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CLÍNICA MARIA ALBANO Especialidades Médicas Convênios e Particular

Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº10 – Pitanga - Fone: (71) 3311-1900 - Candeias-Bahia

Mais que uma Clínica de Saúde

Um Símbolo de Respeito à Vida

*ANGIOLOGIA *CARDIOLOGIA
*CLÍNICA GERAL*DERMATOLOGIA
*FISIOTERAPIA *FONOAUDIOLOGIA
*GATROENTEROLOGIA *MASTOLOGIA
*NUTRIÇÃO *OFTALMOLOGIA
*ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA
*RADIOLOGIA *GINECOLOGIA
*LABOTRATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS    39 anos cuidando da sua saúde

DIVULGAÇÃO Foto:Abdias Alves
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CDL entrega os prêmios da
campanha Natal de Luz

Para contemplar seus aliados,
Pitagoras mantém 17 Secretarias

Da Redação

Tumulto na eleição da Presidência da Câmara

A tensão foi tão grande durante a sessão para a eleição da presidência da Câmara que precisou da intervenção policial

Acidente

aéreo mata

o relator da

Lava Jato

A campanha Natal de Luz
Candeias, promovida pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas
(CDL), que realizou o sorteio
dos prêmios no dia 28 de de-
zembro na praça Dr.

Paulinha e Olivério entre-
garam a moto para Mila

O ministro Teori Zavascki
era um dos juízes mais
respeitado do STF

A queda do avião Hawker Be-
echcraft King Air C90 prefixo
PR-SOM pertencente ao gru-
po Emiliano Empreendimen-
tos, ocorrido no início da tar-
de do último dia 19 de janei-
ro, nas imediações do aero-
porto de Parati, no litoral do
Rio de Janeiro, matou o mi-
nistro Teori Zavasck, relator
da Laja Jato e mais quatro
pessoas.

O ministro Teori estava
para homologar vários acor-
dos de delação premiada de
dezenas de funcionários da
Odebrecht contra diversos
políticos de alto coturno do
PMDB e PSDB.

Reprodução Internet

Festa de Nossa  Senhora Candeias

A tradicional festa de Nossa
Senhora das Candeias, que
começou no último dia 24 de
janeiro com o tradicional
novenário e culmina com a
fervorosa procissão que per-
corre as principais ruas da ci-
dade, no dia 3 de fevereiro, é
uma das mais tradicionais fes-

tas religiosas do interior da
Bahia.

Todos os anos, milhares de
devotos de Nossa Senhora das
Candeias dos mais distintos
municípios baianos e até de
outros estados vêm participar
da celebração em louvor à pa-
droeira da cidade da Luzes.

Foto: Niltinho Alves

Candeias é muito bem servida
de clínicas dontológicas

A cidade de Candeias está bem
servida quando o assunto é
tratamentos odontológicos.
Com uma grande oferta de

profissionais, a cidade é um
polo de atração para as pesso-
as que procuram as mais di-
versas especialidades para

tratamentos bucais e estéti-
cos.

São várias clínicas espalha-
das pela cidade, a exemplo da
Ortoclínica Candeias, e do
consultório odontológico do
Dr. Brivaldo.

Páginas 5 e 7

Numa eleição histórica e
bastante tumultuada, rea-
lizada no último dia 1º de
janeiro, com o auditório
da Câmara Municipal de
Candeias totalmente lota-
do, prevaleceu a vontade
do chamado Grupo dos
Nove, (bancada da oposi-
ção, que apoiou a candida-
tura derrotada da ex-pre-
feita Tonha Magalhães).
Aconteceu de tudo: bate
boca, empurra, empurra,
rasura de cédula, suspen-
são da sessão e até agres-
sões verbais.  9 dos 17 ve-
readores de Candeias, elei-
tos no último dia 3 de ou-
tubro, escolheram o vere-
ador Fernando Calmon
Oliveira do Nascimento
para presidir o Legislativo
candeense no biênio
2017/2018, derrotando o
candidato da situação, Di-
ego Maia, apoiado pelo
prefeito Dr. Pitagoras.

Apesar de antes da posse ad-
mitir que o número de Secre-
tarias era excessivo, por en-
quanto, o prefeito Dr. Pitago-
ras já nomeou 17 titulares das
pastas que existiam na admi-
nistração do ex-prefeito Sar-
gento Francisco. Apenas as
Secretarias de Habitação e
Juventude não tiveram seus
titulares nomeados.

A assessoria da Prefeitura
diz que para reduzir o núme-
ro de Secretarias, o prefeito
tem que fazer uma reforma
administrativa, o que terá que
ser aprovado pela Câmara de
Vereadores.

A primeira leva de Secre-
tários foi nomeada no dia 3 de
janeiro, para ocupar as pastas
de Educação, Jair Cardoso;
Desenvolvimento Social, Joel-
ma Aneide; Administração,
Georgem Moreira; Governo,
Jarinho Silva; Transporte,
Washington Campos;  Saúde,
Soraia Cabral; Desenvolvi-

mento Urbano, Robson San-
tana; Obras e Infraestrutura,
Luciano Muricy; Serviços Pú-
blicos, Carlos Alberto de Oli-
veira; Indústria e Comércio,
André Peixoto; Controladoria,
Ednalva Souza e Meio Ambi-
ente, ToniGleidson.

Já no último dia 9 de janei-
ro foram empossados os titu-
lares da Secretaria de Finan-

ças, Camilo Pinto; Secretaria
de Cultura, Cássio Vinícius;
Secretaria de Esportes, Wal-
fredoFilho (Nem de Barão);
Chefia de Gabinete, Marival-
da Silva; Secretaria de Empre-
go e Renda, André Luiz Araú-
jo; e para procuradoria-geral
do Município, Fernanda Pin-
to Braga.

O prefeito se reuniu, na semana, com toda a equipe

Gualberto Dantas Fontes, fez
a entrega das motos e dos Te-
levisores de 32’, na sede da
entidade na semana passada.

O gerente da Loja Impacto
Calçados, da rua 13 de Maio,
Olivério Rodrigues, entregou
no último dia 17 de janeiro,  ao
lado da presidente da CDL,
Ana Paula Cordeiro França, a
moto zero quilômetro, que foi
sorteada para a jovem Milena
Farias Conceição, moradora
da rua da Chapada, na Ilha de
Bom Jeus, em Salvador.

Os outros felizardos foram:
Janailton Nunes, Maria de
Lourdes Mota e Ivonete Silva,
que também ganharam Motos.

Já Sueli Bittencurt, Maria
Lúcia Teles, Agilson Paiva e
Jucélia Bastos ganharam Te-
levisores de 32’.
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Pimenta na

Política

Agora, mais do que nunca, torna-se
imprescindível a vivência do Amor
Solidário Divino, porque ele é o úni-
co capaz de afastar da Terra as tre-
vas do crime, da miséria e da dor
quando compreendido e desempe-
nhado — em todo o seu poder com-
passivo, justo e, portanto, eficaz —,
não somente pela Religião, mas tam-
bém pela Política, pela Ciência, pela
Economia, pela Arte, pelo Esporte,
pelos relacionamentos internacio-
nais, pelo trabalhador mais simples
e pelo mais projetado homem públi-
co.

Na verdade, o ser humano, saben-
do ou não, procura instintiva-
mente o equilíbrio, que só pode
advir do exercício da Fraternidade,
a grande esquecida — como lamen-

tava Dom João Bosco (1815-1888)
— da trilogia da Revolução Francesa
(Liberté, Égalité, Fraternité), tanto
que sua posição é a final do lema re-
formista, quando deveria ocupar a
vanguarda deste. Por isso deu no que
deu, com tanta gente guilhotinada.
(...)

Não foi sem motivo que o notá-
vel escritor Victor Hugo (1802-
1885) declarou: “Sem Fraternidade
não pode haver Paz”.

Só se constrói a Paz com tole-
rância

O inspirado vate francês está
corretíssimo. Portanto, não
abdiquemos das medidas práticas
para a edificação dessa nova e fra-
terna sociedade, pois, como revela o

Espírito dr. Bezerra de
Menezes (1831-1900), pela
psicografia de Chico Periotto: ”A
Paz, a tão desejada Paz, é o sonho
de todos, do Mundo Espiritual e da
Terra. Apenas se constrói a Paz com
tolerância. É impossível acreditar-
mos que o caminho da guerra, do
ódio e da violência possa gerar Paz
verdadeira. Mas o mundo trilha ca-
minhos inesperados. Logo, é real-
mente importante exercitarmos o
caminho do Ecumenismo e da con-
fraternização entre os países”.

À procura de equilíbrio

A Hora de Começar
Em 6 de janeiro
de 1948, “Dia de Reis
 Magos”, data de alto
significado místico-
religioso, foi lançada a
semente da Legião da
Boa Vontade — ofici-

almente fundada em 1o de janeiro de
1950. O jornalista e radialista Alziro
Zarur (1914-1979), na época, um
dos maiores nomes da radiodifusão
brasileira, ao participar de uma reu-
nião mediúnica na Federação Espí-
rita Brasileira (FEB), na cidade do
Rio de Janeiro/RJ, a convite de ami-
gos, recebeu, por intermédio da res-
peitável sensitiva, dona Emília Ri-
beiro de Mello, um recado que
mudaria o destino dele e, a partir
dali, o de milhões de pessoas neces-
sitadas de amparo espiritual e
humano: ”Meu Irmão, São Fran-

cisco de Assis esteve todo o tempo
aí ao seu lado e manda dizer-lhe que
é hora de começar”.
“I Fioretti”

Zarur relata que, naquele tempo,
morava com a mãe, Dona Ássima,
no Engenho de Dentro, de que guar-
dava grandes recordações. Ele ia de
bonde — Piedade, 77 — estilo Bata-
clan. Então, naquela noite, eram
quase 23 horas, depois da sessão, foi
refletindo assim: ”Meu Deus do Céu!
Tenho três mil livros, e falta um de

São Francisco de Assis! Como é que
pode?! (...) Pois bem, quando che-
guei à minha casa, todos já estavam
dormindo. Fui à minha biblioteca e
comecei a olhar livro por livro. De
repente, vejo um volume branco.
Disse então: Que livro é este? Quan-
do o puxei, estava escrito I Fioretti,
de Francisco de Assis. Mas quando
o abri, foi o meu maior espanto, pois
lá estava escrito com a minha letra:
‘Alziro Zarur, 1933’. Vejam que coi-
sa espantosa! Eu tinha comprado
aquele livro, e ele ficou, durante 15
anos, à espera de que eu fosse [espi-
ritualmente] chamado. Vejam que
coisa miraculosa! Como tudo já vem
escrito! (...) Às 6 da manhã, termi-
nei a leitura. Foram seis horas de
atenção absorvente. Mas quando
acabei de ler a obra do nosso Patro-
no, já me lembrava nitidamente do
tratado Lá em Cima. A combinação
era a LBV, era a Religião do Novo
Mandamento como denominador
comum das Religiões Irmanadas.
Por isso, comecei a minha pregação
exatamente com esta tese: não pode
haver Paz para o mundo se as reli-
giões não tiverem Boa Vontade en-
tre si próprias”.

