aberto no
último dia 17 de agosto, na
Câmara de Vereadores,
reuniu várias autoridades,
entre elas, a prefeita do
município, Rilza Valentim, o
presidente da Câmara
Municipal, Nem do Caípe,
outros Vereadores e a
deputada carioca Benedita
da Silva.

Na oportunidade, o
presidente Nem do Caípe,
saudou a todos com o
seguinte discurso:

"Quero inicialmente saudar
a mesa na pessoa da nossa
Prefeita Rilza Valentim, e
saudar também a todos os
presentes que prestigiam a
este evento.

Nos sentimos muito
honrados em receber
pessoas de tamanha
expressão nesta Casa que
é a casa do povo.

 Nosso município que é
talvez o de maior população
negra da Bahia, que no
passado contribuiu
efetivamente com a
Economia do País nas
Lavouras de cana de açúcar
e que continua contribuindo
com a exploração e refino
do petróleo teve neste povo
de raízes etino-africano a
sua maior força de trabalho,
o que demonstra o valor da
população negra sobretudo
da região do recôncavo

baiano, para o
desenvolvimento deste
nosso Brasil.

Hoje na condução dos
destinos de São Francisco
do Conde, temos também
dois Negros: a nossa
prefeita Rilza Valentim e
este presidente que vos fala,
o que fortalece a idéia de
que o negro tem mostrado o
seu valor e que a cada dia
temos ocupado importantes
papéis, revelado grandes
nomes no campo das
ciências, das artes da
política e de outros ramos,
como podemos ver a todo
instante.

Quero aproveitar este
momento para prestar
referências a importantes
personalidades deste
município, que bem
representam a nossa
negritude, alguns que já
partiram, outros que
continuam vivos,
contribuindo conosco, como
o Sr. José Aleixo da Cruz,
D. Carlita, Maria do Benzê,
Edvaldo dos Santos, o
“Baiaco”, Osmar Ramos e
tantos outros que levaram o
nome do município além
das nossas fronteiras e que
nos orgulham muito de ter
nascido nesta terra.

Assim, com essas
palavras desejamos a todos
um Grande encontro,
esperando colher bons
frutos de tudo que aqui for
discutido e produzido".

FOTO: Assessoria da Câmara Municipal

Dr. Pitágoras assume a direção PP
O jovem médico Pitágoras
Biapina (foto), que se filiou ao
Partido Progressista (PP) no
mês passado, como anunciou
O Candeeiro, acaba de assu-
mir a direção do Diretório Mu-
nicipal da legenda em
Candeias.

O anúncio foi feito na
semana passada, depois que
o empresário Carlos Alberto
(Rádio Baiana), que assumiu
a Secretaria de Obras da Pre-
feitura de Candeias, deixou o

ninho dos progressistas, para
voltar ao PSDB, partido ao
qual estava filiado.

A escolha da nova di-
reção do PP teve a participa-
ção direta do médico Emanuel
Carvalho e do professor Jair
Cardoso, ambos amigos do
deputado João Leão, uma das
principais lideranças do parti-
do na Bahia. Também estão
no PP, os ex-vereadores
Serrinha da Caixa e Arigatô,
além de Nem de Barão.

Roque Santos poderá ser
candidato em Camaçari

Diante do grande sucesso e
da credibilidade que o seu
programa Jornal da Suces-
so, que vai ao ar de segunda
a sexta-feira, de 6:00 às
8:00 da manhã, na rádio
Sucesso FM, de Camaçari, o
radialista Roque Santos, que
militou na Baiana FM de
Candeias, está sendo convi-
dado por vários grupos po-
líticos de Camaçari, para se
filiar a um partido e concor-
rer a uma cadeira na Câma-
ra Municipal daquele muni-

cípio, nas eleições do ano
que vem.

