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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O Candeeiro

CDL lança a Campanha de Natal
Pelo oitavo ano consecutivo,
a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias reuniu
empresários do comércio,
imprensa, associados e
diretores da entidade, num
café da manhã, para o
lançamento oficial da
campanha "Natal de Luz
Candeias", que já se
transformou no maior evento
de marketing do comércio
regional.

O evento aconteceu na
sede da CDL, no último dia
2 de dezembro, quando o
presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de

O Secretário Gil Soares, falou sobre a importância da
campanha de Natal da CDL
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Ministério das Cidades libera
R$ 12 milhões para Candeias
Na abertura do 3º
Seminário Nacional de
Prevenção de Desastres
Naturais em Áreas
Urbanas, o Ministro das
Cidades, Mário
Negromonte, anunciou a
liberação de recursos para
obras de contenção de
encostas em duas cidades
baianas: Salvador e
Candeias.

Durante a cerimônia
realizada no último dia 21
de novembro foram
anunciados investimentos
de mais de R$ 35 milhões.
Desse montante, R$ 2,5
milhões serão destinados
para projetos em
Salvador, outros R$ 20,6
milhões terão como foco
obras de contenção de
encostas em áreas de
risco. Candeias receberá a
quantia de pouco mais de
R$ 12 milhões também
para contenção de
encostas.       

Após a solenidade, a
prefeita Maria Maia falou

da importância da
liberação de recursos para
as obras de contenção de
encostas da cidade, que
serão construídas nas ruas
Padre Feijó e 5 de
Dezembro, no bairro do
Cemitério; rua Aracaju,
travessa São Paulo e rua
do Bonfim, na Tomé de
Souza; Igreja Nossa
Senhora das Candeias; rua
Getúlio Vargas, no bairro
da Areia; rua Joana
Angélica (Telebahia), na
ligação entre o Malembá e
a Santa Clara; rua Beco do
Boi e rua São Roque
(Tiradentes), no bairro do
Sarandi, perfazendo um
total de 8.328,77 metros
quadrados de cortinas
de cimento.

As obras deverão ser
iniciadas assim que o
Ministério das Cidades
libere os recursos, o
que deve acontecer no
início de janeiro do
próximo ano. A prefeita Maria Maia assina o convênio que libera verba para construção de encostas em Candeias
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Prefeitura de Madre de Deus
volta a promover o Madre Verão

A bela Madre de Deus espera receber milhares de turistas
O prefeito de Madre de Deus,
Jefferson Andrade, convocou a
imprensa, lideranças políticas do
município e da região, no último
dia 1º de dezembro, para anunci-
ar na Câmara de Vereadores, com
pompas, a volta do Madre Ve-
rão, evento que se transformou
nos últimos anos na maior festa
musical-popular da região.

Com o tema, "Madre Verão
Moderno, Música para Trans-
formar o Mundo", o evento
acontecerá em todos os finais de
semana do mês de janeiro, entre

O nosso entrevistado desta
edição, dando sequência à
série que estamos realizando
até as convenções municipais
que escolherão os candidatos
a prefeito de Candeias, é o
atual Secretário de Serviços
Públicos da administração
Maria Maia, Carlos Serravalle,
Bacharel em Ciências
Contábeis, Comerciante do
ramo de gás de cozinha.
     Filiado ao PMDB, partido
da prefeita, Serravalle ocupa

Serravale é o nosso entrevistado do mês
uma das Secretarias mais
cobradas pela população e
alvo de críticas pela oposição.

No último dia 07 de
dezembro, Serravale completou
mais um ano de vida e reuniu
vários amigos, familiares e
correligionários no dia 11 para
uma bonita festa. Entre um
drinque e outro, o Secretário
Carlos Serravalle deu a
seguinte entrevista ao editor
Eduardo Valença.

Secretário Carlos Serravale Confira na página 3

os dias 6 e 28, levando para o
município, atrações como: Lulu
Santos, Negra Cor, Jammil,
Vander Lee, Cangaia de Jegue,
Belo, O Rappa, Tatau, Harmonia
do Samba, Cidade Negra e Capi-
tal Inicial, além de várias bandas
da cidade e DJs.

De acordo com os
organizadores do evento, Madre
de Deus deverá receber entre 25
e 30 mil pessoas a cada noite da
festa, que aos sábados terão os
igressos trocados por um quilo
de alimento não perecível, que

serão doados às Obras
Assistenciais de Irmã Dulce e ao
Grupo de Apoio à Criança com
Câncer.

Eleições em março
Parece que agora acabou de-

finitivamente o imbróglio políti-
co em Madre de Deus envolven-
do os vereadores Jeferson
Andrade (atual prefeito) e
Dailton Filho, que brigam na jus-
tiça pela presidência da Câmara
Municipal e, consequentemente,
pela Prefeitura, em virtude da
cassação da prefeita Eranita de
Brito.

É que o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) determinou na
semana passada, que sejam rea-
lizadas eleições diretas para a
complementação do mandato de
prefeito que vai até dezembro de
2012. Como os vereadores
Dailton e Jeferson mudaram de
partido, ambos estão impossibi-
litados de concorrer às eleições,
que foram marcadas pelo TRE
para acontecerem no próximo dia
4 de março.

PHS promove encontro municipal

Centenas de pessoas participaram do encontro do PHS

O Partido Humanista da Solida-
riedade (PHS), que em Candeias
é presidido pelo vereador Antô-
nio Gilson Silva, o Bobó (pré-
candidato a prefeito) , promoveu
no último dia 2 de dezembro, no
espaço Cléia Cerimonial, no bair-
ro de Nova Brasília, o seu I En-
contro Político Municipal, que
contou com a presença da Dire-
ção Nacional e Estadual do par-
tido.
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Candeias, Roberto
Conceição Bispo e o
publicitário Marcelo, da
Dinâmica Comunicação e

Marketing, saudaram os
presentes e falaram sobre a
campanha de Natal de 2011.



      eduvalenca@terra.com.br
ocandeeiro@terra.com.br
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Sociedade Consumista
Existe uma constante luta
interna entre decidir o que é
essencial e o que é supérfluo;
o que se deve ter como
necessário e o que pode ser
descartado – tudo isso como

uma forma inconsciente de satisfazer
uma lacuna, preencher uma ausência
existente no âmbito afetivo, emocional.
Por isso, muitas pessoas ansiosamente
consomem roupas, calçados, joias,
automóveis, sem nenhum controle,
apenas para tentar suprir esse
angustiante vazio.

Em algumas situações mais
extremas, pessoas deixam de privilegiar
o essencial à vida, como alimentação
ou estudo, em troca de uma constante
atualização da moda, através do
consumo exacerbado de roupas
“modistas”. A moda nada mais é do que
transformar em desuso algo que ainda
tem uma grande utilidade. E as pessoas
que seguem ferrenhamente os encalços
dessa ditadura tornam-se
imensuravelmente fatigadas, pois
quando adquirem com imenso esforço
um objeto que pode colocá-las no
seleto rol dos indivíduos “poderosos”
e “ilustres”, o produto passa da

validade, pois os gestores da moda já
lançaram outro mais inovador, potente
ou atraente.

Quantas pessoas sem ter casa
própria – e com enormes dificuldades
para quitar a mensalidade do aluguel –
compram um carro “do ano” dividido
em infindáveis prestações (sem contar
o seguro, manutenção, combustível)
apenas para serem “aceitas”
socialmente? Já que essa sociedade
capitalista em vigência privilegia mais
o “ter” que o “ser”, não é raro encontrar
pessoas que se enquadram nesse perfil,
lutando bravamente contra tudo e
contra todos até alcançar o objeto tão
almejado.

Pesquisas recentes revelam que a
Noruega, apesar de ter uma ínfima
parcela de pessoas pobres, e uma das
melhores médias de pessoas com
recursos materiais e financeiros para
viver bem, é um dos países com maiores
índices de suicídios entre jovens. Isso
significa que não é a alta renda, o carro
de luxo ou a mansão que vão
proporcionar uma vida psíquica
saudável, mas um planejamento, um
objetivo na vida, por mais simples que
possa ser. Provavelmente essa terrível

angústia que encoraja esses suicídios
é a equiparação. Isto é, eles têm tudo,
mas todos também têm. Não tem como
ser “diferente”, não existe
possibilidade de ser “melhor”, nada
pode fazê-lo diferente dos demais – daí
a falta de sentido que o capitalismo
desenfreado provoca; daí o suicídio.

E ainda existe um bombardeio cruel
de perfis de “perfeição”, exibido pelas
telenovelas e propagandas na mídia
televisiva. Você está fora dos modelos
socialmente aceitos se não parecer com
aquela bela atriz (remodelada de
maquiagens e Botox), ou se não tiver
aquele novo sapato que o ator anuncia
como indispensável. Quem estiver
disposto a pagar o preço vai ter que
dispensar bastante gasto psíquico e
financeiro para tentar ser
“reconhecido” – sem nenhuma
garantia, e pior, sem qualquer
possibilidade de reembolso quando
finalmente perceber que o vazio
continua.

