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O Candeeiro
BAs 522 e 523 continuam
em estado precário
Duas das mais importantes
rodovias da Região
Metropolitana, as BAs 522 e
523, que ligam os municípios
de Madre de Deus, São
Francisco do Conde e
Candeias à BR 324 e,
consequentemente a
Salvador, continuam sem
receber uma manutenção
adequada por parte do
Derba.

Os pouco mais de 25
quilômentros entre o
viaduto da BR 324, no
distrito de Menino Jesus, e a
cidade de Madre de Deus,
passando por Candeias e
pelo Trevo da Resistência,
estão totalmente
esburacados, com mato no
acostamento e sem
sinalização suficiente.

A situação é ainda pior
em frente ao TEMAT, na
Refinaria Landulfo Alves.
Naquele trecho, de
aproximadamente um
quilômetro, o problema é
crônico. O asfalto já acabou
e as crateras se formam,

Crianças da LBV homenageiam
o diretor de O Candeeiro

Ao completar 57 anos, no
último dia 27 de março, o
diretor de O Candeeiro, José

Foto: Tatiane Oliveira

As crianças da LBV cantaram o “Parabéns pra você”
em homenagem ao feliz aniverariante

ERB e Dow
firmam
parceria

A ERB - Energia Renovável
do Brasil inaugurou no
último dia 26 de março, no
Cia Norte, em Candeias, a
sua planta de cogeração e irá
fornecer energia para Dow
Brasil. As empresas
estabeleceram contrato de
18 anos para fornecimento
de vapor e energia.Inauguração da planta da ERB em Candeias

Foto: Marcos Oliveira

O trecho em frente ao TEMAT, da Refinaria Landulfo Alves, é um dos mais precários da rodovia

tornando o trânsito lento e
perigoso, causando vários
transtornos aos motoristas.

É importante frisar que
essa rodovia é utilizada,
principalmente, por
motoristas de caminhões e
carretas que vão buscar
combustíveis na RLAM,
portanto, com cargas
perigosas, o que aumenta
ainda mais o risco de graves
acidentes.

Recentemente o prefeito
de Candeias, Sargento
Francisco, esteve com o
governador Jaques Wagner
e, entre as reivindicações
feitas pelo chefe do
Executivo candeiense ao
Governador, está
exatamente a recuperação
da BA 522, que passa no
perímetro urbano da
cidade.

Enquanto o governo não
toma uma providência, os
motoristas que usam as duas
rodovias vão sofrendo as
consequências da
ineficiência do Estado.

Eduardo dos Santos, foi
supreendido com uma bela
e emocionante homenagem

prestada pelas crianças que
são atendidas pela Legião da
Boa Vontade - LBV, no
bairro da Ribeira, em
Salvador.

O aniversariante teve
direito a bolo, ganhou
presente e ainda foi
agraciado por uma linda
apresentação do coral
formado pelas crianças da
Instituição.

VALTÉRIO

VENDO APARTAMENTO
EM FEIRA DE SANTANA

Três quartos, uma suíte, uma vaga
de garagem, Condomínio fechado

com porteiro 24 h, piscina, quadra
poliesportiva, salão de festas,

áreas comuns amplas e
ajardinadas, varanda, área de
serviço, quarto e banheiro de

empregada.

R$ 180.000,00

Fones: (71)
3451-2008 / 9987-0469
9946-5948 / 9959-4648

9158-0785
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ATT informa suas linhas para a região
A empresa Atlântico
Transportes e Turismo
serve a região com
diversas linhas, confira: de
Madre de Deus para
Simões Filho e Vice Versa
são  10 horários,
começando às 5:20 da
manhã até 17:30 da tarde;
de Madre de Deus para
Passagem dos Teixeira
são 6 horários, com saídas
a partir das 5:45 da
manhã, com o último às
18:10; de Madre de Deus
para a Estação da Lapa
são: 15 horários, come-
çando às 5:00 da manhã,
encerrando às 19:20 da
noite; do distrito de Passé
para a Estação da Lapa
são 3 horários saindo às
5:30, 9:30 e 15 horas,
voltando às 7:00, 12:00 e
18 horas; de São

Francisco do Conde para a
Estação Rodoviária de
Salvador são 8 horários,
com a saída às 5:15 até as
19 horas, com retorno das
6:30 até as 20 horas; de
Candeias para São
Sebastião do Passé são 22
horários, saindo às 5:20 da

manhã, com retorno às
19:20; nos Domingos e
feriados são 106 horários
saindo de Candeias para
Madre de Deus a partir de
5:20 da manhã, com saí-
das a cada 10 minutos,
com a última saída às 2
horas da manhã

