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A presidente Dilma Rousseff vai
governar o Brasil por mais 4 anos

Abdias Alves
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Cadu Gomes / DIVULGAÇÃO

A presidente reeleita, Dilma Rousseff, fez um pronunciamento à Nação, pregando a união entre todos

A presidente Dilma Rousseff
foi reeleita com 51,64% dos
votos válidos (54.500.287
votos), no pleito mais
disputado desde que o país
voltou a ter eleição direta para
presidente da República, após
o golpe militar de 64. O tucano
Aécio Neves ficou com 48,36%
(51.041.146 votos). Dos
112.682.849 eleitores que
foram às urnas, 1.921.812
(1,71%) anularam o voto e
5.219.604 (4,63%) votaram
em branco.

Na Bahia, a presidente
Dilma voltou a ter uma
votação expressiva. Se no
primeiro turno a presidente
alcançou a marca de 61% dos
votos, contra 28% do senador
Aécio Neves, agora no
segundo turno, Dilma teve
exatos 70,16% enquanto Aécio
chegou à marca dos 29,84%,
ou seja Dilma cresceu 9
pontos percentuais e o tucano
teve menos de 2% a mais com
relação ao primeiro turno.

Em Candeias, a
performance da presidente
Dilma foi ainda melhor.
Enquanto no primeiro turno a
petista teve 69,86%, contra
16,37% de Marina e 11,31% de
Aécio, no segundo turno a
presidente reeleita aumentou
o seu percentual em quase

15%, chegando à marca de
84,77%, a maior vitória
proporcional em toda a região
metropolitana de Salvador.

Para o prefeito Sargento
Francisco, a reeleição da
presidente Dilma Rousseff foi

uma demonstração de que a
população quer a
continuidade dos programas
do governo. “Quando decidi
apoiar Rui para governo, Otto
para o senado e Dilma para
presidente, foi olhando para o

crescimento da minha cidade
e a melhoria da vida de nossa
população. Fizemos uma bela
campanha e conseguimos
resultados que deixaram
Candeias em evidência
positiva, e essa votação da

presidente Dilma coroa nosso
trabalho e nos deixa muito
feliz”, pontuou o prefeito, que
a gradeceu à população de
Candeias pela  votação dada a
presidente Dilma e ao
governador eleito Rui Costa.

Prefeito busca ajuda do Estado para
combater a criminalidade em Candeias

SEGURANÇA Foram solicitado ao secretário estadual de
Segurança Pública mais PM’s e a reforma da Delegacia

Em razão do aumento da
criminalidade em Candeias no
último mês, e com o objetivo
de obter ajuda do Governo do

Estado, que é responsável pela
Segurança Pública nas
cidades, o prefeito de
Candeias, Sargento Francisco,

reuniu-se com o secretário
estadual de Segurança
Pública, Maurício Barbosa, na
manhã do último dia 28 de
outubro, acompanhado pelo
deputado federal Paulo
Magalhães, quando o prefeito
relatou os graves problemas
de segurança que tem se
intensificado nas últimas
semanas e amedrontado a
população do município.

No encontro, o secretário
Maurício Barbosa, prometeu
que o policiamento no
município de Candeias será
reforçado nos próximos dias,
para devolver a tranquilidade
aos moradores e visitantes.

O prefeito Francisco foi recebido pelo titular da SSP

Refiscan
2014 vai até
o dia 31 de
dezembro
A Prefeitura Municipal de
Candeias, através da
Secretaria de Finanças, está
oferecendo uma última chance
para que os contribuintes
pessoa física ou jurídica, que
estão em débito com a
Fazenda Pública Municipal,
possam regularizar as suas
pendências.

O prazo para a quitação
pelo REFISCAN –
Refinanciamento de Dívidas
com Candeias é até o dia 31 de
dezembro de 2014 e os
contribuintes terão até 100%
de desconto nos juros e multas
e poderão parcelar em até seis
vezes. Após este prazo, os
contribuintes perderão a
oportunidade de ter
dispensados ou reduzidos
juros e multas, mediante o
pagamento total ou
parcelamento de débitos
fiscais com o Município.