VLADIMIR NASCIMENTO

Vladimir de Souza Nascimento

Psicólogo do CRAS-Caípe, São
Francisco do Conde-Ba. Estudante de
Ciências Sociais (UFBA) CRP-03/

04531E-mail: vlad_psi@hotmail.com

Aids — não esmorecer a luta
Na quinta-feira, 1º/12, tivemos
o Dia Mundial da Luta contra
a Aids. Trata-se de batalha a
ser travada diariamente, com
esclarecimento, prevenção e,

o que é mais importante, sem qualquer
tipo de preconceito, que, como tenho
defendido há anos, agride mais que a
doença. Apesar de avanços
alcançados nos últimos anos, não nos
esqueçamos de que novas gerações
surgem e não possuem o mesmo
conhecimento da enfermidade que as
anteriores adquiriram, ficando, assim,
mais vulneráveis ao contágio desse
mal. Acho, portanto, muito oportuno
apresentar-lhes trechos de uma matéria
de Karine Salles, do portal Boa
Vontade:

“Apesar da tendência à
estabilidade, a epidemia de HIV/aids
afeta de maneira diferenciada as
diversas regiões do mundo. De acordo
com o Relatório Global 2011, do
Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/aids (Unaids),
existem 34 milhões de pessoas com o
vírus. No Brasil, são cerca de 630 mil.
A organização reconheceu que novas
infecções e mortes relacionadas à aids
caíram para os níveis mais baixos desde
o pico da epidemia, na década de 1990.

“Ao portal Boa Vontade, o dr.
Pedro Chequer, coordenador-geral do
Unaids no Brasil, ressaltou os avanços

JOSÉ DE PAIVA NETTO

brasileiros para coibir a doença. ‘Desde
os anos 1990, o país adotou a política
de acesso ao antirretroviral pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), e,
graças a ele, foi possível a manutenção
dessa política nos dias de hoje.’ O
Brasil foi um dos pioneiros a distribuir,
gratuitamente, toda a medicação
necessária para o combate ao vírus.

“No estudo, o programa apontou
que o modelo brasileiro de prevenção
ao HIV e à assistência ao portador do
vírus é um dos melhores do planeta,
sobretudo no tratamento de
populações mais vulneráveis. Contudo,
os dados registram que as regiões
Norte e Nordeste sofrem com o
aumento da mortalidade e do número
de novos casos. E, de modo
surpreendente, na região Sul a epidemia
tem crescido, e a ocorrência de mortes
também. (...)

 “O custo do tratamento é
relativamente alto e, segundo o dr.
Chequer, ‘varia de país a país’. Na
atualidade, são gastos R$ 800 milhões
para atender 200 mil pacientes, o que
dá uma média de R$ 4 mil por indivíduo.
‘Esse custo, nos anos 1990, era
superior a R$ 20 mil’, disse o médico.
Ele reforçou: ‘O mais importante agora,
com as pesquisas, é, primeiro,
estabelecer uma agenda de mobilização
social, dos meios de comunicação, da
comunidade, de lideranças locais, para

que possam estar envolvidos nesse
processo. E, segundo, analisar a
questão da ampliação da testagem para
diagnóstico mais precoce’”.

O dr. Pedro Chequer encaminhou
ainda um e-mail à equipe do portal Boa
Vontade, em que revela sua admiração
pelo Templo da Paz, como é conhecido
o monumento mais visitado de Brasília/
DF: “Sou um frequentador do Templo
da Boa Vontade e, sempre que há visitas
do exterior, faço questão de levá-las
para conhecer o local. Este fato se soma
à minha missão de buscar informar e
disseminar o conhecimento sobre a
aids”.

Também numa entrevista ao portal
Boa Vontade, encontramos o
testemunho da pedagoga Nair Brito,
portadora do HIV há 18 anos: “Com 30
anos de epidemia, muita gente ainda
nos estigmatiza, e isso é ruim. É um
desafio superado a cada dia, e você
acorda agradecendo por estar viva,
pedindo a Jesus que permaneçamos
vivendo com dignidade”. Para finalizar,
Nair fez um alerta: “Quem não está
infectado com o HIV se proteja. Proteja-
se mesmo, porque não é bom viver com
HIV, mesmo tendo os medicamentos”.

Paiva Netto é jornalista, radialista
e escritor. Diretor-Presidente da Le-
gião da Boa Vontade - LBV
paivanetto@lbv.or.br

Uma nova polêmica paira
pela cidade de Salvador. Não
se trata do engarrafamento
na passarela do Iguatemi,
que esses dias foi um dos

vídeos mais divulgados nas redes
sociais, nem da degradação humana
que assombra os menos humanistas
que percorrem as ruas do centro e se
esbarram com pedaços de homem – os
usuários de craque - mas o lançamento
da nova campanha da cantora baiana
Cláudia Leitte, a “Nega Lôra”.

Tudo começou quando Carlinhos
Brown a chamou por esse termo
“carinhoso”, se referindo ao trabalho
que Cláudia realizou em barzinhos,
antes de alçar o sucesso que tanto
ambicionava.  Cláudia Leitte é
fluminense, embora tenha recebido da
Câmara Municipal de Salvador, o título
de cidadã soteropolitana. Ela veio com
os pais para a Bahia, aos 3 anos de
idade, e foi através do “Axé music”,
ritmo genuinamente baiano, que
estourou como atração de carnaval para
o Brasil. Depois de passar pelas
bandas de pagode “Nata do samba” e
“Companhia do pagode”, finalmente
conseguiu o que queria, cantar axé e
se tornar uma puxadora de trios
elétricos. À frente da banda Babado
Novo, lançou um hit nacional, se
apropriando da música “Amor
perfeito”, do “rei” Roberto Carlos. No
entanto, a cantora – criticada
ferozmente por parecer imitar o jeito de
cantar e de se portar nos palcos da

O Caso "Nêga Lôra"
consagrada Ivete Sangalo – queria mais.
Muito mais!

Nos versos da música “Famosa”,
versão para o sucesso americano
“Billionaire”, de Travie Mc Coy,
podemos entender um pouco do desejo
mais profundo que moveu a loira ao
sucesso, independe de se sujeitar ao
rótulo medíocre de produto genérico da
Ivete: “Eu quero ser muito famosa / E
ter o seu amor / Mas quero sentar no
sofá do Jô / Eu quero casar com você/ E
estar na TV / Faturar milhões no BBB /
Sempre que eu vou me deitar / Eu vejo
o meu nome brilhar”. Outra parceria
internacional, a cidadã soteropolitana
firmou com o galã, que recentemente
“saiu do armário”, o porto-riqueno e ex-
Munudo Ricky Martin. Por sinal, mais
uma vez foi devorada pelos “cults”, que
execraram o videoclipe “Samba”.

 O novo frisson em torno de Cláudia
Leitte, a quem podemos facilmente
dirigir o ditado “falem mal, mas falem
de mim”, novamente desperta a opinião
pública e dessa vez, nada mais, nada
menos que o ativo Movimento Negro é
o oráculo que revela os meandros de
uma ingênua estratégia de marketing.
Seria Cláudia o Édipo brasileiro, que
tenta fugir ao seu destino trágico –
embora recheado em dólares – mas não
consegue?

É provável que a ideia do novo
chamariz de tietes ultrapasse as
fronteiras nacionais. Talvez, numa
tentativa de seguir os passos de outra
artista, a Beyoncé, Cláudia Leite tenha

investido na mutação loira-negra, mas
na corrente inversa à da diva
internacional, que simula  a “loiritude”
ao clarear as madeixas, mesmo com a
pele “marrom-bombom”.

A queixa do Movimento Negro
advém da assertiva que afirma a
apropriação da Sra. Leitte dos signos e
ícones da cultura negra, sem, contudo,
carregar na pele as marcas das
retaliações que os descendentes de
escravos carregam. Trocando em
miúdos, a “axezeira” quereria se
transformar numa pop star
internacional, aproveitando-se das
vestimentas, danças e ritmos afro-
brasileiros, vendendo uma imagem
simulada e forjada.

Diante dos reclames de classe e da
estratégia frágil lançada pela então
“Nêga Loira” estabelece-se um
impasse. Será que o público que, apesar
de tantos simulacros na trajetória de
uma mulher, por vocação, confusa - no
que diz respeito à salada de frutas que
constitui seu repertório – e sem
identidade, não é o principal
responsável por incentivar a carreira de
um meteoro publicitário? Ou até mesmo,
os culpados não sejamos nós,
imprensa, que ainda dispensamos
espaço nos meios de comunicação para
uma fraude? Fica a questão pra o leitor.

SOPHIA MÍDIA

Sophia Mídian é jornalista e cine-
asta. Diretora de Jornalismo do Jor-
nal O Candeeiro. Diretora do
Documentário "A visão de Dentro" Denúncia grave

Durante um pronunciamento na solenidade de lançamento da campanha Natal
de Luz Candeias 2011, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de
Candeias (CDL), ocorrida no último dia 1º de dezembro, o secretário da Indústria
e Comércio, da Prefeitura, Reigilson Soares (Gil), fez uma denúncia grave contra
as empresas que estão construindo os imóveis do programa Minha Casa Minha
Vida, em Candeias.

Apesar de não falar em nome da administração municipal, o Secretário Gil
Soares afirmou que algumas construtoras (não citou os nomes) que estão
operando em Candeias estão fazendo “um verdadeiro estelionato no comércio
da cidade”. Gil chegou a dizer que em Candeias o programa poderia ser chamado
de "Minha Casa Minha Morte", em virtude dos calotes que os empresários do
setor estão dando nos comerciantes locais. “Tem pequenos empresários da
nossa cidade que forneceram alimentação prá algumas construtoras e faliram.