ATT: conforto, pontualidade e segurança

CLÍNICA MARIA ALBANO
A sua Policlínica

Dra. Alday Célia de
Souza

Diretor Técnico Médico
CRM-BA 9157

Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Coloproctologia, Dermatologia, Endoscopia Digestiva e
Gastroenterologia, Teste Ergométrico, MAPA, Holter e

Ecocardiografia, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia e
Mamografia, Fisioterapia, Medicina Física e Reabilitação,

Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia,
Otorrinolaringologia, Raio X, Urologia e Exames Laboratoriais.

PARTICULAR E CONVÊNIOS

Veja as especialidades que oferecemos:

Rua Teixeira de Freitas, nº 10 – Candeias-Bahia – Fone: (71) 3311-1900

CHOVA OU FAÇA SOL, SINTA-SE
PROTEGIDO PELA LARANJEIRAS TOLDOS

BA 522, Km 27 - Em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal
Fones: (71) 3605-0009 / 9233-4306 / 81375847 - Candeias-Ba.

E-mail: sac@laranjeirastoldos.com.br
Site: www.laranjeirastoldos.com.br

Toldos de Diversos Tamanhos, Sanitários Químicos,
Palcos, Pórtico, House-Mix, Camarim, Passarela,

Torre-Fly, Arquibancadas Fechamaentos e Tablados

AQUI VOCÊ  ENCONTRA PARA LOCAÇÃO

Cartunista Valtério é atração no
encontro dos aposentados BB

A “modelo” exibe com a
caricatura feita por
Valtério na AABB

O vice-presidente
patrimonial da AABB,
João Elízio, vira
“modelo” para o traço
de Valtério

Durante o Encontro
Nacional dos Aposentados
do Banco do Brasil,
realizado entre os dias 6 e
12 de abril, na sede da
AABB, em Piatã, Salvador,
o cartunista Valtério, que
também é aposentado do
BB, aproveitou o evento
para exercitar o seu traço e
caricaturar os
participantes.
Na oportunidade, Valtério
aproveitou e relançou o seu

livro “Criaturas -
Caricaturas ao Vivo”,
lançado originalmente em
novembro do ano passado.

Tatiana Oliveira

Reconhecido pela LBV –
Legião da Boa Vontade,
como importante parceiro
dessa instituição, o
jornalista José Eduardo dos
Santos foi homenageado no
dia 27 de março, ocasião em
que completara 57 anos, na
sede da ONG, em Salvador.

Com muita gentileza e
num clima de sincera
emoção, o jornalista foi
recebido pelos assessores de
imprensa Tatiane de
Oliveira Silva e Nizete Souza,
no Centro Comunitário de
Assistência Social da LBV,
no prosaico bairro da
Ribeira (aquele famoso
pelos incríveis sabores de
seus picolés). Por sinal, o
“parabéns para você” foi
cantado por um público que
ama essas guloseimas
geladas. Nada menos do que
30 crianças saudaram
Eduardo, levando-o aos
prantos, na execução do
coral mírim, formado por
meninos e meninas
atendidos pelos projetos
sociais da entidade.

Não é a primeira vez que
a LBV homenageia José
Eduardo. Essa delicada ação
já ocorreu na cidade de
Candeias, quando Nino de
Jesus (assessor na época) e

Nizete se deslocaram até a
região metropolitana,
deixando Eduardo muito
honrado; assim como, ele já
foi pego de  surpresa no
prédio em que mora, na
capital baiana, quando um
grupo de crianças da LBV
foram cantar “o parabéns
pra você”. Todo ano, a
emoção fala mais alto diante
da alegria radiante da
meninada, da qual ganha
beijos e abraços,
simbolizando a união entre
O Candeeiro e a LBV.

Desde a fundação do
jornal que leva “informação
com clareza” para Candeias
e região, assim como para
locais estratégicos do Brasil
(visto que O Candeeiro é
enviado religiosamente para
formadores de opinião de
todo o país)  o diretor-
presidente José Paiva Neto
tem seus belos artigos
publicados no jornal. Por
sinal, a coluna de Paiva Neto
– que além de escritor é
educador, compositor,
radialista e  jornalista – é
uma das sessões mais lidas
do impresso.

A equipe de O Candeeiro
deseja que essa parceria
dure ainda muitos e muitos
anos. Afinal, é dever de um
jornalismo sério contribuir
para o benefício da
sociedade como um todo,

valorizando iniciativas
como as da LBV, que fazem
a diferença e semeiam
solidariedade.

