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Festa em louvor a Nossa Senhora
das Candeias foi encerrada com
uma fervorosa procissão

Depois de onze dias de
celebração à cultura católica,
a belíssima festa em louvor a
Nossa Senhora das Candeias
deste ano, foi encerrada no
último dia 3 de fevereiro com
uma grande procissão, que
percorreu as principais ruas e
avenidas da cidade. Cerca de

sete mil fiéis participaram.
Iniciado no dia 24 de janeiro,
o 118º Novenário de Nossa
Senhora das Candeias, teve
como tema “Eu me consagro
inteiramente a vós, Nossa
Senhora das Candeias”.

No encerramento da
procissão, os Freis Vogran

Leluia, Fernando Maria e
Cristiano Freitas fizeram
preces para abençoar os fiéis
e falaram sobre a satisfação na
realização do evento. O Frei
Cristiano Freitas, reitor do
Santuário Nossa Senhora das
Candeias, agradeceu e
parabenizou o trabalho do

casal coordenador deste ano,
Binho e Vilma, e de toda a
equipe de apoio, e anunciou o
casal que vai liderar o
Novenário 2016: Marcos e
Riso.

Foi, sem dúvida, uma
grande demonstração de fé a
Nossa Senhora das Candeias.

Maior evento católico da região foi realizado entre os dias 24 de janeiro e 03 de fevereiro, reunin-
do mais de 10 mil pessoas, durante o novenário e a procissão da padroeira de Candeias

G.A. Lançou o livro
“Poemas para Natalícia”

O dublê de bancário e poeta,
Angelo Augusto, que usa o
pseudônimo de G.A. (ele não
diz a ninguém o que significa),
lançou no último dia 4 de
fevereiro, no espaço cultural
D`Venetta,  no Santo Antônio
Além do Carmo, o seu livro
“Poemas para Natalícia”.

Com projeto gráfico e ilus-
trações assinadas por Hiram
Gama, a publicação apresen-

Angelo Augusto, o G.A.,
autagrafa Natalícia

É com muito prazer que escrevemos mais um editorial
comemorativo de nosso jornal O Candeeiro, que tem levado
informação com clareza para Candeias e região metropolitana
há exatos 10 anos. Esse momento representa a superação de
obstáculos iniciais e revela o estabelecimento, pela
sedimentação de sua existência, na comunidade regional. São
10 anos de assídua publicação, em 107 edições, esclarecendo
a população na chama de seu instrumento: a notícia, algo que
tem se fragilizado, quanto à sua veracidade, em tempos de
redes sociais.

Nas últimas eleições presidenciáveis pudemos perceber de
forma muito clara a importância do bom jornalismo,
comprometido eticamente com a sociedade, pelo método da
inversão. Presenciamos um bombardeio de falácias -
argumentos logicamente inconsistentes, sem fundamento,
inválidos ou falhos na capacidade de provar eficazmente o
que alegam - oriundas de lugares incertos. Plantadas nas redes
sociais, disseminadas, repassadas, pulverizadas, viralizadas
indiscriminadamente, ameaçando o limite entre fato e ficção.

Não foi um caso aqui e ali ferindo a ética da verdade –
mesmo sabendo que, a despeito do que era defendido por
Platão no início da filosofia, a verdade não é um valor universal
– mas um jorro infindo de notícias que, passada a campanha,
estão sendo julgadas pela Justiça, sob denúncias de Calúnia e
Difamação. Um dos casos mais emblemáticos foi a
proliferação da farsa de que o filho de Luis Inácio Lula da
Silva, Fábio Luis Lula da Silva, seria o dono da Friboi, a
empresa de carnes que estourou na imprensa pela audácia
que beira o brega em sua estratégia publicitária, com a
participação do ator Toni Ramos como garoto de propaganda
e, depois, do cantor Roberto Carlos. Por sinal, o “rei”,
vegetariano declarado e convicto, sequer come um pedaço de
carne em troca dos milhões que recebeu pelo cachê, o que
gerou uma polêmica nacional. Em excelente matéria que saiu
na revista Piauí, de fevereiro, há uma reportagem especial
revelando os verdadeiros donos da empresa JBS, da qual a
Friboi faz parte. São eles, os irmãos Wesley e Joesley Batista,
dois matutos de Goiás que, com o investimento do BNDES,
são donos da maior empresa de carnes do mundo.

Tal digressão nos serve para ilustrar de modo contundente
a importância do bom e velho jornalismo, para que possamos
confiar nas notícias e não contribuirmos para esse tipo de
difusão irresponsável, que nos faz ignorantes perante a
realidade. Em respeito ao leitor e à profissão que tanto nos
orgulha, temos a convicção de que durante os 10 anos de
circulação de nosso jornal, sempre primamos pela veracidade.
Do mesmo modo, estivemos conectados com os fatos mais
representativos de nossa região, como as cassações das
prefeitas Eranita Brito, de Madre de Deus, e Maria Célia
Magalhães (Amiga Ju) e Maria Maia, de Candeias,
acompanhando os períodos mais decisivos de nossa vida
pública. Quem venham mais múltiplos de 10 na história do
nosso  O Candeeiro.

Câmara de Vereadores de

Candeias volta ao trabalho
ta a história de uma mulher
que viveu na Ladeira da Mon-
tanha, ligação entre a Cidade
Baixa e a cidade Alta em Sal-
vador, durante as décadas de
1950, 1960 e 1970. 

Em sua poesia, G.A. mes-
cla ficção e realidade com o
objetivo de retratar o cotidia-
no da capital baiana a partir
daquela que era chamada a
“região do brega”.

Abdias Alves

Depois do recesso
parlamentar de final do ano,
os vereadores de Candeias
voltaram ao trabalho na
manhã do último dia 19 de

fevereiro. Agora sob novo
comando (Gil Soares foi eleito
presidente da Casa em 1º de
janeiro), a Câmara Municipal
de Candeias inicia o 1º

período do biênio 2015/2016,
da 14ª. Legislatura, com a
obrigação de ser mais
produtiva e atuante, afinal de
contas os senhores vereadores
foram eleitos para defender os
interesses da comunidade
candeense.

Por motivo de doença, o
prefeito Sargento Francisco
não comapreceu à sessão
especial que abriu os
trabalhos legilativos. Coube ao
vice-prefeito Bom Jorge,
representá-lo e fazer a leitura
da mensagem oficial do
Executivo.

No discurso, o vice-
prefeito fez um breve relato
das realizações do governo e
projetou o que será feito pela
administração em 2015.

VENDO 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 / 9987-0460
9946-5948 / 9959-4648 / 9158-0785

Sessão Especial abriu os trabalhos da Câmara Muni-
cipal de Candeias no último dia 19 de fevereiro

Abdias Alves

Por Sophia Mídian

Aceso há uma década


