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Candeias: 57 anos de história e
muitos problemas a resolver
É evidente que o município de
Candeias vem
experimentando um alto
índice de desenvolvimento
nos últimos anos,
principalmente por parte da
iniciativa privada, que tem
investido muito no município,
entretanto, a cidade vive
também muitos problemas,
que devem ser encarados de
frente pelos seus governantes.

Por exemplo, a cidade não
tem planejamento urbano e as
ruas estão esburacadas em
função das fortes chuvas que
castigaram a região nos
últimos 90 dias; boa parte dos
trabalhadores estão
desempregados ou fora do
município em busca de
oportunidades de emprego

em outros estados, já que o
índice de desemprego na
Região Metropolitana de
Salvador é um dos maiores
dos últimos anos;  a juventude
continua a carecer de uma
escola pública de qualidade e
de espaços de lazer; enfim, é
imperiosa a necessidade da
implantação de políticas
públicas para recuperar esta
cidade que já passou de meio
século de emancipada.

O jornal O Candeeiro, como
porta voz da população
candeiense, junta-se a todas
as vozes que ecoam pelos
quatro cantos da nossa
cidade, para desejar-lhe
melhores dias. Feliz
aniversário, Candeias! Nós
acreditamos em você!

Vem aí um novo estilo para se
morar em Candeias. Aguarde!

Sansil inaugura sua nova loja em Candeias

A Quintas do Barão Empreen-
dimentos Imobiliários o1 SPE
Ltda - ME eatá construindo no
bairro Ouro Negro, na área da
antiga Fazendinha, às mar-
gens da BA 523, o luxuoso
Condomínio Quintas do Ba-
rão, que vai revolucionar o
mercado imobiliário de
Candeias e de toda a região
Metropolitana de Salvador e
Recôncavo.

De acordo com o presiden-
te da Quintas do Barão Em-
preendimentos Imodiliários,
Walfredo Barão Mello
Teixeira, as obras já foram ini-
ciadas, apesar das fortes chu-
vas que têm castigado
Candeias nos últimos meses.

A expectativa do empresá-
rio Walfredo Barão é que o
lançamento do moderno Con-
domínio Quintas do Barão,
aconteça no próximo mês de
outubro. Aguardem!     Pag. 7

O empresário Walfredo Barão Mello Teixeira é um
dos principais empreendedores de Candeias

Um dos principais
problemas que afe-
tam a população de
Candeias e os moto-
ristas que visitam a
cidade  é o estado
precário da BA 522,
que corta o centro da
cidade e está em
péssimo estado de
conservação, causan-
do enormes engarra-
famentos todos os
dias, e prejudicando a
economia do municí-
pio, que passa por
uma crise em suas
finanças

População de São Francisco do
Conde presta homenagem a Rilza

Vários políticos e a
população de São Francisco
do Conde, participaram da
missa de um ano em
homenagem póstuma à ex-
prefeita Rilza Valentim,
promovida pelos seus
familiares no último dia 24
de julho, data em que, no
ano passado, a ex-prefeita
nos deixou, causando imensa
comoção entre seus amigos e
no mundo político.

A missa, carregada de
emoção, já que a ex-prefeita
era muito querida no

município, foi celebrada no
auditório da UNILAB pelo
bispo dom João Carlos
Petrini, mesmo religioso que
celebrou a missa de 7º dia no
ano passado.

Entre os muitos políticos
presentes, estavam o vice-
governador João Leão, os
deputados estaduais
Sargento Isidório (PSC), Bira
Coroa e Rosemberg Pinto,
ambos do PT, e a prefeita de
Cardeal da Silva, Maria
Quitéria, que era muito
amiga de Rilza Valentim.

A ex-prefeita Rilza
Valentim deixou um
grande legado em SFC

Foi inaugurada no último dia
24 de julho, a nova loja Sansil,
que fica na rua da Esperança,
nº 54, no centro de Candeias,
ao lado da Clínica Polidente.

A nova loja tem 600 metros
quadrados de área comercial,
com designer moderno, total-
mente climatizada e espaço
lateral para estacionamento, o
que era o grande problema da
antiga loja da praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes.Nova Sansil: comodidade, conforto e segurança
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