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No último dia 13 de junho,
as autoridades e o povo de
Madre de Deus comemora-
ram o aniversário de 30
anos de emancipação polí-
tica do município. As ho-
menagens ao aniversário
da cidade foram iniciados
com o hasteamento das
bandeiras do Brasil, da
Bahia e do município, em
frente à Câmara de Verea-
dores.

Foi exatamente no dia 13
de junho de 1989, por for-
ça do decreto lei nº 7839/
89, assinado pelo então go-
vernador Nilo Coelho, que
o município se libertava do
domínio de Salvador e co-
meçava a sua caminhada
rumo do desenvolvimento,
se transformando numa
das cidades mais importan-
tes Região Metropolitana
de Salvador.

Aos 30 anos, Madre de
Deus chega à maturiade
com uma administração
moderna e competente.

A sessão solene que comemorou o aniversário de Emancipação política de Madre de Deus foi conduzida pelo presidente Paulinho de Nalva

Legião da Boa Vontade celebra 63
anos de atuação na capital baiana

A Legião da Boa Vontade
(LBV) comemorou nesta quin-
ta-feira, 23, o seu 63° ano de
realizações em Salvador/BA,
contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida das cri-
anças, dos adultos e dos ido-
sos que vivem em situação de
vulnerabilidade social na cida-
de.

A comemoração acon-
teceu no Centro Comunitário
de Assistência Social da LBV,
localizado na Ribeira. Uma
programação especial com
apresentações artísticas e cul-
turais, feitas pelos atendidos,
emocionou a todos os presen-

A LBV tem prestado relevantes serviços a sociedade
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Ford concede bolsa de
estudos e doa carros para o
SENAI CIMATEC, na Bahia
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No último dia 29 de maio,
a Ford anunciou que o Cen-
tro Universitário SENAI
CIMATEC, em Salvador
(BA), está entre os dez ven-
cedores do “Prêmio Global
de Engenharia Alan Mu-
lally” e também realizou a
doação de quatro veículos
– três Ford Ka e um EcoS-
port – para a entidade. As
iniciativas fazem parte do
Programa Ford de Coope-
ração com as Universida-
des e também integram as
ações de responsabilidade
social desenvolvidas pela
empresa no Brasil com foco
na promoção e no apoio à
educação.Os diretores Akexandre Machado (Ford) e Leone

Andrade (SENAI/CIMATEC assinaram a parceria

Mosaic
Fertilizantes
anuncia os
projetos
escolhidos no
Edital da Água

Sessão Solene na Câmara Municipal celebra os
30 anos de emancipação política de Madre de Deus

No Dia Mundial do Meio Am-
biente, a Mosaic Fertilizantes,
uma das maiores produtoras
globais de fosfatados e potás-
sio combinados, divulga os
dez projetos que serão con-
templados em seu primeiro
Edital da Água. A iniciativa irá
apoiar organizações da socie-
dade civil e instituições de en-
sino superior que tenham
ações voltadas à gestão e dis-
ponibilidade de água.

Ampliação e adequação da
Policlínica Regional de Saúde
de São Francisco do Conde

Madre de Deus entra pro seleto grupo
de Cidades Inteligentes da Mastercard

O prefeito Jeferson Andrade, e a diretora de Desenvol-
vimento de Negócios da Mastercard, Fernanda
Caraballo , assinam o Memorando de Entendimento

Leia ainda nesta Edição
A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do psicólogo
Vladimir Nascimento e do jornalista, escritor e radialista Paiva Netto
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Numa solenidade bastante
concorrida, com a presença
de vários órgãos de impren-
sa da capital, o prefeito de
Madre de Deus, Jeferson
Andrade, e a diretora de De-
senvolvimento de Negócios
da Mastercard, Fernanda
Caraballo, assinaram na ma-
nhã desta quarta-feira (12),
o Memorando de Entendi-
mento (MOU) que possibili-
ta a entrada de Mare de Deus
no seleto grupo do City Pos-
sible, um projeto da Master-
card existente em diversos
países do mundo.

Em São Francisco do Conde,
as obras para a ampliação e
adequação da Policlínica Re-
gional de Saúde andam a
passos largos. Por meio de
um Termo de Compromisso

firmado entre a Prefeitura,
através da Secretaria Muni-
cipal da Saúde – SESAU e o
Governo do Estado da Bahia,
por meio Secretaria da Saú-
de do Estado da Bahia – SE-
SAB, a Policlínica, após a
conclusão das obras, benefi-
ciará quase 300 mil habitan-
tes entre os municípios que
firmaram consórcio para a
sua instalação, são eles: São
Francisco do Conde, Candei-
as, Saubara, São Sebastião
do Passé, Madre de Deus e
Santo Amaro.

As obras da Policlínica
de SFC estão adiantadas
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tes. Amigos, colaboradores e
parceiros participaram da ce-

rimônia.

Foto: Pierry Fotógrafo



Edição de Junho de 2019 - Página 2 OpiniãoO Candeeiro

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Diretora de Jornalismo
Sophia Mídian Bagues

Diretor-Superintendente
José Eduardo dos Santos

Fundado em Fevereiro de 2005
por José Eduardo dos Santos

O Candeeiro Editora Ltda.      CNPJ 14.491.781/0001-79
Rua 13 de Maio, 01 - Ed. Domingos Requião - Sala 105

Fones: (71) 3451-2008 / 99987-0469
E-mail: ocandeeiro@terra.com.br

Site: jornalocandeeiro.com.br
Candeias - Bahia

Representante Comercial: Tábula Veículos de Comunicação
As colunas e artigos assinados são da inteira responsabilidade dos

seus autores, não representando necessariamente a opinião do jornal

Impressão: Inforgraf
Editora Gráfica

Fone: (33) 3275-5544
WatsApp (33) 8432-7067

Pimenta na Política

José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br / eduvalenca@terra.com.br

José de Paiva Netto, jornalista, escritor e radialista.
Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV
paivanetto@lbv.org.br / www.boavontade.com

Por Paiva Netto

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre
em Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e
palestrante. CRP-03/4531 / WatsApp: (71) 98809-3157

Por Vladimir Nascimento

Fernando Calmon assume o
comando do PSD de Candeias
Foi publicado no site da Jus-
tiça Eleitoral, a Certidão da
nova composição da Comissão
Provisória do Partido Social
Democrático (PSD) de Can-
deias, que terá vigência até o
dia 17 de maio de 1921.

A nova Comissão ficou as-
sim constituída: presidente
Fernando Calmon Oliveira do
Nascimento; vice-presidente,
Robson Batista dos Santos;
Secretário Geral, Francoase
de Almeida Nascimento; Pri-
meiro Tesoureiro, Cristiane
Brito dos Santos; Segundo
Tesoureiro, Quetelen Renata
Brito dos Santos, além de Car-
melito Ferreira da Paixão e
Nivaldo Oliveira do Nasci-
mento, como Vogal.

De acordo com o vereador
Fernando Calmo, que assume
a presidência do PSD, a sua

grande missão será colocar o
partido em Candeias em posi-
ção de destaque, tendo em vis-
ta o tamanho do PSD no Esta-
do.