Testemunho de Chico Anysio
Uma personalidade brasileira,

entre outras, testemunhou a trans-

formação ocorrida com Zarur. O
consagrado ator, humorista, escritor
e pintor brasileiro Chico Any-
sio (1931-2012). Em uma entrevista
à Super Rede Boa Vontade de Comu-
nicação, revelou: “Faço parte tam-
bém do seletíssimo grupo de pesso-
as para quem Alziro Zarur, pela pri-
meira vez, falou na Legião da Boa
Vontade. Eu era radioator da
Mayrink Veiga; já tinha saído da
Guanabara. O nosso diretor no ra-
dioteatro era Zarur. Naquele dia,
tínhamos ensaio de um capítulo de
novela, devia ser umas seis e meia
[da tarde] quando ele chegou dizen-
do que havia recebido uma mensa-
gem divina. (...) E ninguém brincou,
ninguém zombou. Todo mundo per-
cebeu que havia uma verdade gran-
de nele, porque era uma pessoa
muito séria; muito firme. Ele não
pôde realizar o ensaio. Urbano

Lóes (1917-1980) assumiu seu lugar
no dia. E, depois do ensaio, nós to-
dos fomos lá. Todo mundo gostava
dele. Havia um fogo queimando
dentro do Zarur. Uma luz brilhava
dentro dele, alguma coisa. (...). Dali
em diante, ele se transformou. En-
tão, fui o primeiro a saber disso”.
Esses fatos nos convidam a refletir
sobre a ação da Espiritualidade Ecu-
mênica em nossas vidas.

É imenso o número
de crianças que estão
nos orfanatos espe-
rando serem
adotadas por uma fa-
mília. São crianças de

várias idades, vivências, situações
e histórias de vida… mas, todas
com um mesmo objetivo: serem
acolhidas por alguém que não se
importe com seu passado, histó-
rico familiar ou compleição física.
No entanto, paradoxalmente,
também é grande a quantidade de
famílias que procuram adotar um
infante. Mas, se esse grupo é bem
maior que o primeiro, por que ain-
da existe uma fila de espera tão
grande?

Obviamente que, para adotar
uma criança existem inúmeras fa-
ses e processos legais, com o in-
tuito de investigar a real intenção
da família – tudo isso para evitar
possíveis danos maiores às crian-
ças, como exploração, tráfico, vi-
olência, dentre outros.

Mas, após essa etapa, o proces-
so que deveria ser automático, ge-
ralmente é emperrado pela “esco-
lha” da criança, por parte dos
adotantes. Ora, a palavra adoção
tem origem do latim adoptio, que
em português significa “tomar al-

guém como filho”; então, como al-
guém pode ser capaz de querer
“escolher” um filho?

Isso prova que até o processo
adotivo está sob as rédeas capita-
listas, obstruindo as vias de um
caminho que deveria ser
construído a partir da espontanei-
dade. Por isso, a grande demanda
dos adotantes é por crianças con-
sideradas brancas, do sexo femi-
nino, e menor que dois anos de
idade. Porém, quando alguma cri-
ança, vítima de alguma atrocida-
de (encontrada no lixo, na porta
de um hospital) é noticiada na TV
aparecem intermináveis candida-
tos – mas, não por demonstrar
existir afeto ou afeição (já que
existem milhares destas nos orfa-
natos do país!), e sim porque a
criança se tornou o centro das
atenções, uma vitrine na mídia,
uma espécie de “celebridade”.

E mesmo com toda essa defi-
ciência, ainda existem preconcei-
tos arcaicos que querem vetar a
adoção de crianças por casais
homoafetivos. Não obstante, o ca-
ráter não advém de orientação se-
xual ou qualquer conduta relaci-
onada à homoafetividade. A prá-
tica de adoção por esse tipo de fa-
mília poderá ensinar e incitar às

crianças, desde cedo, que as dife-
renças existem, devem ser valori-
zadas e, consequentemente, res-
peitadas.

E assim, os orfanatos perma-
necem lotados. As crianças que
não tem uma aparência física den-
tro do padrão estipulado de “be-
leza” jazem e são estigmatizadas
duplamente: primeiramente, por
não ter uma família (direito de
todo infante) e, segundo, por se-
rem renegadas na escolha dos
adotantes. É como se fossem pro-
dutos fora da validade na prate-
leira de um supermercado: todos
pegam, olham, ignoram, descar-
tam, e ninguém quer levar pra
casa, afinal não tem utilidade al-
guma. Incrivelmente, muitas ve-
zes até as boas ações são regadas
por interesses pessoais. E as cri-
anças, sem culpa alguma, apenas
por não serem “socialmente acei-
tas” (negras, com deficiência, gor-
das, “velhas”…) são tratadas como
meros objetos, como coisas.

Crianças à espera da adoção

Mailson fora
O advogado Mailson Assis, que chegou a ser oficializado como candidato a
vice-prefeito, na chapa do então candidato Dr. Pitagoras, mas foi
“convidado” a renunciar ao pleito por causa da reação negativa dos eleitores
ao seu nome  (segundo os coordenadores da campanha) e mesmo assim
participou ativamente das negociações que levaram à vitória do atual
prefeito, acaba de romper com o seu antes aliado.

Polêmico e destemido, Assis confirmou à coluna o seu rompimento
definitivo com o prefeito Dr. Pitagoras. “Não só eu rompi, mas todo o nosso
grupo, inclusive o ex-vice-prefeito Bom Jorge e o nosso partido, o PRB”,
afirmou o ex-secretário do Meio Ambiente da administração passada.

De acordo com Mailson Assis, o rompimento se deu por causa do não
cumprimento dos acordos feitos pelo prefeito Pitágoras com o seu grupo.
“Todo mundo sabe da minha participação e de Bom Jorge na campanha
que levou o prefeito à vitória, mas ele preferiu não cumprir os compromissos
feitos conosco. Paciência, ele é que sabe o que faz”, reagiu Assis, deixando
a entender que fará oposição cerrada ao prefeito Dr. Pitagoras.

Mailson Assis, que tem um temperamento forte e não é de levar desaforo
para casa, tem em sua trajetória política a marca de ajudar a eleger um
prefeito e logo depois romper. Foi assim com Maria Maia, com Sargento
Francisco e agora com Dr. Pitagoras. Dizem que é muito melhor tê-lo como
aliado, pois na oposição ele passa a ser uma grande “pedra no sapato dos
prefeitos”. Sargento Francisco que o diga!

Martins na SJDHDS
Membro do primeiro escalão desde que o Partido dos Trabalhadores (PT)
assumiu a hegemonia política no Estado, com a vitória de Jaques Wagner
em 2006, o candeense Carlos Martins foi remanejado da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, (SEDUR) para a Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), em substituição a Geraldo
Reis, que foi para a Secretaria de Meio Ambiente, no lugar de Eugênio
Spengler.

Nos governos de Jaques Wagner, Carlos Martins ocupou a Secretaria
de Finanças do Estado, se afastando em 2012 para concorrer a prefeitura
de Candeias, quando ficou em terceiro lugar na disputa.

No início do governo de Rui Costa, Carlos Martins assumiu a SEDUR,
com a missão de tocar a maior obra do Governo do Estado, a linha 2 do
Metrô.

Inicialmente cotado para assumir a Casa Civil do Governo, Carlos
Martins passa a gerir a Secretaria de Justiça num momento em que o Brasil
assiste a um verdadeiro caos no sistema penitenciário, inclusive com
algumas manifestações aqui na Bahia. Vamos torcer para que o nosso
conterrâneo possa fazer um grande trabalho na nova missão.

Conselho de Segurança
Depois de mais de uma década à frente do Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Candeias, finalmente o professor João Paulo deixou
o cargo, depois de ter se afastado temporariamente no ano passado para
concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, sem obter êxito.

Para o lugar do professor João Paulo, foi eleito o empresário Rogério
da Silva Amorim, que já fazia parte do Conselho e foi escolhido, segundo
ele, por unanimidade pelos demais conselheiros.

De acordo com Rogério Amorim, que assumiu a presidência do Conselho
Comunitário de Segurança Pública de Candeias, o principal objetivo do
CCSPC é servir de elo entre a população e os órgãos de segurança da cidade,
principalmente as polícias Civil e Militar.

Mudança de Comando
E por falar em segurança pública, desde o último dia 24 de janeiro, a 10ª.
Companhia Independente da Polícia Militar (1ª.CIPM), com sede em
Candeias e que é responsável, também, pelo policiamento dos municípios
de São Sebastião do Passé, Madre de Deus e São Francisco do Conde, tem
novo Comandante. Saiu o major Eduardo Almeida e entrou o major Paulo
César Luz Nunes.

A exoneração do major Eduardo Almeida, assim como a nomeação do
major Paulo César, foram publicadas na edição do último dia 17 de janeiro
do Diário Oficial.

O major Almeida foi nomeado como sub-comandante do 6º Batalhão
da Polícia Militar, em Senhor do Bonfim.

Oposição forte?
Já se comenta nos bastidores políticos de Candeias, que alguns vereadores
eleitos pela oposição, os quais deram uma prova de união na eleição que
levou Fernando Calmon à presidência da Câmara, não teriam fôlego para
permanecerem na oposição por muito tempo, já que sem experiência
parlamentar e sem o apoio da Prefeitura, pouco poderiam fazer para manter
as suas bases e atender aos inúmeros pedidos dos seus eleitores. A conferir!

PT dentro
O Partido dos Trabalhadores (PT), que não conseguiu reeleger a sua
vereadora Marivalda Silva, foi contemplado com duas Secretarias. A própria
Marivalda Silva assumiu a chefia de gabinete e o sindicalista Robson
Santana, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Dizem que no caso de
Robson, a nomeação foi uma indicação do secretário Carlos Martins e não
do partido.