Segundo o radialista, li-
deranças políticas de
Camaçari, como o atual
presidente do Legislativo
Camaçariense, Zé de Elízio
(PT do B); Valdir Freitas
(PTB) e Antônio Coutrin
(PCdoB), o convidaram para
ser candidato por seus par-
tidos.

Roque Santos anunciou,
na semana passada, que
está transferindo o seu do-
micílio eleitoral para
Camaçari e que está pensan-
do seriamente em atender a
um dos convites e se filiar a
uma agremiação partidária.
"Sou um político por natu-
reza, e concorrer a uma elei-
ção sempre foi meu sonho.
Agora, é claro, que não de-
pende só de mim.", disse o
radialista - que também

PTN tem nova Comissão Provisória

atua na Metrópole FM, de
Salvador, como repórter
esportivo - salientando que
depende de uma conversa
com o diretor da Sucesso
FM, Gilson Almeida, para
que ele tome uma
decisão."A minha vontade
de disputar uma cadeira na
Câmara de Camaçari é mui-
to grande, no entanto, pre-
ciso do aval do seu Gilson.
Se ele der sinal verde, nos
próximos dias posso me
filiar a um partido, de pre-
ferência que seja de esquer-
da, e participar, como can-
didato, da próxima eleição",
revelou Roque Santos.

Algumas pessoas de
Candeias apostavam que 0
radialista fosse candidato
pelo município, já que ele
tem uma afinidade muito
grande com o Partido dos
Trabalhadores local.

Roque Santos sonha em
ser Vereador

Lúcio Alves, Wendel Reis,
Welligton Galvão eNewton

O Partido Trabalhista Nacional
(PTN) de Candeias, acaba de for-
malizar a sua nova Comissão
Provisória, no município, visan-
do as eleições do ano que vem.

Foram escolhidos para for-
mar a nova diretoria do partido,
o empresário Welligton Galvão
(Presidente), Wendel dos Reis
(Viece-Presidente), Lúcio Alves

(Secretário) e Newton Batista
(Tesoureiro).

De acordo com  Welligton
Galvão, o objetivo do partido é
se fortalecer, para apresentar
bons candidatos a Vereador e
apoiar a candidatura de Georgem
Moreira a prefeito de Candeias.
"Vamos participar ativamente do
processo eleitoral", disse.

tes puderam curtir a baianidade
da música do cantor e composi-
tor Gerônimo e o pagode do gru-
po Os Kambala, que agitaram a
galera.

No domigo, dia 28, a ani-
mação ficou por conta das ban-
das No Comado, Viola de 12,
Nossa Juventude e Reduto do
Samba.

Homenagem
A direção do Malê do

Malembá homenageou o ex-ve-
reador e ex-secretário municipal,
Marcus Vinicius de Oliveira Fi-
lho, "pelos relevantes serviços
prestados ao bloco", justificou
Rubem do Malembá. "O Dr.
Marcus é uma pessoa que tem
nos ajudado muito. Por isso, nós
prestamos essa singela homena-
gem", informou o presidente do
Malê do Malembá.

De acordo com Rubem,
no próximo ano, na nona edição
do Malembá Fest, o

homanageado com o troféu
Alfredo Silva Serra, será o vere-
ador Jarinho, autor do projeto,
aprovado por unanimidade pela
Câmara de Vereadores, e sancio-
nado pela prefeita Maria Maia,
que incluiu a festa do bloco Malê
do Malembá, no calendário ofi-
cial das festas populares de
Candeias.

SCC firma parceria com a FAC
O Sindicato dos Comerciários
de Candeias, dirigido pelo pre-
sidente José Carneiro da Sil-
va e sua Diretoria, acaba de
celebrar uma parceria com a
Faculdade Regional de Filoso-
fia, Ciências e Letras de
candeias-FAC, para participar
do "Projeto Bolsa Social" e
oferecer bolsas de estudos da
para os seus associados.

De acordo com Osvaldo
Miranda Filho, diretor Geral da
FAC, cerca de 50 associados
do Sindicato dos
Comerciários de Candeias
estão participando do projeto.

