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O Candeeiro

O trânsito, no centro da cidade, é um dos vários problemas que precisam ser solucionados pela administração municipal

Leia ainda nesta edição
As colunas Pimenta na Política, de José Eduardo
(pag. 02) e Antena Ligada, de Rildo Anselmo
(pag.10), e os artigos de Vladimir Nascimento e
de José de Paiva Netto, na página 02.

Apesar dos graves problemas,
Candeias continua crescendo

ANIVERSÁRIO Ao completar, hoje, 56 anos de Emancipação Política e Administrativa, Candeias continua sendo uma das cidades da
Região Metropolitana que mais necessita de obras de infraestrura para atingir o desenvolvimento que a sua população almeja

                       Abdias Alves

Sorteio do
Camaro da
Real
Calçados
será dia 16
de agosto
Está marcado para o
próximo dia 16 de agosto, o
encerramento da mega
promoção do grupo Real
Calçados, que pelo segundo
ano consecutivo, vai
sortear um automóvel
Camaro zero quilômetro
entre os seus milhares de
clientes espalhados pelo
interior da Bahia. Esse ano,
além do Camaro, quem
comprou nas lojas Real
Calcados, vai concorrer
também a uma moto
Ropsel 600 RR.

O sorteio, que será
realizado na cidade de
Santo Amaro, sede do
Grupo Real Calçados aqui
na Bahia, tem o Certificado
de Autorização da Caixa
Econômica Federal sob o
nº 6-0887/2014.

No ano passado, o
Camaro saiu para uma
cliente da Real Calçados
que comprou na loja de
Itaberaba. A nossa torcida
é para que neste ano, o
sortudo seja aqui de
Candeias, vamos aguardar.

A Unigel desenvolve importante
papel social em Candeias

É evidente que Candeias
vem experimentando um
alto índice de
desenvolvimento nos
últimos anos, entretanto, a
cidade vive também muitos
problemas, que devem ser
alvos dos seus governantes:
não há um planejamento
urbano e as ruas continuam
desordenadas, muitos
domicílios não possuem
instalações sanitárias, boa
parte dos trabalhadores
estão desempregados ou
fora do município em busca
de oportunidades de
emprego em outras cidades,
a juventude continua a
carecer de uma escola
pública de qualidade e de
espaços de lazer, a cultura
necessita do apoio oficial
para atingir níveis
aceitáveis. Enfim, ainda há
muito a fazer por esta
cidade, que passou de meio
século de emancipada.

O Candeeiro, como um dos
intérpretes dos sentimentos
da municipalidade
candeiense, junta-se a todas
as vozes que ecoam pelos
quatro cantos da nossa
cidade, para desejar-lhe
melhores dias. Feliz
aniversário, Candeias!

O grupo Unigel conta com
projetos e programas de

Centro Educacional Gisella Tygel, na Caroba

ARQUIVO O Candeeiro

Vem aí a XI Cavalgada
 do Grupo Lua Nova!

Página 4
relacionamento com
comunidades carentes,

capacitação profissional e
cursos de formação.

Entre as iniciativas sociais,
o Centro Educacional Gisella
Tygel, administrado pelo
Grupo Unigel em cogestão
com a Secretaria Municipal
de Educação de Candeias,
recebe destaque por ser
referência em educação
infantil na região, orientando
cerca de 600 alunos entre 2 e
11 anos.

São Francisco
do Conde
perde a sua
prefeita

A população de São
Francisco do Conde,
recebeu, consternada, no
último dia 24 de julho, a
notícia do falecimento da
sua prefeita, Rilza Valentim,
que estava internada na
Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do hospital
Aliança, desde o domingo
(20).

