COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA MILITARES
TRANSFERIDOS PARA REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

Seja bem-vindo a Salvador!

O(A) senhor(a) foi movimentado(a) para a capital da Bahia, terceira maior cidade do Brasil,
com aproximadamente 3 (três) milhões de habitantes. Fundada em 29 de março de 1549,
Salvador foi a primeira capital do Brasil, sendo a maior cidade da Região Nordeste. Conhecida
pelo espírito hospitaleiro de seu povo, a terra do acarajé e centro da cultura afro-brasileira tem
clima festeiro, belas praias e paisagens naturais que encantam turistas de todo o mundo.

A Bahia, em especial, Salvador, é um celeiro de tradições, onde trabalho e diversão
coexistem, expressando seus heróis, sua arte e sua alegria.

1. Comando da 6ª Região Militar
a. Endereço

- Praça Duque de Caxias, s/nº - Mouraria, Salvador-BA - CEP 40040-110. Tel: (71) 33201985.
b. Comandante

- Gen Div ARTUR COSTA MOURA. Tel: (71) 3320-1900/1804.

c. Chefe do Estado-Maior

- Cel RIDAUTO LÚCIO FERNANDES. Tel: (71) 3320-1901/1889.

d. Seção de Comunicação Social

1) Tel: (71) 3320-1894/1816

2) E-mail: comsoc_salvador@yahoo.com.br
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e. Hotéis de Trânsito

1) Centro Gerontológico de Amaralina
a) Av Amaralina, s/nº - Amaralina, Salvador-BA - CEP 41900-020. Tel: (71) 32488640/3348-8822,
b) E-mail: htsalvador@ig.com.br
2) Hotel de Trânsito da Pituba
a) Rua Rio de Janeiro, s/nº, Vila Militar da Pituba - Pituba, Salvador-BA - CEP 41830-401.
Tel: (71) 3240-2755.
b) E-mail: htsalvador@ig.com.br

3) Hotel de Trânsito Pirajá
a) Rua Silveira Martins, s/nº - Cabula, Salvador-BA - CEP 41150-000. Tel: (71) 33849198.
b) E-mail: hotel19bc@hotmail.com
f. Telefones funcionais do QG
1) Seção de PNR: Tel (71) 3320-1849
2) Superior de Dia: Tel (71) 3320-1822
3) Oficial de Dia: Tel (71) 3320-1878
4) Corpo da Guarda: Tel (71) 3320-1879

2. Moradia

a. Bairros mais procurados em salvador (Anexo A - Mapa)

1) Pituba: o bairro é considerado nobre e dotado de toda uma estrutura de serviços,
estabelecimentos de ensino, bares, restaurantes e espaços de lazer, Nele está localizada a Vila
Militar de Oficiais da Pituba que é a maior concentração de PNR, vizinha do aquartelamento da
Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (CMS). Distâncias
de 12,4 Km para o QG 6ª RM.

2) Costa Azul: situado entre a Pituba e o STIEP, é composto por diversos restaurantes, um
parque e uma bela vista da orla da cidade. Distância de 12,3 Km do QG 6ª RM.
3) STIEP: é cercado pelos bairros Costa Azul, ao sul, e Pituba, a leste. No STIEP, estão
localizados a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), o Hospital Sarah Kubitschek e
o Centro de Convenções da Bahia. Distância de 10,9 Km do QG 6ª RM.
4) Caminho das Árvores: é um bairro nobre de Salvador, localizado entre o Shopping da
Bahia, antigo Iguatemi, e o Salvador Shopping. Distância de 12,5 Km do QG 6ª RM.

5) Itaigara: é um bairro de classe média alta localizado ao lado da Pituba e do Caminho das
Árvores. Distância de 9,5 Km do QG 6ª RM.
6) Imbuí: é um bairro de classe média, predominantemente residencial, porém com
infraestrutura de serviços e lazer para o dia e para a noite, vizinho aos bairros STIEP e Costa
Azul. Distância de 11,9 Km do QG 6ª RM.