Para José Carneiro, essa
é uma maneira de incentivar
os comerciários a buscar no-
vos horizontes com uma me-
lhor formação.Presidente José Carneiro
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No dia 14 de agosto de
2011, que caiu no segundo
Domingo do mês, embora
seja comemorado o dia dos
pais, em Candeias ficou
marcado pelas
comemorações ao 53º
aniversário de
emancipação política do
município. Candeias é a
herança deixada pelas
civilizações indígenas,
africanas e européias,

Candeias faz aniversário e Câmara entrega
Título de Cidadão a homenageados

(Maria Luiza e Redação)

Dr. Edvaldo Barros e o
vereador Professor Val

Dr. Gorgônio Neto e a
vereadora Andréia Testa

Professora Maria de
Lourdes e Dra. Maribel

Dr. Amâncio Nascimento
e o vereador Bobó

O líder comunitário Noel
Pedreira e Ana Almeida

A prefeita Maria Maia felicitou Dr. Gorgônio Neto

ressignificadas no processo
histórico que adquirem
misturas, incrementos,
releituras e adaptações.

As comemorações pelo
aniversário de Candeias
foram iniciadas com a
Alvorada pela manhã,
seguida do hasteamento das
bandeiras do Brasil, da
Bahia e do Município e a
missa em Ação de Graças
celebrada às 10h30min, na
Igreja de Nossa Senhora
das Candeias.

Durante a celebração
estiveram presentes várias
autoridades, entre elas, a
prefeita Maria Maia, o
Presidente Sargento
Francisco Conceição, o
Major Moisés, alguns
secretários, vereadores,
entidades e representantes
de diversos segmentos,
além de vários católicos que

superlotaram a Igreja
Matriz.

Em seguida houve a
inauguração da nova sede
da Secretaria de Saúde; do
Centro Digital de Cidadania
(CDC) e da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
no bairro do Ouro Negro.  A
instituição atenderá a
todos que necessitarem de
serviços de urgência e
emergência e funcionará no
período de 24 horas.

Sessão Solene
Na Câmara Municipal, o

Presidente Sargento
Francisco Conceição abriu
a sessão solene convidando
a 1ª Secretária, vereadora
Maribel Brasil para compor
a mesa e a Vereadora
Andréia Testa para rezar o

Pai Nosso e Ave-Maria
pedindo graças e bênçãos
aos filhos dessa terra.
Estiveram presentes na
sessão, além de Sargento
Francisco, Andréia Testa e
Dra. Maribel, os vereadores
Jario Santos Silva
(Jarinho), Antônio Gilson

da Silva (Bobó), Marivalda
da Silva, Alcione Borges e
Joseval da Silva (Professor
Val). O vereador Serrinha
SS estava convalescente e
foi representado pela sua
filha Ana Almeida.

O Plenário estava cheio.
Centenas de pessoas
aguardavam ansiosamente
a cerimônia da entrega do
Título de Cidadão
Candeiense aos respectivos
homenageados. A primeira
a receber a honraria foi a
professora Maria de
Lourdes Simões de Lemos,
agraciada pela vereadora
Maribel Brasil; o líder
comunitário Noel Pedreira
dos Santos recebeu o título
conferido pelo vereador
Serrinha SS; o Dr. Gorgônio
José de Araújo Neto, juiz do
trabalho aposentado e ex-
deputado, foi agraciado
pela vereadora Andréia
Testa; os médicos Amâncio
Alves do Nascimento e
Edvaldo Alves Barros
receberam o Título de
Cidadão Candeeiense, por

indicação do ex-presidente
da Câmara Municipal de
Candeias, Toinho Bordoni,
que por questão de saúde
não pode comparecer à
solenidade. O vereador
professor Val entregou a
Comenda ao Dr. Edvaldo
Barros e o vereador Bobó
entregou ao Dr. Amâncio
Nascimento. Os dois
experientes médicos
estavam visivelmente
emocionados. Amâncio
chegou a dizer que deixou
de ser prefeito em sua
cidade (Cândido Sales),
para não ter que sair de
Candeias. Já Edvaldo
Barros disse que se sentia
como se estivesse regendo
uma grande orquestra
naquele momento. Em
clima de muita emoção
todos os homenageados
agradeceram a honraria e
gentileza dos autores dos
projetos que lhes
concederam o Título de
Cidadão Candeiense.