O vereador Fernando Cal-
mon, que foi reeleito em 2016
pelo PSD, presidiu a Câmara
Municipal de Candeias na Le-
gislatura passada, tem o apoio
dos deputados Otto Filho (Fe-
deral) e Diego Coronel (esta-
dual), além do senador Ânge-
lo Coronel.

Evandro Almeida é recebido pelo titular da SSP

Em reunião com o secretário
estadual Maurício Barbosa, o
prefeito Evandro Almeida,
acompanhado pelos secretári-
os Amarildo Guedes, Serviços
Públicos e Vanessa Dantas,
Comunicação (Foto) solicitou
melhorias para a Segurança
Pública do município de São
Francisco do Conde, de com-

petência do Governo do Esta-
do.

A agenda foi solicitada pelo
deputado estadual Rosemberg
Pinto, que representa São
Francisco e luta por mais be-
nefícios para o município. O
secretário Maurício Barbosa
garantiu que irá ampliar as
melhorias nas unidades poli-
ciais locais.

Na ocasião, o secretário
Amarildo Guedes, também
responsável pela Ordem Pú-
blica municipal, fez as coloca-
ções de todas as dificuldades
encontradas.

Vereador Fernando Calmon

Lindivaldo assume no lugar de Marden
na Câmara de Madre de Deus

Na sessão do último dia 4 de
maio, o presidente da Câmara
Municipal de Madre de Deus,
Paulinho de Nalva, empossou
o suplente do PCdoB, Lindi-
valdo Bonfim dos Santos, que
assumiu a vaga deixada pelo
vereador Marde Lessa, que
passou a comandar a Secreta-
ria de Cultura e Turismo do
município.

Depois de fazer o juramen-
to de posse, o vereador Lindi-
valdo Bonfim, num discurso
de poucas palavra disse que
que exercerá o mandato como
sempre atuou na política de
Madre de Deus. “Sei que são
apenas 10 meses de mandato,
mas farei com toda dignida-
de”, falou o novo ocupante de
uma cadeira na Câmara de
Vereadores de Madre de Deus.

O prefeito Jeferson Andra-
de, que foi prestigiar a posse
do novo vereador, fez vários
elogios a Lindivaldo, lembran-
do da época que ainda nem
eram políticos e já prestavam
serviço na comunidade. “Co-
nheço Lindivaldo há quase
trinta anos e sei da sua capa-
cidade, tenho certeza que ele
vai contribuir com essa Casa”,
pontuou Jeferson, lembrando

que a Câmara estava perden-
do um grande vereador, refe-
rindo-se a Marden, mas que
ganhava em seu lugar um ho-
mem íntegro sério e que além
do mais, a administração mu-
nicipal estava ganhando um
Secretário que irá trabalhar
muito pelo município.

Além do prefeito Jeferson
Andrade, vários secretários
municipais prestigiaram a
posse de Lindivaldo Bonfim,
entre eles o Secretário de Go-
verno, Janathan Silva; o de
Administração Paulo Sérgio
Teiú e o de Meio Ambiente,
Luiz Montal.

Depois da sessão que deu
posse ao novo vereador, o pre-
sidente Paulinho de Nalva
convocou a sessão ordinária,
que aconteceu normalmente.

Ver. Lindivaldo Bonfim

Alunos e
professores da
UNILAB fazem
protesto em São
Francisco do
Conde

Assim como aconteceu em
outras cidades brasileiras, um
grupo de alunos dos diversos
cursos da UNILAB - Univer-
sidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira, campus dos Malês, em
São Francisco do Conde,
acompanhados de alguns pro-
fessores e líderes de entidades
estudantis e de classe, fizeram
um protesto no último dia 30
de maio pelas  ruas da cidade,
carregando faixas e cartazes
contra o contingenciamento
de recursos feitos pelo gover-
no Bolsonaro nas Universida-
des Federais.

Acompanhados de um car-
ro de som, o grupo parou em
frente a Câmara Municipal,
onde alguns manifestantes
usaram o microfone e mostra-
ram a sua indignação com o
que eles chamavam de gover-
no fascista, “eles querem aca-

bar com o ensino público bra-
sileiro, o que eles fizeram com
as Universidades mostra que
o governo não tem compro-
misso com a educação”, dizi-
am como palavras de ordem.

De acordo com o estudan-
te Anderson Carvalho, coor-
denador do DCE da UNILAB,
a Universidade teve um corte
de 2 milhões de reais, de um
orçamento que já não dava
para cobrir com as despesas.
“O que esse governo fascista
quer é inviabilizar as Univer-
sidades Federais, eles não
querem que pretos e pobres
tenham acesso ao ensino su-
perior, mas nós da UNILAB
vamos resistir”, garantiu An-
derson.

Para o professor Cláudio
André de Souza, Cientista Po-
lítico, que dá aulas na UNI-
LAB, presente na manifesta-
ção, está claro que o governo
Bolsonaro quer acabar com as
Universidades públicas brasi-
leiras.

O estudante de Relações
Internacionais, Arsênio Viei-
ra, que veio da Nova Guiné, na
África, para estudar no cam-
pus dos Malês, na UNILAB de
São Francisco do Conde, esta-
va desolado com o que está
acontecendo na Universidade,
“querem acabar com o nosso
direito de estudar”, lamentou.

Sobre desigualdades e hipocrisias

O ser humano sempre está em busca do
melhor. Seja no âmbito profissional, pes-
soal, financeiro, ele busca, por segurança
e conforto, uma melhor condição de vida.
Tudo isso é altamente louvável e perfeita-
mente compreensível, desde que essas
ações não impeçam que outras pessoas
também o façam. E pior do que impedir é
tirar vantagem sobre os direitos das pes-
soas que mais necessitam.

Estatísticas recentes mostram a enorme desigualdade so-
cial. Os 5% mais ricos do planeta recebem um terço do total
da renda global, e tanto quanto os 80% mais pobres. Isso quer
dizer que centenas de pessoas têm mais recursos do que a
soma total da renda de mais de 5 bilhões de indivíduos.

E, infelizmente, essas desigualdades não estão separadas
da nossa realidade local. Quantos privilégios (na saúde, edu-
cação, igrejas…) para membros dos estratos mais favoreci-
dos? Quantos têm casa própria (ou condições de construir
uma), mas insistem em concorrer a um imóvel no Programa
do Governo Federal, destinadas exclusivamente a famílias
pobres sem moradia?

E isso não apenas na esfera individual, mas também no
âmbito das instituições. Quantas vagas de emprego disponí-
veis, mas os mandatários só selecionam parentes, amigos e
conhecidos (mesmo estes sendo tecnicamente mais inferio-
res que outros candidatos)? Quantas terras produtivas exis-
tem sem poder ser ocupadas por aqueles que delas precisam?
Quantas esmolas são negadas a pessoas que pedem na frente
das Igrejas? Quantas famílias passando fome e religiões de-
nominadas cristãs constroem

templos megalomaníacos, recheados de ouro e bens (com
o dízimo dos fiéis), mesmo tendo o Deus que eles adoram
nascido pobre, numa manjedoura? Lamentavelmente, quem
mais usufrui o direito alheio são aqueles que mais detêm po-
deres e condições financeiras. Definitivamente, é uma briga
desleal do ponto de vista moral, econômico e social.