7) Graça: é um bairro residencial em área nobre de Salvador. É formado basicamente pelas
classes média-alta e alta, possuindo avenidas arborizadas e uma grande variedade de comércio e
serviços além de opções de lazer. Distância de 4,1 Km do QG 6ª RM.
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8) Vitória: basicamente composto pelo Corredor da Vitória, trecho da avenida Sete de
Setembro que vai do Largo da Vitória até o Campo Grande. Vizinho dos bairros da Barra, Graça,
Campo Grande e Canela. É um dos metros quadrados mais elevados de Salvador. No bairro
também está localizado o PNR de Oficiais, no Edf. Duque de Caxias, nº 1754. Distância de 2,8 Km
do QG 6ª RM.
b. Custo de aluguel e de compra de imóvel

1) Valor do aluguel nos últimos 18 meses (entre 15/04/2014 e 30/09/2015):

Aluguel kitchenette (região cara)

R$ 940,63

Aluguel kitchenette (região barata)

R$ 462,50

Aluguel apartamento 2qts (região cara)

R$ 1.633,33

Aluguel apartamento 3qts (região cara)

R$ 2.655,56

Aluguel apartamento 2qts (região barata)
Aluguel apartamento 3qts (região barata)

Fonte : www.custodevida.com.br/ba/salvador

2) Imobiliárias mais procuradas
- www.portaldeimoveissalvador.com.br
- www.nnovaimobiliaria.com.br
- www.pdvimobiliaria.com
- www.josealbertoimoveis.com.br
- www.vivareal.com.br

R$ 708,00

R$ 1.062,50

3. Educação
a. Valor médio das mensalidades nos últimos 18 meses (entre 15/04/2014 e 30/09/2015):
Mensalidade Pré-escola

R$ 604,38

Mensalidade Ensino Superior

R$ 735,71

Mensalidade Ensino Fundamental

R$ 650,00

Mensalidade Ensino Médio

Fonte : www.custodevida.com.br/ba/salvador

R$ 1.027,50

b. Educação Infantil/Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

1) Escola Bilíngue Arca de Noé (de 1 ano e meio a 6 anos de idade), Alameda Pádua, 420 Pituba, Tel (71) 3353-7009.
2) Escola Lápis de Cor, Alameda das Acácias, 20 - Pituba, Tel (71) 3359-3485.

3) Escola Colméia, Alameda Benevento, 29 - Pituba, Tel (71) 3359-5629.

4) Colégio Anchieta (Anchietinha), Rua Érico Veríssimo, 292 - Itaigara, Tel (71) 2107-9000.
5) Colégio Nossa Senhora da Luz, Rua Ceará, 852 - Pituba, Salvador-BA, (71) 3248-3227.
6) Colégio Antonio Vieira, Av Leovigildo Filgueiras, 684 - Garcia Tel (71) 3328-9500.
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c. Educação Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)/Ensino Médio

1) Colégio Militar de Salvador (Ensino Fundamental II ao Ensino Médio), Rua Território do
Amapá, 455 - Pituba, Tel (71) 3205-8800.

2) Colégio Anchieta (Ensino Fundamental II ao Ensino Médio), Rua Praça Padre Anchieta,
126 - Pituba, Tel (71) 2107-9000.
3) Colégio Oficina (Ensino Fundamental II ao Pré-Vestibular), Rua Miguel Navarro Y
Canizares, 423 - Pituba, Tel (71) 3270-4100.

4) Colégio Módulo (Ensino Fundamental II ao Ensino Médio), Av Professor Magalhães Neto,
1177 - Pituba, Tel (71) 2102-1300.
5) Colégio Satre COC (Ensino Fundamental II ao Pré-Vestibular), Rua Reitor Macedo Costa,
108 Itaigara • Salvador • BA Tel: (71) 2201-2100
6) Colégio Gregor Mendel, Rua Alberto Silva, 178 - Itaigara, Tel (71) 2104-6999

7) Colégio Antonio Vieira, Av Leovigildo Filgueiras, 684 - Garcia Tel (71) 3328-9500.

d. Universidades/Faculdades

1) Universidade Federal da Bahia, Rua Augusto Viana , s/n - Canela, Tel (71) 3283-7072.