Rilza tinha anemia
falciforme e foi acometida de
uma embolia pulmonar. Ela
foi vereadora e Secretária de
Educação. Tinha 52 anos e
deixa três filhos. Rilza estava cumprindo o seu segundo mandato

Página 11
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AQUI VOCÊ  ENCONTRAPARA LOCAÇÃO

CHOVA OU FAÇA SOL,
SINTA-SE PROTEGIDO PELA

LARANJEIRAS
TOLDOS

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

E-mail: sac@laranjeirastoldos.com.br / Site: www.laranjeirastoldos.com.br
Toldos de Diversos Tamanhos, Pórtico, Palcos,
Sanitários Químicos,  House-Mix, Camarim, Passarela,
Torre-Fly, Arquibancadas, Fechamaentos e Tablados

ELIZEU MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO

Largo do Triângulo, nº 32 - Centro - Candeias-Bahia
Fone: (71) 3601-4680 E-mail: mpconstrucaocandeias@gmail.com

Pisos, Tintas, Material Elétrico,Azulejos,
Ferramentas e Material Hidráulico, além de
Portas sob encomenda em Madeira e Alumínio

Aniversário de Candeias

José Carneiro da Silva
             Presidente

O vereadorWashington de Passé, um político
que acredita no potencial de Candeias e na

força do trabalho do seu povo, e que no dia-
a-dia tem participado do desenvolvimento

desta terra de Nossa Senhora das Candeias,
se congratula com as homenagens prestadas

ao município neste 14 de Agosto, quando
comemoramos 56 anos de Emancipação

Política e Administrativa, na certeza de que
melhores dias virão para todos nós que

amamos essa terra!
Vereador
Washingotn de Passé

Verador
Fernando Calmon

PARABÉNS!

A emancipação política de Candeias
dependeu da luta de homens bravos. Hoje

o desenvolvimento da
nossa cidade depende
de todos nós. Vamos
continuar trabalhando
em busca de melhores
dias. É assim que se faz
uma grande Cidade,
um grande Estado
e uma grande Nação.

Vereadora Rosana de Bobó

Feliz Aniversário!

Candeias, nesses 56 anos de
emancipação política e
administrativa, o meu maior
orgulho é poder participar do seu
progresso e desenvolvimento.
A verdadeira democracia se
conquista com lutas e trabalho
em prol do seu povo.

FELIZ ANIVERSÁRIO

Neste dia tão importante
para todos nós que
nascemos ou escolhemos
essa terra de Nossa
Senhora das Candeias
para viver, e que
acreditamos no seu
potencial para ser uma
das cidades mais
importantes da Bahia, eu
não poderia deixar de me
congratular com todos
aqueles que lutaram pela
nossa Emancipação
Política.

Nós do Sindicato dos
Empregados do Comércio

de Candeias e dos
municípios de Madre de
Deus, São Francisco do
Conde, São Sebastião do
Passé, Pojuca, Mata de São
João, Santo Amaro,
Amélia Rodrigues,
Cachoeira, Conceição do
Jacuípe, Maragojipe, São
Félix, São Gonçalo dos
Campos, Saubara e Terra
Nova, estamos
trabalhando para oferecer
os melhores serviços aos
nossos associados e
ajudando a nossa cidade a
crescer.
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CARTA DE HORÁRIOS

Ouvidoria
9090 8845-9090

ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

São F.do Conde
Rodoviária
 SFC/Rod.        Rod./SFC

05:15      06:30
08:00    08:00
10:00     10:00
11:45       12:00
14:00      13:30
15:30      16:00
17:45       17:30
19:00      20:00

Madre de Deus
Lapa
Ma./Lapa     Lapa/Ma.

05:00     05:00
05:30     05:30
06:30     06:30
07:30      07:10
08:30     08:30
09:10      09:30
10:30      10:30
11:30        11:30
13:10       12:30
14:10       13:20
15:30       15:10
16:30      16:20
17:30       17:10
18:50      19:20

Ma.de Deus/Pituba
Via Salv. Shopping

 11:50      15:50

M.de Deus/Pituba
Ma./Pituba     Pituba/Ma.