O paradoxo disso tudo é que esses mesmos indivíduos que
procuram ludibriar as pessoas menos esclarecidas, rouban-
do seus direitos, são os mesmos que no final do ano, promo-
vem doações de brinquedos e cestas básicas, inventam cam-
panhas de Natal solidário, ou promovem festas beneficentes.
Será que buscam isentar impostos de suas empresas? Será
que é desencargo de consciência por todas as mazelas prati-
cadas durante o ano? Talvez estejam disfarçando para conse-
guir uma vaga no céu. Mas, será que até Deus eles conse-
guem enganar?

Por José de Paiva Netto

Não é novidade que a internet se tornou
ferramenta indispensável em nossa rotina.
Ao acessá-la, vêm abaixo fronteiras antes
intransponíveis para a maioria dos cidadãos.
Contudo, jamais nos esqueçamos — também
para o bom uso do meio cibernético — de
que educação é poder. Sem o devido ensino,
aliado à Espiritualidade Ecumênica, o
manuseio desse influente recurso pode ser

desastroso.
A dra. Lilian Castelani, especialista em Direito Eletrônico e

Processo do Trabalho, de São Paulo/SP, fez um comentário de
recorrente interesse das famílias:

“O principal perigo no mundo virtual é a exposição
exacerbada. As pessoas não estão preparadas para usar a
internet. Elas têm que ter maior responsabilidade pelo que
vão publicar, principalmente nas redes sociais, nas quais a
gente expõe as ideias, os nossos familiares, a nossa imagem.
É importante adequar aquilo que deve, de fato, ser passado
para a frente, porque, colocado na internet, está para o
mundo. Dissemina-se muito rápido a informação, e ela hoje é
muito valiosa”.

Recomenda a dra. Lilian: ”Seja nas redes sociais ou quando
você vai comprar um serviço qualquer na internet, é preciso
avaliar se o site é idôneo, se os termos de uso estão de acordo
com aquilo que você acha certo. Tomar esses pequenos
cuidados é primordial para uma boa segurança da sua
privacidade. Senão você será vítima de ilícito por culpa
própria”.

O respeito ao próximo foi também ressaltado pela
advogada: ”É muito importante saber se o que você está
colocando na internet vai magoar um terceiro, se será
realmente útil para alguém ou até para si mesmo”.

Muita atenção agora ao que disse a dra. Lilian: ”Às vezes,
as pessoas postam fotos íntimas e não sabem a repercussão
que isso vai dar na internet. Com um clique, isso se dissemina
para milhões de pessoas, é imensurável para quantas outras
daí em diante. E para tirar da internet é muito difícil! A gente
consegue a retirada do ar de ilícitos, mas de coisas que você
mesmo coloca é complicado, e daí você está exposto
ao cyberbullying, a humilhações. É preciso cautela ainda ao
expor opiniões muito polêmicas. Então, tem que tomar esses
cuidados na hora de colocar a cara na internet”.

O sociólogo Daniel Guimarães, do programa Sociedade
Solidária, da Boa Vontade TV (Oi TV — Canal 212 — e Net
Brasil/Claro TV — Canais 196 e 696), expôs à dra. Lilian este
quadro: ”As crianças e os adolescentes são usuários ávidos
dessas tecnologias. É comum as dominarem mais do que os
próprios pais e, em geral, não têm tanta maturidade para
compreender a questão dos limites”.

A orientação da especialista em Direito Eletrônico é que ”os
pais devem estar atentos à rotina da criança. Por exemplo,
não deixar computador de maior uso em ambientes fechados,

deixar em locais de maior circulação. Tudo bem que é difícil;
hoje há os smartphones, os tablets. Mas a atenção do pai tem
que ser sempre maior, observar o comportamento da criança,
conversar com ela. Acho que proibir é tirá-la da sociedade
hoje, porque ela está inclusa nesse meio social do virtual.
Então, pelo bate-papo, deixar mais próximos pais e filhos.
Entender que, às vezes, um ato do filho pode responsabilizar
o pai de um crime, porque ele é responsável pelo filho. O pai
não pode chegar em casa cansado e dormir. Não! Vamos saber
como foi o dia e ver se o filho está mais chateado ou não. Acho
que essa conversa em família é que dá maior
responsabilidade”.

Para a dra. Lilian, ”a palavra de ordem é educação”. Esse é
o caminho para se prevenir dos crimes, que, segundo ela, ”estão
aí, são os mesmos, os meios é que são alterados. E hoje a gente
está com uma ferramenta digital que dá uma disseminação
para os crimes muito maior. Educar-se para mexer com
internet é a grande segurança. Dar-se privacidade, tomar
cuidado com o que expõe são as medidas mais coerentes para
trafegar nesse mundo”.

Grato, dra. Lilian Castelani, pelos esclarecimentos de grande
utilidade social.

Web, educação e poder

Oração, trabalho e Paz

Meu filho mais novo, hoje um adolescente, desde pequenino,
ao proferir com nossos familiares e amigos uma breve oração à
mesa antes das refeições, sensibiliza a todos com um simples
mantra, que poderia resumir grandes compêndios de sabedo-
ria, aquela que compartilha Solidariedade sem fronteiras de
qualquer espécie. Exclama o jovem: “Deus, peço-Te que não
falte a comida no prato de ninguém nem no nosso!”

Nos desafiantes momentos por que passa o planeta, consi-
dero de muita valia invocar aos Poderes Celestiais análoga sú-
plica: Que não falte o decente meio de ganhar o próprio sus-
tento a nenhuma batalhadora mulher, a nenhum dedicado tra-
balhador nem aos nossos familiares! Amém!

Façamos juntos essa rogativa, mas na atuante esperança de
que esse “assim seja” encontre, nos planos de governos do
mundo, acertadas providências que atendam às urgentes ne-
cessidades das populações.

Seres humanos bem empregados e devidamente valoriza-
dos em seus esforços são garantia de Paz e de sustentável pro-
gresso para todos. Jesus, o Administrador Celeste de seres es-
pirituais e humanos, foi pragmático ao afirmar em Seu Evan-
gelho, segundo Lucas, 10:7: “Digno é o trabalhador do seu
salário”.
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Ford concede bolsa de estudos e doa carros
para o SENAI CIMATEC, na Bahia

Prceria foi assinada pelo diretor de Desenvolvimento
do Produto para a Ford América do Sul, Alexandre
Machado (e) e o diretor de Tecnologia e Inovação do
SENAI Cimatec, Leone Andrade (d)

No último dia 29 de maio, a
Ford anunciou que o Centro
Universitário SENAI CIMA-
TEC, em Salvador (BA), está
entre os dez vencedores do
“Prêmio Global de Engenha-
ria Alan Mulally” e também
realizou a doação de quatro
veículos – três Ford Ka e um
EcoSport – para a entidade.
As iniciativas fazem parte do
Programa Ford de Coopera-
ção com as Universidades e
também integram as ações de
responsabilidade social de-
senvolvidas pela empresa no
Brasil com foco na promoção
e no apoio à educação.

