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Psicólogo vai
lançar o seu
primeiro livro
No início do segundo semestre,
o jovem Vladimir Nascimento,
articulista de O Candeeiro e
psicólogo do CRAS de Caípe, em
São Francisco do Conde e do
Centro Pop, de Candeias, estará
estreiando na carreira de
escritor, quando lançará o seu
primeiro livro, que vai se
chamar DIFERENÇAS e falar
sobre as diversas formas de
intolerância (intolerância
cultural, sexual, religiosa,

racial, etc).

Vladimir Nascimento

Prefeito decreta Estado
de Emergência e cancela
o São João de Candeias

O prefeito Sargento Francisco entregou ao governa-
dor Rui Costa um relatório mostrando os estragos
causados pelas chuvas em Candeias no início de Abril

Dezenas de encostas estão comprometidas, levando perigo aos moradores da região afetada

Em virtude das fortes chuvas
que castigaram o município de
Candeias no início desse mês
de abril, quando choveu
apenas entre os dias 9 e 12
exatos 316 milímetros, o
prefeito Sargento Francisco
decretou Estado de
Emergência, suspendeu os
festejos de São João, que
aconteceria entre os dias 20 e
24 de junho, e viajou para
Brasília com o objetivo de
buscar recursos junto ao
governo federal.

Acompanhado do
Governador Rui Costa, o
prefeito Sargento Francisco
teve uma audiência, no último
dia 15, com o Ministro da
Integração Nacional, Gilberto
Occhi, quando foi tratada a
Situação de Emergência no
município. “O Ministro Occhi
se comprometeu a avaliar
junto com a Defesa Civil
Nacional a situação do
município e acelerar o
processo de reconhecimento

do Estado de Emergência”,
declarou o prefeito,
acrescentando que o Ministro
Occhi assumiu ainda o
compromisso de viabilizar a
liberação de recursos para a
construção de encostas e de
novas casas para as famílias
que tiveram suas residências
destruídas com os
deslizamentos de terra.

Ainda em Brasília, o
Prefeitofoi recebido pelo
Ministro das Cidades,
Gilberto Kassab, a quem
Sargento Francisco solicitou
apoio para minimizar os
danos causados pelas fortes
chuvas. “Solicitamos recursos
do Ministério das Cidades
para a recuperação da
pavimentação das ruas do
município, recursos para
drenagem e a construção de
500 casas do Programa Minha
Casa Minha Vida”, afirmou o
Prefeito Francisco ao retornar
da capital federal.

Arraiá do Chico 2015: São Francisco

do Conde terá 08 dias de festa
Os preparativos para a 6ª
edição do Arraiá do Chico, em
São Francisco do Conde, já
começaram. A Prefeitura
Municipal divulgou as datas,
a marca e o tema dos festejos
juninos deste ano.

Em 2015, o Arraiá do Chico
terá 08 dias de festa – do dia
22 ao dia 29 de junho. Nos
dias 22, 23, 24, 28 e 29,
grandes shows serão
realizados na tradicional
estrutura montada na Praça
Maria do Benzê. Já nos dias
25, 26 e 27, no intervalo entre
o São João e o São Pedro,
bandas locais serão
responsáveis pelo arrasta pé.

O tema “100% Arraiá do
Chico – São João Passou Por

Aqui” foi escolhido com o
objetivo de resgatar a tradição
junina no município. Com
muito forró em todos os dias
de festa, o evento vai celebrar
a cultura nordestina com
grandes shows e
apresentações de grupos
culturais. “Esse ano vamos

atender a uma solicitação
antiga dos franciscanos: uma
festa 100% forró. Vai ser o
forró tradicional; traremos as
melhores bandas de forró do
país no momento e aquelas
que marcaram época”, explica
o prefeito do município,
Evandro Almeida.

ARQUIVO

SUDIC e Atakarejo assinam
Termo de Reserva para construção
de Centro de Distribuição

Foi assinado no último dia 13
de abril, na Superintendência
de Desenvolvimento
Industrial e Comercial –
SUDIC o Termo de Reserva do
terreno que vai abrigar o
Centro de Distribuição do
Grupo Atakarejo, no CIA/Sul
em Simões Filho.

Estiveram presentes para
assinatura o presidente do
Atakarejo, Teobaldo da Costa,
o diretor-presidente da Sudic,

Diretor-Presidente da
SUDIC e representantes
do grupo Atakarejo

Jairo Vaz, entre outros
representantes da rede
supermercadista.

No momento da assinatura
do termo de reserva, o
presidente do Atakarejo, que
é um grupo genuinamente
baiano há trinta anos atuando
no segmento, ressaltou que a
construção do centro de
distribuição vai gerar 1.200
empregos diretos e viabilizará
a construção de outras lojas,
podendo se expandir para a
Região Metropolitana de
Salvador.

Além de contribuir com a
economia do Estado, a
construção do CD vai
favorecer a logística do grupo
ao suprir a necessidade de
abastecimento das 7 lojas
presentes em Salvador e
Lauro de Freitas.

Formação do professor foi
debatida em Fórum na FAC

Os alunos do curso de Pedagogia da FAC, coordenado
pelo professor Genivaldo Santos participaram do
Fórum que discutiu a formação do professor

Sucesso na Cavalgada do Grupo Revelação

Os vereadores Rafa de Beijoca e Fernando Calmon,
puxaram a cavalgada do Grupo Revelação

Em sua quinta edição a caval-
gada do grupo Revelação, que
já se transformou em um even-
to que reúne centenas de apai-
xonados pelo esporte, vem to-
mando grandes proporções e

Fonte: ASCOM/SUDIC

Jair no APROVADO

Historiador Jair Cardoso

O professor e historiador
candeense Jair Cardoso, foi
uma das atrações do programa
APROVADO, da rede Bahia,
que foi ao ar no último dia 25
de abril.

Conhecedor profundo da
história de Candeias e do
Recôncavo, Jair deu uma ver-
dadeira aula sobre a região.

abrangendo não apenas o pú-
blico local, mas participantes
de várias cidades da região.

A cavalgada sai do Centro
de Abastecimento de Candeias
e percorre um trajeto de 18

quilômetros até o distrito de
Colônia Landufo Alves, às
margens da BR 324, onde é
realizada uma grande festa
com várias atrações.

Este ano, os organizadores
homenagearam o senhor An-
tônio dos Santos Nogueira,
conhecido como Beijoca, que
nos deixou no final do ano pas-
sado.

Beijoca é pai do vereador
Rafael dos Santos Nogueira,
também conhecido como Rafa
de Beijoca, um dos
idealizadores da Cavalgada do
Grupo Revelação. Rafa de Bei-
joca está cumprindo o seu pri-
meiro mandato na Câmara
Municipal de Candeias.
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Com o tema “A contribuição
dos Pensadores Contemporâ-
neos na Educação Superior”,
os alunos do curso de Pedago-
gia da Faculdade Regional de
Filosofia, Ciências e Letras de
Candeias (FAC), participaram
de um Fórum, nos dias 22 e 23
de abril, onde várias questões
sobre a formação dos profes-
sores do ensino superior fo-

ram abordadas e debatidas en-
tre os estudantes e professores
da instituição.

Idealizado pelo professor
Genivaldo Santos, coordena-
dor do curso de Pedagogia da
FAC, o Fórum teve o total
apoio dos diretores da Facul-
dade, professores Osvaldo
Miranda e Conceição Sobral.
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