O Presidente Sargento
Francisco abriu a tribuna

convidando a Vereadora
Marivalda Silva. Saudando
a todos Marivalda pediu à
prefeita Maria Maia, em
nome da população, que
não retirasse o Posto de
Saúde Luiz Viana do centro
da cidade. Já Maria Maia em
seu pronunciamento
relembrou das benfeitorias
entregues no aniversário de
Candeias e reiterou a
Marivalda que a logística de
mobilidade da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
foi tecnicamente estudada
e aprovada, entretanto, se
houver alguma
interferência negativa em
pleno funcionamento da
locomoção irá reestudar o
caso.

Depois dos discursos o
Presidente Sargento
Francisco convidou as
pessoas a ficarem de pé e
entoar o Hino Nacional e em
nome de Deus declarou a
sessão como encerrada.

Um coquetel foi
oferecido pela Câmara.

Com uma incrível história de
trabalho nos três poderes –
Legislativo, Executivo e
Judiciário, o advogado e juiz do
Trabalho aposentado, Gorgônio
José de Araújo Neto, foi
homenageado com o Título de
Cidadão de Candeias no último
dia 14 de Agosto, durante
sessão especial comemorativa
dos 53 anos de emancipação
política do município.

A homenagem  foi proposta
pela vereadora Andréia Testa e
de imediato festejada por todos
que conhecem a acompanham o
trabalho de Dr.Gorgônio ao
longo de mais de meio século,
sempre em prol da causa
democrática, da justiça social e
do desenvolvimento econômico
que beneficie a todos os
baianos.

Em Candeias  atuou como
juiz do Trabalho até 2008,
quando aposentou-se pela
compulsória aos 70 anos de
idade. Aqui, tornou-se querido
e admirado pela comunidade e
por seus colegas advogados,
em razão do conhecimento
técnico e bagagem cultural

adquiridos no exercício dos
diversos cargos e funções, mas
também pela simplicidade,
simpatia e afetuosa maneira de
tratar a todos.

A história de um vencedor
Nascido no dia de São José

(19 de março) em 1939, em
Salvador, Dr. Gorgônio foi aluno
do Severino Vieira (ginásio), do
Central (clássico) e da UFBa
(direito) iniciando sua carreira
política na União dos
Estudantes da Bahia, como
presidente do Centro de Cultura
Popular; diretor da revista
Ângulos e outros cargos,
chegando a representar a Bahia
no Congresso Internacional de
Estudantes realizado na Ucrânia,
em 1963, onde presidiu a reunião
inaugural.

No final deste mesmo ano
seria aprovado com nota 10 na
prova final de Direito Processual
Civil sobre coisa julgada, pois a
resposta em versos rimados e
metrificados agradou em cheio
ao exigente professor Joaquim
Calmon de Passos. No ano
seguinte, com o país sob o jugo
da ditadura, foi denunciado pela

Auditoria Militar e passou 50
dias preso no forte Mont Serrat,
de onde saiu graças a habeas
corpus do professor Raul
Chaves.

Começou então sua carreira
como bacharel de Direito,
advogando no fórum de Santo
Antonio de Jesus, município que
teria grande importância em sua
vida, já que  ali foi empresário,
gerente de banco, fundou o
Lions Clube, presidiu o Tenis
Clube, lecionou história da
filosofia na escola N.S.das
Mercês e dirigiu  órgãos
regionais do governo do
Estado.

A experiência administrativa
daria bons frutos e viria a
trabalhar nos governos de
Roberto Santos, Waldir Pires e
Nilo Coelho, exercendo cargos
como diretor da Companhia
Baiana de Navegação,
interventor e presidente da
Desenvale, diretor do Baneb e
presidente da Empresa Gráfica
da Bahia.

Inquieto e competente
buscaria   nova área de atuação
em 1979, tornando-se deputado

estadual e assumindo a função
de vice-líder do governo na
Assembleia Legislativa. Dali
alçaria vôo para a Câmara
Federal com 53 mil votos, onde
foi vice presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e
relator da lei que criou o juizado
de Pequenas Causas  no Brasil.

 O ano de 1991 marca nova
etapa em sua vida, pois resolve
deixar a política e tornar-se juiz
do Trabalho,  obtendo
aprovação no concurso do TRT
6ª Região,  que o levaria a
trabalhar em Recife e Caruaru.
Saudoso de sua terra, presta
novo concurso, dessa vez no
TRT da Bahia em 1993, e passa
15 anos atuando como juiz
substituto, juiz auxiliar e juiz
titular em diversas varas de
Salvador, Itabuna, Bom Jesus da
Lapa, Irecê e Candeias.

Aposentou-se com 45 anos
de trabalho, pela compulsória,
mas não vestiu o pijama. Ao
contrário, decidiu passar os
conhecimentos adquiridos
como professor de Direito do
Trabalho e de Processual do
Trabalho na Unirb, em Salvador.

Homenagem ao Dr. Gorgônio Neto
Por Regina Testa

O presidente Nem do Caípe
é homenageado pela APAE

Nem recebeu uma placa
comemorativa da APAE

Em reconhecimento ao
apoio e à parceria firmada
com a APAE - Associação de
Pais e Amigos dos Excepci-
onais, o presidente da Câ-
mara Municipal de São Fran-
cisco do Conde, vereador
Carlos Alberto Cruz, o Nem
do Caípe, foi homenageado
pela Instituição com a pla-
ca "Amigos da APAE 2001".

Para o vereador, que
está exercendo o seu quar-
to mandato na Câmara Mu-
nicipal de São Francisco do
Conde, a honraria prestada
pela diretoria da APAE do
município o deixa bastante
feliz e agradecido, mesmo
porque, diz Nem do Caípe,
"sou um admirador do tra-
balho prestado por essa ins-
tituição, que  ao longo dos
anos tem transformado a
vida de várias crianças e
adolescentes com necessi-
dades especiais. Me sinto
muito orgulhoso de poder
dar uma pequena ajuda à
APAE daqui de São Francis-
co do Conde, que a cada ano

vem prestando melhores
serviços para a nossa popu-
lação.

No último dia 26 de
agosto, a APAE de São Fran-
cisco do Conde promoveu a
VI Conferência de Educação
Inclusiva, que contou com
palestras de profissionais
de educação, saúde e assis-
tência social, que debate-
ram sobre as ações que fo-
mentam a iclusão social de
pessoas com deficiência. A
APAE de São Francisco do
Conde é dirigida pelo Sr.
Elson Dias.

Pagodão Fest
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Rua Santo Antônio, 21 – 1º Andar – Centro
Tel.: (71) 3601-2089 / 3601-6465 / 8255-8456
E-mail gm.contabil@terra.com.br - Candeias - Ba.

Abertura de empresas
Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
                         CRC 15210-BA

Viva a Independência do Brasil!
A Câmara Municipal de São Francisco do Conde

saúda o Povo Brasileiro pelos 189 anos de
Liberdade, quando em 7 de Setembro de 1822, às
margens do riacho do Ipiranga, D. Pedro I bradou:

Independência ou Morte!