Os veículos doados serão
utilizados em atividades didá-
ticas para promover melhori-
as no processo de aprendiza-
gem, além de servir como fer-
ramentas para a elaboração de
projetos de pesquisa em bus-
ca de inovação, gerando um
impacto positivo no ensino de
mais de 3.000 estudantes de
Engenharia Automotiva e
também dos cursos técnicos
de manutenção automotiva da
instituição. Como parte do
processo prático, os alunos
são treinados e orientados
para verificar o funcionamen-
to do automóvel como um
todo, incluindo seus sistemas
mecânicos e eletro-eletrôni-
cos.

Prêmio Global de Enge-
nharia Alan Mulally

O “Prêmio Global de Enge-
nharia Alan Mulally” tem
como meta a doação de US$ 1
milhão em bolsas de estudo,
durante 10 anos, abrangendo
10 universidades ao redor do
mundo. O financiamento do
programa é composto por
US$ 500 mil da Ford e US$
500 mil do Ford Fund, braço

filantrópico da empresa. No
Brasil, um aluno do Centro
Universitário SENAI CIMA-
TEC será premiado com uma
bolsa no valor de US$ 10 mil
para custear seus estudos.
Para concorrer à bolsa, os es-
tudantes precisam estar cur-
sando o primeiro ou segundo
ano de Engenharia Mecânica,
Automotiva, Mecatrônica,
Elétrica ou Ciência da Compu-
tação, ter inglês fluente e rea-
lizar trabalhos voluntários e
ações de liderança acadêmica
ou comunitária.

Allan Mulally foi o princi-
pal executivo da Ford no perí-
odo de 2006 a 2014 e deu um
grande impulso para a globa-
lização da marca. Ele desen-
volveu o plano conhecido
como “One Ford”, que acele-
rou a implantação de platafor-
mas globais de veículos da
montadora e estabeleceu as
bases para o seu crescimento
mundial.  O prêmio represen-
ta uma grande visibilidade
para os estudantes, um reco-
nhecimento importante no

currículo escolar tanto para o
vencedor quanto para os fina-
listas. Essa é a quarta vez que
o Brasil participa da premia-
ção e o anúncio do aluno ga-
nhador da bolsa será feito em
junho.  

“Para a Ford, é muito im-
portante oferecer oportunida-
des para que jovens estudan-
tes tenham acesso ao conhe-
cimento, seja por meio do
“Prêmio Global de Engenha-
ria Alan Mulally”, que oferece
uma bolsa de estudo, ou do-
ando automóveis e compo-
nentes veiculares que ajuda-
rão os alunos do SENAI CI-
MATEC a adquirir conheci-
mento prático. Essa é uma for-
ma de contribuirmos com a
formação de profissionais
mais preparados para o mer-
cado de trabalho e para os de-
safios do futuro”, afirma o di-
retor de Desenvolvimento do
Produto para a Ford América
do Sul, Alexandre Machado.  

Entre as ações realizadas
pelo programa de cooperação
que a Ford mantém com as

universidades há também o
patrocínio das equipes SAE de
Baja, Fórmula e AeroDesign,
palestras técnicas e aulas de
funcionários da companhia
para estudantes, além de visi-
tas à fábrica de Camaçari com
workshop de engenharia.

Foco na educação
A Ford tem um forte com-

promisso com a educação e
desenvolve vários projetos li-
gados a esse tema nas regiões
em que atua. É o caso do “Pro-
grama Ford de Educação para
Jovens”, desenvolvido em Ca-
maçari (BA) e em Horizonte
(CE). Criado em outubro de
2015, o projeto contribui para
mudar a realidade de centenas
de estudantes do Ensino Mé-
dio, ajudando no desenvolvi-
mento de competências de re-
lacionamento e de gestão, com
foco principal na postura e
comportamento ético, além de
beneficiar alunos do Ensino
Fundamental com um curso
de robótica.

Outra iniciativa da empre-
sa é o “Ford Alfabetiza” em
Horizonte, um programa de
alfabetização de adultos e jo-
vens acima de 15 anos, resul-
tado de uma parceria com a
organização Alfasol. 

Já o “Ford College Com-
munity Challenge”, desenvol-
vido no Brasil desde 2014, faz
parte da parceria global da
Ford com a Enactus, organi-
zação que fomenta o empreen-
dedorismo social dentro das
universidades. O principal
objetivo é o envolvimento dos
alunos em papéis de lideran-
ça de projetos que proporcio-
nem não apenas o aprendiza-
do técnico, mas também im-
pacto social e ambiental.

Fonte: Imprensa Ford

A tragédia envolvendo o jo-
vem cantor Gabriel Diniz e os
dois pilotos neste dia 27, me
lembrou o episódio ocorrido
com os Mamonas Assassinas
em 1996 e mais recentemente
com a equipe da Chapecoense
em 2016. Não apenas pela se-
melhança das circunstâncias
do acidente, mas por tratar-se
também de jovens, com um
futuro promissor, no auge do
sucesso e que muitas alegrias
ainda tinham a proporcionar. 

Isso nos leva a uma refle-
xão da efemeridade da vida,
da rapidez com que as coisas
acontecem e do quanto é im-
portante aproveitarmos cada
momento, sempre fazendo o
bem e tirando proveito desta
dádiva que recebemos, porque
num sopro tudo pode ter um
fim, no caso deles, um fim trá-
gico.

O sucesso, a fama, o gla-
mour as vezes tem um preço
muito alto: A falta de vida pró-
pria, de privacidade, de segu-
rança; onde os holofotes mui-
tas vezes encandeiam nossos
olhos a ponto de deixarmos de
enxergar as pessoas como
iguais e nos consideramos
mais importantes, mais sábi-
os, mais valiosos, mais, mais,
mais tudo . . . Quando na ver-
dade não somos nada mais
que seres humanos com as
mesmas fraquezas, com os
mesmos defeitos e virtudes
em fim, com a mesma origem. 

O exercício da humildade,
não se traduz em abrir mão de
posses, de poder, de fama ,
mas em saber como conviver
com tudo isso em meio àque-
les que não tiveram a mesma
sorte ou o mesmo destino e ao
menos, com gestos e palavras
de incentivo, mostrar que to-
dos somos capazes e ninguém
é melhor e mais importante do
que ninguém.

Hoje como ontem , lamen-
tamos a partida abrupta e pre-
coce dos nossos ídolos, ami-
gos, parentes, mas ignoramos
que estamos a cada momento
sujeito às mesmas provações
e esquecemos com isso, de dar
valor a coisas simples e aces-
síveis como contemplar o mo-
vimento das águas, o vôo dos
pássaros, a formação das nu-
vens o colorido do pôr do sol,
o sorriso de uma criança. . . E
com isso, vamos esquecendo
de viver. 

Recordo-me que um outro
grande ídolo , o campeão
Ayton Sena, no auge da sua
lucidez e parecendo profetizar
o próprio destino certa vez
declarou: “ Somos insignifi-
cantes. Por mais que você pro-
grame sua vida a qualquer
momento tudo pode mudar”.

