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UNILAB
comemora
cinco anos
aproximando
Brasil e África
No último dia 21 de maio, a
Assembleia Legislativa da
Bahia (ALBA), promoveu no
auditório Jutahy Magalhães, a
audiência pública “Unilab:
cinco anos aproximando
Brasil e África”. O evento é em
homenagem ao aniversário da
instituição que completa cinco
anos de atividades letivas, no
Ceará, onde tem campus nos
municípios de Aracape e
Redenção, e um ano na Bahia,
com a unidade de São
Francisco do Conde, no mês
de maio. Além disso, foi
comemorado também o Dia
da África (25 de maio),
quando se festeja a fundação
da Organização da Unidade
Africana (OUA).

A audiência contou com a
presença do prefeito de São
Francisco do Conde, Evandro
Almeida, do reitor Tomaz
Mota Santos e de toda a
comunidade acadêmica da
Universidade.

Prefeito de Candeias cobra da
SEDUR ações para amenizar os
estragos das chuvas no município
Depois de decretar Situação de
Emergência no município no
último dia 12 de abril,  cance-
lar os festejos juninos da cida-
de e fazer algumas viagens a
Brasília, uma inclusive na
companhia do governador Rui
Costa, onde nos ministérios
das Cidades e  Integração Na-
cional, solicitou dos ministros
Gilberto Cassab e Gilberto
Occhi, ajuda para conseguir a
liberação de verbas, o prefeito
de Candeias, Sargento Fran-
cisco esteve no último dia 28
de maio com o secretário de
Desenvolvimento Urbano da
Bahia, Carlos Martins, quan-
do apresentou o plano de tra-
balho com o detalhamento so-
bre todos os danos causados
pelas chuvas em todo o muni-
cípio de Candeias.

O Secretário, sensível aos
problemas apresentados,
garantiu ao prefeito Sargento
Francisco que Candeias está
entre as prioridades do Esta-
do devido ao número de afe-
tados e moradores de áreas de
risco.

O prefeito Sargento Francisco entregou ao secretário Carlos Martins, titular da SEDUR,  um relatório
minucioso sobre os estragos causados pelas chuvas em Candeias desde o início de abril

O Arraiá do Chico promete ser a maior
festa junina da região metropolitana

Localizada a 67 km de
Salvador, e a apenas 20 de
Candeias, a cidade de São
Francisco do Conde oferece
a maior e melhor festa de
São João da região
metropolitana de Salvador
e recôncavo. O tradicional
Arraiá do Chico será
realizado na Praça Maria
do Benzê. Serão oito dias de
muita festa para os mais
variados gostos musicais.
Segundo a assessoria de

imprensa do município,
São Francisco do Conde já
se prepara para receber,
por dia, cerca de 50 mil
pessoas para dançar um
forró danado de bom. As
mais badaladas bandas de
forró do Brasil vão se
apresentar no Arraiá do
Chico, que começa no dia
22 e vai até 29 de junho.

Para chegar a São
Francisco do Conde, de
carro, pela BR-324 via

A cidade de São Francisco do Conde está se
preparando para promover a maior festa de São
João de todos os tempos na RMS e Recôncavo

A Sansil vai
mudar de
endereço
A loja da Sansil material de
construção, que funciona
atualmente na praça Dr.
Gualberto, brevemente será
transferida para a rua da Es-
perança, nº 54, ao lado da
Clínica Polidente, atrás da
Caixa Econômica Federal.

De acordo com Eduardo
Xavier, proprietário da em-
presa, a mudança se dará
para proporcionar mais con-
forto e comodidade aos seus
clientes, uma vez que na pra-
ça Dr. Guaberto não existe
local para estacionar e nem
sequer para carga e descar-
ga.

A nova loja da Sansil terá
600 metros quadrados de
área comercial, totalmente
climatizada e espaço lateral
para estacionamento. Ainda
segundo Eduardo, a inaugu-
ração da nova Sansil deve
ocorrer no próximo mês de
julho.
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Candeias,  você deve seguir
até o viaduto de Menino
Jesus, pegar a BA 522, em
direção à Madre de Deus e
dois quilômetros depois de
Candeias, o motorista deve
virar à direita e seguir por
mais 18 quilômetros até o
centro da cidade. De
ônibus, as empresas ATT,
Santana eVSA, fazem o
trajeto partindo de
Salvador e Feira de
Santana.

O Candeeiro  Leia, anuncie e divulgue


