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VENDO OU ALUGO APARTAMENTO
EM FEIRA DE SANTANA

Residencial Canto do Sol / Canto da Lua
Rua Itacambi / Bairo Mochila / Centro

Três quartos, uma suíte, uma vaga de garagem;
Condomínio fechado com porteiro 24 horas;
Piscina, quadra poliesportiva, salão de festas,
áreas comuns amplas e ajardinadas, varanda,
área de serviço, quarto e banheiro de empregada.

Fones: (71) 3451-2008 / 9987-0469 / 9946-5948 / 9959-4648 / 9158-0785

Grandes atrações do forró vão se

apresentar no Arraiá do Chico
DIVULGAÇÃO

Milhares de pessoas são
esperadas em São Francisco
do Conde entre os dias 22 e 29
de junho, quando será
realizada mais uma edição do
Arraiá do Chico, promovido
pela prefeitura local, evento
que já se transformou na
maior festa junina da região
metropolitana de Salvador.

Até o fechamento desta
edição já tinham sido
confirmadas as presenças de
grandes atrações como Wesley
Safadão, Fernando e Sorocaba,
Lucy Alves, Calcinha Preta,
Estakazero, Adelmário Coelho,
Banda Magníficos, Saia
Rodada, Cavaleiros do Forró,
Bete Nascimento, Torres da

Lapa, Forró do Bom, Catuaba
com Amendoim, Danniel
Vieira, Forró do Fole, Jorge
San, Suvaco de Gato, Pirão de
Fato e Pegada de Chinela.

De acordo com a
assessoria de imprensa da
prefeitura, nos dias 22, 23, 24,
28 e 29, os 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 São João de São
Francisco do Conde promete
ser muito animado.

Durante os dias 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28 e 29 de junho, São Francisco do Conde vai se transformar na capital
do forró, com a realização da VI edição do Arraiá do Chico, melhor festa junina da região

Grupo espanhol
inaugura fábrica
em Simões Filho

Foto: Carol Garcia/GOVBA

O governador Rui Costa visitou as instalações da fábrica da Acciona Windpower,
em Simões Filho, onde serão produzidos naceles, suportes para pás e para o
rotor das torres de energia eólica e, vai  gerar mais 60 empregos diretos

Com a presença do governador
Rui Costa, do secretário esta-
dual de Indústria, Comércio e
Mineração, Paulo Roberto
Guimarães, e do prefeito de
Simões Filho, Eduardo
Alencar, além de outras auto-

ridades, o grupo espanhol
Acciona Windpower, inaugu-
rou no último dia 13 de maio,
no Centro Industrial de Aratu,
sua fábrica de areogeradores,
num investimento de R$ 15
milhões.

A nova planta da compa-
nhia, quarta no mundo, vai
produzir naceles, principal
componente do aerogerador.
O presidente da empresa,
José Manuel Entrecaneles,
participou da inauguração.

Energia Acciona investiu R$ 15 milhões na fábrica de aerogeradores

Laboratório Nossa Senhora de

Fátima comemoraBodas de Prata

Depois de 25 anos de
funcionamento, completados
no mês passado, quando
comemorou suas bodas de
prata, o LSNF vem prestando
relevantes serviços à

Chuvas continuam
castigando Candeias

comunidade de Candeias e
cidades circunvizinhas,
provando que o objetivo
sonhado pelo Dr. João Lucena
na década de 1990, está sendo
alcançado com muito êxito.

As fortes chuvas, que
continuam caindo
constantemente em todo o
município de Candeias, vêm
causando vários transtornos
para a população,
principalmente para quem
mora em áreas de risco. Nos
últimos dias, várias encostas
deslizaram e a Defesa Civil
Municipal registrou diversos
alagamentos em alguns
bairros, que ficaram com as
ruas bastante estragadas,
exigindo da prefeitura
sereviços de recuperação do
calçamento e pavimentação.

O município enconta-se
em estado de Emergência,
aguardando que tanto o
governo estadual, quanto o
federal, se sensibilizem com

a situação e liberem recursos
para serem aplicados em
obras emergenciais.

O prefeito Sargento
Francisco esteve em Brasília,
no início do mês, para cobrar
das autoridades que  o
governo  federal reconheça o
Estado de Emergência
decretado no municipio,
para que as verbas possam
ser liberadas. “A cidade está
atravessando vários
problemas, dezenas de ruas
foram danificadas e centenas
de casas estão
comprometidas. Precisamos
do apoio da União para
garantir a recuperação da
infraestrutura da cidade”,
afirmou o prefeito ao
retornar de Brasília.

Leia também nesta edição
Os artigos do jornalista e escritor José de Paiva
Netto e do psicólogo Vladimir Nascimento e a

coluna Pimenta na Política de José Eduardo, na
página 2.

Além da coluna Antena Ligada, do economista
Rildo Anselmo, na página 7.

A Defesa Civil Municipal vem realizando um traba-
lho de prevenção, colocando lonas plásticas em
diversas encostas com risco de deslizamento