Assim, cada exemplo, cada
história triste de vidas ceifa-
das com a rapidez de um Jato,
nos deixa mais convictos que
o mais importante na vida é
saber viver, buscando desco-
brir na nossa insignificância,
qual o significado da nossa
passagem por ela.

José Raimundo Fonseca é
graduado em Direito,
graduando em Letras e pós
graduado em Gestão Pública
pela Universidade Federal
UNILAB, também é escritor
e titular da Cadeira de n. 14
da Academia de Letras de
São Francisco do Conde.
e-mail: jotta72@hotmail.com

A vida voa

como um Jato

Por Jotta Fonseca

Escritor José Raimundo

Foto: Divulgação Ford

Legião da Boa Vontade celebra 63
anos de atuação na capital baiana

A Legião da Boa Vontade
(LBV) comemorou nesta quin-
ta-feira, 23, o seu 63° ano de
realizações em Salvador/BA,
contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida das cri-
anças, dos adultos e dos ido-
sos que vivem em situação de
vulnerabilidade social na cida-
de.

A comemoração acon-
teceu no Centro Comunitário
de Assistência Social da LBV,
localizado na Ribeira. Uma
programação especial com
apresentações artísticas e cul-
turais, feitas pelos atendidos,
emocionou a todos os presen-
tes. Amigos, colaboradores e
parceiros participaram da ce-
rimônia.

As ações realizadas pela
Entidade buscam desenvolver
capacidades, talentos e valo-
res dos atendidos e dos seus
familiares. Desde a sua inau-
guração em Salvador, há 63
anos, a LBV vem contribuin-
do para melhorar a autoesti-
ma e o protagonismo de cen-
tenas de crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos residen-
tes da capital baiana.

Na Bahia, a LBV man-
tem Centros Comunitários de
Assistência Social em Salva-
dor (nos bairros Ribeira e Bo-
nocô), Lauro de Freitas e Ita-
buna, além do contínuo traba- Fonte e Foto: ASCOM/LBV

A LBV tem prestado relevantes serviços a sociedade

Mosaic Fertilizantes anuncia
os projetos escolhidos no
Edital da Água
No Dia Mundial do Meio Am-
biente, a Mosaic Fertilizantes,
uma das maiores produtoras
globais de fosfatados e potás-
sio combinados, divulga os
dez projetos que serão con-
templados em seu primeiro
Edital da Água. A iniciativa irá
apoiar organizações da socie-
dade civil e instituições de en-
sino superior que tenham
ações voltadas à gestão e dis-
ponibilidade de água.

Os vencedores são:
Filtros Ecológicos para Reuso
das Águas Cinzas/FUNPET
(Capela e Japaratuba – SE)
Capacitação da Comunidade
para Implantação de Fossas
Sépticas/Associação Cerrado
Vivo Para Conservação da Bi-
odiversidade (Patrocínio –
MG)
Aquicultura Multitrófica/
UNESP (Cajati – SP)
Tratamento de Sub-bacias do
Rio Uberaba com Moringa
Oleifera/UFTM (Uberaba –
MG)
Diagnóstico de Áreas Prioritá-
rias para Recomposição Flo-
restal/UNIUBE (Uberaba –
MG)
Sistema de Captação de Água
das Chuvas/Desafio Jovem
Betel (Paranaguá – PR)
Jogo Mobile para Educação
Ambiental/FURG (Rio Gran-
de – RS)
Programa Plantando Águas -
Jardins Filtrantes, Recicla-
gem e Compostagem/Iniciati-
va Verde (Cajati – SP)
Água é Vida - Recuperação de
Nascentes na Comunidade de
Macaúba/UFG (Catalão –
GO)
Capacitação em Conservação
da Sub-bacia Hidrográfica do Por Allyson Pains Silva

lho de assessoramento com as
famílias em situação de vulne-
rabilidade na região do sertão
de São Francisco, nas cidades
de Juazeiro, Sobradinho, Cu-
raçá e Uauá.

Sobre a LBV
A Legião da Boa Vonta-

de (LBV) alcançou, em 2018,
a expressiva marca de
13.561.312 atendimentos e be-
nefícios prestados à popula-
ção em situação de vulnerabi-
lidade e de risco social em
todo o país. Mais de 360 mil
pessoas foram impactadas pe-
los serviços e programas soci-
oeducacionais promovidos
pela Instituição nas cinco re-
giões brasileiras. A LBV teve
seu balanço social auditado
pela Walter Heuer Auditores
Independentes.

Por isso, sua doação
vale muito. Você pode contri-
buir financeiramente ou com
alimentos não perecíveis,
pode tornar-se um voluntário
ou, ainda, ajudar a divulgar
esta iniciativa. Um simples
gesto pode melhorar a vida de
muita gente. Acesse
www.lbv.org ou ligue para
0800 055 50 99. Acompanhe,
siga, curta e compartilhe LB-
VBrasil no Facebook, no Ins-
tagram e no YouTube.

Rio Japaratuba/Fundação
Mamíferos Aquáticos (Capela
e Rosário do Catete – SE)
 Deste total, sete receberão
prêmios de até R$ 32 mil cada
e três prêmios de até R$ 52 mil
cada.

Arthur Liacre, vice-presi-
dente de Assuntos Corporati-
vos e Sustentabilidade, acre-
dita que essa ação reforça o
compromisso da empresa em
apoiar iniciativas que assegu-
rem a disponibilidade de água
de qualidade às gerações futu-
ras nas comunidades em que
atuamos. “Escolhemos proje-
tos que refletem os valores da
Mosaic Fertilizantes em um
dos pilares mais importantes:
a água. Ficamos positivamen-
te surpresos com a diversida-
de de propostas, que vão des-
de ações efetivas até pesquisas
para o desenvolvimento de
novas soluções”, afirma.

A empresa recebeu qua-
renta e quatro inscrições dos
diversos municípios onde
atua. As inscrições foram rea-
lizadas pelo site do programa
entre 22 de março e 29 de
abril. Os projetos foram ava-
liados de acordo com o regu-
lamento divulgado e escolhi-
dos por um júri selecionado,
que contou com a participação
de Wilson Cabral, professor
associado do Instituto de Tec-
nologia Aeronáutica e autor
do livro “Gestão das águas no
Brasil: reflexões, diagnósticos
e desafios”, Giuliana Chaves
Moreira, pesquisadora associ-
ada do Pacific Institute, res-
ponsável por pesquisas e aná-
lises de gerenciamento corpo-
rativo da água no Brasil e Sa-
muel Barrêto, gerente nacio-

nal de água do The Nature
Conservancy, além de repre-
sentantes de diversas áreas da
empresa.

A formalização da doação
e gestão dos repasses será re-
alizada até dezembro deste
ano e o monitoramento dos
projetos vencedores acontece-
rá até julho de 2020.