Muita gente caiu no engodo desses construtores”, denunciou Gil Soares.

Eleição em Madre de Deus
Com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), que determinou eleições
diretas para a complementação do mandato na Prefeitura de Madre de Deus, em
virtude da cassação da prefeita Eranita de Brito (PMDB), a situação política no
município degringolou de vez. Desde que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
afastou definitivamente a prefeita do cargo, os vereadores Dailton Filho e
Jeferson Andrade (atual prefeito tampão) se revezaram à frente da administração
municipal, já que ambos se consideram presidente da Câmara (a briga continua
no judiciário), o que vem causando uma inconstância administrativa.

Agora, com as eleições marcadas pelo TRE para o próximo dia 4 de março,
os dois principais responsáveis pelo longo imbróglio político verificado no
município, estão impossibilitados de concorrer, já que ambos mudaram de
partido. Dailton Filho deixou o DEM e migrou para o PMDB, e Jeferson Andrade
saiu do PR, para se abrigar no PP.

Eleição em Madre de Deus II

Eleição em Madre de Deus III
Enquanto os principais pré candidatos estão brigando entre si para buscar o
apoio das maiores lideranças do município, surgiu o nome do ex-secretário de
Esportes de Eranita de Brito e ex-secretário de Finanças nas duas administrações
de Carmen Gandarela, Janatan Silva. Com trânsito livre nos dois grupos políticos,
Janatan, que foi o candidato a deputado mais votado nas eleições de 2006, mas
não se elegeu vereador em 2008, poderá beneficiar-se com a briga dos seus
concorrentes.

Filiado ao pequeno PCdoB, que pela primeira vez tem um vereador no
município, já que Antônio Carlos Soró se filiou ao partido, Janatan Silva havia
lançado a sua pré candidatura para outubro de 2012, como a situação política
mudou, provavelmente o seu nome se fortalece para essa eleição tampão.

Questionado se Janatan seria o candidato do partido, o vereador Soró foi
categórico: “é uma possibilidade, mas isso ainda será apreciado pelo grupo da
prefeita Nita”, disse o neo-comunista, que é ligado ao vereador Dailton Filho..

Zé do Quim e o PSDC
O empresário José Luiz de Souza, o polêmico e folclórico Zé do Quim, garante
que o seu partido (PSDC) vai mesmo bancar a sua pré-candidatura nas eleições
do próximo ano. Segundo ele, as conversas com a direção estadual do partido
na Bahia estão avançadas e,  brevemente ele lançará oficialmente a pré-
campanha.
“Serei um candidato independente. Vou ser candidato de oposição em todos os
níveis de governo”, afirma o criador do slogan “ruim por ruim, é melhor votar
em Zé do Quim”, que nunca disoutou uma eleição, mas sempre ajudou a eleger
os prefeitos de Candeias

70 anos do Poço
O Secretário Carlos Martins (Fazenda) representou o governador Jaques Wagner
na solenidade que comemorou os 70 anos do início da operação do primeiro
poço comercial de petróleo na Bahia. Candidato do PT à prefeitura de Candeias,
Martins aproveitou o palanque para anunciar que vai levar uma escola técnica
e fazer o anel rodoviário da cidade.

Como se vê, Candeias já poderá ganhar os primeiros frutos em função da
campanha eleitoral que se aproxima. Não deixa de ser uma boa notícia!

A briga pela rica Prefeitura de Madre de Deus está muito longe de acabar.
Segundo o ex-Secretário de Governo de Eranita Brito, Antônio Rezende, a ex-
prefeita ainda tem recursos para serem julgados em Brasília e, dependendo do
resultado, poderia “embananar” ainda mais a situação política do município.
“Sinceramente não entendi como o TSE determinou novas eleições, se ainda
temos recursos na Justiça”, questiona o ex-secretário.

O fato é que com a determinação de novas eleições, os possíveis candidatos
estão em verdadeira polvorosa. Do lado da prefeita cassada, um dos nomes
mais cotados era o do vereador Dailton Filho, que ficou inelegível em função da
mudança de partido. Outro pré-candidato seria o ex-Secretário de Governo,
Antônio Rezende, o Toinho, que tem a simpatia da ex-prefeita, mas nunca foi
candidato a nada. Tem também quem defenda a candidatura de Dr. Carlos, ex-
vice-prefeito na primeira administração de Nita.

Do outro lado a “briga” parece que vai ser boa. Como o atual prefeito
Jeferson Andrade não poderá ser candidato, por que mudou de partido, o seu
grupo tem vários postulantes. Entre eles, a ex-prefeita Carmen Gandarela (PT),
uma das principais lideranças políticas do município; o atual Secretário de
Governo da Prefeitura, Luiz Montal, que apesar de ter mudado de partido,
trocou o DEM pelo PSD, mas está consultando os seus colegas advogados
para saber se pelo fato de ter ingressado num partido novo, poderá ser candidato,
e o vereador Adailton do Suape (PT), que diz ter o apoio da maior parte do
diretório do Partido dos Trabalhadores. Montal defende que o candidato do
grupo seja aquele que melhor aparecer nas pesquisas que serão feitas nos
próximos dias. “Tivemos uma conversa dentro do nosso grupo e ficou
estabelecido que quem reunir as melhores condições de ganhar a eleição será
o candidato”, assegurou Dr. Montal.
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ENTREVISTA SECRETÁRIO CARLOS SERRAVALLE
O nosso entrevistado desta edição, dando sequência à série que
estamos realizando até as convenções municipais que escolherão
os candidatos a prefeito de Candeias, é o atual Secretário de
Serviços Públicos da administração Maria Maia, Carlos
Serravalle, Bacharel em Ciências Contábeis, Comerciante do
ramo de gás de cozinha.

Filiado ao PMDB, partido da prefeita, Serravalle ocupa uma
das Secretarias mais cobradas pela população e alvo de críticas
pela oposição. Ele se defende: “Nossa secretaria presta um serviço
direto para a população (coleta de lixo, varrição, iluminação
pública, transportes, abastecimento e manutenção da frota,
serviços padrões, desobstrução e limpeza de canais, roçagem,
parques e jardins, montagem de estruturas e apoios para eventos,
central de abastecimento, rodoviária, cemitério, e responde às
necessidades da Defesa Civil). Nós pegamos uma secretaria
sucateada, sem veículos, ferramentas, nenhum item no
almoxarifado, sem coleta de lixo regular, sem contrato com Aterro
Sanitário, sem contrato de coleta de lixo hospitalar, onde tudo
era escondido, jogado a céu aberto e-ou queimado, e uma
garagem que parecia um cemitério clandestino de destroços de
carros. Hoje corrigimos e ordenamos a “casa”, e ainda somos
alvo de críticas. Será que já esqueceram? Sabemos que precisamos
melhorar muito, que as condições de trabalho estão longe de ser
o ideal, mas também não precisam ignorar e criticar as nossas
ações.Tem um grupo de pessoas que fica agourando “quanto  pior,
melhor”, esquecendo de arregaçar as mangas e produzir para o
bem da cidade. Mas estou tranquilo, tenho me dedicado ao
município, trabalhando para minorar o sofrimento do nosso povo,
sempre fiel e leal à nossa prefeita  Maria Maia”, vangloria-se o
Secretário, acrescentando que a sua Secretaria é a que mais tem
ajudado a administração a superar obstáculos. Estamos
trabalhando para mostrar à população que temos condições de
administrar a prefeitura”, completa Serravalle, que aniversariou
no último dia 07 de dezembro e reuniu mais de uma centena de
amigos para comemorar a data, no domingo, dia 11.

Entre um drinque e outro, o Secretário Carlos Serravalle deu
a seguinte entrevista ao editor Eduardo Valença.

O Candeeiro – O senhor é um dos
Secretários mais cobrados da
atual administração. A que o
senhor atribui essas cobranças?
Serravalle  – Nossa secretaria
presta um serviço direto para a
população (coleta de lixo,
varrição, iluminação pública,
transportes, abastecimento e
manutenção da frota, serviços
padrões, desobstrução e
limpeza de canais, roçagem,
parques e jardins, montagem de
estruturas e apoios para
eventos, central de
abastecimento, rodoviária,
cemitério e responde às
necessidades da Defesa Civil);
serviços essenciais para nossos
munícipes, que a cada minuto,
em algum lugar, uma
necessidade, uma falha, uma
falta acontece e com quase 900
(novecentos) funcionários fica
impossível não ter cobranças,
não ter críticas. Por isso é que
sou o mais cobrado, mas só se
cobra de quem pode pagar. Dou
resposta, dou soluções, dou
perspectiva, enfim, eu resolvo.

O Candeeiro – Mesmo assim o
senhor se acha na condição de
ser candidato a prefeito?
Serravalle – Por isso é que me
acho em condições de ser
candidato a prefeito. Tenho
serviços prestados, inclusive
em outras áreas de atuação,
tenho ido atrás do povo ouvir
seus reclames, tenho sempre me
colocado à disposição de todos
os munícipes, seja  na sede ou
nos distritos. Conheço todos os
problemas, todas as
necessidades do nosso povo,
de infra-estrutura a saúde,
educação e social.  Me sinto
pronto.