Deputado Estadual
Nas próximas eleições os eleitores de Madre de Deus, Candeias, São
Francisco do Conde e demais municípios da nossa região, terão a
oportunidade de votar num candidato a deputado estadual ligado a essas
cidades. O secretário de Governo da Prefeitura de Madre de Deus, Nilton
Bastos, o Niltinho, vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Surpresas no secretariado
Alguns observadores políticos de Candeias se dizem surpresos com algumas
nomeações do prefeito Dr. Pitagoras para o 1º escalão do seu governo, que
apesar das expectativas na redução do número de Secretarias, continua
com elevadas 17 pastas.
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Numa eleição tumultuada, Fernando Calmon é eleito
presidente da Câmara de Vereadores e dá posse ao
prefeito Dr. Pitagoras e sua vice Márcia Gomes

O presidente da Câmara Municipal, Fernando Calmon, leu o juramento de posse, que foi seguido
pelo prefeito Dr. Pitagoras e a vice-prefeita Márcia Gomes, no ato de posse

Foto:Abdias Alves

ENTREVISTA FERNANDO CALMON

“Nossa relação será harmônica,
porém independente”

Fernando Calmon, presidente da

Câmara Municipal de Candeias

Veja nessa entrevista o que disse o
novo presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias:

Presidente da Câmara Municipal, Fernando Calmon

Numa eleição histórica e bas-
tante tumultuada, realizada
no último dia 1º de janeiro,
com o auditório da Câmara
Municipal de Candeias total-
mente lotado, prevaleceu a
vontade do chamado Grupo
dos Nove, (bancada da oposi-
ção, que apoiou a candidatu-
ra derrotada da ex-prefeita
Tonha Magalhães). Aconteceu
de tudo: bate boca, empurra,
empurra, rasura de cédula,
suspensão da sessão e até
agressões verbais.  9 dos 17
vereadores de Candeias, elei-
tos no último dia 3 de outu-
bro, escolheram o vereador
Fernando Calmon Oliveira do
Nascimento para presidir o
Legislativo candeense no biê-
nio 2017/2018, derrotando o
candidato da situação, Diego
Maia, apoiado pelo prefeito
Dr. Pitagoras.

A sessão, conduzida pelo
vereador Arnaldo Araujo
(PSDB), o mais velho eleito
nas últimas eleições, já come-
çou quente. Inicialmente mar-
cada para as 11 horas, só foi
iniciada depois do meio dia, se
estendendo por toda a tarde e
entrando pela noite.

Já passava das 18 horas,
quando, finalmente, a direção
da Mesa de Trabalhos fez a
contagem dos votos e foi cons-
tatada a vitória do vereador
Fernando Calmon (PSD), para

a presidência; ficando o vere-
ador Jorge da JM (PT do B),
na vice-presidência; a verea-
dora Rita Loura (DEM), na 1ª.
Secretaria, e a vereadora Ro-
sana de Bobó (PTN), na 2ª.
Secretaria.

Em seu primeiro discurso
como presidente do Legislati-
vo Municipal, o vereador Fer-
nando Calmon, depois de
agradecer a Deus e aos seus
pares que o conduziram à pre-
sidência, disse que “a verdade
venceu a mentira”, se referin-
do, segundo ele, aos inúmeros
boatos espalhados pelos alia-
dos do prefeito Dr. Pitagoras.

A eleição
Apesar da eleição para a

presidência da Câmara de Ve-
readores ser secreta, como
determina o Regimento Inter-
no da Casa, quando a urna foi
aberta com os votos, todo
mundo já sabia que o presi-
dente seria Fernando Calmon,
uma vez que o Grupo do Nove
permaneceu unido e não hou-
ve traição.

Contado os votos, ficou
evidenciado que os vereadores
Rita Loura, Lucimeire Maga-
lhães, Jorge da JM, Irmão
Gerson, Nau da Sam Martin,
Rosana de Bobó, Gil Soares,
Mica e o próprio Fernando
Calmon votaram na chapa
vencedora.

Já a chapa derrotada, teve
os votos de Arnaldo Araujo,
Pastor Adailton, Valdir Cruz,
Alcione Cica, Silvio Correia,
NairvaldoRebouças, Ivan do

Prateado e do candidato der-
rotado, Diego Maia.

Depois de toda a tensão da
eleição da presidência, e com
os ânimos serenados, final-

mente, o presidente Fernando
Calmon convocou os vereado-
res Valdir Cruz (PDT) e Luci-
meire Magalhães (PTN) para
conduzirem o prefeito Dr. Pi-

tagoras ao plenário, quando
foi celebrado o ato de posse do
chefe do Executivo Municipal
de Candeias e sua vice Márcia
Gomes.

Eleito presidente da Câma-
ra Municipal de Candeias
com 09 dos 17 votos dos
seus pares (o chamado gru-
po dos nove, vereadores
que se elegeram na oposi-
ção ao prefeito Dr. Pitago-
ras), numa das eleições
mais disputadas e contur-
badas da história do parla-
mento candeense, o verea-
dor Fernando Calmon Oli-
veira do Nascimento
(PSD), assume o comando
da Câmara de Vereadores
com o objetivo claro de
aproximar o Legislativo
Municipal da população e
modernizar o funciona-
mento da Casa. “Quero fa-
zer uma gestão voltada
para a participação do povo
nas decisões dessa Casa,
dando transparência aos
atos administrativos e
usando os recursos do du-
odécimo com responsabili-

dade e coerência”, disse
Fernando Calmon nessa
entrevista ao Candeeiro.

Exercendo o seu segun-
do mandato na Câmara
Municipal, Fernando Cal-
mon (43 anos), foi um dos
vereadores que mais se des-
tacou na legislatura passa-
da, sendo um dos mais as-
síduos nas sessões plenári-
as e defensor do cumpri-
mento do Regimento Inter-
no.

Eleito com 1.228 votos,
sendo o segundo mais vo-
tado nas eleições do ano
passado, Fernando Calmon
é também presidente do
Diretório Municipal do
Partido Social Democrático
(PSD) e umas das lideran-
ças mais importantes do
partido na região.

O Candeeiro – Antes de en-
trar propriamente na nossa
entrevista, quando o senhor
poderá falar sobre a sua ges-
tão na Câmara, gostaria de
saber de uma coisa: o senhor
acreditava que chegaria à pre-
sidência desta Casa, mesmo
tendo sido eleito pela oposi-
ção? Por quê?
Fernando Calmon –  Sim.
Pela composição do grupo dos
nove vereadores, porque meu
nome desde o início era una-
nimidade entre eles.

O Candeeiro – O senhor está
chegando à presidência no iní-
cio do governo do prefeito Dr.
Pitagoras, de quem o senhor
é opositor. Como será a rela-
ção entre o Legislativo e o Exe-
cutivo?

Fernando Calmon – Har-
mônica, porém independente.

O Candeeiro – O senhor se
elegeu com o apoio do grupo
da ex-prefeita Tonha Maga-
lhães. O senhor seguirá a ori-
entação política da ex-prefei-
ta?
Fernando Calmon – Trata-
se de uma pessoa que tem uma
ampla experiência política e
pode me ajudar muito no meu
mandato à frente do legislati-
vo.

O Candeeiro – O senhor e
seu partido foram aliados do
ex-prefeito Sargento Francis-
co, que inclusive foi presiden-
te do PSD. O que o levou ao
rompimento com o ex-prefei-
to?

Fernando Calmon – Não
houve nenhum tipo de rompi-
mento. Nós somos correligio-
nários do mesmo partido.

O Candeeiro – O senhor tem
dito aos seus interlocutores
que uma das prioridades da
sua gestão seria aproximar o
Legislativo da população.
Como isso será feito?
Fernando Calmon – Vamos
usar de todos os mecanismos
possíveis, principalmente
através da imprensa, levando
o trabalho do legislativo à po-
pulação e assim tornar atrati-
vo para que todos se interes-
sem em saber a atuação dos
seus representantes. Com cer-
teza, a imprensa terá um pa-
pel fundamental neste proces-
so.

O Candeeiro – Outra coisa
que dizem que o senhor falou
foi que com a sua eleição para
a presidência, o prefeito Dr.
Pitagoras sofria a sua primei-
ra derrota política. É verdade?
Como será a sua relação pes-
soal com o Prefeito?

Fernando Calmon – Não
falei isso, mas o motivo dele

ter interferido diretamente na
escolha do presidente, fez com
que ele mesmo emplacasse
essa derrota.  Mesmo porque,
a Câmara não é um anexo,
nem uma secretaria da Prefei-
tura, onde o executivo é que
decide quem vai conduzir os
trabalhos e sim o colegiado na
sua maioria, escolhendo assim
o seu presidente.
A minha relação com o prefei-
to será harmônica.

O Candeeiro – Quais serão
os seus principais projetos
para os próximos dois anos da
Câmara de Vereadores?
Fernando Calmon – Minha
maior missão será despertar o
interesse da população em
acompanhar os trabalhos do
Legislativo. E com isso, fazer
com que a Câmara e seus re-
presentantes voltem a ter o
respeito e a consideração que
merecem.

O Candeeiro – A Câmara de
Vereadores de Candeias tem
uma arrecadação invejável.
Como o senhor pretende usar
esses recursos?
Fernando Calmon – Os re-
cursos serão utilizados pela

nossa administração de uma
forma responsável e transpa-
rente, onde o pilar principal a
ser empregado será na manu-
tenção do prédio, pois, se tra-
ta hoje da melhor estrutura
pública que a cidade possui,
recebendo a população da for-
ma que ela merece.

O Candeeiro – Na legislatu-
ra passada, o senhor era um
crítico do não cumprimento
dos seus pares com o horário
das sessões. O que o senhor
fará para moralizar essa situ-
ação?
Fernando Calmon – Não
vou medir esforços para que o
regimento seja cumprido. Es-
tarei sempre buscando junto
aos vereadores, a necessidade
de cada um para que possa-
mos chegar em um entendi-
mento e assim cumprir o que
o regimento determina.

O Candeeiro – Todo mundo
sabe que existem vereadores
na Câmara que são gazeteiros
(faltosos) o senhor pretende
penalizar quem faltar às ses-
sões?
Fernando Calmon – Não
existe nenhum mecanismo
para que a direção da casa
possa penalizar a falta.