05:45       08:00
11:50         15:50

Madre de Deus
Dias D’ávila
Madre/Dias a      Dias /Madre

05:20      08:00
15:00       17:20

Madre de Deus
Rodoviária

Madre de Deus
Simões Filho

Madre/Rod    Rod/Madre

05:40      06:00
08:00     07:00
09:30     07:30
12:15       10:30
14:30      12:30
16:20      14:00
18:30      16:30
19:45      18:00
21:30     20:10
                23:00

Passé/Calçada
Passé/Calç.   Calç./Passé

05:30      07:00
09:30      12:00
15:00       18:00

Madre de Deus / Candeias
De 10 em 10 Min.
05:20 até 22:40

Madre/SF       SF/Madre

05:20       05:50
07:20       07:00
08:20      08:30
10:00       09:55
11:15          11:30
13:00        12:30
14:00        14:35
15:50        15:20
16:50        17:30
18:50        18:10

Madre de Deus
Term. da França

Madre/TF    TF/Madre

05:40   08:00
16:00   18:00

Avante, Candeias!

O município de Candeias foi criado por meio da Lei nº 1.028, de
14 de agosto de 1958, projeto de autoria dos deputados estaduais

Antonio Carlos Magalhães e Rodolpho Tourinho Dantas.
A Câmara Municipal de Candeias foi criada em 07 de abril de

1959. Sua instalação ocorreu nas dependências do Brasil
Esporte Clube. A sua primeira formação contou com sete

parlamentares, passando posteriormente pera 09, depois 13. No
ano de 1990, por força da Lei Orgânica Municipal, promulgada

em 5 de abril de 1990, passou para 15 vereadores.
A partir de 2005, através da resolução do Supremo Tribunal

Federal, houve no Brasil a redução do número de
parlamentares municipais, tendo o município de Candeias uma

redução de cinco vereadores, ficando apenas 10. Na eleição
passada, no entanto, a Lei Eleitoral permitiu que Candeias

passasse a contar com 17 vereadores.
Em 16 de junho de 2006, o Poder Legislativo Municipal foi
transferido para sua sede própria, no bairro Ouro Negro,

ficando próximo aos Poderes Executivo e Judiciário.
A Câmara Municipal de Candeias, que tem o objetivo de legislar
e fiscalizar o Executivo municipal, tramitar projetos de lei, fazer

pedidos de providências, moções, requerimentos, indicações e
resoluções, proposições que trazem benefícios para os

munícipes, fundamentando-se nas Constituições Federal e
Estadual, nas leis Federais, Estaduais e na Lei Orgânica

Municipal, parabeniza a CIDADE DAS LUZES pelos seus 56
anos de Emancipação Política.

  PARABÉNS, CANDEIAS!

A Atlântico Transportes e Turismo felicita toda a
população do município, pelas comemorações em
homenagem ao aniversário  de Emancipação Política
e Administrativa desta terra de Nossa Senhora das Candeias,
celebrado neste 14 de Agosto de 2014, quando a cidade completa
56 anos de muita luta e  prosperidade do seu povo.
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Parabéns ao povo deParabéns ao povo deParabéns ao povo deParabéns ao povo deParabéns ao povo de
Candeias e às suasCandeias e às suasCandeias e às suasCandeias e às suasCandeias e às suas
autoridades, que são nossosautoridades, que são nossosautoridades, que são nossosautoridades, que são nossosautoridades, que são nossos
grandes vizinhos. Que nestegrandes vizinhos. Que nestegrandes vizinhos. Que nestegrandes vizinhos. Que nestegrandes vizinhos. Que neste
56º aniversário de56º aniversário de56º aniversário de56º aniversário de56º aniversário de
Emancipação  Política,Emancipação  Política,Emancipação  Política,Emancipação  Política,Emancipação  Política,
Candeias dê mais um passoCandeias dê mais um passoCandeias dê mais um passoCandeias dê mais um passoCandeias dê mais um passo
para um futuro promissor.para um futuro promissor.para um futuro promissor.para um futuro promissor.para um futuro promissor.