O Candeeiro – Até agora, nem a
prefeita Maria Maia, nem o
presidente do seu partido
(PMDB), o Secretário Diego
Maia, se manifestaram com
relação à sua candidatura. Como
o senhor vê essa situação?
Serravalle – Normal e prudente.
A hora vai chegar.

O Candeeiro – O senhor nunca
foi candidato a nada. O senhor
está preparado para enfrentar
uma eleição de prefeito?
Serravalle – Sim. Fui técnico de
manutenção e supervisor geral
da Petrobrás (17 anos),
empresário do ramo de
entretenimento, possuo uma
atividade comercial, empresarial

no município,conheço
administração pública há 12
anos, tenho passado por uma
boa prova nesses três últimos
anos, contribuí em 2 eleições
municipais e 2 estaduais em
nosso município. Tenho
discutido, decidido,
implementado ações
administrativas, gerenciado um
orçamento anual de quase 24
milhões, desempenho
atividades já citadas
anteriormente.  Eu faço uma
gestão, eu sou gestor.

O Candeeiro – O senhor poderá
ser mesmo o candidato da
prefeita Maria Maia? A que o
senhor atribuiria essa escolha?
Serravalle – Claro. Pelos
motivos gerados da minha
atuação no dia a dia da nossa
administração, pela minha
capacidade de agregar, de
reconhecer os valores de nossos
aliados, conhecer os problemas
das nossas comunidades (sede
e distritos) e principalmente, ser
fiel.

O Candeeiro – A presença da
vereadora Andréia Testa, sua
aliada, na base da prefeita, pode
facilitar a escolha do seu nome
como candidato do grupo da
prefeita Maria Maia?
Serravalle – Com certeza. Um
vereador é sempre uma grande
liderança com mandato. E,
graças a Deus contamos com a
simpatia de outros ilustres
vereadores e vários colegas
secretários que  estão dispostos
a lutar para, juntos,
construirmos uma vitória.

O Candeeiro – A prefeita Maria
Maia tem dito que só fala em sua
sucessão depois do carnaval. O
que o senhor acha dessa
postura?
Serravalle – A linha de trabalho
político da senhora prefeita tem
que ser respeitada. São 3
mandatos,  não sou eu nem
outro qualquer, em qualquer
esquina, que pode contrariar
quem tem essa marca alcançada.

O Candeeiro – O senhor é
Secretário Municipal, portanto
um aliado da prefeita. Se o seu
nome não for o escolhido, o
senhor apoiará outro candidato
do grupo?
Serravalle – Sim. Eu faço parte
de um grupo. Meu interesse é

vencer o processo sucessório,
se for comigo, melhor.

O Candeeiro – Com quais
partidos ou grupos políticos o
senhor pretende compor para
formar a sua chapa?
Serravalle – Com todos. Desde
que queiram construir uma
Candeias melhor. Além do mais,
não se ganha nada sozinho.

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

Serravalle – 1- Urbanização
e humanização da cidade –
Construção da orla de Caboto e
Passé, com incremento de pólo
turístico; construção de um
“calçadão”na BA 522 (trecho
compreendido entre o posto da
PM Rodoviária até viaduto da
Nova Brasília), com
posteamento e iluminação
cênica, para caminhada
aeróbica; recuperação de
calçadas (passeios);
recuperação de praças públicas;
recuperação e ampliação da
luminosidade do nosso parque
de iluminação pública.

2- Corrigir Trânsito-
Alteração de fluxos;
substituição e implantação de
novos semáforos; construção
de vias expressas; construção
de viadutos; recuperar, ampliar
e implantar sinalização
horizontal e vertical;
regulamentação, organização e
controle do transporte
alternativo (controle da frota,
construção de terminais com
toda infraestrutura; e o mais
importante , formação e
valorização do material humano.

3- A saúde para curar, com
acesso para todos - Implantação
de uma Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI), para que
nossos enfermos não fiquem à
mercê dessa maldita regulação
que vem tirando a chance de
vida de muitos candeienses;
Implantação de uma equipe
volante para coleta de material
para exames, equipada com
equipamentos para exames do
tipo: ECG, ECO,
Eletroencefalograma e
ultrassom, incrementando assim
o atendimento aos distritos
utilizando a estrutura dos PSF’s,
com uma frequência quinzenal.
Essa medida oportunizará aos
moradores dos distritos
concluírem seus tratamentos.
Hoje em dia os médicos apenas
examinam e solicitam exames.
Sem recursos para virem à sede
ou se deslocarer para outra
localidade, na maioria das vezes,
as pessoas interrompem o
tratamento.  4- Funcionalismo
transparente e motivado -

Implantação de plano de cargos
e salários para todo o
funcionalismo; implantação de
ponto eletrônico; implantação
de programa de gerenciamento
de pessoal “on line”, onde
qualquer funcionário acessará,
com sua senha, o relatório de
sua frequência e situação
financeira de cada mês.

5- Reorganizar e reestruturar
a educação – Reforma dos
prédios das escolas;
implantação de programa escola
em tempo integral; implantação,
como matéria educativa, de aula
de religião, respeitando as
crenças de cada indivíduo;
implantação de programas
oficinas de artes, onde o
alunado, de acordo com sua
aptidão, poderá aprender,
executar e expressar seus
interesses pela arte (música,
dança, pinturas, e outras);
treinar e reciclar todo o pessoal
envolvido direta e indiretamente
com a educação.

6- Reciclar para proteger –
Implantação de coleta seletiva
(protege encostas, canais,
bueiros, manguezais e as
finanças do município);
organização de catadores em
cooperativas.

O Candeeiro - Como o senhor vê
o atual quadro político de
Candeias?
Serravalle – Eu vejo como os
anteriores. Vários nomes
apresentados, confirmando o
estado democrático que
vivemos, com sinalizações de
afunilamento. Não vamos ter
campeões de votos, vai ser uma
eleição estudada, uma ampliação
de cadeiras na nossa Câmara,
isso significa muitos “soldados
e sargentos” nas ruas buscando
os seus votos. Quem tiver um
bom “exército” ganhará as
eleições.

O Candeeiro – Candeias é o
município que menos cresceu na
região metropolitana. A que o
senhor atribui esse quadro?
Serravalle – Esse é um tópico
muito relativo. Temos, na RMS,
Lauro de Freitas que vive um
grande momento de
crescimento, isso devido às
políticas públicas
implementadas pelos governos
anteriores (estadual e
municipal), e atuais, se
transformando em um grande
pólo de serviços; Camaçari, com
sua imensa infra-estrutura  do
pólo  petroquímico, que facilita
e atrai vários outros
investimentos, essa também foi
escolhida por governos
anteriores (federal e estadual),
para ostentar um avanço na área
química, petroquímica e

automotiva, São Francisco do
Conde detém uma das maiores
refinarias de petróleo do país,
que vem ao longo dos anos, sob
administração da Petrobras,
ampliando a sua capacidade
produtiva de refino e
desenvolvendo outras linhas de
produção em sua atividade
extrativista, e outras empresas
afins; ficando Candeias com
uma boa parte do CIA, que vem
recebendo a implantação de
duas novas usinas
Termoelétricas, ampliações de
empresas já existentes, a
exemplo da Proquigel e outras,
surgimento de grandes projetos
que já se encontram em
terraplanagem, exibindo um
grande canteiro de obras, onde
o  Porto de Aratu tem recebido
instalações de grandes
empresas, a exemplo da
montadora Ford e outros
terminais de carregamento de
outras empresas do pólo
petroquímico de Camaçari e, com
a chegada de novas empresas
para a RMS e a proposta dos
governos em desativar o porto
de Salvador para operações de
carga e descarga, surge o
projeto de ampliação do porto
de Aratu, onde a nossa cidade
dará um salto no crescimento.
Além  planta de refino biodiesel,
instalação de empresas
distribuidoras de petróleo, que
estão por vir . Como relatei, o
menor crescimento se deu pela
necessidade de investimentos
estratégicos, principalmente nas
áreas de minas e energia, pelo
governo federal nas nossas
irmãs vizinhas, sem poder
ignorar os investimentos aqui
aplicados, sem contar na
possibilidade de manipulação
desses índices.

O Candeeiro – A sua Secretaria é
uma das mais complicadas da
administração municipal. O que
está faltando para o senhor
mudar esse panorama?
Serravalle – De pronto,
refrescar a memória dos
candeienses para voltar um
pouco no passado: recebi a
secretaria com um terço dos
pontos de iluminação apagado;
problemas diversos de limpeza
pública (sem coleta de lixo
regular, sem contrato com aterro
sanitário e para coleta de lixo
hospitalar) e tantos outros que
já citei na introdução desta
entrevista, não vou ser
repetitivo para não cansar o
leitor. Alguém nessa época
ligava para a rádio para falar de
lixo...Alguém ligava para a rádio
para falar de poste apagado...ou
de entulho.... ou para criticar
algum secretário....Hoje o povo
tem essa oportunidade ou está
na moda. Contudo, tenho me
esforçado, me empenhado para
atender os reclames do nosso
povo, buscando ouvir e
responder as necessidades de
todos. Tenho muito que
melhorar, e muita vontade de
acertar.

O Candeeiro – O senhor acha que
as principais críticas à sua
gestão na Secretaria estão
partindo de aliados,
inconformados com a sua
pretensa candidatura?
Serravalle –  Não. Aliados não
criticam. No meio político usa-
se muito as expressões “tá todo
mundo falando”, “ouvi dizer que
você é... ou fez...”, só se critica
quem faz ou quem incomoda.