Não perca esta
oportunidade! Para obter
todos esses recursos, o
contribuinte deve procurar o
CAC - Central de Arrecadação
de Contribuinte para quitação
da dívida o quanto antes.

Fazendo isso, além de
contribuir com o
desenvolvimento da cidade, o
pagador obtém ainda a
certidão exigida em licitações
públicas, registros
imobiliários e empréstimos.

Sindicato dos Empregados do Comércio
disponibiliza atendimento odontológico
Já se encontra à diposição dos
comerciários associados ao
Sindicato dos Empregados do
Comércio de Candeias e Re-
gião, o atendimento
odontológico oferecido pela
entidade no moderno consul-
tório instalado na sede do sin-
dicato, na rua Guanabara,
bairro da Pitganga, em
Candeias.

Os serviços odontológicos
foram iniciados no último dia
11 de novembro e serão pres-
tados todas as terças e quintas-
feiras, entre as 8 horas da ma-
nhã e 13 horas, pelo cirurgião
dentista Uilins da Silva Palma
e sua assistente Eliana Perei-
ra Bittencurt, com a participa-
ção de Crisângela Oliveira, que
agendará as consultas.

O Cirurgião Dentista, Uilins da Silva Palma e sua
assistente Eliana Bittencurt fazem o primeiro atendi-
mento a um associado do Sindicato

O Candeeiro recebe o prêmio
Top Destaque Candeias 2014

O jornal O Candeeiro foi o veí-
culo de comunicação impres-
so de Candeias escolhido por
60% dos internautas que par-
ticiparam da enquete promo-
vida pelo site bahia
notícia.com.br, para a escolha
das empresas ou personalida-
des que se destacaram em suas
atividades em 2014.

Para o diretor de O Candeei-
ro, José Eduardo, o prêmio
mostra o reconhecimento dos
leitores do jornal pelo trabalho
realizado em prol da informa-
ção em Candeias, com respon-
sabilidade e independência,
marcas que caracterizam O
Candeeiro.

O diretor do jornal O Candeeiro, José Eduardo dos
Santos (de óculos escuros), recebeu o seu Top Desta-
que 2014, do diretor do BN, Júnior Robocop

O Candeeiro
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CHOVA OU FAÇA SOL,
SINTA-SE PROTEGIDO PELA
LARAJEIRAS TOLDOS

Aqui você encontra para Locação
Toldos de Diversos Tamanhos, Pórticos, Palcos
Sanitários Químicos, House-Mix, Camarim, Passarela
Torre-Fly, Arquibancadas, Fechamentos e Tablados

Rod. BA 522, Km 27 - Candeias-Bahia
Fones: (71) 3605-0009 / 9233-4306 / 8137-5847
Em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual

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

SECC disponibiliza atendimento odontológico

Já se encontra à diposição dos
comerciários associados ao
Sindicato dos Empregados do
Comércio de Candeias e
Região, o atendimento
odontológico oferecido pela
entidade no moderno
consultório instalado na sede
do sindicato, na rua Rio de

Janeiro nº 95, bairro da
Pitganga, em Candeias.

Os serviços odontológicos
foram iniciados no último dia
11 de novembro e serão
prestados todas as terças e
quintas-feiras, entre as 8
horas da manhã e 13 horas,
pelo cirurgião dentista Uilins

da Silva Palma e sua assistente
Eliana Pereira Bittencurt, com
a participação de Crisângela
Oliveira, que agendará as
consultas.
Procedimentos

De acordo com o
presidente do SECC, José
Carneiro da Silva, o
consultório do sindicato está
apto para o atendimento nas
especialidades de dentista,
cirurgia, periodontia e
odontopediatria e serão
oferecidos os procedimentos
de restauração em resina,
restauração em amálgama,
cirurgia bucal, extração
dentária, limpeza
(deplacagem), aplicação
tópica de fluor e raspagem e
alisamento radicular.