2) Universidade do Estado da Bahia, Rua Silveira Martins, 2555 - Cabula, Tel (71) 31172200.
3) Instituto Federal da Bahia, Av Araújo Pinho, 39 - Canela, Tel (71) 2102-0413.

4) Faculdade Ruy Barbosa (Campus Pituba), Rua Espírito Santo, 575 - Pituba, Tel (71) 33447474.
5) Faculdade Evangélica de Salvador, Av Antônio Carlos Magalhães, 3749 - Pituba, Tel (71)
3333-5446.

6) Faculdade Batista Brasileira, Rua Altino Seberto de Barros, 140 - Itaigara, Tel (71) 33543434.

7) Centro Universitário Jorge Amado - Unijorge (Campus Paralela), Av Luís Viana Filho,
6775 - Paralela, Tel (71) 3206-8000.
8) Faculdade de Tecnologia e Ciências, Av Luís Viana Filho, 8812 - Paralela, Tel (71) 32546666.
4. Turismo e Lazer
a. Principais pontos turísticos de Salvador (Anexo A - Mapa)

Centro Histórico (Pelourinho): é o coração da Bahia e o
centro da cultura africana no Brasil. Visitar Salvador e não
visitar o Pelourinho é imperdoável! O lugar é cheio de casarões
coloridos, igrejas, lojas e restaurantes; também há muitas
praças escondidas, onde ocorrem shows, mas só quem é da
região conhece direito. Carros não entram nessa parte da
cidade e só é possível circular a pé - na verdade, é bem melhor
assim.
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Igreja de São Francisco: no Centro Histórico (Pelourinho),
você não pode deixar de visitar a Igreja e Convento de São
Francisco. Sua decoração em ouro, muito trabalhada,
impressiona os visitantes. Visitação: segunda-feira, das 9h às
17:30h. Terça-feira, das 9h às 16h. Quarta-feira a sábado, das
9h às 17:30h. Domingo, das 10h às 15h. Entrada de R$ 5,00.
Elevador Lacerda: é um dos atrativos turísticos mais
procurados de Salvador, apesar de ter uma utilidade de fato
para a população. O primeiro elevador urbano do mundo leva
os moradores da parte baixa da cidade para a parte alta. Não
deixe de tirar uma foto, especialmente com o fundo para a
Baía de Todos os Santos - é lindíssimo. Funcionamento:
diariamente, 7h às 23h (24 horas durante os dias de
carnaval). Tarifa de R$ 0,15.
Mercado Modelo: localizado na Cidade Baixa, é considerado
o maior shopping de artesanato do país. Nele mais de 260
lojas vendem produtos típicos da Bahia, além de contar com
restaurantes e bares. O prédio é tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Solar do Unhão & MAM: O Solar do Unhão faz parte de um conjunto
arquitetônico na orla de Salvador, onde está localizado o Museu de
Arte Moderna, com exposição ao ar livre - um prato cheio para os
amantes das artes. O lugar tem um café aconchegante, com uma
vista muito bonita para o mar; aos sábados, a partir das 19h,
acontece o Jazz no MAM. Visitação: terça a sexta-feira, das 13h às
19h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h. Entrada gratuita.
Igreja do Senhor do Bonfim: é a mais tradicional igreja de
Salvador, quiçá a mais famosa do Brasil. Foi erguida na Colina
Sagrada, a partir de 1745, e é em suas escadarias que ocorre o
desfecho da famosa festa da Lavagem do Bonfim. As fitas
coloridas que ficam nas grades da igreja também são símbolos
marcantes da Bahia. Os crentes amarram uma fita no pulso, dão
três nós e, a cada um deles, fazem um pedido - é tradição
comprar fitinhas na cidade. Visitação: diariamente, das 6:30h às
18h Entrada gratuita.
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Ponta do Humaitá: próxima ao Forte de Monte Serrat, a Ponta
do Humaitá é conhecida pela vista panorâmica da Baía de Todos
os Santos e da cidade, além de ser um dos melhores locais para
observar o pôr do sol. A arquitetura do entorno é marcada por
casas construídas no século XIX, assim com a presença de um
farol do início do século passado, de mosteiro e da Igreja de
Monte Serrat.
Farol da Barra: visitar o Farol da Barra é uma visita "três em
um". De uma só vez, você conhece o Forte de Santo Antônio
da Barra (onde fica o Farol) e também o Museu Náutico da
Bahia. O forte foi o primeiro a ser edificado no país, em 1534.
De cima do Farol, de 22m de altura, você pode ter uma vista
ainda mais bonita da Baía de Todos os Santos. O forte possui
um café para lanches e uma lojinha de lembranças.
Visitação: terça a domingo, das 8h30 às 19h. Entrada de R$
10,00 e gratuita para militares.
Morro do Cristo: o morro do Cristo fica próximo à praia da Barra
e guarda uma pequena estátua de Cristo. A atração fica por conta
do visual do lugar, que é lindíssimo. Muitos aproveitam para
"pegar sol" ou ficar apenas descansando, sentindo o ventinho
fresco que vem do mar. É a melhor vista que se tem do Farol da
Barra.
b. Principais praias de Salvador