Este projeto teve o IDIS
(Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento Soci-
al) como parceiro técnico e
responsável pela gestão. A
Mosaic Fertilizantes é mem-
bro do Pacto Global Brasil e
possui uma agenda de inicia-
tivas de sustentabilidade ali-
nhada com os objetivos de de-
senvolvimento sustentável
(ODS) da ONU.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

A Mosaic é uma das maio-
res produtoras globais de fos-
fatados e potássio combina-
dos. Com a missão de ajudar
o mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, entre-
ga cerca de 27,2 milhões de
toneladas de fertilizantes para
40 países. No Brasil, por meio
da Mosaic Fertilizantes, atua
na produção, importação, co-
mercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, além do desenvolvimento
de produtos para nutrição ani-
mal e comercialização de pro-
dutos industriais. Possui uni-
dades, próprias e contratadas,
em dez estados brasileiros e
no Paraguai. Por meio do Ins-
tituto Mosaic, promove ações
de responsabilidade social na
grande maioria das localida-
des onde está instalada. A
empresa também é controla-
dora do terminal portuário da
Fospar, em Paranaguá. Para
mais informações, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook e LinkedIn.

Fonte: Ascom

Dep. Fabíola

MP apoiará
criação de fundo
de enfrentamento
à violência
contra a mulher
na Bahia

A procuradora-geral de Jus-
tiça Ediene Lousado ofereceu
o apoio do Ministério Públi-
co do Estado da Bahia à cria-
ção do Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, que visa
fortalecer a política estadual
de enfrentamento à violência
e o combate ao feminicídio. A
definição foi feita em reunião
realizada na manhã do último
dia 16 de maio, na sede do
MP, com a deputada estadu-
al Fabíola Mansur e a coor-
denadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa dos
Direitos Humanos (Caodh),
promotora de Justiça Márcia
Teixeira. O projeto encontra-
se sob análise do governador
Rui Costa.

A indicação de criação do
fundo tramitou na
Assembleia Legislativa da
Bahia em 2015 e, no início
deste ano, foi proposto que
ele fosse batizado com o
nome da estudante Eva
Luana, que foi vítima de uma
série de agressões, estupro e
tortura no município de
Camaçari, caso que comoveu
todo o país. Segundo a depu-
tada Fabíola Mansur, a cria-
ção do fundo possibilitará a
ampliação da rede de serviços
para as mulheres, como a
prestação de assistência às ví-
timas, campanhas de preven-
ção e medidas pedagógicas,
além de ações de apoio e aco-
lhimento as mulheres violen-
tadas, como as casas de abri-
go e novas delegacias
especializadas.
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Sessão Solene na Câmara Municipal celebra os 30

anos de emancipação política de Madre de Deus
No último dia 13 de junho, as
autoridades e o povo de Ma-
dre de Deus comemoraram o
aniversário de 30 anos de
emancipação política do mu-
nicípio. As homenagens ao
aniversário da cidade foram
iniciados com o hasteamento
das bandeiras do Brasil, da
Bahia e do município, em
frente à Câmara de Vereado-
res.

Foi exatamente no dia 13
de junho de 1989, por força
do decreto lei nº 7839/89,
assinado pelo então governa-
dor Nilo Coelho, que o muni-
cípio se libertava do domínio
de Salvador e começava a sua
caminhada rumo do desen-
volvimento, se transforman-
do num das cidades mais im-
portantes Região Metropoli-
tana de Salvador.

Missa em Ação de Graça
Como acontece todos os

anos, em virtude do aniversá-
rio da cidade coincidir com o
Dia de Santo Antônio, os ca-
tólicos da cidade se deslocam
até a Igreja Matriz, que fica
na parte alta da cidade, para
participar de uma missa em
Ação de Graças. O padre Mil-
ton conduziu a celebração
parabenizando o povo ma-
dredeusense por mais um
aniversário de emancipação
política.

Ao longo desses trinta
anos de independência
administrativa,Madre de
Deus vem se desenvolvendo
de maneira acelerada, pro-
porcionando melhores condi-
ções de vida para a sua popu-
lação, que mais que quadru-
plicou desde a sua emancipa-
ção em 1989. De acordo com
os números do Atlas do De-
senvolvimento Humano Bra-
sil 2013, divulgado pelo Pro-
grama das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(Pnud), em parceria com o
Instituto de Pesquisa Econô-
mica e Aplicada (Ipea) e feito
com base nos dados do Cen-
so de 2010, Madre de Deus é
uma das cidades mais agra-
dáveis para se morar, ocu-
pando o 7º lugar em IDH na
Bahia, ficando atrás apenas
de Salvador, Lauro de Freitas,
Barreiras, Luiz Eduardo Ma-
galhães, Itabuna e Feira de
Santana. O seu povo é bastan-
te amável e muito hospitalei-
ro.
Sessão Solene

O ponto alto e mais aguar-
dado pela população foi a re-
alização da sessão solene na
Câmara Municipal da cidade,
que estava lotada e  foi cheia
de surpresas. Logo na entra-
da do prédio, o saxofonista
Luciano recepcionava os con-
vidados com belos solos tira-
dos do seu instrumento. No
foyer, os músicos Niva (vio-
lão) e Eduarda (violino) se
apresentavam ao público e no
palco do plenário, a cantora
Bruna e o violonista Jean da-
vam um show.

Coube ao mestre de ceri-
mônia, Jeferson Santos, con-
vidar as autoridades para
compor a Mesa, formada pelo
presidente da Câmara Mar-
cos Paulo dos Santos Moura
(Paulinho de Nalva), e os ve-
readores José Arivaldo do
Amaral (Val Peças), Jodiane
dos Santos Alves (Jodiane de
Jajai), Adenailton Tourinho
(Kikito), Anselmo Duarte,
Cláudia Copque, Joice Lima
(Joice de seo Hélio), Lindival-
do Bonfim, Melquesedec
Santana (Pastor Melque) e
Renato Xavier (Renato de
Martins), o vereador Jusceli-
no Silva não compareceu por

motivo de doença. Também
compuseram a mesa, o pre-
feito Jeferson Andrade e o
deputado estadual Nilton
Bastos (Niltinho).

Na abertura dos traba-
lhos, o mestre de cerimônia
leu a seguinte mensagem:
     “hoje é um dia de muita fe-
licidade para todos nós, ilha

anças que brincam na praia,
por ser sua gente e seu pro-
gresso, por fazer parte de
você! A quem no espaço de
duas ondas, sempre encontra
lazer, pelo sargaço sempre
cheiroso, por nunca desistir
de você, Madre de Deus será
para sempre o nosso sonho de
verão, e a sua brisa sempre

vai murmurar toda e qual-
quer canção”.

Em seguida foram entoa-
dos o Hino Nacional Brasilei-
ro, o hino da Independência
da Bahia e no momento mais
emocionante da sessão, o
hino de Madre de Deus, can-
tado pelos artistas locais Ro-
berta Nascimento, Mirlene
Dourado, Louise Monsine,
Kael Salles, Gleidinho Salvat-
tori, Bicudinho e Danilo.

Na sequência houve a
apresentação de um grupo de
crianças da Escola de Teatro
Pequenas Estrelas, com dire-
ção e coordenação de Raiara
Azevedo.

Pronunciamentos
Depois da leitura de um

versículo bíblico pela verea-
dora Joyce Lima, o presiden-
te Paulinho de Nalva fez um
breve discurso de agradeci-
mento a todos que colabora-
ram para a realização da ses-
são solene.