O presidente José Carneiro
faz questão de frisar que a
instalação do consultório
odontológico do SECC só foi
possível graças à parceria feita
com o SESC – Serviço Social

do Comércio e o apoio de toda
a diretoria do sindicato nas
pessoas de Messias Brito,
Cícero Luiz de Almeida,
Rainer Rilc, Helder Sena e da
Assistente Social Elaine
Santos, além dos demais
membros da entidade.

Ainda segundo José
Carneiro, o atendimento aos
empregados do comércio
serão agendados mediante a
apresentação da Carteira
Social do SESC e terão direito
aos serviços seus familiares e
dependentes. Mesmo que o
associado não apresente a
carteira do SESC, ele poderá
ser atendido com a
apresentação da Carteira
Profissional de Trabalho que
comprove que ele é
empregado no comércio.

Empolgado com o início do
funcionamento do consultório
odontológico, o presidente
José Carneiro disse que “me
sinto muito lisonjeado pela

realização de um sonho de
muitos anos acalentado pelos
trabalhadores do comércio.
Esse consultório é o resultado
do trabalho árduo da nossa
equipe, que vem ao longo dos
anos se dedicando para dar
uma melhor assistência ao

trabalhador do comércio de
Candeias e da região. A partir
de agora, nossos filiados
poderão visitar o dentista
regularmente. É mais uma
grande vitória do nosso
sindicato” comemorouo
presidente José  Carneiro.

Presidente José Carneiro e sua equipe ao lado do dentista
Uilins Palma na estreia do consultório odontológico

Da esquerda para a direita: Dudu, Dr. Uilins, Presi-
dente José Carneiro, Eliana, Helder e Messias

No último dia 7 de novembro foi
comemorado o aniversário da
cidade que já foi chamada de
Água Comprida. Um lugarejo
simples que tinha como princi-
pal atividade o cultivo de cana-
de-açúcar. A cidade foi emanci-
pada há exatos 53 anos, em 07
de novembro de 1961.

Para homenagear este muni-
cípio e a sua população, a Pre-
feitura vem realizando, diversas
obras e ações que visam valori-
zar cada vez mais esta terra de
gente forte, guerreira e
batalhadora que, desde os seus
emancipadores, busca o melhor

Simões Filho, uma história de luta e muito trabalho 
Ascom/PMSF

para a amada Simões Filho.
Neste sentido, Simões Filho

continuará celebrando por estar
entre as 4 cidades baianas com
alto nível de  emprego e renda,
pela redução de 28,8% nos ín-
dices de violência, entrega de
966 apartamentos do Minha
casa Minha Vida, cursos
profissionalizantes pelo
PRONATEC para uma média de
1.300 pessoas, além da
reinstalação do CIMATEC, a
vinda da tão sonhada base fixa
do SAC e a conclusão da primei-
ra etapa da Regularização
Fundiária, com a entrega de 674
títulos.

Comemorando também pela
construção da UPA, qualificada
pelo Ministério da Saúde como
a melhor da Bahia, e da Escola
de Postura e Pilates, a primeira
do SUS no Brasil; pela reforma
das Unidades de Saúde de San-
to Antônio do Rio das Pedras e
Ambulatório do CIA I; por ter na
Atenção Básica 10 Unidades de
Saúde da Família (USF) e 05
Unidades Básicas de Saúde

(UBS), além do Anexo de Média
Complexidade e o Hospital;
pelo Programa Melhor em Casa,
que proporciona assistência
multiprofissional gratuita nos
lares; por ter, de modo gratuito,
exames, e tratamento para vá-
rias enfermidades, inclusive o
Glaucoma.

Além de obras por todo o
município como, por exemplo,
o investimento de 9 milhões em
recursos próprios, para
recapeamento e tapa buraco em
toda a cidade, que já contem-
plou o Oitizeiro, Góes Calmon,
Cia I e II e o Tanque do Coro-
nel, que também receberam dre-
nagem, esgotamento sanitário,
calçamento, e tantas outras lo-
calidades. E ainda construção de
2 postos de Unidade de Saúda
de Família nos bairros do
Eucalipto e Palmares,  projetos
de revitalização dos canais da
Elmo Cerejo Farias e Ayrton
Senna, Via Universitária, do
bairro Luiz Eduardo Magalhães;
pela reforma da Casa da Costu-
ra – Cia I, Creche Andrée

Maquil, na Paulo Souto e muito
mais.