Salvador é uma cidade litorânea cercada por belíssimas praias, dentre elas, destacam-se:
Porto da Barra, lotada no fim de semana; e Farol da Barra, que abriga o imponente Forte de
Santo Antônio. Ambas têm águas limpinhas!
Já na parte Norte, em direção ao aeroporto, as praias de Stella Maris e Flamengo têm águas
limpas com grande movimento nos sábados e domingos.

1) Porto da Barra - Praia mais próxima do Centro, Porto da Barra tem águas limpas e
piscinas naturais, o que faz dela uma das mais procuradas aos sábados e domingos. Outro
atrativo é a iluminação noturna, garantindo o movimento até mesmo depois que o sol se põe. É
indicada para a prática de esportes náuticos, como o windsurfe e stand up paddle.
2) Farol da Barra - Cenário das grandes comemorações da cidade, como o Carnaval, a praia
tem como destaque o Forte de Santo Antônio. As piscinas naturais na maré baixa perfeitas para
banho e o calçadão para caminhadas garantem o vai-e-vém o dia todo. À noite, o movimento é
garantido por conta dos bares e restaurantes.
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3) Piatã - É uma praia de mar aberto, suas areias são amareladas e com muitos coqueiros,
vira point aos finais de semana. É uma boa praia para banho e esportes suas ondas são fracas.
Rodeada de barracas para petiscar e curtir uma boa caipirinha com a galera. Tem calçadão para
ótimas caminhadas matinais e ciclismo. Com a maré vazante “baixa” fica ótima para banhos, pois
o mar fica calminho.

4) Stella Maris - Com boas ondas para a prática do surf, a praia de Stella Maris também tem
trechos protegidos por pedras que formam piscinas naturais na maré baixa, atraindo famílias
com crianças. O movimento é grande por conta dos resorts e casas de veraneio. Dica: sentar em
frente ao Restaurante do Lôro, onde há infraestrutura legal e serviço de praia.
5) Flamengo - Extensa, tem trechos desertos e outros bem movimentados, como o que
abrigam as duas das mais famosas barracas: “Pipa” e “Barraca do Lôro“. Elas têm total
infraestrutura de alimentação e serviços para o banhista. As boas ondas atraem os surfistas.
c. Principais praias do Litoral Norte (Anexo B - Mapa)