A LBV
Através da Pedagogia do

Afeto, aplicada à crianças de
até 10 anos de idade, e da
Pedagogia do Cidadão
Ecumênico, ministrada para
quem tem a partir de 11 anos,
a LBV forma jovens para
atuarem em nossa
sociedade, através de
princípios e valores que dão
o alicerce para a construção
de cidadãos de bem. Tais
propostas pedagógicas de
vangarda foram criadas pelo
educador Paiva Netto, que
prioriza a Espiritualidade
Ecumênica na perspectiva
de garantir uma Cultura da
Paz.

Através da solidariedade
de voluntários e parceiros,
a LBV vem transformando a
vida de muita gente!  São
mais de 70 unidades
socioassistenciais, lares
para idosos e escolas,
levando educação e afeto
para quem mais precisa.
Entre no site da LBV e saiba
mais sobre essa entidade
séria, que já está atuando
internacionalmente, sempre
com clareza e
transparência!

 www.lbv.org

Como minha empresa
ajuda a mudar?

Diversos projetos
realizados pela LBV
possuem isenção do
imposto de renda. Assim,
você pode deduzir até 100%
do valor doado, de acordo
com a legislação, e
relacionar a imagem de sua
empresa a uma Instituição
séria que há mais de seis
décadas transforma, para
melhor, a vida de milhares
de pessoas em todo o Brasil.
Conheça alguns dos nossos
projetos.

Diretor do jornal O candeeiro é
homenageado em Salvador

O jornalista teve direito a apagar a velinha do bolo

Por Sophia Mídian

Eles aniversariaram no mês de março

Iraci Correia, de  bluza rosa, comemorou idade nova
no último dia 27 de março

Messias Brito, diretor do
Sindicato dos Empregados
do Comércio de Candeias
aniversariou no dia 29 de
março e foi homenageado
pelos colegas de trabalho.

A empresária Iraci Correia
comemorou o seu aniversário
no último dia 27 de março,
com um almoço no Posto
Millenium, ao lado do filho

Marquinhos, da irmã
Nalvinha e das noras e netos.
O jornalista José Eduardo,
que é amigo da família, foi
um dos convidados do almoço.
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O NOSSO COMÉRCIO A CRESCER
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Unidade de Pronto Atendimento
foi inaugurada em Simões Filho

Na manhã do último dia 28
de março, o Prefeito,
Eduardo Alencar e o Vice-
Prefeito, Manoel Almeida,
acompanhados pelo
Governador, Jaques
Wagner, Vice-Governador,
Otto Alencar, Secretários,
Vereadores e outras
autoridades, inauguraram a
UPA - Unidade de Pronto
Atendimento , no CIA I, em
Simões Filho.

A UPA é uma unidade de
saúde que funcionará 24
horas, inclusive nos fins de
semana, seguindo um novo
modelo de atendimento e
conceito. Equipada para
atender a pequenas e médias

e m e r g ê n c i a s ,
disponibilizando de salas
de urgência, emergência,
estabilização, sutura,
inalação, observação, Raio-
X, consultório ortopédico e
quartos individuais (por
gênero). Em média, 158
funcionários se revezarão
para o funcionamento pleno
e a estimativa é de 300
(trezentas) pessoas
atendidas por dia. 

Por ser o primeiro
município a utilizar o
sistema de Triagem
Manchester, Simões Filho se
destaca no Sistema Único de
Saúde (SUS), mas quem
ganha é a população, pois o

serviço classifica o risco
clínico de cada situação. 

“A partir da entrada de
um paciente na UPA, sendo
um caso grave, ele será
encaminhado para a “sala
vermelha”, onde receberá o
atendimento necessário até
que seu quadro clínico seja
estabilizado e possa ser
encaminhado para um
hospital por uma
ambulância. Todo
procedimento de triagem,
chamada de “classificação
de risco”, será feito por
profissionais de saúde
devidamente qualificados e
treinados”, destacou o
Secretário de Saúde, Alfredo
Assis. 

Ainda na Unidade de
Pronto Atendimento, a
população poderá contar
com uma base
descentralizada do Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU – 192), que
tem como finalidade prestar
o socorro imediato em casos
de urgência e emergência.