O Candeeiro – Como o se-
nhor agirá para que o famoso
Grupo dos Nove continue lhe
dando apoio e consequente-
mente fazendo oposição ao
Prefeito?
Fernando Calmon – A elei-
ção já passou, ganhei com o
voto de oito vereadores, mas
a minha administração será
voltada para os dezessete co-
legas. A minha missão neste
momento é administrar a casa
em harmonia com meus pa-
res.

O Candeeiro – O PSD é um
partido da base do governo

Rui Costa, no entanto aqui em
Candeias faz oposição ao pre-
feito Dr. Pitagoras, que é go-
vernista. Como conciliar essa
situação?
Fernando Calmon – A po-
lítica na esfera nacional ou
estadual é diferente da políti-
ca municipal. Temos o exem-
plo do atual prefeito que é do
Partido Progressista (PP), e
que, quando era vereador, já
representou inúmeras vezes
contra o ex prefeito Sargento
Francisco (PSD), mesmo am-
bos sendo de partidos da base
do governador. Sendo assim,
a política local tem suas par-
ticularidades.

O Candeeiro – O senhor já
conversou com o senador Otto
Alencar (presidente do PSD
na Bahia) a respeito do posi-
cionamento do partido com
relação a administração mu-
nicipal?
Fernando Calmon – Não,
mas tenho a certeza de que ele
irá entender, pois  sempre
mantenho um posicionamen-
to independente no meu man-
dato de vereador.

O Candeeiro – Presidente,
as páginas de O Candeeiro es-
tão à sua disposição para que
o senhor possa se dirigir à po-
pulação de Candeias.
Fernando Calmon – Agra-
decemos o espaço, onde é
sempre gratificante estar aqui
interagindo com uma popula-
ção, através do jornal O Can-
deeiro, que é um dos mais li-
dos da região metropolitana.
Fica aqui o meu abraço a toda
população de Candeias e mais
uma vez, renovo o meu com-
promisso de continuar traba-
lhando por dias melhores para
nossa querida e amada cida-
de.
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O Natal de Luz Candeias, da CDL, foi um sucesso

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br / Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas mais
conceituadas no segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços de transportes com
qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes. Os serviços da ATT – Atlântico
Transportes e Turismo atendem diversos setores, tais como: Traslados aeroporto – hotéis;
Transfers in/out – agência de viagens; Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras
e congressos; Indústria e fábricas; Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeios
programados; Motoristas treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene são
componentes da garantia para atingir a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e Turismo oferece aos
seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno  e seguro no setor, inovando
responsavelmente, com segurança e com alta qualidade, que nos diferenciam e garantem a
confiança e o bem estar de nossos clientes, fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo
uma das empresas mais conceituadas no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes
e Turismo, oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do
Polo Petroquímico.

A presidente da CDL, Ana Paula França, entregou a
moto para o ganhador Janailton Nunes de Oliveira

DIVULGAÇÃO

Emergência de Posto Médico foi reaberta

Fonte e Foto:
Ascom/PMC

O prefeito Dr. Pitagoras e a primera dama, Soraia Cabral, que também é secretária
de Saúde do município, cortaram a fita inaugural do Posto Médico Luiz Viana

Secretário de Educação do
Estado visita Candeias

Texto e Foto: Ascom/PMC

Os secretários Carlos Martins (SEDUR) e Walter Pinhei-
ro (Educação) foram recepcionados pelo prefeito Dr.
Pitagoras e pelo Secretário Jair Cardoso (Educação)

Idealizado e promovido pela
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, o Natal de Luz
Candeias completou em 2016,
quatorze anos de sucesso,
com uma participação signi-
ficativa de pequenas lojas va-
rejistas da cidade, além das já
tradicionais que sempre par-
ticipam do evento. Nessa edi-
ção, apesar da crise econômi-
ca que assola o país e que,
consequentemente, atingiu o

comércio da nossa cidade e da
região, a CDL, em parceria
com os lojistas do município,
não mediu esforços para que
mais uma vez o Natal de Luz
Candeias fosse viabilizado,
mesmo sem o apoio da Prefei-
tura, que alegou falta de re-
cursos para patrocinar o even-
to, como ocorria em anos an-
teriores.

Esse ano, a realização do
Natal de Luz Candeias teve o

patrocínio do Ponto Econô-
mico Supermercado, Grupo
Real Calçados e Lojas Impac-
to Calçados e Confecções.

Todo cliente que comprou
a partir de  50 reais nas lojas
credenciadas, receberam cu-
pons para concorrer a quatro
motos 50 CC Zero KM e qua-
tro TVs 32".

De acordo com a direção
da  CDL, e com alguns lojis-
tas consultados, a promoção
da campanha Natal de Luz
Candeias, incrementou um
aumento nas vendas no perí-
odo em, pelo menos, 30 por
cento, com relação aos meses
anteriores e de até 10% em se
comparando com o ano ante-
rior.

Sorteio antecipado
Ao contrário dos anos an-

teriores, quando o sorteio dos
prêmios acontecia já no mês
de janeiro, desta feita a dire-
ção da CDL resolveu anteci-
par para o dia 28 de dezem-
bro, quando centenas de pes-
soas compareceram à praça
Dr. Gualberto Dantas Fontes,
para acompanhar o sorteio
entre os milhares de cupons
que foram depositados nas
urnas e espalhados pelo co-
mércio da cidade. Após o sor-
teio, os presentes puderam
acompanhar um show com a
banda local Papo Light. A di-
reção da CDL, capitaneada
pela presidente da entidade
Ana Paula Cordeiro França,
acompanhou o sorteio.

Os vencedores desse ano
foram de Candeias, São Fran-

cisco do Conde e Ilha do Bom
Jesus, em Salvador. Veja
quem são os sortudos:

TVs 32’:Sueli dos Santos Bi-
tencourt, moradora da Tv.
David Caldeiras Malembá,
Candeias, comprou no Merca-
dinho Central; Maria Lucia T.
Teles, residente na Rua Ana
Nery, no  Malembá, Candei-
as, cliente da Mega Pisos;
Agilson dos Santos Paiva,
morador da Rua Rui Barbosa,
Centro, Candeias, comprou
na Cometa Calçados; Jucelia
B. Bastos Batista, residente na
Rua Vila Peixoto, no distrito
de Caroba, Candeias, cliente
da MP Construção.

MOTO 0KM: JanailtonNu-
nis de Oliveira, morador da
2ª Travessa do Estádio, Ma-
lembá, Candeias, comprou no
Mercadinho Central; Maria
de Lourdes Mota, moradora
da Rua do Paraíso – Santo An-
tônio, Candeias, cliente da
Fama Móveis; Milena Farias
Conceição, Rua da Chapada –
Ilha Bom Jesus, Salvador,
comprou na loja 11 da Impac-
to Calçados; e Ivonete Silva,
residente da Rua Jordão Cu-
rupeba - Caípe de Cima, São
Francisco do Conde, cliente
da Fama Móveis.

Relação das lojas partici-
pantes

A Princesinha, Bar e Res-
taurante Apolo XI, Bar e Res-
taurante Gil Gil, Beach Surf,
Elane Fashion, Empório X –
Moda Feminina, Home Fit

Candeias Moda Fitness, Labo-
ratório Nossa Senhora de Fá-
tima, Paty Sedução – Sex
Shop, Deny Confecções e Va-
riedades, Distribuidora de Be-
bidas Zé do Quim, Encontro
Supermercado e Panificado-
ra, Impacto Confecções, Lizzy
Instituto de Beleza, Mp Cons-
trução, Mercearia Pinheiro
Machado, Ponto Econômico
Supermercado, Beleza Femi-
nina, Bizu Jeans, Candeias
Presentes, Cometa Confec-
ções, Elegante Móveis, Far-
mácia Reis, Impacto Calça-
dos, Loja Emmanuelle, Opção
da Construção, Planeta Con-
fecções, Planeta Calçados,
Real Calçados, Tropical Calça-
dos, Rações Bacelar, Comer-
cial de Alimentos ZS, A Loji-
nha, World Turismo, ABS
Centro Automotivo, Benetton
Centro Automotivo, Douglas
Materiais para Construção,
Oficina Cebolinha, Panifica-
dora e Lanchonete Nova Can-
deias, Space Filmes, Super-
mercado Almeida, Mercadão
de Carnes, Rhiann Calçados,
Frimaia Carnes, Flora Restau-
rante, Global, Kamilla Pneus,
Ana Paula MakeUp, Luxo e
Bronze Bronzeamento Natu-
ral, Mercadinho Peixoto, Pa-
nificadora e Delícias da Mas-
sa, Costa Hair, Carolaine
Drinks, Di Ótica, Funerária
Pax União, Guimarães Auto
Peças, AntoniettaBijoux, Ba-
zaar, Cacau Show, Casa Nova
Soluções, Casas Havaianas,
Colchões Ortobom, CVC Can-
deias, Empório das Rações,
Farma Fórmula, Filó de Luxo,

Fitti Modas, JR Ótica, Mega
Pisos, Ótica Brasil, Ótica Life,
Ponto da Moda, Restaurante
o Point do Sabor Sapataria
Santana, Maison Silmara Oli-
veira, JPS Variedades, Urba-
na Modas, Comercial Prado,
Patrícia Calmon Hair Hall,
Ótica Estylo Visual, Betinho
Delicatessem, Farmácia G
Galgani, Get Mark, Informar
Galeria, Ótica Visual, Basic e
Chic, C&C Conveniência, Es-
paço de Beleza Sidney Cabe-
leireiro, Mineral Brasil Fit-
ness e Presentes, Ótica Stylo,
Ótica Visão, Depósito Apollo
XI, Lázaro Esquadrias, Aque-
bella Pet Shop, Centro Óptico
Nova Opção, Cometa Calça-
dos, Di Santinni, Embalagem
Nossa Senhora das Candeias,
Fama Móveis, Feras Beach,
Impacto Calçados, Impacto
Confecções, Jô Cosméticos,
Livraria do Povo, Mine Brasi-
leiro, New Surf, Planeta Con-
fecções, Real Calçados, Stylo-
Class, Supermercado Candei-
as, Vannutri, Vig Magazine,
Visual Modas, Fagner Papela-
ria, Cheiro de Moda, Bike Lin-
dão Peças, Mercadinho Cen-
tral, Mercadinho Menezes,
Mercadinho Popular, Merca-
dinho Preço Bom, Mercadi-
nho Zé do Leite, Mercadinho
Carro Cheio, Farmácia Urbis
II, RD Mercadinho, Villa San-
tana.