Homenagem da Diretoria  e
dos Colaboradores da UNIGEL
ao aniversáiro de Emancipação

Política de Candeias

SALVE 14 DE AGOSTO!

Nesses 56 anos de Emancipação Política,  avançamos muito
em todas as áreas, contamos hoje, com  um comércio forte e  uma
indústria ativa,  garantindo a geração de
emprego e renda para nossa população.

E, principalmente, contamos com um
governo democrático, onde  todos os  setores
da sociedade se manifestam livremente,
dialogando com o Executivo Municipal sobre
as ações necessárias para  o desenvolvimento
social, pois acima de tudo é o bem estar da
população o maior presente no dia de seu
aniversário. Parabéns Candeias!

Vereador João Cláudio

“ Ao completar mais um ano de
emancipação política e administrativa,
Candeias tem muito a comemorar, pois a
cada dia a vemos crescer e se firmar como
um dos municípios mais promissores da
Bahia. E a principal razão para isso é o seu
povo, que   não esmorece em seu trabalho
e no amor por sua terra.

Gostaria nesse momento de júbilo, de me
congratular com as homenagens prestadas
à nossa terra.

Vereador Rafa de Beijoca

Nesta oportuna e afortunada data,
reservamos tudo de espetacular para

 parabenizarmos a nossa grandiosa cidade
pelos seus cinquenta e seis  anos de

emancipação política, principalmente
neste momento histórico  de resgate da

dignidade, da mudança, do crescimento
e da esperança para todos.

      Somos gratos por tudo que essa
maravilhosa terra nos deu. Aprendemos a
amá-la de verdade.  Juntos lutaremos por

um futuro digno e um mundo melhor.

A agência do Banco Bradesco de Candeias, que
também faz parte da história brilhante desse
município, se congratula com as homenagens
prestadas ao aniversário de 56 anos  de
Emancipação Política , acreditando,
sempre, em seu desenvolvimento.

Parabéns ao povo de Candeias!

Gostaria de utilizar as páginas do jornal
O Candeeiro para me dirigir ao povo de
Candeias nesta data tão importante,
quando a cidade comemora 56 anos de
emancipação política e administrativa,
graças à luta de bravos candeienses.

Hoje, Candeias é uma das mais
importantes cidades da Bahia e, temos
orgulho de contribuir para o seu
desenvolvimento.

Parabéns Candeias por mais um
aniversário.Vereador

Professor Val

Hoje é um dia muito importante para
todos nós que amamos Candeias. Que
aqui nascemos ou a escolhemos para
viver e constituir família. Hoje estamos
completando mais um aniversário de
emancipação política. Como membro
dessa sociedade batalhadora, quero me
congratular com todos aqueles que
lutaram e ainda lutam pelo bem da nossa
terra, na certeza de que Candeias
continuará crescendo, e que o nosso povo
será cada dia mais feliz.Vereador

Roberto Melo

Vereador
Pastor Lima
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Vereador Valdir mosta o seu trabalho

Recentemente o vereador
Valdir Cruz esteve na sede da
SUDESB - Superintendência de
Desporto do Estado da Bahia,
buscando junto a dirigentes da
Entidade apoio para promover
o desenvolvimento do esporte
nas comunidades de Passagem
dos Teixeira, Menino Jesus,
Madeira e Caboto, onde a
juventude tem uma carência
munito grande de lazer.