O Candeeiro – Que avaliação o
senhor faz da atual
administração da prefeita Maria
Maia?
Serravalle –A nossa prefeita
não teve sorte na escolha dos
seus aliados, e eles vão estar aí
nas próximas eleições para se
juntar com outros. Toda vez que
tiver de juntar todo mundo para

vencer as eleições, existirá
sempre esse risco. A prefeita
Maria Maia construiu 05
grandes contenções de
encostas nos bairros SanMartin,
Santo Antonio, Santa Clara ; 28
casas no distrito de  Menino
Jesus, para abrigar as famílias
que perderam suas casas pro
“buracão”; trouxe a UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento); trouxe 1000
apartamentos; mais 300
apartamentos, próximos à escola
Julieta Viana; implantando mais
500 moradias junto à fonte do
mato, no bairro Sarandi;
implantou a Clínica da Mulher;
novas instalações da secretaria
de saúde; novas instalações do
CAPS; instalação de pediatria
no posto médico Luiz Viana
Filho; implantação de unidade
de RX, no posto Luiz Viana
Filho; assumiu a administração
do Hospital Ouro Negro; nova
instalação da Secretaria de
Serviço Social, no centro da
cidade, aproximando-a da
comunidade; regularização de
todos os conselhos do
município; cadastramento para
contemplação, garantida, de
moradia para os desabrigados e
moradores de áreas de riscos de
vários desastres ocorridos nos
últimos 10 anos; promoveu a
efetivação dos Agentes
Comunitários, uma reivindicação
antiga da categoria; plano de
cargos e salários dos
funcionários da educação;
reforma do Paço Municipal;
recuperação de estradas
vicinais; recuperação da ponte
do Massuin; iluminação e
substituição com melhoramento
dos trechos da BA 522
(compreendido entre o posto da
Polícia rodoviária até o trevo com
São Francisco do Conde), Av.
Antonio Patterson, 21 de Abril,
13 de Maio, Praças Dr. Gualberto
e Tiradentes, Av. Getúlio Vargas
até  a escola Julieta Viana;
Aquisição de 20 novos
veículos, recuperando
parcialmente a nossa frota;
execução de obras de
melhoramento e implantação de
um Posto Médico na Central de
Abastecimento; obras de
melhorias na Estação
Rodoviária; reforma, ampliação
e melhorias no cemitério;
recapeamento asfáltico em todo
o centro da cidade; melhorias de
acesso da Rua da Escola (obra
completa e definitiva em
andamento) e operação tapa
buracos, no distrito de
Passagem dos Teixeiras;
parcerias com a CDL em
campanhas de incrementos do
comércio; apoio incondicional a
todos os eventos religiosos do
município; ampliação da oferta
e melhoria significante do
transporte universitário e curso
técnico, de 200 para 800 alunos;
implantação da bolsa
universitária para alunos
carentes; reformou 08 escolas;
negociou e vem pagando
dívidas altíssimas, do passado,
passando o município de
inadimplente, para adimplente;
e, por fim, democratizou a relação
da Administração Pública com
o Sindicato dos Servidores
Públicos, abrindo um canal de
negociação, avançando nas
conquistas. Sei que falta muito
e muito ainda vamos fazer.
Candeias hoje está livre, esse é
o preço. O leitor que faça seu
julgamento.

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

Serravalle – Queridos migos
candeienses, confiem no
Senhor. Porque: “Ele não é
homem para que minta, nem
filho de homem para que se
arrependa”(NM23, 19)."Tenho serviços prestados, inclusive em outras áreas de atuação"Carlos Serravalle

O Secretário Carlos Serravalle em seu gabinete
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A Melhor comida a quilo de Candeias
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Prefeitura inicia nova fase com
obras e serviços para a população

Treze novos veículos vão entrar em operação nos próximos dias nos setores de
educação, saúde e serviços gerais, melhorando o atendimento ao público

Dois ônibus e um micro-ônibus novos vão dar mais con-
forto e segurança aos estudantes da rede pública

Duas novas caminhonetes Ranger foram incorporadas
à frota da Prefeitura

Duas "peruas" Ducato também entram em circulação
nos próximos dias

Três utilitários Currier, sendo um uma ambulância vão
prestar serviços a população

Quatro automóveis Uno estão à disposição da Secreta-
ria de Serviços Públicos

A rua da Esperança recebeu asfalto sobre o velho e
desgastado calçamento a paralelepípedo

O terreno onde serão construídas a creche do progra-
ma Pró Infância e a Unidade Básica de Saúde já está
sendo feito os serviços de terraplanagem.

A administração da prefeita Ma-
ria Maia (PMDB) entra numa
nova e decisiva fase. Depois de
iniciar no mês de outubro a "ope-
ração banho de asfalto", quan-
do as principais ruas da cidade
(Treze Maio, Vinte e Um de Abril,
Dois de Fevereiro e avenida An-
tônio Patterson) receberam uma
nova pavimentação, a prefeitura
está dando prosseguimento ao
programa , tendo asfaltado tam-
bém, as ruas Santa Clara, Getu-
lio Vargas, Largo da Esperança,
rua dos Missionários, 15 de No-
vembro e rua São João, dentre
outras.

De acordo com o Secretário
de Infraestrutura e Obras da Pre-
feitura, Carlos Alberto de Olivei-
ra, o objetivo da prefeita Maria
Maia é repavimentar todas as
ruas e avenidas da cidade e, se
possível dos distritos, o que já
está acontecendo em passagem
dos Teixeiras, diz o Secretário.

Além da recuperação do as-
falto da cidade, a prefeita Maria
Maia assinou no dia 21 de no-
vembro, um convênio com o
Ministério das Cidades, no va-
lor de 12 milhões de reais, que
serão utilizados para a constru-
ção de encostas nas ruas Padre
Feijó, 5 de Dezembro, travessa
São Paulo, rua Aracajú, rua do
Bonfim, rua Getúlio Vargas, rua
Joana Angélica (Telebahia), rua
Beco do Boi, rua São Roque e
Igreja Nossa Senhora das
Candeias.

Segundo a prefeita Maria
Maia, essas obras nas encostas,
áreas de rico da cidade, virão
atender a uma velha reivindica-
ção dos moradores desses lo-
cais, que sofrem muito nos perí-
odos de chuva."Com esses re-
cursos do Ministério das Cida-
des, vão conseguir resolver uma
grave problema da nossa sofri-
da população" contemporizou a
prefeita.

Ainda como parte da nova
fase da administração, a Prefei-
tura adquiriu treze novos veícu-
los para compor a sua frota, sen-
do que dois ônibus e um micro-
ônibus foram conseguidos atra-

vés de um convênio com o
Misnistério da Educação. Os
outros veículos (vejam fotos ao
lado), foram comprados com re-
cursos do município.

A administração municipal
iniciou, também, as obras de re-
cuperação da quadra esportiva
do bairro da URBIS I, uma velha
reivindicação dos jovens daque-
le bairro.

Através do PAC 2, do Gover-
no Federal, a prefeita Maria Maia
conseguiu recursos para a cons-
trução da creche do bairro da
Nova Candeias, no programa
Pró-Infância, implatação de uma
Unidade Básica de Saúde, além
da construção da praça da
URBIS II, com área de 3 mil
metros quadrados, distribuidos
em uma quadra des esportes co-
berta, pista de skate, CRAS, Bi-
blioteca, telecentro,
c ineaud i tó r io /c ine tea t ro ,
paisagismo e plaiground.

As obras devem ser inicia-
das nos próximos dias, dando
uma opção de lazer para os mo-
radores do bairro, carentes des-
ses serviços.

A prefeita anunciou, também,
que nos próximos dias a Caixa
Econômica Federal irá entregar
os 500 primeiros apartamentos
do programa Minha Casa Minha
Vida, no bairro Ouro Negro. Para
isso, a Prefeitura já  providen-
ciou toda a documentação.

Natal de Luz Candeias 2011, promoção da CDL

Pelo oitavo ano consecutivo, a
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias reuniu
empresários do comércio,
imprensa, associados e
diretores da entidade, num
café da manhã, para o
lançamento oficial da
campanha Natal de Luz
Candeias, que já se
transformou no maior evento
de marketing do comércio
regional.

O evento aconteceu na
sede da CDL, no último dia 2

de dezembro e contou com a
presença de Robson e Magal,
representando o Banco do
Brasil; dos secretários
municipais, Gil Soares
(Indústria e Comércio), Firmino
Barbosa (Chefe de Gabinete da
Prefeitura) e Carlos Alberto de
Oliveira (Secretaria de Obras),
que representaram a prefeita
Maria Maia; além de vários
lojistas que estão participando
da campanha, a exemplo de D.
Rose, da Real Calçados;
Roberval da Impacto

Confecções; Alexandra, da
Planeta e Dércio Belo, da
Madeforte, todos
patrocinadores doa campanha.

O presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Candeias, Roberto Conceição
Bispo e o publicitário Marcelo,
da Dinâmica Comunicação e
Marketing, responsáveis pela
realização de mais uma
campanha, saudaram os
presentes e falaram sobre a
importância de se promover
um evento como o Natal de
Luz Candeias, que esse ano
conta com a participação de
mais de 100 empresas do
comércio de Candeias, dando
uma demonstração da
credibilidade da organização.

Iniciada na primeira gestão
do então presidente Dércio
Brito Belo, que substituiu
Carlos Guedes na presidência
da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Candeias, a
campanha Natal de Luz
Candeias, vem ganhando
novos patrocinadores e
adeptos ao longo dos anos.
Criada para dá uma oxigenação

no comércio da cidade, a
iniciativa de Dércio se
transformou na mais bem
sucedida campanha de
marketing da Região
Metropolitana de Salvador.

Ao assumir a presidência
da CDL, o jovem empresário
Roberto Conceição Bispo
prometeu que daria
continuidade à campanha de
Natal e, nesses primeiros dois
anos de gestão, o sucesso tem
se repetido com a mesma
freqüência dos anos
anteriores.

Patrocinadores
Como vem acontecendo

nos últimos anos, a Prefeitura
Municipal de Candeias é uma
das principais parceiras da
CDL. Na campanha desse ano
a administração municipal foi a
mais importante patrocinadora
do evento, que teve ainda, o
patrocínio da Impacto
Confecções, Cometa Calçados,
Lojas Planeta, Grupo Real
Calçados e Madeforte
Madeireira e Materiais de
Construção, que entre elas

distribuirão mais de 100 mil
cupons.

Com o slogan “Quer ver a
sorte acontecer? Compre aqui
prá ver!”, a campanha Natal de
Luz Candeias 2011 deve
alavancar as vendas do
comércio em mais de 30%, de
acordo com as expectativas
dos dirigentes da CDL.
Segundo a diretora executiva
da entidade serão distribuídos
cerca de 500 mil cupons
durante a campanha, que vai
até o dia 8 de janeiro.

Prêmios
Todos os clientes das mais

de 100 lojas que estão
participando da campanha
receberão um cupom a cada 50
reais em compras, o que dará
direito a concorrer a 1 Ford K 0
Km, 1 moto Crypton 0 Km, 5
TVs LCD de 32", 03
Notebooks e 3 Tablet‘s.

A esperança de vários
lojistas é que durante os dias
da campanha, as vendas deste
ano sejam superior em até
50%, em alguns segmentos, do
que o ano passado. Olivério e

Rose, da Real Calçados, por
exemplo, acreditam que
distribuirão mais de 30 mil
cupons, com a expectativa de
terem um aumento superior a
40% em suas vendas.

Os sorteios serão feitos no
dia  8 de janeiro, no
encerramento da campanha,
com uma grande festa
patrocinada pela CDL, na
praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes.

Corram e vão fazer as suas
compras nas lojas
participantes desta grande
promoção de Natal do
comércio de Candeias.

O presidente Roberto Bispo lan-
çou a campanha ao lado de Mar-
celo, da Dinâmica Comunicação

Tecidos & Confecções
AS MELHORES MARCAS

PELOS MENORES PREÇOS
Rua 13 de Maio, nº 92 - Centro
Fone (71) 3601-6211 - Candeias-Ba.

Três Secretários Municipais participaram do Café da Manhã
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Carlos Martins preside
última reunião à frente
do CONFAZ

Secretário Carlos Martins

Por Leornardo Dias

Muita alegria e gente bonita
no aniversário de Serravalle

Manoel quer
lançar sua
auto biografia

Muita alegria, descontração,
boa comida e gente bonita

deram o tom  na festa de
aniversário do secretário

municipal  Carlos Serravalle,
realizada neste domingo (dia

11) num sítio na Fazenda
Mamão.

O almoço reuniu familiares,
colegas de trabalho da

prefeitura, jornalistas, músicos,
presidentes de

entidades, políticos,
esportistas, empresários e
grande número de amigos,

que aproveitaram a
oportunidade para

cumprimentar Serravalle não
só pelo aniversário, mas

(Por Regina Testa)

Carlos Serravalle recebeu os parabéns de dezenas de amigos

O líder comunitário Manoel
Assis, mais conhecido pelo
pseudonimo de Manoel
Carater (foto), por ser um fai-
xa-preta do esporte oriental,
fundador do Espaço Cultural
URBIS I - ECAL, está escre-
vendo a sua auto-biografia,
onde mostra a sua trajetória
desde a infância vivida ao lado
dos pais Francisco e Joana (In
memorian) no bairro do Triân-
gulo e os irmãos Regina, Mil-
ton, Marivaldo, Fracisco,
Moisés, Joselito, Wilson e
Mailson.rio

I Congresso do PHS reúne cerca
de 3 mil pessoas em Candeias

Bobó foi saudado, com festa, pelas lideranças presen-
tes ao primeiro Congresso do PHS em Candeias

O vereador Bobó dirigiu o I Congresso do PHS

Aproximadamente três mil
pessoas, segundo os
organizadores do evento,
participaram do I Congres-
so Municipal do Partido
Humanista da Solidarieda-
de (PHS) realizado no espa-
ço Cléia Cerimonial, no bair-
ro da Nova Candeias, no úl-
timo dia 2 de dezembro.

Organizado pelo verea-
dor Antônio Gilson Alves
Silva, o popular Bobó, pre-
sidente da leganda no mu-
nicípio, o congresso atraiu
centenas de pessoas de vá-
rios pontos do município,
tanto da sede como da zona
rural, entre lideranças co-
munitárias, representantes
de comunidades, presiden-
tes de associações e gente
do povo.

De acordo com Bobó, o
encontro serviu para lançar
oficialmente a sua pré can-
didatura à prefeito de
Candeia,  nas eleições do
ano que vem. "Fiquei muito
feliz com a receptividade
das pessoas. Não esperáva-
mos que viesse tanta gente,
o espaço ficou pequeno
para comportar os nossos
correligionários. Isso é uma
prova de que o nosso nome

está ganhando corpo dentro
da comunidade. Vamos
continuar trabalhando para
transformar em realidade a
nossa candidatura", revelou
emocionado o vereador
Bobó.

Presenças iliustres
Para prestigiar o lança-

mento da pre candidatura
do vereador Bobó a prefei-
to de Candeias, estiveram
presentes o presidente Na-
cional do PHS, Paulo
Roberto Matos e mais seis
integrantes da Executiva
Nacional do partido; o pre-
sidente da legenda na Bahia,
Miguel Rehem e toda a sua
Executiva, além do vice-
presidente do Partido Popu-
lar Socialista (PPS), o vere-
ador de Salvador, Joceval
Rodrigues. Também
prestigiou o evento de
Bobó, o seu colega vereador
Serrinha SS (PTdoB).

Segundo Bobó, cerca de
40 pré candidatos a verea-
dor dos dois partidos que o
apoia (PHS e PPS), estive-
ram presentes no evento,
além das seguintes lideran-
ças: Bozo (Passagem dos
Teixeiras, Bade (Menino Je-

sus), Ni (Caroba), Dona
Nilza (Pasto de Fora), Carlos
(Fazenda Madeira),
Waschington (Passé),
Praxedes (Querente),
Macário (Ouro Negro),
Pinguim (Caboto) e Cida do
Mamão, todos engajados
em sua pré campanha para
a Prefeitura.

Para o presidente Naci-
onal do PHS, Paulo Roberto
Matos, que ocupa a Secre-
taria da Defesa Civil do Go-
verno do Distrito Federal, a
pré candidatura de Bobó
esta garantida. "O PHS não
tem como recuar. A prè
candidatura do nosso com-
panheiro Bobó é uma reali-
dade. Vamos trabalhar para
lhe garantir a legenda e bus-
car o apoio de outros parti-
dos", pontuou o presidente,
acrescentando que o parti-
do tem crescido muito nos
últimos anos. " O nosso in-
tuito é fazer o maior núme-
ro de vereadores possível,
principalmente nas cidades
com mais de 100 mil habi-
tantes. Aqui na Bahia nós
temos hoje 68 vereadores,
a nossa intenção é dobrar
esse número e, para isso te-
mos que trabalhar", conluiu
Paulo Roberto Matos.

Em seu discurso, o vere-
ador Bobó lembrou da for-
ça do PHS no município e da
sua expectativa de contar
com o apoio integral da le-
genda para levar adiante a
sua candidatura. "tenho
certeza absoluta que tanto
o diretório Estadual, quan-
to a Executiva Nacional do
meu partido, me darão o
apoio necessário para que
consigamos chegar à Prefei-
tura e fazer um grande go-
verno," falou o vereador
Bobó.

História
A trajetória de Bobó no

PHS é cheia de vitórias e re-
alizações. Filiado ao parti-
do desde 1999, tendo sido
eleito por três mandatos
consecutivos na legenda,
Bobó está na presidência
desde 2007.

O PHS em Candeias tem
uma histório de sucesso. em
2000 elegeu 3 vereadores
e a vice-prefeita; em 2004
elegeu 2 vereadores e, em
2008 voltou a eleger mais
dois vereadores. Agora com
pré candidatura de Bobó, a
expectativa é que o partido
consiga eleger de 3 a 4 ve-
readores.

também pelo  trabalho que
realiza na Secretaria de

Serviços Públicos de
Candeias.

 Carismático e batalhador
incansável, Serra conquistou a

simpatia da população pela
maneira atenciosa que ouve a

todos e por sua forma de
trabalhar, que é de estar

sempre presente e buscando
obter o melhor resultado

possível. Qualidades inclusive
destacadas pela prefeita Maria

Maia, que cumprimentou o
aniversariante com belas

palavras.
A festa foi organizada por

um grupo de amigos, sob a
coordenação da vereadora

Andréia Testa.