ROD. BA 522 s/nº - Km 01 - Caroba - Caixa Postal 07 - Candeias-Bahia
CEP. 43.813-000 - Fones: (71) 3602-3100 /1235 - Fax: 3602-9210
Site: wwwrodocanto.com.br / E-mail: comercial@rodocanto.com.br
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Versos & Prosas
OTIMISMO EM GOTAS

Criação e Pesquisa

IVO ERNANI

Restaurante O Braseiro
A Melhor comida a

Quilo de Candeias
*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS *SALADAS *SUCOS *SOBRE MESAS

Rua Treze de Maio, Esquina com a rua SantoAntônio, 1º Andar - Centro - Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

A madrinha Nara Costa

No próximo 2 de outubro
será realizada a 3ª Parada do
Orgulho Gay de Candeias. O
desfile, que já vem fazendo
história entre os municípios da
região metropolitana de
Salvador, vai acontecer no
distrito de Caboto, um dos mais
bonitos e históricos da Baia de
Todos os Santos. Entre as
novidades desse ano destaca-
se a madrinha Nara Costa (filha
de Candeias), cantora conhecida
em todo o país como a Rainha
do Arrocha.

Outra novidade é a forte
politização,  com a escolha do
tema “Político que tem
preconceito não merece nosso
respeito”, que visa chamar a
atenção da classe política para
a situação de violência e Por Regina Testa

“O que há de mais certo é confiarmos em nós mesmos,
para nos tornarmos pessoas de mérito e de valor”.

“Quem espera por sapatos de defunto, toda vida anda
descalço”.

“Devemos prosperar por merecimento e não por
proteção”.

“Os nossos protetores mais seguros são os nossos
méritos”.

“Quem sobe por favor e adulação, deixa sempre um
rastro de humilhação”.

“A função de pedir-se, de humilhar-se diante das
pessoas a quem se recorre, em pouco tempo aniquila a
personalidade”.

“Pede tudo a ti mesmo: evita, o mais possível, pedir
aos outros”.

“Podemos e devemos ajudar uns aos outros em ocasiões
especiais: mas no fim das contas, cada um deve aprender
a fazer o seu trabalho”.

“Não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta
da colméia com medo das picadas das abelhas”.

“O temeroso foge mesmo daquilo que o poderia auxiliar”.

“De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam
a si mesmos”.

“Ajuda teu semelhante a levantar sua carga, porém, não
a carregá-la”.

“Antes de partires em busca dos teus direitos, deves
examinar até onde cumpristes os teus deveres”.

“Há duas fontes perenes de alegria pura: o bem realizado
e o dever cumprido”.

“É triste falhar na vida, porém mais triste ainda é não
tentar vencer”.

“Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos
problemas e obstáculos que tiveram de vencer”.

“A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a
felicidade dos outros”.

“Três classes de pessoas que são infelizes: a que não
sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, a que ensina
e não faz”.

Maia Eduarda e Jair Cardoso

comemoraram aniversário
A pequena Maria Eduarda
comemorou o segundo ani-
nho, cercada de familiares
e muitos amiguinhos, no últi-
mo dia 21 de agosto, na chur-
rascaria Millenium, para ale-
gria da mamãe coruja (dra.
Meirinha) e de a toda famí-
lia Correia.

Já o professor Jair
Cardoso reuniu os amigos,
em sua residência, onde ofe-
receu uma deliciosa feijoa-
da em comemoração aos seus
47 anos de vida. Vários polí-
ticos foram abraçar o ani-
versariante que é um dos pré
candidatos a prefeito de
Candeias.A sapeca Maria Eduarda

Os jovens médicos Emanuel Carvalho (de Boné) e
Pitágoras Biapina (de camisa preta) e o vereador Bobó
foram abraçar o prefeiturável professor Jair Cardoso

FAC comemora o Dia do Administrador

O Dia do Administrador de
Empresas, comemorado no
dia 9 de setembro, foi lembra-
do pela Faculdade Regional
de Filosofia, Ciências e Letras

Valfrido Teixeira (Barão), Conceição Sobral, Secretário
Carlos Martis e professor Osvaldo Miranda Filho

Zé Raimundo é homenageado

CDL de Candeias na
Convenção Nacional

O presidente Roberto Conceição (de terno) comandou a delegação
da CDL de Candeias na Convenção Nacional do Comércio Lojista

Cerca de vinte pessoas, entre
dirigentes e associados da CDL
de Candeias, participaram da 52a.
Convenção Nacional do Comér-
cio Lojista, realizada no Comple-
xo Coliseu Duna, em Fortaleza,
entre os dias 11 e 14 de setem-
bro.