A Direção da CDL aprovei-
ta para agradecer a cada um
dos lojistas que participaram
da promoção, esperando uma
adesão ainda maior no ano
que vem.

O prefeito de Candeias, Dr.
Pitagoras, iniciou o primei-
ro dia útil de seu mandato,
cumprindo uma promessa
eleitoral, de reabrir a emer-
gência do Posto Médico Luiz
Viana Filho, no bairro da Pi-
tanga, região central da cida-
de. O Posto Médico, que fun-
cionava como emergência há
55 anos, foi fechado na ges-
tão anterior sob protestos da
comunidade e do hoje pre-
feito, que era vereador de
oposição.

Na campanha eleitoral,
D. Pitagoras era cobrado
pela população e assumiu o
compromisso de realizar
esse ato administrativo já no
primeiro de gestão. “Cuidar
é minha missão. Por isso, ti-
nha a convicção de que não
poderia deixar de cumprir
esse compromisso já no pri-
meiro dia. Conversamos
com amigos, funcionários
efetivos da Saúde e monta-
mos uma força tarefa para
podermos reabrir essa emer-
gência. Estou orgulhoso e re-
alizado ao ver essa imensa
multidão de moradores que
voltaram a sorrir em nossa
cidade”.

Os Atendimentos de
Emergência e Urgência esta-

vam sendo realizados na
UPA e no Hospital Ouro Ne-
gro, que ficam fora do cen-
tro da cidade, onde só é pos-
sível chegar com brevidade,
de carro. “Sofremos muito
nestes últimos anos. A Saú-
de de Candeias se tornou um
caos. Qualquer pessoa que
passasse mal no Centro da
cidade precisava ter um car-
ro, que demorava na base de

25 minutos para chegar na
emergência. Quem não tinha
carro, gastava com Táxi em
torno de R$ 65,00, para ir e
voltar. Hoje acabou esse so-
frimento. É muita emoção”,
disse Lêda Maria, moradora
do bairro do Malembá, du-
rante o ato de inauguração

O prefeito Dr. Pitagoras
reconheceu que a emergên-
cia está longe de ter o tama-

nho e a qualidade que a ci-
dade e o povo merecem, mas
afirmou que em breve fará
outras reformas. “Esse é só
o começo de uma nova his-
tória para a cidade. Concla-
mo a comunidade para cui-
dar bem desse patrimônio
que é de todos”, concluiu o
prefeito.

Na tarde da última terça-feira
(9), nosso município recebeu
a visita do secretário de Edu-
cação do Estado, Walter Pi-
nheiro, acompanhado do se-
cretário estadual de Desenvol-
vimento Urbano, Carlos Mar-
tins, que juntamente com o
prefeito Dr. Pitagoras, da vice
Márcia Gomes e do secretário
de Educação Municipal, Jair
Cardoso, realizaram visitas
para fazer um levantamento
das demandas, visando me-
lhorias no ambiente escolar.

O prefeito ressaltou que
esta é uma grande conquista
para Candeias, que foi con-
templada entre as 20 escolas
que terão educação integral

no estado. Essa iniciativa é
importante para inserir diver-
sas atividades complementa-
res. “As parcerias são funda-
mentais para o desenvolvi-
mento de uma boa gestão.
Candeias inaugura um novo
momento, de progresso e de-
senvolvimento. Onde for pre-
ciso, eu irei buscar. Essa é a
minha missão, cuidar da cida-
de, cuidar do meu povo”, afir-
mou o prefeito. A novidade
trazida por Walter Pinheiro é
a implantação da Educação
em Tempo Integral no colégio
Polivalente, que ofertará 320
vagas para o 1º ano do ensino
médio.
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Empresário de Candeias
se queixa da Coelba

Ambulância cedida pelo Governo do Estado
é entregue à população de Candeias

O governador Rui Costa entregou as chaves da ambulância ao prefeito Dr. Pitagoras,
ao deputado Pastor Sargento Isidorio e à secretária de Saúde Soraia Cabral

Fonte: Ascom/PMC e Redação

Abdias Alves

O Canal do Sertão Baiano
entra no orçamento da União

Os prepostos da Steel fa-
zendo os reparos na rede
elétrica da rua Rio de Ja-
neiro em pleno horário co-
mercial

Troca de Comando na 1ª. CIPM de Candeias

O comandante do Policiamento da Região Metropolita
de Salvador, Cel. Luziel Andrade, presidiu a cerimô-
nia de transmissão do comando da 10ª CIPM

Dr. Brivaldo é o pioneiro em Ortodontia na cidade

Dr. Brivaldo Valgueiro

Pesquisa de Rildo Silva  Com
informações do Site Colgate

Em ato público realizado no
último dia 13 de janeiro, na
área externa do Posto Luiz Vi-
ana Filho, no bairro da Pitan-
ga, reaberto no primeiro dia
útil da nova gestão, o prefeito
Dr. Pitágoras Ibiapina e a se-
cretária de Saúde, Soraia Ca-
bral, entregaram à população
candeense o segundo equipa-

mento (uma ambulância zero
quilômetro) de relevante im-
portância para a cidade.

A ambulância foi uma ces-
são do Governo da Bahia e re-
sultou de uma emenda parla-
mentar do deputado estadual,
Pastor Sargento Isidório,
apresentada na Assembleia
Legislativa da Bahia, dentro

das cotas de cada parlamen-
tar.

O equipamento foi entre-
gue em solenidade na Gover-
nadoria, pelo governador Rui
Costa, no dia 11 passado, ao
prefeito Dr. Pitagoras, à secre-
tária de Saúde, Soraia Cabral
e ao próprio deputado estadu-
al Sargento Isidório.

O veículo está avaliado em
R$ 79,200 (setenta e nove mil
e duzentos reais) e é equipa-
do com oxigênio e ar condici-
onado, além de outros itens
inerentes ao equipamento,
que vem aumentar a frota de
ambulâncias do município.

Candeias foi uma das 48
cidades que receberem o equi-
pamento do Governo do Esta-
do nesta primeira etapa do
programa. Segundo a secretá-
ria municipal de Saúde, Soraia
Cabral,  a ambulância vai ficar
à disposição do Posto Médico
Luiz Viana Filho, uma reivin-
dicação da população desde o
fechamento da emergência em
abril de 2014.

Durante o mandato de ve-
reador, o prefeito Dr. Pitago-
ras combateu a decisão e, na
campanha eleitoral, em 2016,
garantiu aos eleitores que a
unidade voltaria a funcionar
como posto de atendimento
de urgência e emergência no
primeiro dia útil depois da
posse, o que aconteceu em 02
janeiro último, atendendo aos
apelos da população que ficou
prejudicada durante o perío-
do do fechamento.

O deputado federal José
Carlos Aleluia (DEM-BA)
conseguiu incluir no orça-
mento da União de 2017 re-
cursos da ordem de R$ 15
milhões, com destinação à
Codevasf, para a elaboração
do projeto básico do Canal
do Sertão Baiano.  “Relator
do orçamento, o senador
Eduardo Braga (PMDB-
AM) acolheu nosso pedido.
Senão, esse projeto de suma
importância ficaria parado,
depois de ter sua viabilida-
de atestada nos estudos re-
alizados”.

Também chamado de
Eixo Sul da Transposição do
Rio São Francisco, o Canal
do Sertão Baiano é um sis-
tema adutor de multiuso
com captação na margem
direita do Rio São Francis-
co, que tem por finalidade
reforçar o suprimento de
água das bacias hidrográfi-
cas dos rios Salitre, Para-
guaçu, Jacuípe, Curaçá-
Vargem, Macururê, Tourão-
Poções, Itapicuru e Vaza-
Barris.

A medida depois de exe-
cutada vai garantir a segu-

rança hídrica a 44 municí-
pios do semiárido baiano,
além de assegurar a implan-
tação total dos 30 mil hec-
tares do Projeto Salitre de
Irrigação e não apenas os
atuais cinco mil hectares.
“Demos mais um passo im-
portante para transformar
em realidade o Canal do
Sertão Baiano que, além de
levar água para o abasteci-
mento humano, vai criar
condições ao desenvolvi-
mento social e econômico
de uma região massacrada
pela seca”, assinala Aleluia.

Ex-prefeito de Juazeiro,
uma das cidades que serão
atendidas pela iniciativa, o
também ex-deputado fede-
ral Jorge Khoury comemo-
rou a inclusão do projeto no
orçamento da União. “Asse-
gurada a elaboração do pro-
jeto, a Bahia depois precisa
se unir para levantar os re-
cursos necessários à realiza-
ção do Canal do Sertão Bai-
ano, que beneficiará mais
de 1,5 milhão de baianos
que vivem no semiárido”.

Fonte: Ascom:
Dep. Aleluia

O empresário Eduardo Xavi-
er, dono das lojas Sansil Ma-
teriais de Construção, denun-
ciou ao jornal O Candeeiro, o
que ele chamou de “irrespon-
sabilidade” da Coelba e da
sua prestadora de serviço, a
Steeel.

De acordo com o empre-
sário, em menos de 50 dias,
o fornecimento de energia
elétrica na rua Rio de Janei-
ro, no bairro da Pitanga, aon-
de fica a matriz da sua empre-
sa, foi interrompido umas
quatros vezes, prejudicando o
funcionamento do seu esta-
belecimento e de muitos ou-
tros que ficam no logradou-
ro.

Segundo Xavier, os pre-
postos da Steel simplesmen-
te chegam sem avisar e desli-
gam a rede elétrica, causan-
do um verdadeiro transtorno
para os funcionários e clien-
tes, que ficam impossibilita-
dos de fazerem as suas com-
pras.

Ainda de acordo com
Eduardo Xavier, ele já ques-
tionou a Coelba e essa diz que

não pode fazer nada. O em-
presário diz que vai acionar
os órgãos competentes para
que seja ressarcido dos pre-
juízos, uma vez que sempre
que falta energia, todo o seu
sistema de informática sai do
ar e a empresa fica impossi-
bilitada de funcionar, sem fa-
lar nos danos financeiros que
são acometidos para a empre-
sa.

Coincidentemente, no úl-
timo dia 5 de janeiro, a nossa
reportagem estava na loja
Sansil, quando mais uma vez
faltou energia.

Uma solenidade militar reali-
zada na manhã do último dia
24 de janeiro, na sede da Base
de Operações da 10ª Compa-
nhia Independe da Polícia Mi-
litar, em Candeias, marcou a
passagem de comando daque-
la unidade policial.

Depois de um ano e
onze meses no comando da
10ª CIPM, o major Eduardo
Almeida - nomeado sub-co-
mandante do 6º Batalhão da
Polícia Militar, em Senhor do
Bonfim, no norte do Estado -
foi substituído pelo major
Paulo Cesar Luz Nunes, que
deixa a assessoria jurídica do
Comando Geral da Polícia Mi-
litar para assumir o comando
do policiamento dos municí-
pios de Candeias, São Francis-
co do Conde, Madre de Deus
e São Sebastião do Passé, que
juntos somam quase 200 mil
habitantes.

A cerimônia de trans-

missão de comando foi presi-
dida pelo Comandante do Po-
liciamento da Região Metro-
politana de Salvador, Coronel

Luziel Andrade Oliveira, que
representou o comandante
Geral da Polícia Militar, coro-
nel Anselmo Brandão, que es-

tava em missão especial no
município de Bom Jesus da
Lapa.

Os prefeitos de Candei-
as, Pitagoras Ibiapina; São
Francisco do Conde, Evandro
Almeida e de São Sebastião do
Passé, Breno Konrad, presti-
giaram a solenidade, que teve
ainda, as presenças do depu-
tado estadual, Pastor Sargen-
to Isidório e dos presidentes
das Câmaras de Vereadores de
Candeias, Fernando Calmon e
Madre de Deus, Mardem Les-
sa.

Também participaram
da cerimônia, o vice-prefeito
e secretário de Governo de São
Francisco do Conde, Carlos
Aberto Bispo (Nem do Caípe)
e de São Sebastião do Passé,
Fábio Argolo; vários vereado-
res e secretários municipais,
além de outras autoridades e
do empresário Walfredo Ba-
rão Mello Teixeira.

Brivaldo Valgueiro de Carva-
lho é cirurgião dentista forma-
do pela Universidade Federal
de Pernambuco,  em 1988, e
possui duas especializações
em ortodontia.  A primeira,
pela Universidade  Castelo
Branco, em São Paulo, no ano
de 1992, e a segunda, pela Fa-
culdade Mozart, em 1994.  Ele
é  um dos pioneiros em orto-
dontia em Candeias, quando
deu inícioa esse tratamento
em sua clínica, na rua 02 de
Fevereiro, centro da cidade.
Atualmente o Dr. Brivaldo
tem uma das mais equipadas
clínicas odontológicas de Can-
deias, localizada na Rua do
Cajueiro.

Ortodontia é uma espe-

cialidade odontológica que
corrige a posição dos dentes e
dos ossos maxilares posicio-
nados de forma inadequada.
Dentes tortos ou dentes que
não se encaixam corretamen-
te são difíceis de serem man-
tidos limpos, podendo ser per-
didos precocemente, devido à
deterioração e à doença peri-
odontal. Também causam um
estresse adicional aos múscu-
los de mastigação que pode
levar a dores de cabeça, sín-
drome da ATM e dores na re-
gião do pescoço, dos ombros
e das costas. Os dentes tortos
ou mal posicionados também
prejudicam a  aparência. O
tratamento ortodôntico torna
a boca mais saudável, propor-
ciona uma estética agradável
e dentes com possibilidade de
longevidade. Quem usa
aparelho ortodôntico sabe que
ele acaba se tornando um
acessório de beleza, como os
óculos, por exemplo. Por isso,
de acordo com a vaidade de
cada pessoa, a cor e modelo
escolhidos fazem toda dife-
rença. Os aparelhos podem

ser prateados, coloridos,
transparentes ou até mesmo
invisíveis. Existem inúmeros
tipos para cada tipo de má
oclusão, mas podemos gene-
ricamente dividir em apare-
lhos fixos e móveis que podem
ter efeitos nos dentes (orto-
dônticos) e na estrutura óssea
que sustenta os dentes (orto-
pédicos).

Aparelho fixo - Esse é o tipo
mais comum. Possui bandas,
fios e/ou braquetes. Os dentes
são puxados, movendo-se gra-
dualmente em direção à posi-
ção correta Por não permitir
a remoção, não dependemos
muito da colaboração ou uti-
lização por parte do paciente
para obter resultados efetivos.
Com esse aparelho consegue-
se movimentos precisos dos
dentes, porém exige um cuida-
do maior na sua higienização.
Além disso, os aparelhos fixos
atuais estão muito mais ana-
tômicos e confortáveis para a
boca.

Aparelho fixo estético -
Possui a mesma função que o
aparelho de metal: corrigir
dentes tortos e desalinhados.
Porém, esse modelo é feito de
materiais transparentes, man-

tendo assim uma melhor es-
tética quando comparado ao
metálico. Os braquetes são fei-
tos, em geral, de policarbona-
to, porcelana ou safira. Além
de super discreto, eles não
desgastam e proporcionam
mais segurança e beleza ao
sorriso do paciente. A procu-
ra por esse tipo aumenta cons-
tantemente. É uma excelente
opção para quem quer e pre-
cisa corrigir a má formação
sem deixar de lado a estética
e a aparência.

Aparelho móvel - Muito efi-
caz para crianças com ou sem
dentição definitiva. Em geral,
até uns 12 anos de idade é
aconselhável esse tipo de apa-
relho. Explicando de uma for-
ma bem simples, o aparelho
móvel tem a função de man-
ter os dentes na posição cer-
ta, por isso, ele é indicado após
a retirada do aparelho fixo
para conter o desalinhamen-
to dos dentes. Mesmo que seja
móvel, seu uso deve ser cons-
tante. Deixar de usá-lo regu-
larmente pode prejudicar
todo o resultado do tratamen-
to.

Expansor palatino- Muita
gente nem conhece, mas o ex-

pansor palatino é também um
tipo de aparelho. Esse mode-
lo promove um ganho trans-
versal na largura do palato
(céu da boca) sendo indicado
em jovens para corrigir mor-
didas cruzadas, ou seja, quan-
do a região posterior do arco
superior estão estreitos em
relação ao inferior, além de
ganho de espaço para dentes
anteriores apinhados. Para
obter o mesmo resultado em
adultos, muitas vezes é neces-
sária uma intervenção cirúrgi-
ca. Por isso, insistimos na ve-
lha máxima de que quanto
mais cedo for tratado, melhor.
A procura do tratamento or-
todôntico pelos pais para os
seus filhos está cada vez mais
consciente, seja pela indicação
do odontopediatra ou pelo seu
médico pediatra. Mas o bom
é que não temos idade “máxi-
ma” para começar a correção,
os adultos também se benefi-
ciam com tratamentos mais
eficientes e estéticos.”.

Aparelho lingual- Para ca-
sos mais simples, de curta du-
ração, o aparelho lingual cos-
tuma ser o mais indicado. Ele
também é considerado um
aparelho da ortodontia invisí-
vel, já que os braquetes são

colados na parte interna dos
dentes, ficando em contato
com a língua, ou seja, os den-
tes escondem o uso do aces-
sório. Sua funcionalidade é a
mesma de um aparelho fixo.
Além do ganho estético, o
modelo é indicado para prati-
cantes de esportes de maior
contato, já que uma pancada
na região da boca pode provo-
car traumas ocasionados en-
tre o impacto e o aparelho e,
com isso, cortar a boca.

Tratamento e cuidados -
Agora que você já conhece
melhor sobre cada tipo de
aparelho, é hora de conversar
com seu dentista para enten-
der qual se encaixa melhor no
seu tratamento e, claro, na sua
arcada dentária. Afinal, inde-
pendente do tipo escolhido, o
importante é realizar o trata-
mento de forma adequada,
com consultas periódicas ao
dentista e uma completa
higienização, incluindo sem-
pre o aparelho nessa limpeza.
As escovas interdentais são
ótimas opções para quem usa
aparelho, consulte seu dentis-
ta para mais informações.
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Fonte e Foto: AGECOM /PMSFC

*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS *SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS
Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo Antônio Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

A melhor comida a
Quilo da nossa regiãoRestaurante O Braseiro

ALUGO GALPÕES

EM CANDEIAS
Galpão com: 600 m² com escritório e
banheiro e área externa para estaciona-
mento para carga e descarga de 700 m².

GALPÃO com: 360m² com escritório e banheiro
com área de estacionamento para carga e
descarga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Prefeitura abre
inscrições para
acesso aos
ônibus
universitários

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

CONTATO

O Candeeiro
Leia, anuncie

e divulgue

Eduardo Xavier
recebe o Título
de Cidadão
candeense

Estão abertas as Matrículas
da rede municipal em SFC

Unilab oferece 154
vagas de graduação
em São F. do Conde

A Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd) da Unilab - Univer-
sidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira lançou na última sexta-
feira (20), o edital Sisu/Uni-
lab 2017.1 que oferece 427 va-
gas, das quais, 154 vagas são
para os cursos de Humanida-
des (1º ciclo) e Letras -Língua
Portuguesa (Licenciatura),
para o Campus dos Malês, em
São Francisco do Conde.

O Sisu é o sistema infor-
matizado do Ministério da
Educação, por meio do qual
instituições públicas de Ensi-
no Superior oferecem vagas a
candidatos participantes do
Enem.

Eduar Xavier recebeu o Tí-

tulo de Cidadão Candeense

da vereadora Rita Loura

Toni Gleidosn

assume o Meio

Ambiente

Jarinho foi
nomeado para
a Secretaria de
Governo

O ex-vereador Jarinho as-
sumiu a importante Se-
cretaria de Governo

Nem de Barão
na secretaria de
Esportes

Secretário Nem de Barão

O empresário Walfredo Mello
Teixeira Filho ou simplesmen-
te Nem de Barão, um dos des-
portistas mais apaixonados de
Candeias, foi nomeado pelo
prefeito Dr. Pitagoras para
assumir a secretaria de Espor-
tes do município.

Nem de Barão que já havia
assumido a mesma secretaria
por menos de trinta dias, du-
rante a administração interi-
na do ex-vice-prefeito Bom
Jorge, que assumiu a prefeitu-
ra por alguns dias com o afas-
tamento do ex-prefeito Sar-
gento Francisco, já apresen-
tou vários projetos ao chefe do
Executivo e espera fazer uma
gestão que valorize o esporte
no município, dando condi-
ções aos jovens da prática es-
portiva.Cartão Planserv já está

disponível pelo celular

O beneficiário do Planserv já
pode acessar o cartão do pla-
no pelo celular. Para isso, bas-
ta digitar no navegador do dis-
positivo móvel o endereço ele-
trônico do Planserv, que dá
acesso ao Planserv Mobile, cli-
car na área Beneficiário e op-
tar pelo Cartão Beneficiário.
Depois, entrar com login e se-
nha já cadastrados, visuali-
zando em seguida as imagens
dos cartões do titular, depen-
dentes e agregados. Basta es-
colher um e a imagem apare-
ce na tela. Para maior facili-
dade, o beneficiário pode sal-
var a figura na galeria, através
do print screen do dispositivo.

O beneficiário que ain-
da não possui login e senha
poderá cadastrá-los de forma
rápida e fácil no próprio Plan-
serv Mobile, na área de Car-

Fonte: Ascom/Planserv

tão do Beneficiário, que abre
uma tela para fazer esse regis-
tro com o número de identifi-
cação na assistência. Outra
opção de cadastro é pelo site
do Planserv no computador.
Basta acessar no menu prin-
cipal o bloco Beneficiário, de-
pois Serviços Online, onde é
possível realizar o procedi-
mento. O cadastro no site
também permite a impressão
do cartão Planserv. 

“Essa é uma das medi-
das que visam facilitar ainda
mais a vida dos cerca de 500
mil beneficiários da assistên-
cia, já que o acesso ao serviço
solicitado, seja consulta ou
exame, poderá ser feito com a
apresentação do número indi-
cado no cartão”, afirma a co-
ordenadora geral do Planserv,
Cristina Cardoso.

Georgem Moreira comanda a
Secretaria de Administração

Sec. Georgem Moreira

O bacharel em Direito e con-
tabilista Georgem Moreira
foi o escolhido pelo prefeito
Dr. Pitagoras para comandar
a secretaria de Administra-
ção da Prefeitura de Candei-
as. Uma escolha que levou
em consideração a grande
capacidade desse profissio-
nal que é uma referência nos
meios político e empresarial
da cidade.

Georgem administra um
dos escritórios de Contabili-
dade mais credenciados de
Candeias e está levando para
a administração do prefeito
Dr. Pitágoras a sua grande
experiência e credibilidade.

Muito querido na cidade,
Georgem Moreira, além de
um profissional capacitado,
é um político transparente e

preocupado com os destinos
de sua terra. É, portanto, um
grande quadro, que certamen-
te fará um grande trabalho à
frente da Secretaria de Admi-
nistração.

O jovem Toni Gleidson
(foto), presidente do Diretório
Municipal do Partido Verde,
assumiu a secretaria do Meio
Ambiente com a missão de
desenvolver um trabalho vol-
tado para honrar a tradição do
PV, que é defender e preser-
var a natureza.
A indicação de Toni para o
cargo foi do vereador Silvio
Correia, primeiro parlamen-
tar eleito pelo Partido Verde
em Candeias.

O prefeito Pitagoras Ibiapina-
nomeou para a Secretaria de
Governo, o ex-vereador Jario
Santos Silva, o Jarinho, que
vai comandar uma das mais
importantes pastas da admi-
nistração municipal, respon-
sável pelas principais decisões
da gestão, como a política de
comunicação social do muni-
cípio, assessoramento direto
com o chefe do Executivo e o
relacionamento com o Poder
Legislativo.

Com uma vasta experiên-
cia, Jarinho já foi três vezes
vereador (1997/2000),
(2001/2004) e (2009/
2012),além de ser eleito vice-
prefeito em 2004, na chapa
encabeçada por Maria Maia.

Jarinho foi o primeiro po-
lítico a se engajar na pré-cam-
panha de Dr. Pitagoras ainda
em 2015, quando passou a in-
tegrar o grupo que defendia a
candidatura do prefeito.

O empresário Eduardo Xavi-
er, dono das lojas Sansil, um
candeense por adoção, já que
nasceu em São Francisco do
Conde, mas que desde a infân-
cia mora em Candeias, acaba
de ser contemplado com o Tí-
tulo de Cidadão Candeense,
uma justa homenagem a um
homem que sempre honrou a
cidade onde vive, constituiu
família e é pai de três filhos.

O Título de Cidadão Can-
deense, outorgado pela Câma-
ra Municipal de Candeias a
Eduardo Xavier, foi uma indi-
cação da vereadora Rita Lou-
ra e foi entregue numa soleni-
dade realizada no final do ano
passado naquela Casa Legisla-
tiva.

A prefeitura de Candeias ini-
ciou no último dia 9 de janei-
ro, as inscrições para o acesso
ao transporte universitário e
seus respectivos roteiros. Os
estudantes que tem direito ao
transporte devem fazer o re-
cadastramento, sob pena de
ficar sem acesso ao ônibus.
Essa ação vale, inclusive, para
estudantes que necessitem ter
acesso ao transporte universi-
tário, já neste mês de Janeiro.

O recadastramento é ne-
cessário para que a nova ges-
tão consiga organizar os rotei-
ros dos ônibus. São necessá-
rios para o recadastramento
os seguintes documentos:

Comprovante de Matricu-
la 2017.1 carimbado e assina-
do pela IES, bem como a gra-
de específica dos dias de au-
las; Protocolo do Semestre
2016.1; Título de Eleitor Ori-
ginal; Comprovante de Resi-
dência do mês atual de con-
cessionário de serviços públi-
cos, como Embasa ou Coelba
– Original e Cópia.

O horário de atendimento
será das 08:00 hs às 16:00 hs,
na casa do Transporte Univer-
sitário, na Rua 7 de Setembro,
número 241, Centro.

São Francisco do Conde segue
com o processo de matrículas
da rede municipal de ensino
que foi iniciado no dia 23 para
Educação Infantil. Ensino
Fundamental I, Ensino
Fundamental II e EJA. Este
ano as matrículas passaram a
ser informatizadas.

“Esse ano nós estamos
tendo pela primeira vez a
matrícula informatizada de
toda rede, o que implica em
mais rapidez, maior
organização e maior conforto
em um ambiente mais
organizado, aquilo que
merece a nossa população.
Nós temos vagas disponíveis
para todas as famílias de São
Francisco do Conde, o que
ocorre é que algumas pessoas
priorizam colocar seus filhos
em determinadas escolas,
pela questão da estrutura, da
localização e, por isso,
algumas escolas acabam as
vagas mais rápido. E nesse
caso, nossa equipe direciona
para as escolas que têm vaga

disponível”, destacou o
secretário da Educação
Marivaldo do Amaral.

No ato da matrícula, os
alunos deverão apresentar
originais e entregar fotocópia
dos seguintes documentos:
histórico escolar original,
Certidão de Nascimento, RG,
CPF, 02 fotos 3×4 recentes,
comprovante de residência,
número do NIS e o número do
cartão do SUS.

No caso de alunos menores
de 18 anos, no ato da
matrícula, deverá ser
apresentada a seguinte
documentação dos pais ou
responsáveis: Documento
comprobatório de vínculo de
parentesco, tutela, guarda ou
adoção, bem como Certidão
de Nascimento, Carteira de
Identidade, CPF,
Comprovante de Residência,
NIS (do titular do Bolsa
Família que o aluno é
dependente), Cartão Cidadão
e PAS (se tiver).
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Prefeitura de Camaçari recolhe cinco
mil toneladas de lixo em operação
emergencial e regulariza coleta

Depois de começar o Ano
Novo sofrendo o caos de mais
de cinco mil toneladas de lixo
acumuladas pelas ruas e orla
da cidade, a população de Ca-
maçari já respira aliviada. A
ação imediata do prefeito An-
tonio Elinaldo Araújo para re-
solver o problema herdado da
gestão anterior surtiu efeito e,
no último dia 13 de janeiro, o
serviço de limpeza pública do
município ficou normalizado.

“Trabalhamos duro, em
regime de tempo integral,
atendendo todas as demandas
da população para o problema
e livrando o município do lixo
que não foi recolhido pela ges-
tão passada”, comemorou o
secretário de Serviços Públi-
cos de Camaçari Armando
Mansur. Segundo ele os mo-
radores ajudaram indicando
locais onde havia monturos,
possibilitando acionar, quan-

do necessário, as equipes de
emergência. “Ocorreu alguma
dificuldade de acesso dos veí-
culos em função de ruas es-
treitas, mas conseguimos con-
tornar e recolher o lixo”, dis-
se.

Para remover em tempo
recorde a grande quantidade
de resíduos espalhada pela ci-
dade, que amontoada enche-
ria cinco campos oficiais de
futebol com dois metros de
altura de lixo, foi organizada
uma verdadeira operação de
guerra.

“Desde o último dia três,
após a ordem de serviço do
prefeito, montamos uma equi-
pe com mais de 600 trabalha-
dores, divididos em três tur-
nos, que estiveram em ativida-
de 24 horas sem parar com o
objetivo de deixar Camaçari
limpa”, informa Jorge Barre-
to, coordenador operacional

da Naturalle Tratamento de
Resíduos, empresa vencedora
da contratação emergencial
para o serviço municipal de
limpeza pública.

Além do batalhão de traba-
lhadores, diz Barreto, na re-
moção de verdadeiras monta-
nhas de lixo foram usados 18
veículos compactadores, três
retroescavadoras, caçambas
basculantes, tratores, cami-
nhões, varredeira de grande
porte, roçadeiras e outros
equipamentos. Na operação,
foram coletadas em média 595
toneladas de resíduos por dia.

A orla foi a região de Ca-
maçari mais atingida pelo
acúmulo de lixo. Nela se con-
centravam 60% dos resíduos,
sendo que os demais 30% lo-
calizavam-se na periferia e
10% no centro da cidade.
“Nesta época do ano, com o
Verão, a população flutuante

cresce bastante com a maior
frequência de banhistas e tu-
ristas nas praias, aumentando
significativamente a produção
de resíduos, que estavam sem
coleta”, explica Barreto.

Houve casos como os das
praias de Arembepe e Jauá,
em que a quantidade de lixo
amontoado era tanta que es-
tava dificultando até o tráfe-
go de veículos e impedindo as
pessoas de andarem pelas cal-
çadas. “Mais do que esse in-
conveniente, essa situação
ameaçava a saúde pública em
razão de atraírem insetos e
roedores que são vetores e
proliferam doenças”, observa
Barreto.

