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Tapar buracos é paliativo
Depois de diversas
reportagens publicadas aqui
no O Candeeiro, denunciando o
estado de abandono das duas
rodovias que cortam o
município de Candeias, e das
reiteradas cobranças feitas
pelo prefeito Sargento
Francisco, finalmente a
Superintendência de
Infraestrutura de Transportes
da Bahia (SIT) iniciou a
recuperação das BAs 522 e
523. O serviço de tapa-
buracos começou há cerca de
20 dias na BA 522, que está
recebendo intervenção desde
as proximidades do município
de Madre de Deus até o
viaduto da BR 324, na Caroba.

Após a conclusão da BA
522, o trecho entre o Trevo do
Petróleo, no perímetro urbano
de Candeias e as
proximidades do município de
São Sebastião do Passé
também será recuperado,
informou a assessoria da
Prefeitura, que participa da
execução da obra.

O serviço nas rodovias
estaduais que cortam

Finalmente as imensas crateras da BA 522 estão sendo tapadas pela
Superintendência  de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT)

Psicólogo candeeiense
lança seu primeiro livro
Numa noite de autógrafo bas-
tante concorrida, o psicólogo
Vladimir Nascimento, ar-
ticulista do jornal O Cande-
eiro e orientador do CRAS de
Caípe em São Francisco do
Conde e do Centro POP de
Candeias, lançou no último dia
14 de novembro, o seu primei-
ro livro, cujo título já diz o con-
teúdo - DIFERENÇAS - abor-
da as diversas formas de into-
lerância tão comuns nos dias
atuais, como a racial, religio-
sa, cultural e sexual, temas es-
tudados pelo psicólogo e que
foram relatados em artigos pu-
blicados em nosso jornal.

Diversos amigos, familia-
res e pessoas interessados por
psicologia, compareceram ao
lançamento de DIFERENÇAS,
que aconteceu na casa de
eventos Bruno’s e marcou a
extréia de Vladimir Nascimen-
to na literatura.

A concepção do primeiro

Uma equipe do Ministério da
Educação - MEC, esteve nos
dias 27, 28 e 29 de outubro  em
Candeias, para avaliar o curso
de Pedagogia da Faculdade
Regional de Filosofia Ciências
e Letras de Candeias - FAC.

Os avaliadores do MEC fo-
ram recepcionados pelos pro-
fessores Osvaldo Miranda Fi-
lho e Conceição Sobral, dire-
tores da instituição de ensino,
que mostraram as instalações
da FAC, apresentaram os alu-
nos e professores de Pedago-
gia, que foram sabatinados
pelos observadores do Minis-
tério da Educação e, segundo
a professora Conceição Sobral,
elogiaram o projeto pedagógi-
co da Faculdade.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda, a avaliação
foi positiva, mostrando que a
FAC atende aos requisitos exi-
gidos pelo Ministério da Edu-
cação e que  os alunos que con-
cluem o curso de Pedagogia
saem da Faculdade prepara-
dos para o mercado de traba-
lho, tão carente de profissio-
nais capacitados.

Equipe do MEC avalia curso
de Pedagogia da FAC

Professores Osvaldo
Miranda e Conceição
Sobral, diretores da FAC

Simões Filho comemora 54 anos

Igreja de São Miguel de Cotegipe, padroeiro do município de Simões Filho

Água Comprida, assim era
conhecido o antigo distrito
de Salvador, localizado às
margens da BR 342, que até
os séculos XVI e XVII tinha
como principal atividade
econômica o cultivo da cana-
de-açúcar. Um lugarejo
simples que foi emancipado livro de Vladimir  teve o apoio

do Sindicato dos Servidores
Públicos de Candeias e está
sendo comercializado pelo
site: livrorapido.com. Os inte-

ressados também poderão ad-
quirir o livro na residência do
escritor, que fica na rua 7 de
Setembro (rua da Igreja), no
centro de Candeias.

VALTÉRIO

O escritor Vladimir Nascimento autografa o seu
livro, para o diretor de O Candeeiro, José Eduardo

Além do curso de Pedago-
gia, bem avaliado pelo MEC, a
FAC também disponibiliza os
cursos de Enfermagem, Admi-
nistração de Empresas e Aná-
lise de Sistemas (Tecnólogo).

A FAC está com as inscri-
ções abertas para o vestibular
de 2016. Inscreva-se!

Candeias, que está sendo feito
no momento pelo Governo do
Estado, serve apenas como
paliativo, já que pela idade das

BAs e a situação caótica em
que se encontram, com
buracos e depressões, que já
provocaram alguns acidentes

com vítimas fatais, elas
necessitam  urgentemente de
uma recuperação total. Vamos
continuar cobrando!

em 07 de novembro de 1961
e que acaba completar 54
anos de luta, e vem
experimentando nos últimos
anos um grande surto de
desenvolvimento.

Com a industrialização
da Região Metropolitana e a
instalação da SUDIC em seu

território, o município de
Simões Filho passou a ser
um dos mais importantes do
Estado, sendo hoje um dos
que mais crescem na RMS.

Durante  esse mês de
novembro, a administração
municipal está inaugurando
obras no município.

Seminário
discute
emergências
psiquiátricas

A Secretaria da Saúde de
Candeias, através da Rede de
Atenção Psicossocial do
Município, realizou, no último
dia 11 de novembro, o
Seminário “Emergências
Psiquiátricas e Comunicação
Terapêutica” para médicos,
enfermeiros, imprensa,
assistentes sociais e
auxiliares. O evento, realizado
no auditório do Siticcan,
recebeu cerca de 60
profissionais da Rede de
Atenção Psicossocial do
Município, e contou com a
presença do prefeito Sargento
Francisco e da secretária
municipal da Saúde, Iolanda
Almeida.