Estiveram presentes, além do
presidente Roberto Conceição e
esposa, a Diretora de Relações
Públicas, Ana Paula; o Tesourei-
ro Edmilson dos Santos; a Dire-

tora Social Maria Conceição; a
Secretária Meris Fernandes e
esposo; os conselheiros Manoel
Maia e Carlos Lobão; o Diretor
de Patrimônio, José Hugo, e a
Secretária Executiva, Eliana Belo.

Para o presidente Roberto
Bispo, a Convenção foi muito
proveitosa já que tiveram várias
palestras importantes, como a
do ex-ministro Ciro Gomes, que
falou sobre a Conjuntura Econô-
mica Brasileira.

Bacharel José Raimundo

De autoria do vereador Robson
Portugal, a Câmara Municipal de
São Francisco do Conde, apro-
vou, por unanimidade, no últi-
mo dia 16 de agosto, uma Mo-
ção de Aplausos, ao seu funcio-
nário de carreira, José Raimundo
Fonseca de Souza, em homena-
gem à sua graduação em Direito.

Para nossa alegria, Zé
Raimundo acaba de integrar o
quadro de colaboradores de O

Candeeiro, assinando um artigo.

O Diretório Municipal do Partido
Comunista do Brasil (PC do B)
de Candeias, realizou no último
dia 25 de setembro, na sede do
Sindiquímica, a sua Conferência
Municipal, quando foram
discutidos a deliberação de um
documento sobre o Projeto de
Resolução Política e da atuação
partidária; a eleição da nova
diretoria; balanço da atual
gestão e defesa de uma
coligação suprapartidária com
os partidos do campo de
oposição, visando à disputa
eleitoral no município em 2012.

A Conferência comunista
contou com a presença de
Janatan Silva, pré candidato do
PC do B à Prefeitura de Madre
de Deus e de Mirian Oliveira,
representante do partido
naquele município; do
presidente do PC do B de São
Sebastião do Passé, Júnior
Novais; da vereadora e
presidente do Partido dos
Trabalhadores (PT) de Candeias,
Marivalda da Silva; do
sindicalista Robson Santana e

Essa é a nova diretoria do PC do B de Candeias

do Secretário da Fazenda do
Estado, Carlos Martins, pré-
candidato do PT à Prefeitura de
Candeias.

O evento foi coordenado
pelo presidente do PC do B de
Candeias, Gilberto Alves, que
falou sobre a importância do
fortalecimento do partido no
município, visando às eleições
do ano que vem, quando os
comunistas pretendem eleger o
seu primeiro representante na
Câmara Municipal. Dentre os
pré-candidatos a vereador do
partido, estiveram na
conferência, Rubens Filho,
Pedro Santana, Eládio das
Virgens e Everton Souza.

A nova diretoria do PC do B
ficou assim constituída: Gilberto
Alves (presidente), Pedro
Santana (Secretário de
Movimentos Sociais), Valdemir
de Jesus (Secretário de
Comunicação), Eliana Brandão
(Secretária de Formação), José
Carlos Bispo (Secretário de
Finanças), e Almir Santos
(Secretário de Organização).

discriminação vivida   por gays
e lésbicas nos vários municípios
da região.

O evento é promovido pelo
Grupo Gay Sou Assim e Daí? ,
cujo coordenador,  Richard,
prevê a participação de cerca de
três  mil pessoas entre gays,
lésbicas, bissexuais,
transexuais, parentes, amigos e
simpatizantes de Candeias,
Madre de Deus, São Francisco
do Conde, Simões Filho, São
Sebastião do Passé e Santo
Amaro, além de Salvador.