De acordo com o coorde-
nador da Naturalle, a empre-
sa está focada na regulariza-
ção do serviço de limpeza para
minimizar os impactos e o
desconforto que foi gerado à
população de Camaçari. “Tra-
balhamos em conformidade
com o conceito da sustentabi-
lidade e ecoeficiência, respei-
tando o meio ambiente, sem-
pre produzindo mais com o
menor impacto possível”.

Além da coleta de lixo, a
Naturalle está prestando os
seguintes serviços em regime
emergencial à Prefeitura de
Camaçari: coleta e transporte
de resíduos domiciliares, co-
leta seletiva, varrição manual
mecanizada, limpeza mecani-
zada de praia, capinação me-
canizada, lavagem de vias pú-
blicas, limpeza de lagoas e/ou
espelhos d’água, coleta de re-
síduos de construção e demo-
lição, roçagem mecanizada de
áreas verdes, recebimento, tri-
agem e reciclagem de resídu-
os de construção, demolição e
resíduos volumosos.

Fonte e Foto:

Ascom/Naturalle

Algumas  ruas do centro da cidade precisram serem lavadas com água e sabão

Ortoclínica Candeias é
referência odontológica
na cidade e região

INFORME PUBLICITÁRIO

A Ortoclínica fica na Avendida Antônio Patterson, no
1º andar do prédio da Cometa Calçados

Novo prefeito
Prefeito de fato e de direito, o Dr. Pitagoras assumiu em 1°. de
janeiro de 2017 a administração do município de Candeias para
os próximos quatros anos. A população candeiense espera que
neste período haja mudanças significativas na cidade. A res-
ponsabilidade política - administrativa que pesa sobre o pre-
feito é colossal. É chegada a hora do eleitor cobrar os compro-
missos assumidos durante a campanha eleitoral. É fato notó-
rio que a credibilidade dos políticos brasileiros atingiu o fundo
do poço. O povo brasileiro está indignado diante da corrupção
e da roubalheira que envolve o lado negro da classe política. O
novo prefeito terá um orçamento em torno de  R$ 1 bilhão para
o quadriênio e a população que paga os impostos, taxas e con-
tribuição de melhorias quer ver resultados.

Novos vereadores - A décima sétima legislatura da Câmara
de Vereadores de Candeias teve inicio no dia 1° de janeiro de
2017 e será composta por 17 vereadores, sendo oito vereadores
reeleitos e nove novatos. Nove fora nada, sabe-se que o poder
do vereador é limitado e o grande feito de muitos vereadores
que passaram pela Casa Legislativa foi conceder títulos de ci-
dadão candeiense a personalidades que se destacaram na ci-
dade. O interessante é que nessas homenagens, surgem pesso-
as que sequer compraram a roupa que veste no comércio de
Candeias e são agraciados com essa honraria pela contribui-
ção no desenvolvimento econômico e social do município. A
entrega destes títulos é sempre motivo de críticas, espero que
a nova legislatura tenha pudor ao escolher os homenageados.

Presidente da Câmara - A eleição do vereador Fernando
Calmon para presidente da Câmara de Vereadores de Candei-
as – Biênio 2017/2018, foi marcada por um grande tumulto e
uma vergonha  generalizada para o Legislativo Municipal. Foi
deprimente para a plateia que aguardava a posse dos vereado-
res, do prefeito e  da vice- prefeita presenciar a um show negro
e imaginável logo após o réveillon. As provocações e ameaças
foram divulgadas através de vídeos postados nas redes sociais
e deixaram a população perplexa diante do baixo nível por parte
de alguns edis. A ética e os bons costumes ficaram de fora da
solenidade.

Novo secretariado - A divulgação e consequentemente a pos-
se do time do primeiro escalão que auxiliará diretamente o
prefeito Dr. Pitagoras causou celeuma no meio político. Alguns
foram elogiados e outros criticados, mas é fato corriqueiro que
o inicio de uma nova gestão é sempre conturbada. Nomear um
time de secretários que agrade a todos os munícipes é algo sur-
real. Os integrantes dos cargos de confiança CC-1 é composto
de ex-secretários, ex vereadores e indicações político-partidá-
rias. Nesse time,  se destacam na escolha do prefeito, o secre-
tário de Educação Jair Cardoso, o secretário de administração
George Moreira e o secretário de governo Jairo Silva.

Nova entrada da cidade - No apagar das luzes, a adminis-
tração passada do município de Candeias inaugurou a primei-
ra etapa de revitalização da entrada da cidade. Um novo calça-
dão, nova iluminação e arborização deram um toque de mo-
dernidade. A obra que é financiada pelo DESEMBAHIA deve
ser estendida até o trevo da entrada do município de São Fran-
cisco do Conde, próximo ao Hospital Medicina Humana na BA
522.  A obra deve chegar também até a entrada do bairro da
Urbis I na BA523.

Até que enfim - A ampliação do viaduto da Nova Brasília
finalmente foi concluído após três anos do  inicio da obra.  A
duplicação da via de acesso ao centro da cidade e também ao
bairro da Nova Brasília foi motivo de críticas à administração
do ex-prefeito Sargento Francisco, que por motivos diversos
emperrou a conclusão do investimento público. Entretanto não
se deve chorar pelo leite derramado, pois é a população que
ganha com este empreendimento e a conclusão da obra não
redime a administração passada que conclui o mandato com
baixa popularidade. Elogios mesmo só do cordão de puxa saco.

Feira na Praça - A crise econômica e o desemprego que asso-
la o município fez um trecho da Praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes se transformar numa feira ao ar livre. Entre a esquina
da Rua São José e da Rua 02 de Fevereiro se vende de tudo:
queijo, jaca, tomate, cebola, batata, cocada, melancia, caju e o
aipim  são alguns dos produtos comercializados. Também se
encontra vendedores de chips para celular, bolsas, tapetes,
antenas e sapatos O assédio a compradores é constante.  Ga-
rantir uma fonte de renda no mercado informal tem sido a sa-
ída para muitos pais de família.

Emergência do Posto Médico - A reabertura da emergên-
cia do posto médico Luiz Viana é um ponto positivo da admi-
nistração do prefeito Dr. Pitagoras Ibiapina. Reinaugurado no
último dia 2 de janeiro, a iniciativa demonstrou uma preocu-
pação do gestor em cumprir uma promessa de campanha elei-
toral e também sinaliza a pasta da saúde como prioridade do
seu mandato. Uma equipe de médicos, de enfermeiros e pes-
soal de apoio administrativo dará plantão de 24h. O prefeito
fez uma visita surpresa à unidade de saúde para verificar o fun-
cionamento da emergência. Segundo comenta-se nos bastido-
res, o gestor fará visitas a várias repartições públicas para con-
ferir o andamento dos serviços prestados à população. Os ga-
zeteiros que coloquem as barbas de molho...

A cidade de Candeias está
bem servida quando o as-
sunto é tratamentos
odontológicos. Com uma
grande oferta de profissio-
nais, a cidade é um polo de
atração para as pessoas que

procuram as mais diversas
especialidades para trata-
mentos bucais e estéticos.

Uma das mais destacadas
profissionais do setor é a es-
pecialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial, Mariana

de Oliveira Lima. Com uma
vasta experiência na área, a
Doutora – como é carinho-
samente chamada por seus
pacientes, é conhecida por
seu carisma,
profissionalismo e pelo tra-
tamento dedicado a adultos
e crianças.

Em sua clínica, a
Ortoclínica Candeias, no pri-
meiro andar acima da Loja
Cometa, na movimentada
avenida Antônio Patterson,
coração de Candeias,
Mariana oferta uma diversi-
dade de serviços que aten-
dem tanto à população local,
quanto aos munícipes de ci-
dades como Madre de Deus,
São Sebastião do Passé e São
Francisco do Conde.

Entre as principais espe-
c i a l i d a d e s ,
estão:Ortodontia, Aparelho

ortodôntico fixo (metálico
e estético ), Aparelho mó-
vel (Ortopedia Funcional),
Aparelho autoligado.

Clínica Geral:Adultos e
crianças, Restauração,
Próteses (Fixa, Roach,
Dentadura), Cirurgias,
Tratamento de Canal,
Clareamento, Estética den-
tal e Implantes.

A Ortoclínica também
oferece tratamentos estéti-
cos de harmonização facial
como Bichectomia, aplica-
ção de Botox (toxina
botulínica) além das lentes
de contatos dentais.

A Ortoclínica Candeias
atende de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas; e
aos sábados, das 8 às 12
horas. A clínica aceita to-
dos os cartões, além, claro,

de pagamentosà vista.
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
Toda Estrutura de Que Você Precisa, Com a Pontualidade Que Você Merece

Site: brunusrentacar.com.br / E-mail: brunos@brunosrentacar.com.br

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho - CRO/BA3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121- Centro Fone: (71) 3601-1863 Candeias-Bahia

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS & CONEXÕES, AZULEJOS
E REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga
Rua da Esperança, 54 - Centro

Fones: (71) 3601-1377 / 3601-3110 Candeias-Ba.

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

Rod. BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082
Ao lado do Posto Millenium - Candeias-Ba.

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar-Centro - Fones: (71) 3601-2089

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade. Confira!

# BATERIAS # EXTINTORES #FARÓIS
# ÓLEOS LUBRIFICANTES # LANTERNAS
# PEÇAS PARA TODAS
AS MARCAS DE CAMINHÕES

PEÇAS E SERVIÇOES PARA TODAS TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

Avenida Antônio Patterso, 196 1º Andar
Em cima da Loja Cometa

Fone: (71) 3601-6309

Correias Industriais - Molas para
Carretas e Vans - Ar Condicionado
Travas Elétricas - Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas
Alinhamento de Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a  Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.

CANDEIAS VAI
GANHAR O
MODERNO

CONDOMÍNIO
QUINTAS DO

BARÃO!
O Condomínio Quintas da Barão, que já está com
cerca de 80 por cento das obras de terraplanagem
prontas e que iniciará a sua comercialização nos
próximos dias, será um dos empreendimentos

imobiliários mais espetaculares da região. Aguarde!

O Condomínio Quintas do Barão fica na Rodovia
Candeias/São Sebastião do Passé, na Antiga
Fazendinha do Barão, no bairro Ouro Negro,
próximo à praça dos Três Poderes, onde estão
localizados a Prefeitura, o Fórum e a Câmara


