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EDITORIAL

Mais um ano
de superação
A luz de O Candeeiro já brilha há nove anos. Foi acesa
em Fevereiro de 2005. Sua
primeira edição foi lançada
no Ideal Esporte Clube,
com presenças de amigos
ilustres que acreditaram no
nosso projeto. Agora, ao
iniciarmos o nosso nono
ano de atividade, chegando
à casa dos nossos leitores
com a edição de nº 95, temos certeza absoluta de
que o trabalho, feito com
carinho, executado por
nossa equipe, tem atendido aos anseios da população.
Ao longo desse período,
O Candeeiro vem iluminando a cidade de Candeias e
toda a região com matérias
claras, artigos e opiniões
sinceros, reportagens sobre
diversos assuntos e entrevistas esclarecedoras.
Jornalismo com ética
está sendo realizado pelo O
Candeeiro, alheio às dificuldades de se fazer um periódico no interior da Bahia,
principalmente aqui na Região Metropolitana de Salvador, enfrentando de peito aberto as barreiras impostas pelo capital e a discriminação política de alguns, que insistem em não
anunciar em nosso jornal
por causa da nossa independência.
Aos que anunciaram, o
devido agradecimento. Sintam-se parte deste projeto,
dessa iniciativa. Através
dos anúncios é que foi possível a ida de cada edição à
gráfica e de lá para as mãos
dos moradores dessa terra
e de algumas outras terras
também.
Aos que não anunciaram, o incentivo para que
de agora em diante o façam
e tornem-se também integrantes desta família de
luz. Aos que leram O Candeeiro, a promessa de que
muito mais virá pela frente. Muitas palavras a serem
lidas, muita mensagem e
muita informação a ser
passada. Mais do que tudo,
é o leitor quem alavanca a
vontade de escrever, de
buscar fazer o melhor do
jornalismo.
O Candeeiro não deve ser
apagado, e não será. Sua
chama tem força e quer
continuar acesa. Aqui da
Redação permanecemos
iluminados, idéias iluminadas.
O Candeeiro vai continuar de olhos e ouvidos abertos para todos os acontecimentos importantes, tanto
na vida nacional, quanto na
vida dos candeienses. E
querosene não há de faltar
para que o brilho desse jornal, que é seu, não se apague jamais. Assim seja!
Ah!, os nossos agradecimentos aos colaboradores
ilustres, como o cartunista
Valtério, o colunista Rildo
Anselmo e os articulistas
Paiva Netto e Vladimir
Nascimento, que nos ajudaram a fazer esse nosso
jornal O Candeeiro.
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Procissão de Nossa Senhora das
Candeias reúne milhares de fiéis
abdias alves

O cortejo religioso, com mais de 10 mil católicos, segundo os organizadores, percorreu as principais ruas da cidade, numa demonstração de fé e devoção à Nossa Senhora das Candeias

Câmara
Municipal
volta aos
trabalhos
Legislativos
Numa sessão solene que
contou com a presença de
várias
autoridades,
o
presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias,
Roberto Melo (PROS) abriu,
no último dia 18 de fevereiro,
os trabalhos legislativos para
o 2º período do biênio 2013 /
2014, da 14ª Legislatura.
Depois de quase dois
meses de recesso, apesar de

ABDIAS ALVES

Jornada Pedagógica abre
o ano letivo de Candeias
O salão de eventos do Hotel do
Barão, foi o palco da abertura
da 16a. Jornada Pedagógica,
promovida pela Secretaria
Municipal da Educação de
Candeias, realizada durante os
dias 4, 5, 6 e 7 de fevereiro.
Com o tema Profissão:
Educador! desafios, habilida-

des e atitudes para uma educação de qualidade, a jornada
pedagógica de Candeias foi
aberta pelo prefeito Sargento
Francisco, que discursou mostrando os desafios para se promover uma educação de qualidade.
Página 6
ABDIAS ALVES

Com a presença de 16 vereadores que compõem a Câmara Municipal, o presidente da Casa, Roberto Melo,
deu início ao período legislativo de 2014
neste período ter havido
algumas sessões especiais,
onde alguns projetos de
interesse do governo foram
aprovados, os vereadores

Mosaic Fertilizantes inaugura
ampliação da unidade Candeias
ABDIAS ALVES

O diretor da Mosaic falou da parceria com Candeias
A diretoria da Mosaic
Fertilizantes, promoveu no
último dia 13 de fevereiro, a
reinaugurarão da sua fábrica
de Candeias. A nova
unidade, totalmente
ampliada e reformada,
possui uma área construída
de 12.700 m², o dobro do
antigo, num investimento de
mais de R$ 20 milhões e

Uma grande multidão, estimada pelos organizadores em
mais de 10 mil pessoas, acompanharam, no último dia 3 de
fevereiro, a procissão que
marcou o encerramento do
Novenário em Honra a Nossa
Senhora das Candeias, padroeira da cidade das luzes.
Animados por um minitrio, os católicos saíram da
Praça da Igreja por volta das
16 horas, percorreram diversas ruas do centro e alguns
bairros da cidade,retornando
ao adro da Matriz, onde o Frei
Cristiano, acompanhado de
outros religiosos celebrou a
missa de encerramento da
festa, que comemora 117 anos
de existência.
O frei Cristiano Freitas,
pároco da Igreja de Nossa Senhora das Candeias, agradeceu a todos que trabalharam
com afinco para a realização
de mais uma festa em louvor
à padroeira da cidade, cuja
Igreja completa em 2014, 120
anos de fundada, dando início
à grande adoração por Nossa
Senhora das Candeias.
Nesta edição, o tema central foi: “De onde me vem a
honra de vir a mim a mãe do
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meu Senhor?”.

geração de 250 empregos
indiretos durante as obras.
A solenidade de
inauguração contou com a
presença de diretores da
empresa, do prefeito
Sargento Francisco e do seu
vice, Bom Jorge, secretários
municipais e vereadores,
além de empresários ligados
ao agronegócio.
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compareceram em massa ao
início do ano legislativo,
apenas uma vereadora faltou
à sessão.
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O auditório do Hotel do Barão ficou lotado de servidores