Entre os convidados estão
políticos dos vários partidos,
autoridades, dirigentes do
movimento gay estadual,
artistas e   entidades que lutam
pelos direitos humanos na
Bahia.

As duas primeiras versões
da Parada foram realizadas com
sucesso em 2009 e 2010, e sem
dúvida deram significativa
contribuição na luta pelo fim do
preconceito na região, onde se
registra grande número de
agressões, abusos e até
homicídios contra os
homossexuais.

Parada do orgulho Gay de Candeias

PCdoB realiza Conferência

Cavalgada do Grupo Lua
Nova foi um sucesso

Centenas de cavaleiros e amazonas de candeias e de outros muni-
cípios baianos participaram da XI Cavalgada do Grupo Lua Nova

Desde que foi realizada pela pri-
meira vez, em 2001, a cavalgada
promovida pelo grupo Lua Nova,
vem de ano a ano, conseguindo
se firmar como uma das maiores
festas populares de Candeias e
recôncavo baiano.

Este ano, o grupo, pilotado
pelos amigos Wilian e Alan Cem
Grama, não mediram esforços e
promoveram uma das mais ani-

madas cavalgadas já realizadas
na Bahia, onde centenas de par-
ticipantes fizeram o tradicional
percurso de aproximadamente 10
quilômetro e se reuniram no Plant
Music para curtir muito forró, axé
e pagode. Teve até musica ele-
trônica, com DJ Júnior.

"Foi uma festa maravilhora.
Estamos muito satisfeitos", co-
memoraram Wilian e Cem Grama.

de Candeias-FAC com uma
programação que incluiu ati-
vidades dos alunos do curso
em palestras no Centro de
Convenções de Salvador; Ofi-

cinas de Técnicas Gramati-
cais e Redação para concur-
sos, coordenada pelo profes-
sor André Gaspari; Oficina de
Matemática Financeira para
concurso, coordenadas pelo
professor João César e culmi-
nou com uma palestra profe-
rida pelo Secretário da Fazen-
da do Estado, Carlos Martins,
realizada no dia 13 de setem-
bro no Centro de Convenções
da FAC.

De accordo com o pro-
fessor José Roberto, coorde-
nador do curso de
Admnistração da Faculdade
de Candeias, a Semana do
Administrador, promovida pela
instituição, serviu para qualifi-

car ainda mais os alunos do
curso, que puderam, num
ambiente mais descontraído,
participar das oficinas e das
palestras.

Para o professor Osval-
do Miranda Filho, diretor ge-
ral da FAC, a palestra do se-
cretário Carlos Martins foi o
ponto alto do evento, que além
de passar mais informações
para os estudantes, mostrou
que o Secretário está
antenado com a Educação de
Candeias e pronto para ajudar
o município.

Além de Administração, a
FAC oferece os cursos de
Pedagogia, Enfermagem e
Sistemas de Informações.

SITE: DILVULGAÇÃO



O CandeeiroSetembro de 2011- Página 10 Publicidade

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
QUALIDADE & PROFISSIONALISMO

Dividimos em até 10 Vezes nos Cartões Visa e Master

Curso
Cursos 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

Maior Espaço - Melhor Atendimernto - BA 522 Km 5 - Ao lado da SC transportes - Candeias-Ba.

Loja 01 - Rua 13 de Maio, nº 20 -  Centro

Fone: 3601-3108
Loja 02 - Av. Antonio Patterson

Fone: 3601-6827Candeias-Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MELHORES PREÇOS

Aceitamos todos os

Cartões de Crédito

VEM AÍ A NOVA COLEÇÃO
PRIMAVERA VERÃO

AGUARDEM!

Tudo em até 10 vezes sem Juros

Através do nosso Crediário

Escritório - BA 522 - Em Frente ao SAMU