O aeroporto de Salvador fica na saída da cidade para o Litoral Norte. A Rodovia BA-099,
conhecida como Estrada do Coco/Linha Verde, tem extensão total de 217 km e esta localizada
em uma região turística praiana bastante badalada. A rodovia, hoje, administrada pela
Concessionária Litoral Norte, compreende a Estrada do Coco e a Linha Verde, ligando a cidade de
Lauro de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe.
1) Vilas do Atlântico - A praia de Vilas do Atlântico estende-se por 6 km ao longo de um
grande condomínio residencial de mesmo nome, no litoral de Lauro de Freitas, defronte o
Oceano Atlântico. A orla é bem urbanizada, excelente para caminhadas. Tem muitos coqueiros e
trechos com recifes e piscinas naturais. Fica a cerca de 5 km do Aeroporto Internacional de
Salvador.
2) Arembepe - A região tornou-se famosa, em todo o País, nos anos 1960, como uma aldeia
hippie. Fica no litoral de Camaçari, a cerca de 30 km de Salvador. Possui piscinas naturais de
águas mornas e tranquilas, dunas e coqueirais. Alguns trechos possuem ondas fortes.

3) Guarajuba - Praia com ondas fortes, excelente para surfe. Alguns trechos são dominados
por recifes onde as águas são calmas e mornas. Fica no km 43 da Estrada do Coco. Sua orla é bem
urbanizada, com boa infraestrutura, e abriga muitas casas de veraneio.
4) Praia do Forte - Praia do Forte é um aconchegante vilarejo do município de Mata de São
João, próximo do Castelo de Garcia d'Ávila. Possui praias, coqueirais, mata atlântica, lagos, rios e
trilhas ecológicas. Existem recifes que formam ótimos ambientes para mergulho. De especial
interesse está, no local, a sede do Projeto Tamar de proteção às tartarugas marinhas. Existem
também o Instituto Baleia Jubarte, que promove a observação de baleias, a Reserva Ecológica
Sapiranga e o Centro de Estudo Ambiental. Fica a 56 km do Aeroporto Internacional de Salvador.
Possui 12 km de praias

5) Imbassaí - Imbassaí, um nome tupi que significa caminho do rio, é um balneário com
belas paisagens no município de Mata de São João. A praia é extensa, com muitos coqueiros. O rio
Imbassaí margeia parte da praia criando piscinas excelentes para o banho. Fica a 67 km do
Aeroporto Internacional de Salvador.
d. Principais praias do Litoral Sul (Anexo C - Mapa)

1) Ilha de Itaparica - Está localizada a 13 km (via Ferry Boat) de Salvador e é a maior das
56 ilhas da Baía de Todos os Santos. As praias oferecem opções de mergulhos, caminhadas,
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cavalgadas, passeios de bicicleta, aventuras em caiaques e grandes piscinas naturais de águas
calmas, ideais para relaxar, curtindo o sol e a brisa dos ventos. A partir da Ilha de Itaparica e
seguindo pela BA-001, passando pelo novo trecho desta estrada, é reduzida à metade, a distância
entre Salvador e as praias do litoral sul.

2) Morro de São Paulo - É o terceiro maior pólo turístico da Bahia. As belezas naturais de
Morro de São Paulo, com praias de águas calmas e cristalinas, areias brancas e vastos coqueirais
além da sua densa Mata Atlântica compõem um cenário de tirar o fôlego. Localizado na Ilha de
Tinharé, que leva o mesmo nome do arquipélago, é o destino ideal para todos os turistas. O lugar
agrada visitantes do mundo todo que incluem este paraíso em seus roteiros de viagem.
Chegando de Salvador, a travessia é feita de taxi-aéreo, marítimo (catamarã / lancha) ou transfer
via terrestre (mar e terra). Fica a 112 km (via Ferry Boat) de Salvador até o atracadouro de Bom
Jesus Jardim (Guaibim-BA).
3) Camamu - Banhada pelo Rio Acarí, Camamu abriga a terceira maior baía brasileira,
depois da de Todos os Santos, em Salvador, e da de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os maiores
atrativos são as ilhas, os povoados de pescadores, os estaleiros, as praias, os dendezeiros, os
coqueiros, a mata Atlântica e os rios. Camamu é a porta de entrada da Península de Maraú e, de
seu porto, saem os barcos para a vila de Barra Grande e alguns passeios. Fica a 177 km (via Ferry
Boat) de Salvador.

