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AGRICULTORES TERÃO 75 TONELADAS DE SEMENTES

www.folhadonortejornal.com.br

Setenta e cinco toneladas de se-
mentes -  50 de feijão e 25 de 
milho -, serão distribuídas este 
ano para mais de 19 mil famílias 
de ruralistas pela Secretaria  de 

Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvi-
mento Rural de Feira de Santana. O volume 
de grãos selecionados para plantio será 25% 
superior ao destinado aos pequenos  agricul-
tores no ano passado, conforme o engenheiro 
agrônomo Joedilson  Machado,  titular da 
pasta. Em 2015 a prefeitura destinou 60 tone-
ladas de grãos dos dois cereais. Ele explicou 
que  as sementes serão distribuídas no período 
previsto, de acordo com o calendário  agrícola 
do município,  portando a partir de hoje até 
o próximo dia  15 de junho, quando plantio é 
vinculado ao Seguro Garantia Safra. “A dis-
tribuição será feita durante o ciclo das chuvas 
na região” disse.

As sementes serão distribuídas pelas 
associações comunitárias dos distritos e po-
voados, às quais as famílias de ruralistas são 
associadas. Os grãos  já estão em um depósito 
do município e uma parte  será encaminhada 
ao laboratório credenciado pelo Ministério 
da Agricultura para análise de germinação, 
cujo índice não pode ser inferior a 90%.  “Se-
mentes de qualidade é a garantia de que, com 
o tempo favorável para o plantio, teremos 
boas safras”, argumenta o secretário obser-
vando, que com o aumento da quantidade de 
sementes aumentará também a área planta-
da. Machado garantiu que a Prefeitura com 
sua própria frota de tratores fará a aração 
do solo, para os ruralistas que não puderem 
pagar pelo serviço, lembrou no entanto que 
grande parte das associações comunitárias 
possue tratores.

Trinta anos de vida é uma data importante para qualquer 
um de nós, mais valiosa ainda quando a ela estão associados 17 
anos de uma carreira artística. Domingo, a partir de 18 horas no 

Colégio Geraldo Dias, em Humildes, o cantor e compositor Ro-
berto Neto irá  comemorar 30 anos de vida e 17  de carreira 

musical com show programado para reunir vários outros 
jovens artistas  como ele .VARIEDADES. Página 10.

“Só Forró” novo cd do artista 
baiano Bonfin Tropical já esta no 

“forno”  e será lançado este mês 
com 12 faixas  incluindo o sucesso 
Feira da Estação (Zadir Porto/

Bonfin), e outros hits  bastante co-
nhecidos como Tó bebendo tó pagan-

do, Vem Morena, Carcará, Asa 
Branca, Ultimo Pau de Arara,  
Abri a porta, Canto da ema e 
Forró aconchegado.  Bon-

fin Tropical marcou no 
Carnaval de Salvador, 
quando se apresentou 
no dia 8 de fevereiro 
no Pelourinho. VA-

RIEDADES Pagina 9.

Bonfin agora com cd de forró

Roberto Neto faz show Dudu Nobre 
é atração da 

Roda de Boteco.
CIDADE. Página 3.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

No atual momento em 
que vivemos, o significado 
de ética, corrupção e “jei-
tinho brasileiro” voltam 
a se tornar destaques na 
imprensa, mídia e redes 
sociais. Mas será que toda 
esta movimentação é por-
que estamos realmente in-
dignados? Vamos lembrar 
algumas situações, que 
para todos nós brasileiros, 
já se tornaram habituais 
e causa-nos certa natura-
lidade: “Você sabe com 
quem está falando? Mais 
importante que o currículo 
é ter QI (quem indicou). 
Vou liberar dessa vez, só 
porque é você! Ajude-
me que te ajudo! Quebra 
o galho aí, o que posso 
fazer por você? Por uma 
grana, você não consegue 
resolver isso rápido? Aos 
inimigos, as leis; aos ami-
gos, tudo! Quem manda 
aqui  sou eu.” Se formos 
listar, muitas outras fra-
ses fariam parte dessa 
relação.

Baseado nestas céle-
bres frases, quero refletir 
sobre o comportamento 
conhecido internacional-
mente como “Jeitinho 
Brasileiro”. Uma expres-
são que surgiu em 1946, 
designando uma referên-
cia negativa que trata da 
capacidade das manobras, 
das trocas de favores e da 
esperteza, para se dar bem 
a todo custo e que, para 
os antropólogos, psicó-
logos e sociólogos, além 
de ser uma porta para a 
corrupção, é uma linha 
muito tênue para a margi-
nalidade.

A Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) 
realizou uma pesquisa em 
142 municípios brasileiros, 
sobre o comportamento do 
brasileiro, no que se refere 
ao grau de confiança entre 

As obras que vinham 
sendo realizadas em um 
terreno localizado entre as 
ruas Araújo Pinho e Senador 
Quintino, no bairro Olhos 
D´agua, pela empresa GHP 
Empreendimentos, foram 
interditadas no dia 23 do 
mês passado pela Secretaria 
Municipal de  Meio Ambien-
te e Recursos Renováveis( 
SEMMAM). O titular da 
pasta Roberto Tourinho,  ex-
plicou que a medida foi ado-
tada visando a preservação 
dos recursos hídricos e das 
nascentes existentes na área 
onde os trabalhos estavam 
sendo desenvolvidos, fican-
do a obra passível  de multa 
e interdição definitiva.  

 Ressaltou Tourinho 

O famoso Jeitinho Brasileiro

as pessoas, até mesmo nas 
relações familiares. No 
início de 2014 publicou-a 
com o seguinte resultado: 
82% dos entrevistados 
acreditam que a maioria 
das pessoas age querendo 
tirar vantagem, enquanto 
só 16% acham que as 
pessoas agem de maneira 
correta. Filtrando os entre-
vistados, apenas para os 
que possuem nível supe-
rior, o resultado é bastante 
semelhante, variando no 
máximo em dois pontos 
percentuais. Já analisan-
do por região, a pesquisa 
aponta que o Nordeste 
é onde as pessoas mais 
acreditam ser ludibriadas 
e enganadas.

Esse comportamen-
to chegou a ser tema de 
algumas publicações in-
ternacionais, dentre elas 
“Unraveling the mystery 
of Brazilian jeitinho: A 
cultural exploration of 
social norms”, de Pilati 
R, & Milfont TL; “The 
dark side of creativity: 
Original thinkers can be 
more dishonest”, de Gino 
F, & Ariely D; dentre ou-
tras. De acordo o artigo 

do Psicólogo Social An-
dré Rabelo, o Brasil é o 
país do “jeitinho”. Uma 
palavra até difícil de en-
contrar tradução em outras 
línguas. Mas a realidade, é 
que somos mundialmente 
famosos por “dar um jeiti-
nho para tudo” e pela nos-
sa malandragem também. 
“O potencial brasileiro 
para a improvisação e para 
a criatividade, característi-
cas centrais do jeitinho, é 
ao mesmo tempo algo que 
podemos sentir orgulho e 
vergonha, pois, ao tempo 
que o jeitinho se refere a 
uma habilidade refinada 
para a resolução criativa 
de problemas, também 
se refere à nossa capaci-
dade engenhosa de agir 
corruptamente para obter 
benefícios pessoais de ma-
neira criativa.” Definindo: 
o jeitinho brasileiro é a 
estratégia geral de reso-
lução de problemas, que 
envolvem a criatividade, 
a corrupção e a quebra de 
normas sociais, comumen-
te visando um benefício 
pessoal.

É possível reverter-
mos esse quadro, reduzir-

mos esse câncer compor-
tamental que há décadas 
toma conta da nossa so-
ciedade? Cabe a cada um 
de nós iniciarmos esta 
mudança, mesmo que com 
pequenos gestos e ações 
simples. Acredito que se 
realmente desejamos mu-
dar o curso desta história, 
torna-se necessário que a 
família, a escola, a mídia 
e a comunidade, unidas, 
busquem relembrar e co-
locar em prática valores 
formativos positivos, uni-
dos à aplicação eficiente 
e igualitária das leis, para 
que consigamos preparar 
as bases de um futuro mais 
decente para as próximas 
gerações.

Loteamento interditado pela 
Secretaria de Meio Ambiente 

que além de ali existir   uma 
nascente, a área onde se 
originou Feira de Santana é 
considerada um afluente do 
rio Jacuípe. “Por esse motivo 
esse local precisa ser preser-
vado e se, por ventura, os 
responsáveis não atenderem 
as exigências legais será feita 
a interdição definitiva”, ex-
plicou o secretário de Meio  

Ambiente, deixando trans-
parecer sua preocupação em 
evitar que fatos dessa nature-
za continuem ocorrendo no 
município. Ressaltou que no 
local a empresa GHP Empre-
endimentos está construindo 
um loteamento residencial, 
com terrenos de 6m x 20m, 
suficiente para casas de dois 
quartos e financiamento di-

reto com o proprietário. A 
oferta exibida em outdoor 
também inclui a  “troca por 
carro”.   

A empresa, lembra  o 
secretario, já havia sido aler-
tada pela SEMMAM para 
suspender a obra, conforme 
notificação expedida em 
28 de Junho de 2015. No 
final do mês de agosto do 
ano passado, a Prefeitura 
emitiu um novo auto de 
infração com o mesmo ob-
jetivo, sem que houvesse 
qualquer  manifestação por 
parte da empresa que con-
tinuou com as atividades na 
obra em desobediência às 
determinações legais, o que 
levou a secretaria a adotar a 
medida.