Outras tantas obras e ações
estão sendo realizadas, mas fo-
ram citadas aqui algumas que já
podem justificar porque Simões
Filho é a cidade do desenvolvi-
mento e que vem caminhando
na direção certa.

Emancipação
Água Comprida fazia parte

da capital soteropolitana como
distrito e em 1960 foi iniciada a
luta pela emancipação por um
grupo de moradores liderados
pelo Sr. Walter José Tolentino
Álvares, formado para tratar dos
problemas comunitários. Em 07
de novembro de 1961, através da
Lei Estadual nº 1538 ,emanci-
pou-se a localidade, passando a
ser denominada de Simões Fi-
lho em homenagem ao jornalis-
ta Ernesto Simões Filho que ha-
via exercido os mandatos de de-
putado Estadual e Federal, Mi-
nistro da aviação e da Educação,
além de ter sido candidato a go-
vernador da Bahia.

Praça de Simões Filho

Um culto em Ação de Graças,
celebrado pela pastora Cláu-
dia, da Igreja Pentecostal Je-
rusalém e pelo cantor e Missi-
onário irmão Gilson Santana,
da Igreja Batista Jerusalém,
realizado em sua residência,
na rua Tomé de Souza,  mar-
cou o aniversário da jovem
Elzenira Costa, a Nira, secre-
tária da SC Transportes. Fami-
liares, amigos e colegas de tra-
balho e da igreja,  participaram
da celebração e cantaram o
“parabéns pra você”, com di-
reito, a bolo, salgadinhos e re-
frigerantes.

A aniversariante, que é
muito querida por seus colegas
do grupo Silvio Correia, mu-
dou de iade no último dia 19
de novembro, com uma boni-
ta celebração. Parabéns!

O Candeeiro
Leia e anuncie no Jornal ganhador do Top Destaque 2014

Aniversariante do Mês

Nira está de idade nova

O Candeeiro

O Candeeiro
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VENDO APARTAMENTO
EM FEIRA DE SANTANA

R$ 180.000,00

Vista da piscina com
o prédio ao fundo

Quadra de Esportes
com alambrado e tela

Rod. BA 522, 2º andar - sala 37
Centro Empresarial José Alves
Fone: (71) 3605-0426 - Candeias - Bahia

O empresário Djalma Antunes ao lado do seu
filho, o jovem empresário Djalma Júnior

# Comércio de água potável em
caminhões pipasde 10 e 15 mil litros.
# Serviços de aluguéis de escavadeiras,
retorescavadeiras e caçambas.
# Transportes de produtos químicos e
petroquímicos em geral

RESIDENCIAL CANTO DO SOL /
 CANTO DA LUA

RUA ITACAMBI / BAIRRO MUCHILA

                    Contatos:
Fones: (71) 3451-2008 / 9987-0469
9946-5948 / 9959-4648 / 9158-0785

Três quartos, uma suíte, uma vaga de gara-
gem; Condomínio fechado com porteiro

24h, piscina,quadra poliesportiva, salão de
festas, áreas comunsamplas e ajardinadas,

varanda, área de serviço,
quarto e banheiro de empregada

Na noite do último dia 6 de
novembro, no Cerimonial
Capistrano, aconteceu a
cerimônia de entrega do Top
Destaque Candeias 2014,
evento realizado pelo site
bahianoticia.com.br, sob
direção do comunicador
Júnior Robocop. Mais do que
justo, o jornal homenageou a
saudosa professora e ex-
secretária de educação do
município, Maria do Carmo.