4) Itacaré - Formada por uma seqüência de praias, onde a natureza ainda está praticamente
intocada pelo homem, com morros cobertos por florestas e muitos coqueiros. É a primeira praia
da “Costa do Cacau”, no litoral baiano, ao sul de Salvador. As praias de Itacaré atraem muitos
surfistas, em função das ondas fortes, consideradas as melhores da Bahia, e das águas quentes o
ano inteiro, inclusive no inverno, sendo também um ótimo destino para os adeptos do
ecoturismo e os praticantes de esportes radicais. Fica a 232 km (via Ferry Boat) de Salvador.

5) Porto Seguro - Cidade mãe do Brasil, o município possui aproximadamente 90 Km de
praias de águas azuis-esverdeadas, limpas, calmas, areia branca e fina, destacando-se, no Litoral
Norte, as praias do Cruzeiro, Curuípe, Itacimirim, Mundaí, Taperapuã, Ponta Grande e Mutá. No
Litoral Sul, temos as praias do Apaga-Fogo, Araçaípe, Mucugê, Parracho, Pitinga, Lagoa Azul
(todas em Arraial D´Ajuda); Taípe, Rio da Barra, dos Nativos, dos Coqueiros, Rio Verde (todas em
Trancoso); Itaquena, Curuípe, Jacumã, Espelho, Juacema e Caraíva. Fica a 574 km (via Ferry
Boat) de Salvador.
e. Principais Shopping

1) Shopping da Bahia (Antigo Iguatemi) - Av Tancredo Neves, 148 - Caminho das
Árvores.
2) Salvador Shopping - Av Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores.
3) Shopping Barra - Av Centenário, 2992 - Chame-Chame.
4) Bela Vista Salvador - Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista.
5) Shopping Paralela - Av. Luiz Viana, 8544 - Paralela.
7. Comércio
Abrange diversos bairros, cujos desenvolvimento e malha urbana se relacionam entre si,
possuindo características peculiares em relação ao resto da cidade. São eles: Calçada, Campo
Grande, Comércio, Nazaré, Praça da Sé e outros.
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a. Principais supermercados

- Rede Bombreço, GBarbosa, Extra, Atacadão, Perini, Red Mix, entre outros.

b. Outlet Premium de Salvador

- Localizado na Estrada do Coco, Km 12,5 - Vila de Abrantes, Camaçari.

8. Transporte
a. Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhães

- Estrada do Coco, Km 0 - São Cristóvão, Tel (71) 3224-1555/1544.

b. Terminal Rodoviário de Salvador

- Av Antônio Carlos Magalhães, 148 - Iguatemi, Tel (71) 3450-5955.

c. Terminal Marítimo de São Joaquim (Ferry Boat)

- Av Oscar Pontes, 1051 - Calçada, Tel 3032-0475.

d. Táxis

1) Elitte - Tel 3432-4040/4009-3000.

2) Táxi Coomtas - Tel 3377-6311/0800-710-311

e. Saídas terrestres

- BR-324 (ligação com a BR-101 e BR-116) e BA-099 (chamada Estrada do Coco/Linha
Verde; ligação com a BR-101)
9. Organizações Militares e Histórico da 6ª Região Militar: confira o folder de encarte.
10. Telefones Úteis: confira o folder de encarte.
Maiores informações: Seção de Comunicação Social
(71 3320-1894 / comsoc@sextarm.eb.mil.br)
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