“Hoje a população
conquista mais uma vitória
junto com essa gestão.
Motivos não me faltam para
comemorar. Sou moradora

dessa cidade há 35 anos e
posso afirmar que valeu
esperar. Hoje estou feliz,
porque vejo uma estrutura
de uma clínica particular.
Espero que a população
saiba aproveitar da melhor
forma e que ajude,
conservando esse
patrimônio que é nosso”,
declarou Meire da Sena,
moradora do Cia I.

A UPA diminui o número
de pacientes nas filas dos
hospitais porque tem
condições de resolver
muitos problemas que
levam as pessoas a
procurarem as emergências.
Atende-se, por exemplo,
pessoas com dor de cabeça,
febre, mal-estar, crises de
pressão alta e diabetes. 

A Unidade de Pronto
Atendimento é uma obra da
Prefeitura Municipal de
Simões Filho em parceria
com o Governo Federal e
Estadual. No total foram
investidos R$ 2 milhões de
reais, sendo R$ 1,5 milhões
para estrutura física e
R$500 Mil para máquinas e
equipamentos. A UPA já está
em funcionamento.

Novas  escolas municipais serão
reformadas pela Prefeitura de Candeias

Ascom / PMC

Com recursos 100%
próprios, a Prefeitura de
Candeias inicia a 2ª etapa da
reforma de escolas, que
contemplará cerca de 30
unidades na sede e nos
distritos. No último dia 31 de
março, o prefeito Sargento
Francisco e o secretário de
Infraestrutura e Obras, José
Lessa, assinaram a Ordem de
Serviço para oficializar o
início das intervenções. A
RCI Construção e Meio
Ambiente Ltda. é a
construtora responsável
pela execução das obras.
Vereadores, lideranças
comunitárias, secretários e
diretores municipais, além
da comunidade,
participaram do ato
realizado no distrito de
Caboto.

De acordo com a
secretária municipal da
Educação, Rosa Maria Vaz,
as reformas não
comprometerão o
calendário letivo 2014 e são
de grande importância no
processo educacional, já que

a qualidade da educação
deve contemplar também a
estrutura física das escolas,
proporcionando melhores
condições da aprendizagem.
Além disso, a Prefeitura de
Candeias ainda valorizou os
colaboradores, em especial,
os educadores, como bem
destacou o vice-prefeito
Bom Jorge ao lembrar que
“os servidores efetivos, em
geral, tiveram seus salários
reajustados recentemente,
além dos professores, que no
início deste ano obtiveram

o reajuste de 8,32%, de
acordo com o piso salarial
nacional.”

O prefeito Sargento
Francisco anunciou que a
Escola Municipal Eliodoro
de Jesus, situada no distrito,
também será reformada em
breve e confirmou o
compromisso da
Administração Municipal
com os distritos, como é o
caso de Caboto, que através
da Secretaria de
Infraestrutura do Estado
teve a sua estrada de acesso

iluminada, e em parceria
com a Candeias Energia terá
a sua quadra reformada. O
distrito receberá a
continuação da Operação
Tapa-buracos; o PSF será
reformado dentro de pouco
tempo; o campo de futebol
será telado e iluminado,
além dos projetos para a
construção do píer e da
recuperação da orla, que já
estão sendo elaborados.
Segundo Sargento
Francisco, “Caboto será um
dos pontos turísticos mais
bonitos de Candeias”.

Júnior Bodão, líder
comunitário, agradeceu o
apoio da gestão municipal
ao distrito e afirmou que a
comunidade aprovou todas
as obras e serviços já
realizados no último ano. Já
a diretora Geilsa Correia, da
Escola Municipal Thyeres
Novaes (Caboto), disse que
crianças, funcionários e pais
de alunos vibraram com a
alegria que a Administração
levou neste dia a Caboto.

ANTENA LIGADA

Rildo Anselmo

Rildo.anselmo@hotmail.com

ASCOM / PMSF

Os alunos da EscolaThyeres Novaes recepcionaram
o prefeito Sargento Francisco e sua comitiva

Combustível
comercializado
ilegalmente é
discutido em
reunião

O apanho de resto de
combustível de caminhões-
tanque em movimento
próximo ao monumento
Trevo do Petróleo, na
entrada de Candeias, foi
pauta de uma reunião
realizada pela Prefeitura no
último dia 8 de abril, entre o

O major Moisés Brito
participou da reunião

prefeito Sargento Francisco,
secretários, Polícia Militar,
Temat/Petrobras, Defesa

Civil e Conselho Tutelar,
quando foram discutidas as
formas de como pôr fim à
prática, que tem por
finalidade o comércio ilegal
de combustível.