O vereador Valdir Cruz presidiu a solenidade de entrega dos
certificados de conclusão dos cursos de qualificação profissional
promovido por seu mandato, reunindo dezenas de jovens

Equipe vencedora de torneio
juvenil, recebe o troféu de
campeão das mãos do vereador
Valdir Cruz e da deputada
estadual Luiza Maia, que tem
apoiado as atividades do
vereador na comunidade de
Passagem dos Teixeira

Fulião nato, o vereador Valdir
promoveu um inesquecível
carnaval em Passagem dos
Teixeira. Ele próprio criou um
bloco, se travestiu de mulher e
caiu na gandaia junto com seus
amigos de fulia

Ao lado de dezenas de companheiros da comunidade, o vereador
Valdir Cruz tem promovido vários mutirões nos finais de semana
para a recuperação de ruas e bueiros do distrito de Passagem
dos Teixeira. Já foram beneficiadas as ruas das Fontes,
Cajazeira, rua Chile, a Igreja de Menino Jesus, entre outras. O
objetivo do Vereador é levar melhores condições de saneamento
e urbanismo para o distrito. Outras etapas serão executadas,
dando continuidade ao trabalho.

O vereador Valdir Cruz quer aproveitar essa oportunidade, quando Candeias comemora 56 anos de Emancipação Política para se congratular com todos
aqueles que lutaram pela liberdade da nossa terra e mostar um pouco do que foi feito no seu primeiro mandato na Câmara Municipal

Vereador Valdir Cruz

Vereador Valdir discursa na entrega do Posto dos Correios em
Passagem dos Teixeira e recebendo as chaves da Ambulância

Uma bonita festa foi realizada
no Dia das Crianças. O próprio
vereador Valdir se vestiu de
palhaço para animar a
garotada, que ficou empolgada
com tantas brincadeiras
oferecidas no dia delas

Eleito para o seu primeiro mandato
de vereador em 2012, o jovem Valdir
Cruz surpreendeu nas urnas,
quando teve uma votação digna de
uma grande liderança, se elegendo
com 937 votos, dos quais 821
conquistados em sua comunidade,
Passagem dos Teixeira.

Por isso mesmo, Valdir tem
dedicado o seu mandato para
atender aos anseios dos moradores
do distrito. Além de Passagem dos
Teixeira, Valdir também tem atuado
para viabilizar obras e serviços nas
localidades de Madeira, e nos
distritos de Caboto e Menino Jesus.

Aliado do prefeito Sargento
Francisco, Valdir tem buscado junto
à administração Municipal
reivindicar melhorais para as
comunidades que representa. Foi
através de pedido seu que a
Prefeitura disponibilizou uma
ambulância exclusivamente para
prestar serviço em Passagem dos
Teixeira.

Também por sua solicitação, o
prefeito Sargento Francisco
conseguiu junto à Empresa
Brasileira de Correios e Telegráfos,
inplantar em Passagem dos Teixeira,
Caboto e Menino Jesus, um Posto
dos Correios, acabando com o
sofrimento da população que tinha
que se deslocar para a sede do
municúipio a fim de buscar suas
correspondências.

Desde que assumiu o mandato,
Valdir tem patrocinado várias
atividades nas comunidades que
representa. Neste sentido, o
vereador resgatou as comemorações
em homenagem ao Dia Das Mães,
Dia das Crianças, do São João, do
Sábado de Aleluia e Domingo de
Páscoa e do Carnaval.

Valdir Cruz é um vereador que
mete a “mão na massa”. Com a
participação da comunidade, Valdir
tem realizado vários mutirões para
resolver problemas nas ruas de
Passagem dos Teixeira. E ele prórpio
pega na enxada e na picareta.

Preocupado com a formação
profissional da juventude, o

vereador Valdir promoveu vários
cursos profissionalizantes,
atendendo aos apelos dos jovens das
comunidades que representa.
Dezenas de estudantes receberam
qualificação.

Grande esportista, torcedor roxo
do Vitória, Valdir criou uma
escolinha de futebol para a garotada,
mantém um campeonato com
equipes de Passagem dos Teixeira,
Menino Jesus, Madeira e Caboto e
tem buscado apoio para incentivar
o esporte no município.