Confraternização na Câmara de Vereadores

Os funcionários, vereadores e
seus assessores foram
surpreendidos pela direção daO Candeeiro

Leia, anuncie
e divulgue

Câmara Municipal (foto), que
ofereceu no último dia 16 de
dezembro, um almoço de

confraternização. Idealizado
pela diretora administrativa da
Casa, Dra Ana Cristina, a festa
teve o apoio total do
presidente Sargento Francisco.

O único senão do evento
foi a ausência dos próprios
vereadores. Dos dez que
compõem o Legislativo
Municipal, apenas quatro
estavam presentes: o
presidente Sargento Francisco,
Jarinho, Bobó e Preto. Uma
pena. O cardápio ficou por
conta da mestre-cuca D.
Cristina e suas auxiliares. Tava
uma delícia. Parabéns!

O Candeeiro esteve
representado pelo editor
Eduardo Valença

O Candeiense, secretário
estadual da Fazenda, pré-
candidato à prefeitura de
Candeias, Carlos Martins,
participou, na capital paulista,
nos dias 15, 16 de dezembro, do
último encontro do CONFAZ-
Conselho Nacional de Política
Fazendária, que reuniu todos os
secretários da fazenda das
unidades federativas do Brasil.

A atuação de Carlos
Martins, à frente do CONFAZ,
apresentando soluções para os
problemas fiscais tributários, é
elogiada nacionalmente por
todos economistas e
especialistas da área. Martins foi
fundamental na discussão de
temas polêmicos como a Guerra
Fiscal, a tributação do comércio
eletrônico, pactos bilaterais
entre secretários das fezendas,
o debate sobre a Lei Kandir, a
decisão do Supremo Tribunal
Federal que legitimou ainda mais

institucionalidade do CONFAZ,
entre outros.

Com relação ao problema da
guerra fiscal, por exemplo, que
corresponde a exacerbação de
práticas competitivas adotadas
pelos estados brasileiros
buscando investimentos
privados, Carlos Martins, no
sentido de atenuar os impactos
causados por essa guerra,
propôs a unificação da alíquota
do ICMS nas operações
estaduais.

Carlos Martins, sabendo
que a guerra fiscal também é
fruto da desigualdade social
entre os estados brasileiros e
que no passado ela foi
importante para o crescimento
econômico dos estados mais
pobres, mas que no contexto
atual é nociva ao equilíbrio
tributário entre os estados, e
que, portanto, merece ser
combatida pois gera um
ambiente de incerteza para
investimentos e, por
conseguinte, prejuízos na
arrecadação, elaborou
propostas concretas no sentido
de reduzi-la, propondo, por
exemplo, a criação de um Fundo
de Desenvolvimento Regional
(FDR), com recursos da União, 
para compensar as possíveis
perdas dos estados que seriam
prejudicados pela unificação.

O candeiense Carlos
Martins ainda qualificou a
discussão em torno da reforma
tributária justa, para ser
implementada gradualmente nos
próximos anos.

Sistema integrará orçamento,
finanças e contabilidade do Estado

Uma ferramenta de tecnologia
permitirá a integração entre os
sistemas de gerenciamento de
orçamento, finanças e
contabilidade pública do
Governo do Estado. Para
apresentar a proposta e
objetivos do novo sistema foi
realizado no último di 7 de
dezembro, no auditório da
Fundação Luís Eduardo
Magalhães (Flem), o seminário
para lançamento do Projeto
Fiplan. A implantação do Fiplan
está sendo capitaneada pelas
Secretarias do Planejamento
(Seplan) e da Fazenda (Sefaz),
cujos titulares, Zezéu Ribeiro e
Carlos Martins,
respectivamente, participaram
do evento.

O Fiplan - Sistema Integrado
de Planejamento, Contabilidade
e Finanças é uma ferramenta
utilizada pelo governo do Mato
Grosso, o qual cedeu a
tecnologia para o governo
baiano. Desde 2009, técnicos da
Seplan, Sefaz e da Companhia
de Processamento de Dados do
Estado da Bahia (Prodeb), com
o apoio da Procuradoria Geral
do Estado (PGE), se dedicam à
customização do sistema para

(ASCOM / SEPLAN)
adaptá-lo às necessidades da
máquina pública baiana.

O secretário Zezéu Ribeiro
destacou alguns aspectos
importantes do projeto, além da
ação ser fruto da articulação de
secretárias. “Dará unidade às
ações ao governo, para que não
fiquem dispersas. Também trará
maior profissionalização da
estrutura do estado para que os
resultados das ações cheguem
à população, que está na outra
ponta. Tudo isso com mais
transparência”, exultou Zezéu.

O secretário da Fazenda,
Carlos Martins, lembrou que a
Bahia é a sexta economia do país
e, por isso, precisa de uma
gestão bem estruturada, em que
haja integração entre os sistemas
de planejamento, orçamento,
financeiro e contábil. “Este é um
marco na história da gestão
pública na Bahia”, enfatizou
Martins, na abertura do evento.

Voltado a apresentar o
sistema para um público de
gestores e usuários, o seminário
contou, na mesa de abertura,
com as presenças dos
secretários Zezéu Ribeiro e
Carlos Martins; do procurador
Geral do Estado, Rui Cruz; do
presidente da Prodeb, Álvaro
dos Santos; do superintendente
de Orçamento Público da
Seplan, Cláudio Peixoto; do
gestor do Projeto Fiplan, Rafael
de Freitas Soares Jr; do
superintendente de Gestão
Fazendária da Sefaz, Jorge
Wilton Pereira de Jesus; e do
superintendente de

Administração Financeira,
Olinto de Oliveira.

O superintendente de
Orçamento Público da Seplan,
Cláudio Peixoto, fez uma
apresentação traçando o
panorama geral do Projeto
Fiplan. Entre os benefícios,
destacou ele, está a
modernização da arquitetura
tecnológica e o uso da interface
web. “A substituição do sistema
usado hoje será gradual. Ao
integrar orçamento, finanças e
contabilidade pública, o sistema
trará mais efetividade”, enfatizou
Peixoto. Ele acrescenta que
após a fase de customização da
ferramenta, encerrada agora, tem
início a sua aplicação. Segundo
Peixoto, o orçamento de 2013 já
será elaborado utilizando  a 
nova ferramenta.

FIPLAN – O sistema Fiplan
visa estabelecer uma unidade de
informações, facilitando a
execução da programação
financeira, execução
orçamentária da receita,
execução orçamentária da
despesa e contabilização dos
órgãos da administração direta
e indireta. Algumas outras
funções são: atualizar
informações dos compromissos
financeiros e de programação
financeira; agilizar os dados e
oportunizar as informações
contábeis; formatar dados numa
estrutura dinâmica; incluir
informações no sistema de uma
única vez pela fonte de origem;
e restringir os volumosos
registros manuais.

Secretário Zezéu Ribeiro
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Propaganda volante

Comerciantes do
Engenho Velho da
Federação formam
núcleo associativo

A criação de um núcleo
associativo entre os
comerciantes foi o principal
resultado do Café com
Empreendedores, evento
realizado no último dia 23 de
novembro, na Associação de
Moradores do Engenho Velho
da Federação, pela Ouvidoria
da Câmara Municipal de
Salvador e a Federação das
Associações de
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Estado da
Bahia (Femicro-BA). 

Além da criação do núcleo,
que tem o objetivo de unir os
comerciantes em torno da
resolução dos problemas da
região, foi lançado também um
cartão de crédito para a rede
de empreendedores do bairro,
o Amicro Card. O serviço já
está em atividade no bairro de
Cajazeiras e agora os
moradores e comerciantes do
Engenho Velho da Federação
também poderão usufruir dos
benefícios trazidos pelo cartão.

Para a ouvidora-geral da
Câmara, vereadora Olívia

Representantes de várias entidades participaram do café
com empreendedores do Engenho Velho da Federação

Wellington Oliveira (ASCOM / OUVIDORIA / CMS)

Candeias Ganha Primeiro
Colégio com Lousa Digital
Interativa da Região
Colégio Galileu! Este é o nome
do colégio que trará a novidade
para ano de 2012 em Candeias.
Nasceu da vocação e de um
sonho em fazer educação de
verdade. Advinda da Professora
Jussara Chaves, educadora a
mais de 29 anos, que através da
pesquisa com os moradores da
cidade de Candeias e regiões
circunvizinhas, obteve
informações acerca da
necessidade e carência de um
Colégio que, em sua “Proposta
Pedagógica”, oferecesse um
diferencial  privilegiando a
comunidade Candeiense com
Orientação Educacional e
Vocacional, Coordenação
Pedagógica, Psicopedagogia
Institucional, Professores
Qualificados,   Tecnologia de
Ponta, como Oficina de Robótica
desenvolvendo o pensamento
lógico e a criatividade, Lousa
Interativa Digital para facilitar o
processo de aprendizagem,
perpassando por todas as
disciplinas; estímulo à formação

de clubes de ciências para o
estudo da Astronomia, voltado
para pesquisa cientifica; um
trabalho envolvendo valores
morais e éticos, além de oferecer
os cursos do ensino
fundamental I e II e ensino
médio com pré vestibular no 3º
ano.

É certo afirmar que as
escolas  particulares em
Candeias tem desempenhado
um importante papel no que se
refere à Educação, suprindo a
carência da rede pública de
ensino que não consegue

e x p a n d i r - s e  n a
mesma proporção das
necessidades da população. 

E é por isso, que a professora
Jussara Chaves resolveu
concretizar esse sonho nessa
cidade. Foi reconhecida pelo
trabalho que realizou no período
de 2007 a 2011 no Centro de
Educação Colibri em Candeias,
onde atuava como
Coordenadora Pedagógica,
Orientadora Educacional,
Diretora de Disciplina e
Psicopedagoga Institucional.
“Escolhi ser educadora por
sentir-me vocacionada e
acredito que é possível fazer
uma educação diferente.”,
ressalta.

Ela tem como expectativa,
oferecer uma educação
diferenciada, onde haja uma
significativa aceitação com
credibilidade e confiança por
parte da comunidade
Candeiense. Acredita que pode
começar a melhorar o mundo,
tratando gente como gente.

Você sabia que?
Quem quiser tirar uma cópia da
certidão de nascimento, ou de
casamento, não precisa mais ir
até um cartório, pegar senha e
esperar um tempão na fila.
O cartório eletrônico, já está no
ar! www.cartorio24horas.com.br
Nele você resolve essas (e
outras) burocracias, 24 horas
por dia, on-line. Cópias de
certidões de óbitos, imóveis, e
protestos também podem ser
solicitados pela internet.
Para pagar é preciso imprimir um
boleto bancário. Depois, o
documento chega por Sedex.

Multa de trânsito
No caso de multa por infração
leve ou média, se você não foi
multado pelo mesmo motivo nos
últimos 12 meses, não precisa
pagar multa. É só ir ao DETRAN
e pedir o formulário para
converter a infração em
advertência com base no Art.
267 do CTB. Levar Xerox da
carteira de motorista e a
notificação da multa.. Em 30 dias
você recebe pelo correio a
advertência por escrito. Perde os
pontos, mas não paga nada.
Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a
penalidade de advertência por
escrito à infração de natureza
leve ou média, passível de ser
punida com multa, não sendo
reincidente o infrator, na mesma
infração, nos últimos doze
meses, quando a autoridade,
considerando o prontuário do
infrator, entender esta
providência como mais
educativa.

Locutor Paulinho Mix
Apesar de algumas críticas
por parte de setores da comu-
nidade, devido ao excesso de
som alto praticado por alguns
proprietários de carros de pro-

paganda, a publicidade volan-
te continua sendo um meio
eficaz de se fazer propagan-
da direta.

Em Candeias são vários
os profissionais da área que
prestam relevantes serviços
na cidade, principalmente ao
comércio local. Tem biscicleta
sonorizada, motos com servi-
ços de som, pequenos carros
e até mini-trios que prestam
esse tipo de serviço.

Dentre os diversas profis-
sionais que atuam no setor,
Paulinho Mix, que tem expe-
riência por ter trabalhado em
rádios comunitárias, é um dos
mais requisitados pelos co-
merciantes que usam esse
meio de comunicação.

O Candeeiro

Este é o Grupo

MistoIrado,
composto por
músicos filhos
de Candeias e
que necessitam do

nosso apoio para
contimuar fazendo

muito sucesso.

O Candeeiro
Apoia esse Projeto

Leia, anuncie
e divulgue o
seu Jornal

Retrocesso sustentável já!
Muito se fala hoje de “desenvolvimento sustentável”, chavão

que está na boca de todos, inclusive
dos que fazem exatamente o contrário.
Na verdade, o que realmente
precisamos é de um “retrocesso
sustentável”, pois não dá mais para
pensar dentro da velha ótica
desenvolvimentista ultrapassada, que

prevê um crescimento e um consumo cada vez maiores. Precisamos
reduzir, repensar, reciclar e mudar nossos padrões de consumo e
de conduta.

Como sabemos, a crise que ora enfrentamos é planetária, uma
crise de civilização e de modelos que requer uma transformação
profunda nos valores e nas atitudes humanas. E esta mudança já

está ocorrendo, entre aqueles mais bem informados e que sabem
interpretar os sinais dos novos tempos.

Afinal, o caos atual é muito grande. Nossa sorte é que, nos
planos mais sutis, a hierarquia espiritual que auxilia nosso planeta,
em comunhão com sistemas ainda mais vastos, zela
permanentemente pelo nosso progresso e bem-estar. E é a nossa
harmonização com o propósito dessas inteligências superiores que
nos permitirá avançar em direção a um novo futuro de brilhantes
promessas e espantosas realizações, concretizando o melhor de
nossos potenciais.

A tarefa é vasta, os desafios imensos, a resistência à mudança
abissal. Mas precisamos manter uma vontade firme e começar de
onde estamos, dando os passos necessários que estão ao nosso

alcance. Não dá mais pra adiar. Vivemos momentos críticos. A
civilização pede socorro.

Precisamos adotar novos valores e estilos de vida já, mais
ecológicos e menos consumistas, pois o velho modelo já se
esgotou. Permanecer na mesma e agir como se nada estivesse
acontecendo é o pior dos caminhos e levará ao desastre.
Precisamos de modelos de produção e de consumo mais eficientes,
novas diretrizes industriais e um capitalismo menos predatório e
verdadeiramente voltado para a sustentabilidade, ao invés do
lucro a qualquer custo.

A solução está dentro e fora de cada um. Cada um é
responsável. E, como diria Lennon, você pode até achar que eu
sou um sonhador. Mas não sou o único.

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

Abertura de empresas
Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
                         CRC 15210-BA

Rod. BA 522 s/nº - Km 01 - Caroba
Caixa Postal 07 - Candeias-Ba.
CEP.43813-000 -
Fones: (71) 3602-3100 / 3602-1235
Fax: 3601-9210
Site: www.rodocanto.com.br /
E-mail: comercial@rodocanto.com.br

CDL, 20 ANOS AJUDANDO O COMÉRCIO DE CANDEIAS A CRESCER

Augusto Queiroz éJornalista, professor, tradutor, atualmente desenvolvendo
trabalho de comunicação na cidade de Vitória da Conquista-Ba.

Santana (PCdoB), a atuação
dos comerciantes em rede
fortalece a luta pelas melhorias
necessárias. “A Ouvidoria
vem, desde o mês de Julho,
quando realizamos uma
audiência pública no bairro,
debatendo com a comunidade
as soluções para os problemas
apresentados. No nosso
último encontro, definimos a
realização desta atividade com
os comerciantes e de uma ação
comunitária, com a
participação de diversos
órgãos públicos , esta voltada
para toda a comunidade. O
objetivo é fazer com que a
população se envolva na
construção das soluções para
as mazelas do bairro”, explicou
Olívia, esclarecendo o objetivo
da Ouvidoria com o evento.

Moacir Vidal, presidente da
Femicro-BA e responsável pela
apresentação da palestra
“Comportamentos de
Liderança para o Sucesso do
Empreendedor”, destacou os
aspectos importantes para o
êxito nos negócios e defendeu

a criação do núcleo de
comerciantes. “Para liderarmos
um empreendimento, seja ele
qual for, precisamos ter muita
coragem. Todas as demais
características dependem
desta primeira. O mesmo vale
para a criação deste núcleo.
Precisamos enfrentar as
dificuldades que se
apresentam no nosso dia-a-dia
como empreendedores e
juntos ficamos mais fortes”,
destacou.

A mesa de abertura do Café
com Empreendedores contou
com a presença da gestora de
projetos do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas na Bahia (Sebrae-
BA), Idmara Dantas, do
gerente de negócios da
Agência de Fomento do
Estado (Desenbahia), Marko
Svec, e do secretário-geral da
Junta Comercial do Estado
(Juceb), Hélio Ramos, além dos
coordenadores de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
das secretarias estaduais do

Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte (Setre), Lena
Cavalcante, e de Indústria,
Comércio e Mineração (SICM),
Jean Freitas. Também estavam
presentes o diretor e a gerente
comercial da empresa de
planos de saúde Hapvida,
Valfredo Amaro e Lise Gama, e
o presidente da Associação de
Micro e Pequenas Empresas
do Bairro de Cajazeiras, Sérvio
Túlio.

Olívia destacou no evento,
a oportunidade que os
comerciantes estavam tendo
de obter informações que, de
outro modo, só poderiam ser
obtidas de forma segmentada.
“Sabemos das dificuldades
enfrentadas pelos pequenos
comerciantes quando precisam
deixar os seus negócios. Por
isso, a oportunidade de estar
aqui hoje e de obter todas
estas informações dos órgãos
presentes, sem precisar bater
de porta em porta, é mais um
serviço prestado por esta
atividade”, concluiu Olívia.
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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

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

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

3605-4167

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.

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

ADMINISTRAÇÃO
        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

Escritório: BA 522 - Em frente ao SAMU

Candeias - Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS
Neste Natal presenteie a quem você Ama

com produtos da REAL CALÇADOS

Rua 13 de Maio, nº 20 - Fone: (71) 3601-3108 Av. Antônio Patterson, s/nº Fone: 3601-6827

Aproveite a Coleção Primavera
Verão e fique mais elegante

neste Natal.
Visite a Real Calçados

Aceitamos todos os

Cartões de Crédito
Tudo em até 10 vezes sem juros
através do nosso Crediário Próprio