O prefeito Jeferson An-
drade (PP) aproveitou o seu
discurso para mandar um re-
cado para os próximos gesto-
res do município.

“Hoje diversas políticas
públicas nossas são referên-
cia para a Bahia e para o Bra-
sil. Portanto, não podemos
retroceder. Programas como
a escola em tempo integral
em todas as escolas munici-
pais e o nosso projeto de es-
portes, com o Centro de Alto
Rendimento (que possibilita
a muitos de nossos atletas
brilharem na Bahia e no Bra-
sil), não podem, de forma
nenhuma, parar”, afirmou.

“O maior presente desta
gestão aos cidadãos de Madre
de Deus é o fato de estarmos
há dez meses sem assassina-
tos e tentativas de homicídio.
Não há nada como viver em
um ambiente onde a violên-
cia não está nos rondando
diariamente”, pontuou o che-
fe do Executivo municipal.  A
cidade conta com a Secreta-
ria de Segurança Cidadã e o
prefeito Jeferson Andade
também atribui essa estatís-
tica ao trabalho social, com
foco na formação das crian-
ças e adolescentes.

O deputado estadual Nil-
ton Bastos, o Niltinho (PP)
afirmou que a brilhante ad-
ministração do prefeito Jefer-
son Andrade, deve-se ao pro-
grama de governança estabe-
lecido no início da gestão,
acrescentando que “por onde
caminho na Bahia, destaco as
conquistas de Madre de
Deus. E temos ainda muito
trabalho pela frente. Sou o
primeiro deputado que repre-
senta Madre de Deus e o meu
gabinete é uma extensão da
cidade”, assegurou o parla-
mentar que vem fazendo um
excelente trabalho na Assem-
bleia Legislativa da Bahia.

O evento contou com a
presença de todos secretári-
os municipais, da delegada
local, Marcela Guerra e de ou-
tras autoridades civis e mili-
tares.

A deputada federal Lídice
da Mata enviou uma carta pa-
rabenizando a cidade pelo
aniversário e foi representa-
da na sessão pelo jornalista
Fábio Costa.

Já o deputado Cláudio Ca-
jado justificou a ausência de-
vido aos compromissos em
Brasília.

A Câmara Municipal de
São Francisco do Conde foi
representada pelo diretorda
Casa Legislativa, José Rai-
mundo Fonseca.

de curupeba, ilha do Boquei-
rão, Madre de Deus do Bou-
queirão, Madre de Deus.
Muitos de nós aqui nasce-
mos, outros aqui chegaram e
quase todos aqui permanece-
ram, milhões de histórias a
serem recordads, dezenas de
lutas travadas e o privilégio
de quem acorda todos os dias

banhada por suas águas. Du-
rante tanto tempo, muita
gente construiu essa história
e fez parte dessa jornada, pes-
soas do anonimato que fica-
ram pela estrada. A quem
aqui tem o privilégio de aqui
viver, só nos resta todo dia
agradecer, pelos coqueiros
que o vento ensaia, pelas cri-

Niva e Eduarda se apresentaram no Foyer da Câmara

O auditório da Câmara estava completamente lotado
de familiares, assessores e amigos dos vereadores,
além de vários convidados de outras cidades

As crianças da Escola de Teatro Pequenas Estrelas
emocionaram os presentes na sessão solene

O presidente da Câmara, Paulinho de Nalva, o prefeito Jeferson Andrade, o deputado estadual Niltob Bastos
(Niltinho) e os vereadores cortaram o bolo de aniversário de emancipação política de Madre de Deus

A sessão solene do aniversário de Madre de Deus foi conduzida pelo presidente Paulinho de Nalva

Fotos Pierry Fotógrafo e Zé Eduardo

Essa galera protagonizou o momento mais emocio-
nante da sessão, ao interpretar o Hino de Madre de
Deus de forma brilhante, saindo cada de um ponto
distinto da platéia. Emocionou a totos!

Por José Eduardo dos Santos
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Ampliação e adequação da
Policlínica Regional de Saúde
de São Francisco do Conde

Em São Francisco do Conde,
as obras para a ampliação e
adequação da Policlínica Re-
gional de Saúde andam a pas-
sos largos. Por meio de um
Termo de Compromisso fir-
mado entre a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal da
Saúde – SESAU e o Governo
do Estado da Bahia, por meio
Secretaria da Saúde do Esta-
do da Bahia – SESAB, a Poli-
clínica, após a conclusão das
obras, beneficiará quase 300
mil habitantes entre os muni-
cípios que firmaram consórcio
para a sua instalação, são eles:
São Francisco do Conde, Can-
deias, Saubara, São Sebastião
do Passé, Madre de Deus e
Santo Amaro.

A Policlínica, que está situ-
ada na Avenida Juvenal Eugê-
nio de Queiroz, bairro da Bai-
xa Fria, ofertará procedimen-
tos de mamografia, ultrasso-
nografia, ergometria, ecocar-
diograma, eletrocardiograma,
eletroencefalograma, endos-
copia digestiva, colonoscopia,
raio-x, biópsia e tomografia.

A obra, além de gerar em-
prego e renda, será um marco

na melhoria da oferta de ser-
viços de saúde em toda região.

Eduardo Teixeira, enge-
nheiro responsável pela obra,
falou sobre o andamento das
obras. “As obras estão bem
adiantas. Estamos terminan-
do a parte estrutural e em bre-
ve iniciaremos a parte do aca-
bamento. No decorrer da obra
houve alguns imprevistos, o
que ocasionou um acréscimo
no prazo previsto para a con-
clusão”.

Alessandro Souza, enge-
nheiro civil e gestor do contra-

to ressaltou a importância da
obra e o processo de amplia-
ção e adequação. “Adiantamos
muito o planejamento das
obras, mas, entretanto, devi-
do alguns problemas que en-
contramos durante esse pro-
cesso de ampliação e adequa-
ção, não podemos afirmar um
prazo para entrega. Estamos
trabalhando arduamente para
que seja entregue o mais bre-
ve possível, pois trata-se de
um equipamento de saúde
muito importante para o mu-
nicípio franciscano e região”.

LBV promove ação
emergencial em apoio a
famílias em situação de
vulnerabilidade

A Legião da Boa Vontade
(LBV) vem intensificando o
seu trabalho socioeducacional
durante os meses de maio a
agosto em todo o país, com a
realização de ações emergen-
ciais em prol de famílias em
situação de pobreza que so-
frem principalmente nesse pe-
ríodo do ano, com as estia-
gens, as cheias e as baixas
temperaturas.

A ação faz parte da campa-
nha Diga Sim!, promovida
pela LBV, e visa mobilizar a
sociedade a fazer doações.
Mediante os recursos arreca-
dados, a Instituição fará a en-
trega de cobertores e de ces-
tas de alimentos em dezenas
de municípios brasileiros.