Veja algumas ações do
vereador Valdir Cruz:

Esporte e Lazer - Fez as traves do
campo da cachoeira e do campo do
barradão; realizou campeonato de
futebol 5 anos, atingindo 18 times
de diversos distritos,  com 540
jogadores, tendo uma excelente
média de público; criou a Escolinha
de futebol, atendendo 150 crianças
cadastradas; reformou a iluminação
da quadra e doou rede de proteção,
evitando vários conflitos, pois as
bolas quebravam telhas de
moradores vizinhos; recuperou o
tambor da capoeira; apoiou ao times
dos “babas”; realizou a corrida de
argolinha; promoveu o carnaval,
com colocação de bandas e trio e deu
apoio total ao bloco Unidos de
Passagem, criado pelo saudoso
Orlando do Fato; promoveu a
comemoração do Sábado de Aleluia,
com corrida de saco, corrida de ovo
na colher, pau de sebo , quebra pote,
queima de Judas e distribuição de
vinho e  lanches; promoveu a
comemoração do Dia do
Trabalhador, com torneio de
dominó, baralho e apoio aos babas;
realização da segunda edição do São
João Fest, com apoio dos amigos e
da Prefeitura de Candeias; resgate
da Festa da Padroeira Nossa
Senhora de Nazaré, depois de mais
de 10 anos sem a realização; apoio
às festas dos padroeiros de Menino
Jesus e Madeira; comemoração do
Dia da Criança, com uma grande

estrutura, composta de 5 pula pulas,
cama elástica, piscina de bolinha,
piscina artificial, stand de vídeo
games, show de fantoches,
apresentação de palhaços,
apresentação de diversos
personagens infantis, como homem
arranha, batman, fada madrinha, as
amarelinhas, a princesinha, patati e
patatá e a realização da copinha de
futebol sub 17, além da distribuição
de 1500 brinquedos; apoio às festas
do Madeira, Caboto, Pasto de Fora
e Dom Avelar; e proposição de uma
sessão especial para comemorar o
Dia da Consciência Negra, onde
participaram vários movimentos
sociais  e culturais, quando foi
aberto um grande debate sobre
políticas públicas para a promoção
da igualdade racial e contra o
preconceito.

Setor de Saúde - Lutou e
conseguiu junto a Prefeitura de
Candeias a volta da ambulância para
Passagem dos Teixeira, que a seis
anos foi retirada; doou aos
motoristas um aparelho celular para
melhorar o atendimento ao público;
encaminhamento de vários
pacientes para realização de exames,
cirurgias e internamentos que não
são disponibilizados no município;
doação de um veículo para ficar à
disposição da comunidade para o
setor de saúde.

Transporte - Vem lutando para a
manutenção das linhas de ônibus da

Estação da Lapa via Passagem dos
Teixeira e terminal da França, e da
linha Madre de Deus/Passagem dos
Teixeira. Está tentando junto à
AGERBA, a volta da linha Caboto/
Salvador, assim como vem lutando
para melhorar o atendimento do
transporte alternativo.

Emprego - O vereador Valdir
Cruz tem feito várias visitas às
empresas, abrindo o diálogo com
empresários do município,
mostrando a importância de
contratar a mão de obra do
município, vista como uma das
melhores do Brasil. Por isso mesmo
Candeias exporta trabalhadores
para os quatro cantos do Pais; o
vereador luta também para inserir
um maior número de mulheres no
mercado de trabalho.

Iluminação Pública – Com a
substituição da quase totalidade das
lâmpadas queimadas em Passagem
dos Teixeira, num belíssimo
trabalho da administração do
prefeito Sargento Francisco, o
vereador Valdir Cruz solicitou junto
à Coelba a extensão da rede elétrica
no acesso que liga o viaduto da BR
324 à ETA principal da Embasa; a
rede para a comunidade dos Onzes
e Morro da Fumaça, em Passagem
dos Teixeira e a extensão da rede do
distrito do Madeira, nas ruas Jequié,
rua da Torre e rua da Igreja, no
Caboto, na rua da Esperança, além
da substituição dos postes da praça
de Menino Jesus.