Em vida, Dona Maria do
Carmo deu contribuição
substancial para o
desenvolvimento do
município na área da
educação. Foi professora e
diretora de grandes colégios
da cidade, como por exemplo,
Polivalente, Prof. Dásio e
Paulo VI. Quando secretária
de educação, ajudou na
reformulação dos salários dos
profissionais da educação e
trouxe mais educadores
qualificados para o município,
dentre outras ações, para
beneficiar os alunos,
professores, funcionários e

Rua 14 de Agosto - Caroba - Candeias - Ba.

*FRETAMENTOS
*TURISMO
*VIAGENS EVENTUAIS
QUALIDADE, CONFORTO

E SEGURANÇA
Trabalhamos com veículos novos.

Motoristas treinados e capacitados

toda a população do
município.

Desde 2012, empresários,
comunicadores, professores,
artistas, políticos, e outros
profissionais que atuam no
município, são homenageados
pelo jornal Bahia Notícia, com
o objetivo de prestigiar e
externar a preferência dos
internautas nas suas
respectivas votações.

Na comunicação, o
Jornalista Uilson Victor,
âncora dos programas
“Baiana em Debate e Baiana
no Ar” da Rádio Baiana FM
(89,3), e redator do site Madre
Notícias, venceu pelo segundo
ano consecutivo, obtendo
mais de 40% dos votos dos
internautas. O repórter Jota
Brito, também da Rádio
Baiana FM, venceu  pela
terceira vez o prêmio, em três
anos de disputa.

“Agradeço ao Júnior pela
oportunidade de colocar meu
nome na votação, mas é justo
dizer que essa placa eu dedico
a pessoas que me ajudaram no

início da minha carreira,
Sergio Mauricio (Radialista),
Vinicius (técnico de
informática) e Jota Brito
parceiro de trabalho. Vocês
fazem parte dessa história”,
agradeceu Uilson Victor.

O empresário, vencedor
por três vezes seguidas,
Luciano Bordoni, frisou que
era um prazer fazer parte dos
ganhadores e pediu mais
atenção ao evento. “Esse
momento deveria ser mais
valorizado por nós e pelo
município. É um momento
singular onde os internautas
escolheram os melhores”,
disse, parabenizando o
mentor do projeto, Robocop.

Na categoria jornal
impresso, o grande vencedor
foi o jornal O Candeeiro, que
obteve 60% da preferência dos
internautas, deixando os
concorrentes para trás. O
diretor de O Candeeiro, José
Eduardo, que não pôde
comparecer à cerimônia de
entrega dos prêmios, mas foi
representado pelo colunista

Rildo Anselmo, agradeceu aos
internautas pelo
reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelo jornal e
parabenizou o companheiro
Júnior Robocop pela
iniciativa. “Fazemos O
Candeeiro com muita
dedicação, sempre pautados
pela transparência,
responsabilidade e
independência, levando para
o leitor a informação com
clareza, como manda o bom
jornalismo” pontuou José
Eduardo.

Como em toda festa a
música é parte essencial, o
cantor e compositor, Di Tocar,
e o Grupo Papo Ligth, ambos
vencedores do prêmio, deram
um show de música e provou
por quê foram escolhidos
pelos internautas. 

Ao final da cerimônia, o
responsável pelo evento,
Júnior Robocop, agradeceu
pelo apoio dado ao jornal e
pela presença dos vencedores
no evento. Prometeu  fazer um
eventomelhor no próximo ano
e acredita que o Top Destaque
será uma referência na cidade.
“É um trabalho que fazemos
com muito prazer e é uma
oportunidade dos internautas
mostrarem a preferência deles
na cidade. Obrigado a todos e
que Deus abençoe cada um de
nós”, finalizou o comunicador.

O evento foi encerradocom
a canção “Conquistando o
impossível” da cantora gospel
Jamile, interpretada pelo
grupo evangélico de Candeias,
Missão Ágape.

Trinta e quatro empresas e érsonalidades receberam o Top Destaque 2014

Fonte: Site do Bahia Notícia

A Dic Transportes & Serviços
chega a Candeias para

revolucionar o mercado de aluguel
de máquinas e equipamentos,

transportes de água potável e de
produtos químicos e petroquímicos

Atleta
simõesfilhense
brilha na
Colômbia

O atleta simõesfilhense,
Antônio Carlos de Assis
Júnior (40 anos), morador do
Cia I, foi um dos
representantes brasileiros a
participar do XVII
Campeonato Sulamericano de
Atletismo Máster, disputado
de 01 a 09 deste mês, em
Medellín e Guarne, na
Colômbia, e garantiu medalha
em duas modalidades.

O atleta que já é Vice-
Campeão Mundial de
Atletismo conquistou o
tricampeonato Sulamericano
em salto triplo, medalha de
ouro e a de prata no salto a
distância. No quadro geral, o
Brasil ficou em segundo lugar
com 214 medalhas (98 de
ouro, 70 de prata e 46 de
bronze).

“Agradeço o apoio da
Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através da
Secretaria de Desporto, além
da Câmara de Vereadores, dos
meus familiares e de todos os
cidadãos que acreditaram no
meu potencial”, afirmou
Júnior.

A vitória no Sulamericano
rendeu ainda a classificação
do atleta para o Mundial de
2015 que será realizado na
cidade de Lyon, na França,
entre os dias 15 e 25 de julho.
Para ele, esse foi um dos
melhores títulos que já
disputou, pelo fato de ser o
único atleta baiano a integrar
a seleção brasileira e vencer
duas modalidades na
categoria individual.

Antônio Júnior foi desta-
que no Sulamericano

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

Largo do Triângulo, nº 31 - Centro - Candeias-Ba. - Fone: (71) 3601-4680
E-mail: moconstrucaocandeias@gmail.com

PISOS, TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, AZULEJOS,
FERRAMENTAS E MATERIAL HIDRÁULICO.
PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

Bahia Notícia premia vencedores
do Top Destaque Candeias 2014
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Locação de Ônibus de Vans para Excursões, Turismo e Empresas.
Toda estrutura que Você precisa, com a pontualidade que você Merece

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

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

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

Escritório: BA 522, Em Frente ao SAMU

Fones: (71) 3601-2620 / 6911 - Candeias-Ba.

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

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Tel. (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601-3110

Candeias-bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva
                             CRC - 15210 - BA

Rua Santo Antônio, nº 21- 1º Andar - Centro
Fones: (71) 3601-2089 / 8134-3565 - Candeias-Ba.

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL,
FISCAL E PESSOAL

VENHA CONHECER

Os Melhores Preços da Cidade

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBRIFICANTES *FARÓIS
*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Vergeuiro de Carvalho

Convênio Petrobras
ORTODONTIA & IMPLANTES
Rua do Cajueiro, nº 121 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 - 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: Largo do Triângulo, 16 - 1º Andar - Fone: (71) 3601-5666

Filial = Simões Filho - Praça das Bandeias, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

Aqui Você encontra para Locação:

CAMINHÕES MUNCK
RETROESCAVADEIRA
CAMINHÕES TANQUE

GUINDASTES
E PRANCHAS

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

AS MELHORES
MARCASPELOS

MENORES PREÇOS

VENHA CONHECER
A NOVACOLEÇÃO

PRIMAVERA/VERÃO

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

Aceitamos todos os
Cartões de Crédito

Tudo em até 10 Vezes
Pelo Nosso Crediário

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos & Melhados e Gêneros Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

Rua Teixeira de Freitas - Esquina com a Rua Rio de Janeiro
Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar condicionado - Travas Elétricas

Motores & Bombas - Alinhamento e Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS

MARCAS DE VEÍCULOS

FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS

PROCESSO SELETIVO
2015

CURSOS
ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO

DE SISTEMA
ENFERMAGEM
PEDAGOGIA

E-mail: vestibular@iescfac.edu.br
Site: www.iescfac.edu.br

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

Campus: BA 522, Km 06 - Caroba-Candeias-Ba.

Excelentes Churrascaria e Delicatessen - BA 522 Km 05 - Candeias-Bahia