O escoamento é realizado
diariamente, geralmente
homens jovens ou de meia
idade que se aproveitam, na
maioria das vezes, dos
horários de maior pico de
tráfego da BA-522, nas
mediações do bairro Nova
Candeias, quando os
caminhões-tanque passam
com a velocidade reduzida.
Os escoadores retiram o
resto de combustível que
fica na tubulação e o vendem

dentro da cidade e fora dela,
por vezes já adulterado e/
ou com impurezas, por um
custo mais baixo.

O prefeito Sargento
Francisco, sugeriu medidas
de coibição conjuntas, entre
as transportadoras de
combustíveis, a Polícia
Militar e a Prefeitura, atavés
das Secretarias de
Desenvolvimento Social, e
Trabalho, Emprego e Renda.

Uma nova reunião foi
agendada para o final do mês
de abril, com a presença de
alguns representantes das
distribuidoras que atuam na
região, na tentativa de
resolver esse problema.

A população já está sendo atendida na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) em Simões Filho

Críticas
Apesar da execução da 2ª etapa do projeto de repavimentação
asfáltica das ruas de Candeias, do anúncio da construção do
ginásio poliesportivo da Caroba e do píer de Caboto, reforma de
escolas e de praças, da duplicação da ponte do bairro da Nova
Brasília, entre outras obras, a administração do prefeito
Sargento Francisco ainda é alvo de críticas generalizadas. A
insatisfação está por toda a cidade e a população  vê com
desconfiança as ações do Executivo municipal. Para uma cidade
com orçamento previsto em R$ 240 milhões/ano esses
investimentos representam um fiasco. A falta de credibilidade
à administração do prefeito Sargento Francisco refletem
principalmente nos veículos de comunicação, único meio que a
população utiliza para desabafar a sua indignação. O prefeito
Sargento Francisco deve repensar o seu plano de ação, reverter
a sua baixa popularidade e implantar obras e serviços de alto
impacto no município.
Luiz Argolo
O deputado federal Luiz Argolo, pré–candidato a reeleição, está
conquistando popularidade e reconhecimento em Candeias.
Depois de conseguir recursos para a construção do Pier de Caboto
e da doação de 10 barcos de fibra para pescadores do distrito de
Passé, através da Bahia Pesca, a meta do parlamentar é conseguir
mais benefícios para Candeias e deixar a sua marca no município.
Segundo o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de
Candeias -Maílson de Assis, o deputado tem um forte carisma e
sairá vitorioso nas próximas eleições.

A notoriedade de Luiz Argolo pôde ser comprovada durante
a procissão de Nossa Senhora das Candeias, quando carregou o
andor da padroeira pelas ruas da cidade. O ato do parlamentar
teve direito a foto em rede social e destaque na Voz do Brasil.
Candidata do PT do B
O diretório municipal do Partido Trabalhista do Brasil (PT do B)
informa que a legenda lançará um candidato de Candeias para
concorrer às eleições deste ano. O nome cotado é a líder
comunitária e ex-candidata a vereadora Val da Saúde. Segundo
o presidente de honra, Brivaldo Valgueiro de Carvalho, a direção
do partido está em processo de articulação política e ainda não
decidiu se a lançará para  concorrer a uma vaga na Assembleia
Legislativa ou na Câmara dos Deputados.
Secretário estourado
As ações do secretário municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, Maílson de Assis, têm repercutido positivamente no
meio político. A parceria entre o Governo Municipal e a Empresa
Candeias Energia teve a participação do secretário e representa
um investimento de R$ 3,5 milhões para a recuperação  de
praças e quadras esportivas.

Maílson também está empenhado em outras ações que
beneficiarão a população de Candeias. Embora exista um “lobby”
para a sua “caída”, o secretário não tem dado importância à
indústria de boatos e diz que a melhor resposta se dá com
trabalho.
Propagandaoficial
A overdose de propaganda oficial dos governos estadual e federal,
em ano eleitoral, mostra um Brasil que não existe. Na TV parece
que vivemos no paraíso, onde todos os setores estão em pleno
crescimento e desenvolvimento. Milhões de reais estão sendo
gastos para maquiar a realidade e iludir o eleitor. Até os
telejornais rasgam seda com as ações do governo federal e
criticam as ações de governos que fazem parte da oposição. Até
parece que as emissoras de rádio e de TV que não fizerem apologia
às ações do governo federal não receberão as cotas publicitárias.
Será?
Utopia comunista
Em época de eleição volta a utopia de alguns partidos políticos,
a ideia de implantar o comunismo no Brasil. É fato  notório que
o comunismo é um sistema opressor e que sucumbiu na
Alemanha e União Soviética. A teoria marxista está
ultrapassada e insistir nessa utopia é retroceder a história da
humanidade. O sistema comunista não durou sequer um século
nos países que o adotaram. O mundo adotou o sistema capitalista
onde existe a democracia, a livre iniciativa e a liberdade de
expressão.
Paty Sedução
A Paty Sedução, a mais badalada loja de sex shop de Candeias
está preparando uma grande surpresa para o dia dos namorados.
Depois do grande sucesso da vitrine erótica, realizada
recentemente, a intenção é aumentar a libido de homens e
mulheres com o uso de produtos eróticos.