Os mutirões são a grande
marca do vereador – foram
realizados mutirões em diversas
ruas do distrito de Passagem dos
Teixeira, a exemplo da rua da
Misericórdia, rua Marechal Rondon
- conhecida como rua do veaco -rua
do PDS, rua do cemitério, no final
de linha, rua da Cajazeira, no início
do Morro da Fumaça, rua das
Fontes, uma parte da rua das
Fontes. Estamos aguardando mais
materiais doados pela Via Bahia
para continuarmos o trabalho de

recuperação das vias públicas.
Sabemos que ainda existem várias
ruas e becos que precisam de
intervenção para melhorar o
trânsito de pessoas e carros.Foi feito
um mutirão na igreja católica de
Menino Jesus, onde contamos com
o apoio do amigo André, que doou
o piso para receber visita de Dom
Petrine,  da paróquia de Camaçari,
a pedido da comunidade católica.

Educação – Com a criação de
cursos de capacitação profissional,
criados por Valdir, em um ano e
meio já foram certificados cerca de
310 jovens em diversas
especificações:  caldeirarias,
armadores de ferragens, rotinas
administrativas e  manicures/
pedicures; vem lutando de maneira
efetiva para conseguir implantar no
distrito um escola de ensino médio;
lutou  junto ao prefeito, que
conseguiu em Brasília cadastrar
uma creche em tempo integral para
ser instalada em Passagem dos
Teixeira e Menino Jesus; lutou e
conseguiu Ônibus Escolar para
atender as  crianças de  Passagem
dos Teixeira, Menino Jesus, Pasto
de Fora e Madeira; além de Ônibus
Escolar para estudantes
universitários do Madeira.

Habitação – O vereador Valdir
comemorou a assinatura do
documento da Sudic que doa
terrenos de Passagem dos Teixeira,
Menino Jesus e Caroba, aos
moradores para que esses possam
fazer suas escrituras e se tornarem
proprietários dos imóveis. O
documento foi assinado no último
dia 09 de junho pelo prefeito
Sargento Francisco e pelo
superintendente da Sudic, Emerson
Leal.

Além de todas essa ações e obras
realizadas, o vereador Valdir Cruz
encaminhou mais de 50 Pedidos de
Providências para a Prefeitura
Municipal. Alguns já foram
atendidos pelo prefeito Sargento
Francisco.



Edição Especial - 14 Agosto de 2014 - Página 08 O Candeeiro Publicidade



Edição Especial - 14 Agosto de 2014 - Página 09 O Candeeiro Região Metropolitana

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 - Centro
Candeias-Ba. – Fone: (71) 3311-1900

CLÍNICA MARIA ALBANO

IMAGEM DO MÊS

A foto, do repórter José Eduardo, mostra o contraste
entre a beleza da baía de Todos-os-Santos, no distrito
de Caboto, em Candeias, e um amontoado de entulho
jogado na calçada, numa das vias do povoado.
O flagrante foi registrado no último dia 30 de julho,
por volta do meio-dia.

Barão recepciona deputado Bruno Reis

Barão ao lado de Bruno Reis num almoço em Caboto

O empresário Walfrido Mello
Teixeira, o Barão, reuniu
alguns amigos no último dia

30 de julho, para recepcionar
o deputado estadual Bruno
Reis, que fazia uma visita ao

bucólico distrito de Caboto,
em Candeias.

O encontro, aconteceu no
restaurante de Dilton, onde o
deputado Bruno Reis,
acompanhado de alguns
assessores, conversou sobre
vários assuntos com os
presentes. No cardápio, claro,
política.

Na oportunidade, o
professor Osvaldo Miranda,
diretor da Faculdade Regional
de Filosofia, Ciências e Letras
de Candeias, convidou o
deputado Bruno Reis para
fazer uma palestra na FAC.

De acordo com o Barão, o
encontro serviu para
conhecer as propostas do
deputado, que concorre à
reeleição em 5 de outubro.