A meta é entregar 12.500
cestas de alimentos, contendo
itens básicos e que estejam de
acordo com os costumes regi-
onais, para famílias nos se-
guintes Estados: Acre, Alago-
as, Amapá, Bahia, Ceará, Es-

pírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rondônia,
Roraima, Sergipe e Tocan-
tins; e 17.500 cobertores no
Distrito Federal e em cidades
de Goiás, do Mato Grosso do
Sul, de Minas Gerais, do Pa-
raná, do Rio Grande do Sul,
do Rio de Janeiro, de Santa
Catarina e de São Paulo,

Quando a LBV chamar,
atenda com o coração: DIGA
SIM! As doações para a cam-
panha podem ser feitas no
site www.lbv.org/digasim,
pelo 0800 055 50 99 ou, ain-
da, diretamente em uma das
unidades da Instituição (ver
endereços no site
www.lbv.org). Para saber
mais sobre a entrega das do-
ações, acesse LBVBrasil no
Facebook, no Instagram e no
YouTube.

Iniciativa vai entregar cestas de alimentos

 e cobertores em várias regiões do país

A administradora Fabiana Sil-
va dos Santos completou, re-
centemente, três anos de for-
mada em Administração (CRA
– 28853). A mesma trabalha
no Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de
Candeias, mas vem se desta-
cando no cenário municipal,
sendo frequentemente elogia-
da, inclusive, por atores do
ramo empresarial e dos pode-
res legislativo e executivo do
Município.

É importante destacar que,
apesar de vários convites para
exercer sua profissão em ou-
tro cenário, Fabiana garante
que quer continuar no Sindi-
cato, pois acredita que terá
oportunidade de crescer ain-
da mais em sua profissão.

A Administradora
Fabiana Silva é bastante
querida pelos servidores
públicos de Candeias

Homenagem
a Fabiana

As obras da Policlínica de SFC estão adiantadas

RESTAURANTE  O Braseiro
A Melhor Comida a Quilo da Região

Rua Treze de Maio 1º Andar, Esquina com a rua Santo Antônio / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sbremesas
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Os melhores preços da cidade

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis

#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as marcas de veículos

Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar / Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

ABERTURA DE EMPRESAS

Escrita Contábil, Fiscal e Pessoal

Madre de Deus entra
pro seleto grupo de
Cidades Inteligentes
da Mastercard
Numa solenidade bastante
concorrida, com a presença
de vários órgãos de impren-
sa da capital, o prefeito de
Madre de Deus, Jeferson An-
drade, e a diretora de Desen-
volvimento de Negócios da
Mastercard, Fernanda Cara-
ballo, assinaram na manhã
desta quarta-feira (12), o
Memorando de Entendimen-
to (MOU) que possibilita a
entrada de Mare de Deus no
seleto grupo do City Possible,
um projeto da Mastercard
existente em diversos países
do mundo.

De acordo com o prefeito
Jeferson Andrade, a entrada
de Madre de Deus no City

Possible, vai proporcionar
que o município faça parte de
uma rede colaborativa de ci-
dades globais, que estão dis-
cutindo o desenvolvimento
urbano para um futuro de
sustentabilidade, inclusivo e
eficiente. “As cidades não
podem mais serem geridas
como antigamente. Temos
que usar a tecnologia e ino-
vação em benefícios das pes-
soas. É o que estamos fazen-
do em Madre de Deus”, falou
o prefeito.

Retrospectiva
Antes de falar propria-

mente dito da parceria entre
a Prefeitura de Madre de

Deus e a Mastercard, o pre-
feito Jeferson Andrade apre-
sentou um balanço do que o
seu governo realizou ao lon-
go dos seis anos e meio de
gestão. Ele citou, por exem-
plo, que no início da sua ad-
ministração foi criado o Pro-
grama Madre Total, estabe-
lecendo metas nos setores de
Educação, Esportes, Desen-

volvimento Social e Saúde.
“Estamos muito satisfeitos
com o que conseguimos rea-
lizar”, falou o prefeito, mos-
trando alguns números.

Segundo Jeferson Andra-
de, Madre de Deus é o único
município brasileiro onde
100% das escolas municipais
são em tempo integral. “Não
tenho conhecimento de outra

cidade que tenha esse índi-
ce”, gabou-se.

No setor de segurança,
“apesar de não ser uma atri-
buição do município, investi-
mos muito e hoje nos orgu-
lhamos de que em Madre de
Deus há de 10 meses não
acontece um homicídio, nem
uma tentativa de homicídio,
apesar de estarmos na Região
Metropolitana de Salvador,
uma das mais violentas do
estado”, comemorou o prefei-
to.

O prefeito também men-
cionou o alto aproveitamen-
to alcançado pelos investi-
mentos feitos pela Prefeitura
na área de Esportes, citando
que o município poderá ter
nas próximas olimpíadas
uma representante.

Cidade Inteligente
Para falar sobre a parce-

ria entre a Prefeitura de Ma-
dre de Deus e a Mastercard,
foi escalado o secretário de
Planejamento do Município,
Igor Oliveira, que mostrou os
benefícios que Madre de

Deus vai conseguir com a sua
integração ao City Possible.

Já a diretora de Desenvol-
vimento de Negócios da Mas-
tercard, Fernanda Caraballo,
fez uma longa explanação das
possibilidades que poderão
ser implementadas em Ma-
dre de Deus, principalmente
em inovação,  tecnologia e
mobilidade urbana, assim
como já existe em várias ci-
dades do mundo.

Com a iniciativa do prefei-
to Jeferson Andrade em as-
sinar o Memorando de En-
tendimento com a Master-
card, Madre de Deus passa a
ser a primeira cidade do nor-
deste a entrar nesse seleto
grupo, sendo que no Brasil as
únicas duas cidades a fazer
parte do City Possible, são
Guarulhos, em São Paulo e
Curitiba, capital do Paraná.

Para registro, estiveram
presentes ao evento o depu-
tado estadual Nilton Bastos,
o popular Niltinho, além de
vários vereadores e todos os
secretários municipais, além
de empresários.

O prefeito Jeferson Andrade, e a diretora de Desen-
volvimento de Negócios da Mastercard, Fernanda
Caraballo o Memorando de Entendimento (MOU)

SALVE A EMANCIPAÇÃO DE MADRE DE DEUS!

CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

Os Vereadores que compõem a atual legislatura na Câmara
Municipal de Madre de Deus, parabenizam a população do

município por mais um aniversário de Emancipação política
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas
mais conceituadas no segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços de
transportes com qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes.
Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo atendem diversos setores,
tais como: Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência de viagens;
Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras e congressos; Indústria
e fábricas; Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeios programados;
Motoristas treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene são
componentes da garantia para atingir a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e
Turismo oferece aos seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno  e
seguro no setor, inovando responsavelmente, com segurança e com alta qualidade,
que nos diferenciam e garantem a confiança e o bem estar de nossos clientes,
fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma das empresas mais
conceituadas no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

BARÃO EMPREENDIMENTOS

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
 - Ar Condicionado Travas Elétricas

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Rod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121 - Centro - Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS

PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

A Barão Empreendimentos é um grupo de empresas  administrado pelo experiente empresário

Walfredo Barão Melo Teixeira, que atua em Candeias e em toda região nos mais diversos setores da

economia, sempre com profissionalismo, competência e responsabilidade.
Está presente na Construção Civil, no setor de Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e

na locação de máquinas e equipamentos pesados.
São mais de 40 anos de bons serviços prestados no estado da Bahia.