De acordo com a proprietária, Patrícia Magalhães
(madrinha da Parada Gay 2014), a promoção do dia dos
namorados será inesquecível e  terá uma grande surpresa. A
Paty Sedução fica localizada na ladeira do Cruzeiro, nº5, antiga
locadora Tela Quente e dispõe de fantasias eróticas,
massageadores, brinquedos eróticos, cintas, algemas, máscaras,
óleos quentes, perfumes afrodisíacos, plumas, extensores,
desenvolvedores penianos etc.
Rafa de Beijoca & David Rios
O vereador Rafa de Beijoca (PR) declara que apoia o pré-
candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado da
Bahia, o vereador da Câmara Municipal de Salvador, o médico
ortopedista Dr. David Rios.

Rafa de Beijoca vem desenvolvendo um grande projeto social
nos distritos de Candeias, intitulado Caravana da Saúde, que
leva atendimento médico, exames clínicos e distribuição de
medicamentos.  Além disto, Beijoca promove campeonatos de
futebol em diversas localidades e é o responsável pela solicitação
da construção de uma passarela no distrito de Boca da Mata.
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FACULDADE REGIONAL DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE CANDEIAS

Excelentes Churrascaria &  Delicatessen - Candeias-Bahia

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

Escritório: BA 522, em frente ao SAMU
Fone: (71) 3601-2620 / 6911 Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans para Excursões, Turismo e Empresas
Toda estrutura que Você precisa, com a pontualidade de que Você merece

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS E CONEXÕES, AZULEJOS E

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601-3118
                               Candeias-Bahia

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
Qualidade & Profissionalismo

DIVIDIMOS EM ATÉ 10 VEZES NOS CARTÕES VISA E MASTER

Curso Teórico para a Primeira Habilitação
Cursos Práticos: Carros e Motos, com Instrutores Credenciados pelo DETRAN
Agora em Candeias: MUDANÇA DE CATEGORIA PARA CLASSE “D”

MATRIZ = Candeias: Largos do Triângulo, 16 - 1º Andar - Fone: (71) 3601-5666
FILIAL = Simões Filho - Praça das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400

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

SC TRANSPORTES
Grupo Silvio Correia

Locação de:

CAMINHÃO MUNCK
RETROESCAVADEIRA
CAMINHÃO TANQUE
GUINDASTES
E PRANCHAS

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBIFICANTES *FARÓIS

*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

 Rua 13 de Maio, nº 20 - Centro - Fone: (71) 3601-3613 - Candeias-Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

O MELHOR ATENDIMENTO
DA NOSSA CIDADE E REGIÃO

   APROVEITE AS NOVIDADES
DE FINAL DE ANO

Aceitamos Todos os
Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes
Pelo Nosso Crediário

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

Convênio PETROBRAS
Ortodontia e Implantes

Rua do Cajueiro, nº 21 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Ba.

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos & Molhados e Gênros Alimentícios em Geral
Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS

MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Motores e

Bombas - Travas Elétricas - Alinhamento & Balanceamento
Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a Rua Rio de Janeiro

Fone: (71) 3601-1097 - Candeias - Bahia
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FAC
AMPLIANDO O SEU
CONHECIMENTO

CURSOS:
* Análise de Desenvolvimento
de Sistemas
* Administração
* Enfermagem
* Pedagogia
Financiamento: FIES, PROUNI EBOLSA DE ESTUDO

BA 252 - KM 08 - FAZENDA CAROBA
CANDEIAS-BA

Fones: (71) 3602-9283 / 8134-1633 / 9904-4160

Site: www.iescfac.edu.br

Georgem Luiz Moreira Silva
                        CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, 21 - 1º Andar - Centro
Fones: 3601-2089 / 8134-3565 - Candeias-Ba.
E-mail: gmcontabilidade@hotmail.com