Parabéns, Candeias!
A Faculdade
Regional de
Filosofia, Ciências
e Letras de
Candeias, vem,
através do jornal
O Candeeiro, em
nome dos seus
professores,
alunos e
funcionários, se
congratular com
as justas
homenagens
prestadas a
Candeias, neste 14
de Agosto, quando
o município
completa 56 anos
de emancipação
política e
administrativa.

A FAC é hoje um
dos maiores
orgulhos da
população de
Candeias,
oferecendo para a
classe estudantil,

os cursos de
Administração
Geral, Pedagogia,
Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas e
Enfermagem,
autorizados e
reconhecidos pelo
Ministério da
Educação,
transformando o
nosso município em
um importante pólo
de ensino superior,
na Região

Metropolitana de
Salvador e
Recôncavo.

Foi graças à
grande capacidade
empreendedora do
empresário
Walfrido Melo
Teixeira, o Barão
que a FAC cresceu e
se tornou uma
Faculdade
respeitada em todo
o Estado, tendo ao
longo dos últimos
anos, formado e

Barão, grande empreendedor de Candeias

Feliz Aniversário!

Parabéns ao valoroso povo de
Candeias pelas justas

homenagens prestadas à
Emancipação Política dessa
cidade abençoada por Nossa

Senhora das Candeias.

São os siceros votos dos médicos:
Amâncio Nascimento, Edvaldo
Barros, Gualberto Fontes, Alday
Souza e Fabiana Palma

VIVA CANDEIAS!

O empresário
Rogério Torres,
diretor da Auto Escola
Triângulo, também se
associa às
homenagens
prestadas a Candeias
nesse 14 de Agosto.
Parabéns!

  Salve 14 de Agosto!

Neste memorável 14 de
Agosto, quando o nosso
município completa 56
anos de emancipação
política, juntamo-nos a
todos os que o amam,
para dizer-lhe: Feliz
Aniversário, Candeias!
Que Deus a abençoe hoje
e sempre.

É o que deseja os
empresários Ítalo, Alex
e Juraci Guimarães

Para que surja a realidade faz-se necessário o sonho.
Assim é que podemos definir Candeias: uma cidade

resultado da união de esforços de muitas pessoas que
aqui depositaram seus sonhos, esperanças e para isso

investiram, lutaram e lutam para a realização da
continuidade de um sonho, ou seja, uma Candeias melhor

para todos.
Parabéns por mais um ano de Emancipação Política, e
que a cada ano possa se tornar mais justa e igual para

todos nós.

O ex-vereador Bobó, um político que acredita no potencial de Candeias e
na força do trabalho do seu povo, e que no dia-a-dia tem participado do
desenvolvimento desta terra de Nossa Senhora das Candeias, se
congratula com as homenagens prestadas ao município neste 14 de
Agosto, quando comemoramos 56 anos de Emancipação Política e
Administrativa, na certeza de que melhores dias virão para todos nós que
amamos essa terra! Antônio Gilson - Bobó

Françoase de Almeida

colocado no
mercado de
trabalho centenas
de jovens e
adultos, o que
enche de orgulho e
felicidade a
população de
Candeias.

A FAC, tem
como
mantenedoras, a
bacharel em
Direito, Sandra
Teixeira e a
professora
Conceição Sobral,
que têm prestado
um relevante
serviço à
população de
Candeias. Hoje, os
estudantes que
concluem os seus
cursos têm
grandes
oportunidades no
mercado de
trabalho.

DEPUTADO FEDERAL

ZÉ DO QUIM

4325
Governador
Paulo Souto 25
Senador
Geddel 150

CANDIDATO CNPJ 20.660.590/0001-96

Ruim por Ruim, Vote em Zé do Quim
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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

VENHA CONHECER A NOVA
COLEÇÃO OUTONO/INVERNO

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 121 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Ba.

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos & Molhados e Gênros Alimentícios em Ge-
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

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.

FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS


