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Dois homens, um só objetivo
Eles querem ser prefeito de Cariacica e terão uma segunda chance para

disputar voto a voto esse cargo. Para ajudar na escolha do eleitor, o
NOTÍCIA AGORA traçou o perfil dos candidatos Helder Salomão (PT) e
Aloízio Santos (PSDB), além de mostrar suas principais propostas.

Por trás de uma trajetória política conhecida às vezes apenas através da
imprensa, estão homens que se misturam com a história recente do

município. Um quer manter o município “no rumo certo, para que
continue avançando”, enquanto outro deseja “mudar, para que o
cariaciquense não sinta vergonha da sua cidade”. Ao eleitor, cabe
decidir qual ponto de vista está mais perto da sua realidade.

No próximo domingo, será traçado o perfil dos candidatos a prefeito de
Vitória, César Colnago (PSDB) e João Coser (PT).

‘DEVO MUITO A CARIACICA’

FORMAÇÃO
“Tive de vir de Colatina para cá
para estudar. Como meus tios mo-
ravam em Cariacica, fiquei na casa
deles, estudando e trabalhando ao
mesmo tempo”, conta. O gosto pe-
la Educação veio da formação no
seminário, onde concluiu o curso
de Filosofia. A falta de vocação
para o celibato e a vontade de ficar
no Estado fizeram com que ele
desistisse da idéia de ser padre e se
dedicasse à carreira de professor.

F AMÍLIA
“Ele é uma pessoa muito simples,
fácil de se conviver. O tempo para
ficar em casa tem sido curto, por
causa da campanha, mas sempre
que pode ele vem, fica um pouco
com a Sofia, me ajuda com ela, vai
para a cozinha, é muito compa-
nheiro”, afirma a esposa, Vera Lú-
cia Amorim, acrescentando que a

marca do marido é a integridade.
Para Helder, a importância da fa-
mília está representada no senti-
mento novo de ser pai. “Ela é uma
bênção, é minha inspiração.”

CARREIRA POLÍTICA
“Logo que vim para Cariacica, co-
mecei a me envolver com os tra-
balhos da Igreja, com grupos de
jovens, e foi o que me despertou
um senso de justiça social muito
grande. Percebi como é enorme o
sofrimento do povo dessa cidade.
Naquela época, mais que hoje, a
Igreja e o PT eram muito pró-
ximos. Logo depois, me filiei ao
partido”, conta. Essa é a quinta
eleição que Helder participa.

PREFEITO POR QUÊ?
“Devo muito a Cariacica e quero
que a cidade retome o desenvol-
vimento econômico e que seus ci-

dadãos possam ter orgulho de on-
de vivem. Esse é o meu maior
desafio e espero ainda fazer com
que a população participe da ad-
minis tração.”

GOVERNO FEDERAL
“Acho que o fato de o PT estar
no Governo só pode ser um fator
positivo na administração de uma
cidade como Cariacica, que, se eu
for eleito, vain pela primeira vez,
poder contar com o apoio dos
governos estadual e federal.”

PLANOS PARA O MANDATO
“Não quero enganar ninguém. Se
for eleito, o primeiro ano vai ser
só para arrumar a casa e esta-
belecer projeto para todas as
áreas. Uma das primeiras coisas
a fazer é implantar o pólo in-
dustrial na região do Contorno,
para gerar empregos”, afirma.

PLANOS DE HELDER PARA CARIACICA

SAÚDE
� M el h o ri a
no atendi-
mento das
unidades bá-
sicas, com mais profissio-
nais e especialidades.
� Investimento em saúde
preventiva: quer ampliar o
investimento em saneamen-
to básico.
� Construção de um hos-
pital-geral no município,
mas sob a gestão do Es-
tado. “Já conseguimos
aprovar na Assembléia ver-
ba para isso e ela já consta
no Plano Plurianual do
Governo (que prevê inves-
timentos até 2007), faltan-
do apenas articular com o
Governo,” afirmou.
� Criação de 13 policlí-
nicas, com várias especia-
lidades médicas, nas prin-
cipais regiões do município.
� Criação de mais um
pronto-atendimento 24 ho-
ras (PA) e melhorias no
que já existe, em Itacibá.

Um ano repleto de conquistas
Com família recém-formada, ao
lado da mulher, Vera Lúcia, e
cheio de mimos com a peque-
na Sofia, de apenas dois me-
ses, o professor e deputado
Helder Salomão, 40, se diz en-
volvido no que ele chama “ano
vitorioso”. Depois de ter se ca-
sado e de ser pai, ele afirma
que só falta se tornar prefeito
para fechar 2004 com chave de
ouro. Nascido em Governador
Lindenberg, Norte do Estado,
quando o município era distrito
de Colatina, Helder é filho de
trabalhadores rurais e foi para
Cariacica aos 10 anos de idade.
Envolvido nas pastorais e mo-
vimentos da Igreja Católica, ele
aposta na simplicidade para ca-
tivar o eleitor cariaciquense.
Hoje, se diz “um apaixonado
pela cidade” e acredita que, co-
mo prefeito, vai poder ajudar
mais à cidade que o acolheu.

Fábio Vicentini

E D U CA Ç Ã O 
� Ampliar a
rede de edu-
cação infantil
no município
com a construção de novas
creches e ampliação da
oferta de vagas. “Cariacica
tem apenas seis creches e a
demanda é enorme”, acres-
centou.
� Valorizar os profissio-
nais de Educação com me-
lhoria nos salários e ins-
tituição de concurso públi-

co para o magistério.
� Criação de um Centro de
Educação Profissional.
� Implantar a gestão de-
mocrática nas escolas, com
eleições para diretor e co-
ordenador de turnos, além
de estimular a participação
da comunidade no ambien-
te escolar.
� Abertura das escolas nos
finais de semana, com ati-
vidades recreativas e espor-
tivas para alunos e a co-
munidad e.

SEGURANÇA
�Pa rc eri a
com o Gover-
no federal pa-
ra a implan-
tação do Plano Nacional
de Segurança Pública na
cidad e
�Propor parceria com as
polícias Militar e Civil, pa-
ra intensificar o policia-
mento na cidade.
�Criar o Conselho Muni-
cipal de Segurança Públi-
ca, com a participação da
polícia, de representantes
das comunidades e da ad-
ministração pública.
�Investir mais na iluminação
pública e na pavimentação
das principais vias de acesso
aos bairros, para facilitar o
trabalho dos policiais.
�Apoiar a criação de co-
operativas e outras formas
alternativas de geração de
empregos e renda.
�Criar mais opções de la-
zer e esporte para os jovens
do município, como forma
de prevenir a violência.