RAZÕES PARA MENTIR
Neste 01 de abril celebra-se o Dia da Men-

tira. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos 
revela que 91% da população admitem que 
mentem, de vez em quando. Pelo menos uma vez 
por semana. É possível que alguns dos restantes 
9% tenham mentido ao responder a enquete. A 
arte de mentir nasceu junto com a humanidade. 
Filha do pecado, é impossível que desapareça 
algum dia.

A MENTIRA se apresenta de muitas manei-
ras, desde a mentira infantil, a mentira social, a 
mentira política, até as enganadoras estatísticas. 
No dia 8 de agosto de 1974, Richard Nixon, o 37º 
presidente dos Estados Unidos, teve de renunciar 
porque foi provado que havia mentido.

A PESQUISA procurou saber também 
porque as pessoas mentem. Foram apontados  
cinco “bons motivos” para não dizer a verdade: 
para obter um emprego, para encobrir um erro 
cometido, para embelezar um relatório, para 
manchar a reputação de alguém e para encobrir 
outra mentira.

NA REALIDADE não existe nenhum motivo 
bom, nenhum motivo justo para mentir. A mentira 
pode solucionar uma situação no momento, mas 
provoca muitos outros problemas. É significativo 
um dos cinco motivos para mentir: para encobrir 
outra mentira. A pessoa mentirosa torna-se refém 
da mentira e precisa continuar mentindo até ser 
desmascarada. O bom senso do povo garante: o 
diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Por sinal,  
o diabo é considerado o Pai da Mentira.

O MENTIROSO acaba acreditando em sua 
própria mentira. Enganar os outros é condenável, 
mas enganar a si mesmo, é trágico. Ao ser des-
mascarado, o mentiroso apela para um cipoal de 
desculpas. As mais freqüentes: eu não sabia, foi 
engano, fui mal entendido, não vi, ouvi de outra 
pessoa, fulano me disse.

NA OLIMPÍADA de 1928, em Amsterdã, o 
juiz ia dar a medalha de ouro ao francês Lucien 
Gaudin, na prova de esgrima. Ele porém, tirando 
a máscara de proteção, confessou ao juiz uma 
infração. Perdeu a medalha,mas seu nome e seu 
caráter ficaram nas páginas de ouro da história.

É SEMPRE condenável mentir, mas existem 
três pessoas a quem não se deve mentir de jeito 
nenhum: ao padre, ao médico e ao advogado. 
Os três não poderão realizar seu trabalho se não 
partirem da verdade e a mentira vai trabalhar 
contra o mentiroso. É por isso que a sabedoria do 
Evangelho esclarece: “A verdade vos libertará” 
(Jo 8,32).
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À convite da direção 
do Museu de Arte Con-
temporânea Raimundo de 
Oliveira – MAC, em Feira 
de Santana, os fotógrafos 
Antônio Vieira, Lula Mas-
carenhas, Gutemberg Suzart 
e Nei Rios estarão expondo 
de 14 de abril a 13 de maio 
de 2016, uma belíssima 
seleção de fotografias sobre 
os povos indígenas, pro-
duzidas durante dois gran-
des eventos esportivos que 
aconteceram no Brasil.

Estes quatro fotógra-
fos, integrantes do Clube 
de Fotografia da Região 
Metropolitana de Feira de 
Santana, curiosos e fasci-
nados pela cultura indígena, 
aproveitaram a realização 
dos 8º Jogos Indígenas 
Pataxó em Porto Seguro, 
Bahia e 1º Jogos Mundiais 
dos Povos Indígenas em 
Palmas, Tocantins  para 
documentar e conhecer de 
perto muitos aspectos sobre 
a vida e costumes dos pri-

Durante o período da 
Micareta 28 de abril a 1º de 
maio o blocos e entidades 
micaretescas, assim como 
as barracas que forem ins-
taladas  no circuito  da 
festa  - avenida Presidente 
Dutra  -  terão de trabalhar  
respeitando os  limites de 
emissão sonora , conforme  
estabelece a Secretaria  de 
Meio Ambiente e Recur-

Exposição Fotográfica 
sobre os Povos Indígenas

meiros habitantes do Brasil, 
inclusive visitando a Aldeia 
da Jaqueira, onde ouviram 
um pouco da história da tri-
bo, suas dificuldades e luta 
pela demarcação de suas 
terras, invadidas ao longo 
do tempo.

Nos Jogos Indígenas 
Pataxó, cerca de 700  guer-
reiros de 18 aldeias pataxós, 
etnias baianas, entre elas 
os povos Pataxó Hãhãhãe, 
Kiriri, Tupinambá e Tuxá, 
que participaram com seus 
representantes e também 
os povos Maxakali (Minas 
Gerais), Koiupanká (Alago-
as), Kuikuro (Mato Gros-
so), Baniwa (Amazonas) e 
Kayapó (Pará), que fizeram 
parte deste significativo 
evento esportivo, onde as 
delegações foram compos-
tas por crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

Os Jogos Mundiais dos 
Povos indígenas, contaram 
com a participação de 22 
etnias nacionais e povos de 

outros 22 países. Do Brasil: 
Asurini, Bororo Boe, Rik-
batsa, Javaé Itya Mahãdu, 
Guarani Kaiowá, Kayapó 
Mebengokre, Kaingang, Ka-
mayurá, Karajá, Kyikatejê / 
Parakatejê, Canela Rãmkoka-
mekra, Krahô, Kuikuro, Kura 
Bakairi, Mamaindê Nhambi-
kwara, Manoki, Matis, Pare-
si, Pataxó, Tapirapé, Terena, 
Waiwai, Xavante e Xerente. 
Do exterior, delegações in-
dígenas da Argentina, Chile, 
Costa-Rica, Equador, Gua-
temala, Nicarágua, Panamá, 
Peru, Uruguai, Venezuela, 
México, Colômbia, Guianas, 
Estados Unidos, Canadá, 
Congo, Etiópia, Mongólia, 
Austrália e Nova Zelândia.

O resultado destes re-
gistros fotográficos estará 
aberto para visitação pública 
no MAC durante um mês  
onde além da beleza e ca-
racterísticas singulares dos 
povos indígenas, propiciará 
um breve reencontro com o 
passado que resiste.

Dudu Nobre é atração da Roda de Boteco

A unidade regional da 
Empresa Baiana de Água e 
Saneamento (EMBASA) é 
agora comandada pelo en-
genheiro civil Euvaldo Neto 
que substituiu o químico Rai-
mundo Bezerra Neto.  Com 
a nomeação  Euvaldo Neto 
é o novo  coordenador das 
atividades da empresa na área 
fisiográfica de Feira de Santa-
na que inclui esta cidade como 
sede  e mais 43 municípios da 
macro região. Com essa modi-
ficação  o químico Raimundo 
Bezerra Neto, que respondeu 
pela função por um período 
superior a dois anos assumirá 
a Superintendência de Opera-
ções Norte, em Salvador.

O gerente da EMBASA 
em Feira de Santana, Euvaldo 
dos Santos Neto que é especia-
lista em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getulio Vargas,  
está vinculado à empresa 

Embasa em Feira de Santana 
e região tem novo gerente

desde  2007 já tendo atuado 
como gerente de operações 
nas unidades de Senhor do 
Bonfim, Itaberaba e Feira de 
Santana, além da responder 
pela gerência do escritório  da 
Embasa em Feira nos últimos 
meses. A engenheira civil 
Thais Perez Dias assumirá a 
gerência do escritório local 
da Embasa no município, 
respondendo pelas atividades 
nos municípios de Feira de 
Santana e Santanopolis.

Som terá limite de decibéis na Micareta
sos Renováveis. O limite 
fixado para as barracas e 
similares será de até 85 
decibéis e de até 110 deci-
béis para trios elétricos e 
carros de som – os índices 
valem para medições com 
cinco metros de distância 
e com altura de 1,5  metro 
do solo.

 As entidades, confor-
me decisão divulgada pela 

Secretaria deverão fixar 
faixas informando aos foli-
ões que eles não devem se 
posicionar ao lado dos trios, 
sob pena de, no futuro, ter 
que enfrentar problemas au-
ditivos, porque “a emissão 
está acimam do tolerável” . 
Elas também são obrigadas, 
sob  pena de aplicação de 
multa de R$ 10 mil, pela Se-
cretaria de Meio Ambiente, 

a fornecer protetor interno 
de ouvido, tipo ‘plug’, para 
cordeiros, seguranças e 
outros trabalhadores.  Em 
caso de reincidência as pe-
nalidades serão em dobra 
e revertidas para o Fundo 
Municipal em Defesa do 
Meio Ambiente. Durante 
a auditoria ambiental um 
preposto da entidade deverá 
acompanhar o fiscal.

 A pavimentação das 
ruas Laranjeira, Eucalip-
to, Pau D’Arco, Pinho e 
Massaranduba no Lotea-
mento Tropical no bairro 
Calumbí, causa alegria e 
satisfação aos moradores 
da comunidade.  Nas três 
primeiras vias os servi-
ços já foram concluídos, 
enquanto nas outras duas 
as obras promovidas pela 
administração municipal 
ainda estão em andamen-

Pavimentação de ruas motiva moradores do Calumbi
to e mesmo assim repre-
sentam motivo de elogio.  
Há seis anos atuando 
como vendedora de um 
estabelecimento comer-
cial na rua Pau D’Arco, 
Jucélia Costa, comentou 
sobre a boa qualidade do 
trabalho desenvolvido 
pelos operários na a exe-
cução da pavimentação, 
que terá um total de 2.210 
metros quadrados de cal-
çamento. 

 “Tenho observado 
e a qualidade do serviço 
está excelente. Estamos 
muito satisfeitos com o 
resultado e, principal-
mente que, a partir de 
agora, não vamos mais 
ter problemas com a água 
empossada, lama, bura-
cos e poeira”,  ressaltou. 
Gildásio Fernando Bispo, 
morador da rua Eucalipto 
há 11 anos, elogia o in-
vestimento que, segundo 

ele, era um desejo antigo 
que todos almejavam. 
“Isso aqui era um sonho 
dos moradores e ficou 
uma beleza”,  destaca.  
Da mesma opinião é o 
servidor público Joedson 
Oliveira. “O calçamento 
promove a melhoria da 
qualidade de vida, além 
de valorizar os imóveis. 
É uma nova realidade 
para quem mora aqui”, 
ressaltou.

“Filé mignon 
suíno em cubos 
salteados em sauté 
cremoso; iscas de 
frango ao molho 
quatro queijos com 
torradas; pastei-
zinhos de pernil 
de cordeiro com 
cream cheese e bo-
linhos de abóbora 
com carne seca; 
filés de camarão 
grelhados com pe-
daços de abacaxi 
temperados com 
azeite de oliva e 
toque do chef, ser-
vidos em cama de 
abacaxi grelhado”. 
Quer experimentar 
essas delicias? En-
tão corra que ainda 
há tempo. A Roda 
de Boteco, festival 
gastronômico mais 
boêmio de Feira de 
Santana, termina 
amanhã, dia  2 de 

abril!
Para o publico e 

os botequeiros, que 
ansiosos esperam 
o Botecão, even-
to que marcará o 
encerramento do 
Festival e anuncia-
rá os vencedores 
da disputa pelo tí-
tulo de melhor bo-
teco, Dudu Nobre 
promete fazer um 
grande show, can-
tando seus maiores 
sucessos para não 
deixar ninguém pa-
rado. A festa - aber-
ta ao público -, será 
realizada na Praça 
da Catedral, dia 
9 de abril a partir 
das 16 horas, sendo 
que o cantor cario-
ca Dudu, subirá ao 
palco às 22 horas. 
Além da apresen-
tação do sambista, 
haverá o Festival 

de Música Instru-
mental. 

 Todos os 26 bo-
tequeiros que con-
correm à preferên-
cia do público esta-
rão na praça, ven-
dendo seus petiscos 
durante a festa. A 
Roda de Boteco é 
uma realização da 
Ecos Eventos e do 
Sindicato de Ho-
téis, Restaurantes, 
Bares e Similares 
– SindFeira de San-
tana,  apresentado 
por Cielo, cerve-
ja oficial Bavária 
Premium, apoiado 
por Senac, Fede-
ração Brasileira 
de Hospedagem e 
Alimentação, As-
sociação Comercial 
e Empresarial de 
Feira de Santana, 
BrasilGás e Jubia-
bá Renault.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
Antônio Ramos foi condecorado com vários títulos e honrarias 

em diversos  municípios da Bahia. Em Nova Redenção, foi laureado 
com o Título de Cidadão de Nova Redenção, da Câmara Municipal 
de Feira de Santana, recebeu as Comendas Godofredo Filho e Maria 
Quitéria. Na Europa, foi certificado com o título de Comendador da 
Cultura e da Educação em Portugal, onde representou o Magistério 
Primário do Brasil através do Consulado Português. 

Eu tive o privilégio de tê-lo no meu ciclo de amizade e aprender 
muito da história da religião no nosso município.

Saudades eternas. Descanse em Paz. 
 
 

REINAUGURAÇÃO DA IGREJA DE NOSSO 
SENHOR DO BONFIM - CRUZEIRO

No próximo dia 03, com Celebração Euca-
rística, às 17:00  horas, será reinaugurada a Igreja 
de Nosso Senhor do Bonfim, no Alto do Cruzeiro, 
tendo como celebrante o arcebispo metropolitano 
Dom Zanni Demettino Castro, com participação 
de fiéis de toda arquidiocese.

 As obras de restauração e ampliação da 
Igreja , foram iniciadas no dia  06 de agosto de 
2014. Substituiu-se todo o telhado, onde foram colocadas estruturas 
e telhas mais leves, troca do forro que era de PVC por madeira, 
demolição e construção de um novo Altar- mor, o qual ganhou 
novas dimensões, novo piso em granito, janelas mais amplas para 
melhorar a circulação do ar, como também a parte elétrica, onde 
foram colocadas nova iluminação e sonorização, mais adequadas e 
modernas. Sendo toda obra, custeada integralmente pelas doações 
dos fiéis devotos da Paróquia Senhor do Bonfim.

Recordemos um pouco da história através da matéria no caderno 
especial do Momento de Vida – Jornal Folha do Norte, que circulou 
em 20 de julho de 2012 :

 
Paróquia Senhor do Bonfim

 
Em 1º de janeiro de 1903, foi solenemente lançada a primeira 

pedra fundamental da Capela que foi inaugurada em 03 de maio de 
1918, durante as missões erguendo-se então um cruzeiro no antigo 
Auto do Gonçalo (Local usado no passado para isolamento de doentes 
em épocas de epidemia)

A imagem do Senhor do Bonfim foi trazida de Portugal pelo 
benfeitor Joviniano Ferreira Pinto transladada para a então Matriz de 
Santana, onde toda a sociedade feirense a acolheu com todo amor.

A Paróquia de Nosso Senhor do Bonfim foi criada no ano de 
1964 sob a jurisdição episcopal de Dom Jackson Berenguer Prado e 
teve como primeiro Pároco Antonio Albertino Carneiro entre março 
de 1964 a julho de 1978, situada no bairro do Cruzeiro agregando 
uma população de aproximadamente 70.000 pessoas.

Hoje a Paróquia conta com as seguintes comunidades: Rua 
Nova, cujo padroeiro é a Sagrada Família; Fim de Linha, padroeiro 
Nossa Senhora do Carmo; Baraúnas, padroeiro Santa Rita de Cássia; 
Jardim Santana, padroeiro Menino Jesus de Praga e Sobradinho com 
seu padroeiro São Paulo Apóstolo. No mês de setembro comemora-
mos a Festa do Padroeiro Nosso Senhor do Bonfim.

Ao longo destes 48 anos a Paróquia do Senhor do Bonfim, vem 
se destacando pelo incentivo dado as suas inúmeras pastorais e movi-
mentos, sempre focando a consciência religiosa dos seus paroquianos, 
que hoje tem como líder religioso o Pároco José Cícero Silva.

 
Pastoral da Comunicação

Paróquia Senhor do Bonfim
 

Parabéns ao pároco Pe. José Cícero e toda equipe ! Aos que 
ajudaram na execução das reformas de forma direta ou indireta. 
Deus os abençoe.

 

Mensagem Bíblica

Hoje, 01 de abril de 2016, 
estamos na oitava da Páscoa, 
primeira sexta-feira do mês, 
consagrada ao Sagrado Coração 
de Jesus, no próximo domingo, 
será celebrada a Festa da Divina 
Misericórdia, instituída pelo sau-
doso Papa São João Paulo II.

A devoção à Divina Mi-
sericórdia é bastante difundida 
entre nosso povo, nas paróquias 
e comunidades. Num mundo de 
difíceis relacionamentos, preci-
samos da misericórdia e da luz 
de Cristo. Nesta festa, somos 
levados a louvar e agradecer a 
Deus, através do Salmo 117 que 
nos diz que devemos “dar graças 
ao Senhor, porque ele é bom; eterna é a sua misericórdia”. Suas mãos 
estão sempre estendidas para nós, por isso, caminhemos confiantes 
e esperançosos. A apóstola da misericórdia, Madre Faustina, tinha 
consciência da mensagem recebida por Cristo e difundiu ao mundo 
a confiança viva: “Jesus, eu confio em vós”. Perguntando a Jesus 
sobre os raios da imagem, em oração, ela ouviu interiormente estas 
palavras: “os dois raios representam o sangue e a água – o raio pálido 
significa a água que justifica as almas e o raio vermelho, o sangue 
que é a vida das almas”.

Podemos praticar de diversas formas a misericórdia; entre elas, 
com a recitação do terço da misericórdia, às três horas da tarde, hora 
da misericórdia.

Entre tantas festas da Divina Misericórdia, destacamos a da 
paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Conceição 
da Feira, às 10:00 horas, tendo a frente o Pe. Francisco Spinola.

Que a misericórdia de Jesus continue fazendo parte das nossas 
vidas, para que possamos cada vez mais confiar no Salvador!

No último dia 25, celebramos a Anunciação do anjo à Virgem 
Maria. por coincidir com a Sexta-feira da Paixão será celebrada no 
dia 04 de abril. Recordando o texto de São Lucas 1, 26-38, vemos 
Maria com o seu “faça-se” inaugurando uma nova etapa para a 
humanidade: abrindo as portas para que Deus venha e estabeleça 
morada entre nós. O Sim de Maria marca a vida de muitos que con-
sagram sua vida ao Senhor. Muitos são os livros, textos e canções 
que narram este momento, tão importante para história da salvação, 
nos quais Maria está presente e é traduzido o seu SIM e presença 
em nossa vida. A Ave Maria é a oração que nos faz recordar nossa 
Mãe Maria. 

Muitos neste dia participaram da Celebração Eucarística e 
fizeram orações a Nossa Senhora, a escolhida de Deus, nossa Mãe, 
que nos ama.

 
PROF. ANTÔNIO RAMOS DA SILVA 

SAUDADES ETERNAS
 
No último dia 20 de fevereiro, aos 88 

anos, partiu para a Casa do Pai, um dos ho-
mens de cultura mais dedicados à sua terra An-
tônio Ramos da Silva, conhecido como Ramos 
Feirense, devido o seu amor pela terra natal,  
foi sepultado no dia 21, no Cemitério Piedade, 
nesta cidade, após missa de corpo presente 
celebrada pelo frei João José Monteiro.

Vou homenageá-lo recordando uma reportagem que tive a 
oportunidade de realizar com ele, na Edição Especial do Momento 
de Vida – Jubileu de Ouro da Arquidiocese de Feira de Santana, nos 
102 anos do Jornal Folha do Norte, que circulou em 17 de setembro 
de 2011. Segue na íntegra:

 
MUSEU MARIANO EM FEIRA DE SANTANA

Numa noite fria e chuvosa do mês de setembro, visitei a casa do 
professor Antônio Ramos da Silva, conhecido como Ramos Feirense, 
no bairro dos Eucaliptos, para conversar sobre suas realizações como 
católico na arquidiocese de Feira de Santana que caminha para o 
seu Jubileu de Ouro. Eu o conheço desde criança, sempre presente 
nas atividades festivas da Catedral de Santana e resolvi falar dos 
momentos vividos por ele. Sua casa nos remete a um ambiente sacro 
com imagens diversas e um belo jardim.

Ele é feirense, nascido em 1928, filho de Leôncio Ramos Gomes 
e Hilda Ramos da Silva, já falecidos. Entre tantas atividades, atuou 
nos jornais A tarde, Diário de Notícias e Folha do Norte, idealizou e 
construiu o Marco Comemorativo do 1º Centenário de Feira de San-
tana, inaugurado pleo monsenhor Mário Pessoa e o Templo-Escola 
Santa Rita de Cássia, de quem é fiel devoto. Fundador de instituições 
cívico-culturais e religiosas em Salvador e cidades do interior, entre 
as quais o Centro Cultural e Récreo-Educativo Monsenhor Amilcar 
Marques – CECREMAM, em nossa cidade. Autor e compositor de 
hinos e livros entre eles: Conselhos de Santa Rita, Deus no Sertão 
e Flores- Trovas a Maria. Idealizou o busto do monsenhor Amilcar 
Marques, que foi pároco da Catedral e se encontra em frente à igreja 
da Catedral de Santana, da qual foi presidente da festa em 1979.

Entre suas realizações, falamos sobre o Mini Museu Mariano 
Casa da Mãe de Deus, criado em 2007, por ocasião do centenário 
do nascimento de sua mãe e que fica localizado na casa em que 
seus pais moravam, a primeira do bairro Eucaliptos construída nos 
anos de 1926/1927 , na rua Senador Quintino,  1906, já divulgado 
pela TV Subaé.

Segundo ele, o objetivo é divulgar a devoção a Nossa Senhora 
através dos seus mais diversos títulos, contando com mais de 120 
imagens que estão expostas em estantes, sendo que para cada uma 
delas ele compôs uma estrofe sobre o título recebido e as estampas 
delas, que, em sua maioria, foram desenhadas pela professora Be-
nedita Santos.

A primeira imagem do museu foi a de Nossa Senhora da Saúde 
e  Glória, doada pela senhora Idália, da paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro. O professor Antônio Ramos aproveitou a 
oportunidade para fazer um apelo: ”as portas e as janelas do museu 
são antigas e estão danificadas, impedindo as visitas, precisamos de 
ajuda!” Caso queiram colaborar, entrem em contato conosco. 

Também tenho grande devoção por Nossa Senhora e fiquei 
encantado com  as imagens ali expostas desde a Imaculada Menina, 
até outras devoções mais conhecidas por nós como Nossa Senhora 
de Fátima, Guadalupe, Conceição, Lourdes e outras de diversos 
paises. Vale a pena visitar!

Feira de Santana perdeu um ilustre filho que em vida levou 
o nome de sua terra, recebeu muitas homenagens  e deixou muitas 
contribuições para nossa cidade. 

MOMENTOS...
 
A CJC/TOA participou dos atos litúrgicos da Semana 

Santa em nossa arquidiocese. No domingo, animará a Celebra-
ção Eucarística , às 17:00 horas, na Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana, celebrarão os 38 anos de caminhada da C.J.C. 
de Santana na Arquidiocese de Feira de Santana participando das 
Bodas de Ouro da C.J.C. NE, no período de 15 a 17 de abril, em 
Carpina, Pernambuco e com Celebração Eucarística  em Ação de 
Graças,  no dia 21 de abril, às 17:00 horas, na Catedral  Metropo-
litana de Senhora Santana. Participe!/ Desde ontem, até domingo, 
acontece na Casa das Pastorais, o Encontro de Formação para 
Missionários em nossa arquidiocese, com participação de leigos 
de diversas paróquias. Em breve, acontecerá as Santas Missões 
em nossa Arquidiocese./Acontece, até o dia 07, inscrições para o 
Curso de Extensão de Homilética, Oratória e Retórica, oferecido 
pela FAFS – Faculdade Católica de Feira de Santana, com carga 
horária de 32 horas, aos sábados, no período de 09 de abril a 11 
de junho. Informações (75)3626-0977/ 3626-3529. Participe!/
Amanhã, celebramos os 11 anos da morte do saudoso São João 
Paulo II, sendo celebrada no mundo inteiro./ Amanhã, acontece o 
lançamento do Cd de Adriano Araújo, intitulado “Deus   elegeu”, 
a partir das 19:00 horas, na paróquia Santa Clara de Assis. Par-
ticipe!/ Foi iniciado, ontem e se estende até o dia 03, a Festa da 
Divina Misericórdia, na paróquia de Santa Bárbara, como o tema 
“ Sede Misericordiosos como vosso Pai é Misericordioso” Lucas 
6,26, com participação dos padres Francisco e Gilmar, Alexnei 
e Banda Vinho Novo. Participe!/ No último dia 28, na cidade 
de São Gonçalo dos Campos, o Pe. Júlio César Santa Bárbara, 
lançou o livro  Luz da Palavra a Poesia do Evangelho da Vida, 
com um sarau literário e musical, noite de autógrafos e um co-
quetel com participação de convidados de Amélia Rodrigues, São 
Gonçalo dos campos e Feira de Santana . Parabéns! / Acontece 
no dia 09, a partir das 16:00 horas, no Wen’t Wild, o Celebra 
Salvador com participação do Pe. Fábio de Melo, Tony Allysson, 
Rosa de Saron e Banda Alto Louvor. A caravana Fé Católica sairá 
de Feira de Santana no valor de R$ 50,00 para o Bate e volta 
Informações 75 991487401 e o ingresso para o show no Aqui 
Ingresso Boulevard 753223 5309./ Acesse www.fecatolica.com.
br confira os Momentos da Semana Santa em nossa arquidiocese 
e acompanhe os eventos da nossa arquidiocese. 

Parabéns pra você... Hoje  – Eziel Mascarenhas e France 
Pedra,  04  – Ana Meire de Jesus, Flávia Miele e José Marcos 
Cunha, 06- Leidiene Queiroz e 07- Sinvaldo dos Santos.

Mensagem Bíblica: “Dai 
graças ao Senhor, porque ele é 
bom; eterna é a sua misericór-

dia”. Salmo 117.
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O jornalista, escritor, 
editor da revista de litera-
tura “Òmnira” e presidente 
da União Baiana de Escri-
tores (UBESC), Roberto 
Leal, tem viagem progra-
mada para a Cabo Verde, 
na África, entre os meses 
de maio e junho, acompa-
nhado da escritora, poetisa e 
assessora Delci Silva Leal. 
No pais africano de língua 
portuguesa,  ele ministrará 
“Formação Básica em Cria-
ção Literária” para poetas, 
escritores, estudantes e in-
teressados.  Efetuará  tam-
bém palestras abordando 
a questão do “Incentivo a 
Leitura”,  visitará  escolas e 
universidades,  fará doação 
de livros infantis de autores 
brasileiros, lançará obras 
literárias, ministrar curso e 
apresentará uma exposição 
de publicações em livros e 
revistas, da produção literá-
ria africana produzida pela 
Editora Òmnira com sede 
em Salvador.

 Roberto Leal que é 
autor de vários livros lançará 
sua obra de mais sucesso 
“C’alô & Crônicas Feridas” 
que está na terceira edição, 
livro de poesias e crônicas 
do cotidiano de um cidadão 
socialista. Lançará também  
a edição número 12 da re-
vista Òmnira com trabalhos 
de escritores de: Angola, 

O deputado estadual 
Carlos Geilson (PSDB) 
participou na noite do dia 
24 de março, da centenária 
procissão do Fogaréu, o 
mais antigo e importante 
evento do gênero na Bahia, 
pela sua historia e tradição 
de mais de um século. O 
deputado feirense  este-
ve entre os fiéis que, com 
tochas nas mãos, ao som 
da matraca e  o cântico de 
ladainhas, rememoraram 
um dos  mais marcantes 
episódios que precederam 
à  morte de Jesus Cristo. A 
procissão relembra a mar-
cha de soldados romanos 
até o Monte das Oliveiras 
para prender Cristo.

O arcebispo metropo-
litano de Feira de Santana 
Dom Zanoni Demettino 
Castro conduziu, com ou-

Escritor baiano terá ampla atividade na África 

Brasil, Moçambique e Cabo 
Verde. O projeto faz parte 
do intercâmbio desenvolvi-
do pela UBESC e Revista 
Òmnira, com os países da 
África de língua portuguesa; 
que tem como representante 
a escritora e poetisa Delci 
Silva Leal que estará auto-
grafando todos os números 
da revista,  e também cole-
tando contatos de escritores 
contemporâneos que este-
jam interessados em ver suas 
obras publicadas no Brasil.  
O trabalho da UBESC e a 
oportunidade que é a porta 
aberta da revista Òmnira, 
sabemos que é um grão em 
toda uma colheita, mas, é um 

grande início, principalmen-
te para os inéditos” observa 
Delci Leal.

 A revista Òmnira ho-
menageia o líder negro sul-
africano Nelson Mandela, 
retratado  em exclusivas 
ilustrações de capa e para 
matéria interna pelos artis-
tas plásticos moçambicanos 
João Timane e Pinto Zulo; 
trazendo ainda nas suas 
páginas a trajetória poética 
cabo-verdiana nas poesias 
do poeta revolucionário 
guineense Amilcar Cabral 
e mais: poesias, contos e 
crônicas de escritores novos 
de Angola, Brasil e  Cabo 
Verde a exemplo de Eduar-

Um dos principais 
acessos  da cidade pela 
BR 116-Sul (Rio-Bahia) , 
a avenida Rio de Janeiro,, 
será duplicada mediante o 
sistema de parceria público-
privada (PPP) entre a Pre-
feitura de Feira de Santana 
e a empresa Alphaville Ur-
banismo. O início das obras 
foi  autorizado na manhã 
de terça-feira em ato que 
reuniu, na área em  frente 
ao Posto Guimarães o pre-
feito Ronaldo de Carvalho   
e o diretor de Operações da 
Alphaville, Fernando Orsi, 
além de outras autoridades 
e lideranças comunitárias. 
A obra dará continuidade 
à duplicação já existente, 
que agora compreenderá 
o trecho que vai do Posto 
Guimarães ao Viaduto da 

do Tchandja e Carlos Fortes 
Lopes.  Recém-chegado de 
Angola Roberto Leal leva 
para essa turnê que deve 
acontecer em Praia, Ilha de 
Fogo e Mindelo, tudo que 
ele tem disponibilizado 
para que novos talentos 
literários possam surgir na  
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP). 
“O importante, tem sido a 
garimpagem internacional 
de talentos perdidos, onde 
no nosso intercâmbio, eles 
têm o apoio necessário para 
iniciar um trabalho literário 
promissor”,  ressalta  Ro-
berto Leal, comemorando  
o sucesso do projeto.

Geilson participou da 
Procissão do Fogaréu

tros religiosos, a manifes-
tação de fé que saiu do hos-
pital Dom Pedro de Alcân-
tara com destino à Catedral 
Metropolitana de Santana, 
passando pelas igrejas Se-
nhor dos Passos e Nossa 
Senhora dos Remédios. Na 
Catedral Metropolitana, 
Dom Zanoni salientou um 
dos aspectos da vocação 
de Jesus: o serviço. “Jesus 
sendo rei teve atitude de 
servo e dizia: ‘eu vim para 
servir e não para ser ser-
vido’”, disse Dom Zanoni 
ao afirmar que a atitude do 
verdadeiro cristão deve ser 
a mesma do seu mestre. 
A Procissão do Fogaréu 
faz parte dos eventos que 
celebram a Paixão e Morte 
de Cristo, cujo evento mais 
importante, a ressurreição, é 
festejado no domingo.

Começam obras de 
duplicação de Avenida 

Avenida de Contorno. 
Com isso  oferecendo 

maior  segurança e co-
modidade aos motoristas, 
bem com o aos morado-
res  daquela região que 
tem experimentado grande  
desenvolvimento a partir 
da implantação de novos 
núcleos habitacionais. “O 
objetivo é melhorar o trá-
fego facilitando o fluxo 
de veículos como também 
oferecer acessos mais segu-
ros aos usuários da rodovia. 
Além disso, a obra vai 
melhorar a mobilidade dos 
moradores do Alphaville 
Feira de Santana, locali-
zado no eixo da BR-116 
– Avenida Rio de Janeiro 
com a Av. Presidente Dutra 
”, observa  Orsi, diretor da  
Alphaville. 

É um absurdo que, impondo à sociedade uma das 
mais elevadas cargas tributárias do mundo, o Brasil tenha 
o segundo maior número absoluto de estudantes com 
baixo desempenho em matemática, ciências e leitura, 
num universo de 64 nações. Os dados, constantes de re-
latório que acaba de ser divulgado pela Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
demonstram que a educação, uma prioridade absoluta, 
continua relegada a segundo plano em nosso país.

Dos 12,9 milhões de estudantes com 15 anos de 
idade que não têm capacidades básicas para compreender 
o que leem e não detêm conhecimentos essenciais de ma-
temática e ciências, 1,1 milhão são brasileiros. Ficamos à 
frente apenas da Indonésia, que tem 1,7 milhão de alunos 
na faixa de baixa performance. Em termos percentuais, o 
Brasil é o 10º pior avaliado, atrás de nações como Catar, 
Peru, Albânia, Argentina, Jordânia, Indonésia, Colômbia, 
Uruguai e Tunísia.

O estudo da OCDE, intitulado “Alunos de baixo 
desempenho: por que ficam para trás e como ajudá-los?”, 
tem como referência dados do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (PISA), realizado pela própria 
organização. No ranking geral, o Brasil fica em 58º lugar, 
a seis posições da “lanterna”.

Diante de tal quadro, é importante começarmos a 
responder a pergunta crucial contida no título do estudo, 
sobre como ajudar esses alunos de baixo desempenho. 
A resposta começa pela necessidade de se administrar 
melhor os recursos destinados à educação, que não são 
poucos, já que o setor tem verbas constitucionais vincu-
ladas. Há, nitidamente, problemas de gestão, inclusive 
na aplicação do dinheiro.

São muito baixos os salários dos professores no 
Brasil, em especial na Educação Básica (Infantil, Ensi-
no Fundamental e o Médio), a cargo dos municípios e 

Impostos deseducativos
Rubens F. Passos*
dos Estados. Numerosas 
escolas ainda enfrentam 
problemas em sua es-
trutura física e é imensa 
a defasagem em termos 
de equipamentos e aces-
so aos recursos digitais 
em relação ao ensino 
privado.

Além disso, a carga 
tributária sobre materiais 
escolares encarece esses 
itens importantes para a 
boa escolaridade, dificul-
tando o acesso dos alunos de baixa renda. São impostos 
que contribuem para a deseducação! Enquanto isso, o 
Projeto de Lei 6.705/2009, aprovado no Senado em 2009, 
e a PEC 24/2014, que dispõem sobre o fim dos impostos 
sobre os materiais escolares, continuam  esquecidos pelo 
Governo Federal.

É inexplicável o pouco caso com a matéria. O Ins-
tituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) já 
demonstrou que os artigos escolares são taxados em até 
47%, como no caso das canetas. O apontador e a borra-
cha escolar têm alíquota de 43%; caderno universitário 
e lápis, 35%. Na média, os impostos incidentes sobre 
itens essenciais do ensino estão entre os mais elevados 
do Brasil, um país que cobra muito e devolve quase nada 
à sociedade. 

 
*Rubens F. Passos, economista pela FAAP e 

MBA pela Duke University, é presidente da Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes e Importadores de 

Artigos Escolares e de Escritório (ABFIAE) e diretor 
titular do CIESP Bauru.
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ALEGRIA DE CANTAR

Joguei bola no passado
Hoje faço poesia
Sem ela eu nada era,
A bola foi fantasia.
Jogando tive tristeza 
Cantando tenho alegria.

IDEAL DE ARTISTA

 Eu acho que vale a pena
 Ser um artista plebeu,
 Como aquele que batalha
 Elevando o nome seu.
 Mesmo não ficando rico
      Seu ideal não morreu.

Autor: Arlindo Rosa
Do livro: A PALAVRA DA POESIA.

 
QUANDO EU MORRER

Quando eu morrer
me enterrem na caixinha.

Não  chorem muito,
nada de muito drama.

Riam à vontade,
Sirvam café com bolo.

Sejam breve no ritual
pois a demora  é irmã da dor.

Na minha lápide escrevam:
É fácil  chegar onde  estou.

GAROTA DE FEIRA

Olha que coisa mais linda
De cintura delgada
Uma professorinha
Com gestos firmes 
E tempera forte 
Que aprendeu a amar

Oh que prazer
Contemplar teus olhos
Tão cheios de encantos
Perder-me em seus
 Cabelos longos, ondulados;
Ficar tempo sem fim,
Silente, ao seu lado...

Autor: Carlos Magno Victor da Silva
Do livro: MEMÓRIAS INAPAGÁVEIS.

PAI

Pai, Pedra fundamental 
para a nossa existência.
Agricultor de terra fértil,
planta a semente da vida.

Plantada com amor
brota uma planta frutífera .
Pai, és a doce fortaleza que nos ampara
Nas tempestades da vida
És a força suave que nos impulsiona 
No nosso caminhar.
És a essência perfumada de puro amor
Que nos acalma nos momentos de aflição.
Pai, honra o teu verdadeiro significado
E serás o espelho para os teus filhos.

Autora: Celene Ivo Junqueira Bacelar
Do livro: POEMAS, AMOR E VIDA.

OSTENTADOR
    Carlos Mello
Oh meu esquírola,
vasculhas enganos...
Com suas razões futricas,
Subjugando  – julgando.
Com acertos. Erros de saber.
Não vai ao cimo – Será!...
Profligador  de embuste,
aparente quer notar-se,
com sorriso multicor,
luzente, desfila com fulgor.
Fogacho desfila em fulvo...
Vagueia vate; sobe montes.
Acima de um ser – existem seres.
Tu és capaz – existem capazes.
Teu saber tem limítrofe.
Em sua volta – os ilimitados.
Somos aprendizes do tempo...

Localizada na Ave-
nida Mário Leal Ferreira 
(Bonocô), em Salvador,  
foi entregue pelo Governo 
do Estado, segunda-feira, 
dia 28 de março, a nova 
piscina olímpica da Bahia 
. A programação incluiu 
competições infantis du-
rante o dia. À noite, a partir 
das 18h30min, foi feita a 
solenidade de entrega do 
equipamento, seguida de 
apresentações da Seleção 
Brasileira de Nado Sincro-
nizado em ‘equipe’, ‘dueto 
olímpico’ e ‘dueto misto’ . 
Com dimensões oficiais e 
seguindo os padrões inter-
nacionais, a nova piscina 
olímpica da Bahia tem 
50x25m, três metros de 
profundidade e 10 raias, 
com 2,5m de largura cada.

 Duas dessas raias fi-
cam livres para facilitar 
a dispersão das águas. A 
instalação possui ainda 
um corredor técnico que 
permite a manutenção e 
reaproveitamento da água 
tratada 24 horas por dia, 
com controle do PH por 

Bahia tem nova piscina olímpica 

monitoramento eletrônico. 
Toda essa tecnologia torna 
a estrutura um dos espaços 
esportivos mais modernos 
do país. A piscina olímpica 
já recebeu aprovação da 
Federação Baiana de Des-
portos Aquáticos (FBDA) e 
da Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos 
(CBDA) para competições 
de natação, nado sincro-

nizado e polo aquático. A 
estrutura vai atender tanto 
a atletas de alta performan-
ce,  como de projetos de 
inserção social, mantidos 
ou apoiados pelo Governo 
do Estado. 

Além da piscina olím-
pica, uma semiolímpica 
foi construída ao lado, 
podendo abrigar competi-
ções menores e ser utili-

zada para o aquecimento 
dos profissionais. O alto 
padrão do equipamento já 
despertou a atenção das 
seleções de natação da 
Itália e da Turquia, que 
demonstraram interesse em 
se aclimatar em Salvador 
para as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro. As obras rece-
beram R$ 15 milhões em 
investimentos.

POESIAS

Amanhã quem troca de idade é a senhora Selma Ramos, 
esposa do membro do Conselho Tutelar Dois, Agripi-
no José Oliveira Filho que a homenageia com votos 

de muitas felicidades e amor, também desejados pelos 
netos Maria Eduarda Oliveira a Tulio David. Uma salva 
de palmas e votos de felicidades para a senhora Selma 

Ramos, dos que fazem a Folha do Norte. 
Já no dia 5 ,terça-feira, será o aniversario da garota 

Maria Eduarda Oliveira, na foto com o irmão Tulio Da-
vid. Uma vida de muitas felicidades e sucesso para você 

Maria Eduarda. Feliz com as 
datas nosso leitor Agripino.

Fernado Oliveira ladeado pelos advogados Marco 
Aurélio e Rafael Pitombo durante a Feijoada NoiteDia 

do jornalista Zé Coió.

Diego Baiano e a esposa Damaris simpática 
presença na Feijoada NoiteDia. 
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Rádio

“Eu Acordo bem cedinho/ antes que o sol me veja”. É 
assim que GILVAN FRANKLIN, o galã das madrugadas, 
faz para  chegar  à Radio Sociedade de Feira, de segunda-
feira a sábado e apresentar o Alvorada Sertaneja,  das 4 às 
6 horas. Ele tem boa companhia, além dos ouvintes, o galo 

galã Rick Bicudo e os galãzinhos   Ivan Costa, Cleiton 
Lima e Cloves Estrela. Ótimo trabalho: musica,  

informação, orientação e haja conversa maneira...

O consagrado radialista J. Magno, que foi o maior ídolo 
do rádio em Feira de Santana ao lado de Hélio Amorim em 

momento social. Durante muito tempo o radialista apre-
sentou o Atrações J. Magno líder de audiência e de recebi-
mento de correspondências na cidade. Professor e comu-

nicador Joel também foi um excelente jogador de futebol e 
presidente do Bahia de Feira.

A Radio Sociedade de Feira mais uma vez fará cobertura 
da Micareta da cidade, que será realizada de 28 de abril a 
1º e mais uma vez o “golden boy”  Waldeir Uchoa, estará 
à frente comandando todo o trabalho com uma equipe de 
repórteres  de primeira linha. Apesar de muito jovem, o 

empreendedor Uchoa tem ampla experiência nesse tipo de 
trabalho que sempre desenvolve com sucesso.

Acabou o mistério e ninguém ganhou a aparelho de som e 
a garrafa de catuaba que Jorge Teles daria ao vencedor do 

concurso “De quem é esse bigode” que  veiculamos nesta co-
luna  na edição de 18 de março. Muitas ligações telefônicas 
para o Canto Sertanejo, mas ninguém acertou. Em primeiro 

lugar, disparado, ficou Chico Caipira, que às vezes usava 
bigode, todavia houve muita adivinhação e assim outros indi-

caram: Itajay Pedra Branca ( que já usou barba e bigode) 
Marcos Pedro, Aristides Oliveira, Edson Silva – “Bigodinho  
de Ouro”, que já não tem bigode, Valter Vieira, Pedro  Jus-
tino a até mesmo Jorge Teles!  Nada disso. O dono do bem 
cuidado bigode é o companheiro Teles no Abelhudo Subaé, 

Miguel Nassif que ai aparece com o seu famoso  bigode!

 Os  27 novos membros 
do Conselho Estadual de Co-
municação Social do Estado da 
Bahia, empossados na manhã 
de segunda-feira,  28 de março,  
no auditório da Casa Civil, no 
Centro Administrativo da Bahia 
(CAB), em Salvador,  inicia-
ram o mandato para o biênio 
2016/2018 com um  desafio: a 
missão de elaborar o Plano Es-
tadual de Comunicação Social, 
demanda prevista na constitui-
ção baiana, trabalhada desde 
o  ano passado.  A minuta do 
documento já foi construída e 
o tema segue como prioridade 
do órgão. Durante o encontro, 
foi constituído um novo grupo 
de trabalho, responsável pelo 
desenvolvimento do projeto. 

. O plano recebe contri-
buições dos diversos  segmen-
tos sociais, representados no 
conselho, e tem como objetivo 
normatizar e orientar todas as 
ações nas diversas frentes da 
comunicação. O documento 
tem base nas demandas apre-
sentadas durante a Conferência 
Estadual de Comunicação, 
ocorrida em 2008. Delegados, 
representantes dos 27 territórios 
de identidade, participaram do 
encontro, que motivou a criação 
da Secom e do próprio conse-
lho. Conforme André Curvello, 

Conselho de comunicação começa com desafio

secretário de Comunicação do 
Estado e presidente do conse-
lho,  o documento contribuirá 
para o fortalecimento da demo-
cracia brasileira. “Esse plano 
é fundamental. Acredito que 
ele é o alicerce para avançar-
mos e construirmos um país 
mais justo, mais democrático 
e que respeite o contraditório. 
Estamos nos empenhando para 
construir um plano que sirva 
de modelo para todo o país”, 
enfatiza  Curvello.

 Flavio Gonçalves, diretor-
geral do Instituto de Radiodifu-
são Educativa da Bahia (Irdeb),  
conselheiro pela  primeira vez,  
mostra-se  entusiasmado para 
colaborar com a construção do 
plano e defende um  documento 
capaz de garantir maior clareza  

na comunicação pública. “Esse 
é um movimento importante 
para que a sociedade passe a ter 
informações objetivas. O cida-
dão precisa ter informações de 
maneira transparente, para que 
ele faça suas escolhas baseadas 
em sua própria interpretação e 
não seja manipulado”, disse.  
O Conselho de Comunicação 
Social do Estado foi regulamen-
tado em maio de 2011 e teve 
o regimento interno aprovado 
em março de 2012. A Bahia é 
pioneira na criação do órgão, 
previsto na Constituição Federal 
de 1988 e também nas constitui-
ções estaduais. 

De caráter consultivo e 
deliberativo, o conselho é inte-
grado por 27 membros, sendo 
sete do poder público e 20 da 

sociedade. Entre as funções 
do órgão estão a proposição de 
medidas para o aperfeiçoamento 
da Política Estadual de Comu-
nicação Social, a atuação em 
defesa dos direitos da sociedade 
baiana ligados ao segmento e a 
articulação de ações para que a 
distribuição das verbas publici-
tárias do Estado seja baseada em 
critérios técnicos de audiência e 
garanta a diversidade e plurali-
dade.    Para o biênio 2016/2018, 
o conselho é formado por repre-
sentantes do Governo do Esta-
do, das universidades Federal 
da Bahia (Ufba) e do Estado da 
Bahia (Uneb), de agências de 
publicidade e veículos de comu-
nicação, de entidades de classe e 
de movimentos sociais ligados à 
comunicação comunitária.

Ponte Preta das Baraú-
nas e Barcelona do povoado 
de Alecrim Miúdo garanti-
ram, na rodada de domingo 
passado, suas presença no 
quadrangular decisivo do 
Campeonato de Futebol de 
São José ( distrito de Maria 
Quitéria). Os outros dois 
finalistas serão conhecidos 
nos jogos de domingo vin-
douro. Na rodada dupla do 
dia 21 de março, com um 
publico considerado exce-
lente,  no estádio de Maria 
Quitéria,  o Ponte Preta das 
Baraúnas derrotou  o São 
Paulo por 1 x 0.

No segundo encontro 
o Barcelona do povoado de 
Alecrim Miúdo e o Nove de 
Maio empataram em 0 x 0, 
mas na cobrança de pênaltis 
o Barcelona  venceu por 4 
x 2. Apesar do sol intenso e 
da falta de conforto, já que 
o torcedor fica em pé, mais 
de 2.000 pessoas, mediante 
estimativa de desportistas, 
prestigiaram a rodada dupla 
aplaudindo e incentivado 
suas equipes preferidas.

Domingo próximo, a 

Rodada decisiva em São José
segunda rodada das quar-
tas de final será realizada 
com mais dois jogos: Às 9 
horas entrarão em campo  
Cruzeiro (Carro Quebrado) 
e São Cristovão (Posto São 
Cristovão). Logo após o 
CSO enfrentará o Juventus, 
equipe comandada pelo 
desportista  Beto Soldador 
e que representa  a sede do 
distrito de Maria Quitéria 
no certame . A expectativa 
da torcida é de dois excelen-
tes jogos, como ocorreu na 
rodada anterior. Dessa roda-
da sairão dois classificados 
para o quadrangular decisi-
vo que já tem confirmadas 
as equipes de  Barcelona e 
Baraúnas.

SOCIAL ESPORTIVO

Esta aniversariando 
o jovem lateral- direito 
Denilson, conhecido Par-
dal, do time do Juventus. 
Beto Soldador e famí-
lia parabenizam Pardal, 
com votos de longa vida, 
saúde, muito sucesso e 
felicidades.

Cosme Alves, dono de bela voz, integrante da equipe de 
Roberto Rubens no programa Canal 970, das 9 às 11 horas, 

aos sábados na Radio Sociedade de Feira não é apenas um grande 
comunicador, ele também é um bom compositor, agora mesmo o 

“gigante” está preparado algumas melodias 
que deve enviar para o cantor Aderbal Sena em São Paulo. 
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Rádio Povo
Muito boa a audiência, 

e não poderia ser diferen-
te devido a qualidade da 
equipe que o apresenta,  do 
programa Primeira Pagina 
na Radio Povo, de segun-
da-feira a sexta-feira  das 6 
às 8 horas. No belo estúdio 
da  Povo, rua Monte Cas-
telo, a equipe formada por 
Framario Mendes, Itajay 
Pedra Branca, Emano-
el Brito,  Jota Bezerra e 
Lenilson Oliveira, com  
participação de Humberto 
Cedraz, informa com pre-
cisão, deixando o publico a 
par das noticias relevantes 
de Feira de Santana e de 
todas as partes. Um tra-
balho criterioso como é 
sempre feito na emissora 
de Roberto Pazzi.
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Micareta de Feira 2016

Boca de Forno
 Quem está de volta ao rádio feirense é o nosso 

amigo Nivaldo Lancaster, também na Radio Povo. Ele 
vai apresentar, aos sábados, das 8 horas às 9h 30min, 
o programa Boca de Forno, que terá entrevistas, en-
tretenimentos, participação popular e reportagens. 
Lancaster, um dos grandes nomes do radio feirense, 
ultimamente fora do circuito local, já que atua em 
emissoras de Santo Amaro da Purificação e Cachoeira, 
volta a Feira de Santana, onde é por demais querido, 
para alegria dos seus admiradores. Deste espaço as 
nossas boas vindas e o desejo de muito sucesso para o 
“perfumado do rádio”. Abração Lancaster!Os comunicadores Nivaldo Lancaster e Agnaldo Santos.

Tracaja &Zero Hora 
Dia 14 de abril, será o grande dia da festa do Bloco 

Tracajá quando será escolhida a rainha que irá desfilar ao 
lado do eterno e incansável rei Silvério Silva que há quatro 
anos apoderou-se do trono e pelo visto jamais irá abdicar. 
No mesmo evento no Bar Resenharia, a partir das 19 horas 
será lançado o Bloco Zero Hora, hoje sob o comando das 
jornalistas Rose Leal, Neire Matos, Margarete Cedraz 
,Linéia Fernandes e Eveline Cordeiro. O Zero Hora fara a 
coroação do seu rei e rainha para a festa momesca com a 
esperada presença de vários cantores e artistas da cidade. 
Para tornar o evento ainda mais interessante será feito o 
lançamento do  numero 58 da Revista Alternativa. 

As comunicadoras Eveline, Margarete e Neire Matos a frente do Zero Hora.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

NO “ARROCHO” DAS TARIFAS
Tive necessidade de  utilizar o 0800 da Embasa 

para pedir uma religação de agua,na manhã desta 
quarta feira(29). Tentei  da primeira vez  e esperei  
um tempão  ouvindo uma voz repetida dizendo que 
iria passar para o atendimento.Depois de mais de 
40(quarenta minutos com o telefone no ouvido, de-
sisti. Voltei  a ligar mais tarde e esperei por cerca de 
30(trinta) minutos e nada de atendimento e desisti.
Resolvi ir  ao posto de atendimento na Rua da Au-
rora.Peguei uma ficha de prioridade.Esperei mais de 
uma hora e meia e quando estava faltando ainda oito 
pessoas na minha frente,resolvi tentar mais uma vez  
o 0800,na espectativa de que poderia ser atendido no 
0800 antes de a  minha senha ser chamada.  Nesta ter-
ceira tentativa  esperei 17 minutos e fui atendido, mas 
a ligação caiu.Continuei sentado no aguardo da minha 
vez do atendimento pessoal,mas,ainda assim,tentei 
pela quarta vez  o famigerado 0800.  Depois de  trinta 
minutos  aproximadamente,fui finalmente atendido  
consegui solicitar a tal religação no referido 0800, 
e passei a minha senha para uma senhora que iria 
“mofar” esperando a vez dela.

O interessante é que a voz repetitiva da gravação  
estimula  as pessoas a utilizarem o 0800, inclusive 
para informar sobre vazamento de  água.Se for  por 
esse serviço(0800) se houver um grande vazamento 
de agua em algum  lugar e a pessoa desejar  ajudar a 
própria Embasa para ela não ter prejuízo com vaza-
mentos de água em locais públicos, com certeza,  até  
a  denuncia chegar aos ouvidos de uma atendente 
da companhia, muita gente estará  navegando de 
canoas   nas aguas da Embasa e nas ruas das nossas 
cidades,obviamente em prejuízo da companhia,ou 
melhor dizendo,de nós, pobres mortais, que teremos 
de pagar pelos vazamentos  que não demos causa, 
através do  “arrocho das tarifas”.

VENDE-SE
ÁREA DE TRÊS TAREFAS E MEIA NA 
FAZENDA SÃO JOÃO, DIVISA FEIRA/
SÃO GONÇALO, PRÓXIMO A ANTIGA 

PLASCALP. CONTATO:  
(75) 99175-2098/TONY DUARTE.

Emilinha Borba
homenageia 

Cantando marchinhas de antigos carnavais.

7 de abril de 2016 

Teatro de Arena do CUCA
20 horas

Entrada: 1kg de alimento

Projeto PROCULTURA

Dilma Ferreira 
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Make B. Urban Ballet
Para marcar o lançamento da nova coleção de ma-

quiagem Make B. Urban Ballet em Feira de Santana, as 
franqueadas de O Boticário, Lua e Ozana Barreto, promo-
veram, na tarde da terça-feira (29 de março), um coquetel 
para jornalistas, bloggers e clientes na loja do Boulevard 
Shopping. Além de conhecer as novidades da coleção, 
que traz produtos especialmente 
decorados e compactados no mood 
do ballet urbano, os convidados pu-
deram assistir a uma apresentação de 
ballet bem como realizar os serviços 
de make e esmaltação de unhas ofe-
recidos dentro da loja. As bloggers 
Kessy Mamona, Ana Caroline Fer-
reira, Sianny Xisto, Fernanda Barrei-
ros, Carolina Gonçalves e Rose Leal 
(foto) foram algumas das influenciadoras presentes no 
evento. Ao todo, a coleção apresenta 23 itens que permi-
tem múltiplas possibilidades de looks – batons, mousses 
labiais, sombras, delineadores, máscara para cílios, lápis 
para olhos, pó translúcido, duo blush, mousse facial e 
esmaltes, além de uma fragrância e três acessórios – dois 
kits de cílios postiços e nécessaire.

 VARIEDADES - 09

liciasilv@ibest.com.br

Aniversariantes: Hoje – Camila Wildberger Lisboa, Vivianne 
Medeiros, Lúcia Helena Mendonça Aquino, Luís Henrique 
Mercês Santos e Priscila Araújo Silva e Marina Melo Araújo, 
dia 2 – Miguel Dórea, Danilo Mesquita e Azize Jorge Makhoul 
Sabaa, dia 3 – André Luiz Silva Torres, Cinthia Martins Silva 
e Antônio Carlos Sampaio Cerqueira, dia 4 – Eliana Carvalho 
Lima, Manoel de Sá Moraes, Arlindo Gomes, Cláudio Roberto 
Moreira e Lício Bastos Silva Neto, dia 5 – Zenilda Borges e 
Célia Christina Carvalho, dia 6 – Leidiene Queiroz, Lúcia Bastos 
Miranda, Osvaldo Coelho Torres Neto, Eremita Mota, Lorena 
Navarro e Sidney Quintela e dia 7 – Suélvia Reis dos Santos, 
Maria Elvira Cunha Pereira Novais e Pedro Dias de Carvalho.

Ultrapolitização
André Navarro

Nesta semana fomos noticiados so-
bre a conduta da médica gaúcha, Maria 
Dolores Bressan, que rejeitou realizar 
consulta a um bebê de 1 ano de vida por 
divergências políticas em relação à mãe, 
a ex-vereadora pelo Partido dos Tra-
balhadores, Ariane Leitão.

Segundo relatos da mãe, seu 
filho Francisco teve seus direitos 
negados no momento em que houve 
uma recusa injustificável por parte 
da profissional, que não haveria 
cumprido com seu dever ético de prestar atendimento 
e sem sequer indicar outro colega que o fizesse.

Para piorar (ou incendiar o caso), o presidente do 
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Paulo 
de Argollo, em entrevista, ressaltou a honestidade 
da doutora em rejeitar realizar consulta por desen-
tendimentos ideológicos, bem como disse não haver 
qualquer infração ética na conduta, devendo, ainda, 
sentir-se orgulhosa. O caso teve repercussão nas mídias 
sociais e acirra ainda mais (se é que isto seria possível) 
o debate sobre a polarização partidária no nosso atual 
e frágil contingente político.

Mesmo sendo um tema outrora abordado aqui, 
tornamos a pautar o clima politizado em que se encontra 
o brasileiro médio, que ao final das contas resolveu im-
por seu valores, estampados em bandeiras, hasteando-as 
nas varandas de casa, estampadas em carros ou até nos 
acalorados debates em grupos de WhatsApp. Feliz é o 
povo que acorda para a consciência política (em alguns 
casos, inconsciência), que torna o debate atual, busca se 
aproximar dos seus representantes e toma conhecimento 
das pautas, das ideias e valores que os parlamentares e 
gestores públicos carregam.

Mas devemos atentar às exceções, pois existem os 
que tomam para si a consciência política e a utilizam como 
válvula de escape para suas próprias frustrações, deixan-
do de lado a reflexão social e partidária para adentrar ao 
ataque cru, sem respaldo, ilógico, por vezes, e que pode 
gerar fagulhas para uma barbárie.

A consistência da politização revela-se mais na ma-
turidade de nossas ideias e escolhas, levando em conta as 
nossas referências pessoais, seja simpatia partidária ou por 
mera reprodução de uma ideologia familiar. Isto implica 
saber que existem escolhas e ideias que diferem das que 
adotou para si, e levando para um grau elevado de civilida-
de, também implica construir uma política de convivência, 
dispensando a desconstrução bruta da ideologia alheia.

No caso debatido, a doutora politizou seus conheci-
mentos de medicina, bem como próprio parto do bebê, 
rebento da ex-vereadora e sua adversária ideológica. 
Perceba-se que quando chegamos ao ponto de politizar um 
parto, fato da vida, de origem absolutamente biológica, nos 
aproximamos da distopia, abdicando da reflexão política 
e das razões de origem. No fim das contas, o bebê, real 
interessado no atendimento médico e que nada tem a ver 
com debate partidário, ficou ao léu. 

PEDIDO DE LICENÇA (LICENÇA DE OPERAÇÃO)

Marcelo Oliveira Esquivel, 170.137.805 68 torna público que 
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMMAM à Licença de Operação para 
atividade de avicultura e suinocultura, localizada na Estrada 
do Besouro, s/n, Distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana 
– BA, CEP 44.110-000.

Marcelo Oliveira Esquivel

Bloco Bacalhau na Vara 2016
O Bacalhau na Vara, o tradicional e mais antigo 

bloco da folia momesca de Feira de Santana, fará 
seu desfile no sábado da Micareta, dia 30 de abril, a 
partir das 13 horas, com animação da cantora Dilma 
Ferreira, convidados e a banda Alegria-Alegria. Mais 
informações pelo telefone (75) 3221.1120.

A advogada Michele Rose Santos comemorando, com 
amigos, a troca de idade na quarta-feira, em um badalado 

restaurante da cidade.
Baile da Amizade

Promovido pela Casa da Amizade, será realizado no 
dia 8, às 21 horas, o I Baile da Amizade, no Feira Social 
Eventos. O baile relembrará antigos carnavais ao som da 
bela voz da cantora Dilma Ferreira acompanhada pela 
banda de sopro Alegria Alegria, com participação espe-
cial do cantor Djalma Ferreira. As mesas estão à venda na 
Casa da Amizade, que fica situada na sede da Fundação  
Jonathas Teles de Carvalho. Maiores informações com 
Kátia Mansur pelo telefone (75) 99182.8870.

Camarote DJ Agenor 2016
Aline Rosa, Thiaguinho, Marcia Fellipe, É o Tchan e 

Jota Quest, Battata, Jammil, Filhos de Jorge, Psirico são 
algumas das atrações já confirmadas para o Camarote DJ 
Agenor na Micareta de Feira 2016, que acontece entre 
os dias 28, 29, 30 de abril e 1 de maio.

DJ Agenor tem mais novidades e surpresas reserva-
das para o folião com animação garantida durante os dias 
da festa, em ambiente confortável e seguro. Informações 
pelos telefones: (75) 3485-0045 e 99302-0045.

A pequena Marina Melo Araújo aniversariante de hoje. 

Baleado de Mulheres
Uma brincadeira muito comum há décadas atrás 

voltou a ser tendência, especialmente entre as mulheres: 
o baleado. O jogo vai movimentar à tarde das meninas 
no dia 10, quando será realizado o Festboll, o primeiro 
torneio de baleado feminino de Feira,  promovido pela 
jornalista Lília Campos, do Blog da Lília. O evento vai 
acontecer no Ville Gourmet e tem inscrições abertas até 
o dia 7, na Farmanutri – Farmácia de Manipulação na Av. 
Maria Quitéria e na Fórmula Academia, na Av. Getúlio 
Vargas. Todas as participantes vão receber um kit contendo 
camisa, produtos Farmanutri e um brinde especial, que 
serão entregues  no dia do evento para as participantes.

Cláudio Roberto 
Moreira, filho da 

professora 
Antonieta 

Moreira e sobri-
nho do renomado 
advogado Mário 

Gomes Moreira, é 
o aniversariante da 
segunda-feira (4).

Leidiene Queiroz , que troca de idade na quarta-feira (6), 
com a amiga Deborah Kruschewsky.
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ANUNCIE 
JÁ!

(75) 3024-4208/3221-1120

Higienização Nasal
Os bebês, até os 2 meses de vida, respiram apenas 

pelo nariz, por isso é tão importante falarmos sobre a 
higienização nasal, especialmente nesse período, e esse 
hábito deve se manter por toda a vida.

O nariz tem uma importante função de filtrar o ar 
que passará pelas vias aéreas. Através dele, parte das 
impurezas do ambiente é impedida de chegar aos pul-
mões dos pequenos, entre elas, poeira, ácaros, fungos, 
vírus e bactérias. 

Além disso, o nariz precisa estar hidratado para 
fluidificar as secreções nasais, facilitando a respiração 
do bebê, já que a mucosa nasal quando ressecada, devido 
às mudanças do tempo, deixa as secreções mais espessas 
criando um obstáculo à passagem do ar.

O ideal é usar solução fisiológica para a higiene 
nasal, que é leve, e não causa reações como ardência, 
irritação e queimação. Hoje em dia, existem diversas 
formas de apresentação do soro fisiológico, que podem 
ser orientadas pelo médico do seu bebê. A aplicação 
local é possível em gotas ou em spray, e para auxílio 
de remoção de secreções espessas, pode ser usado um 
cotonete bem umedecido com soro fisiológico, com todo 
cuidado para não machucá-lo. 

Higienize o nariz do seu bebê diariamente e, em 
média, três vezes ao dia. Esse é um hábito de saúde que 
melhora a qualidade de vida do seu pequeno!!! 

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 
Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar)
 Edf. Clínica São Felipe - Feira /BA
Tel: (075) 3221-6060
Convênios e Particular

Roque Sena

A BÍBLIA  - UMA QUESTÃO MORAL
A Bíblia é uma incontestada norma de moralidade 

em muitos países. Embora nem todos  vivessem à altura 
de seus elevados princípios  a Bíblia deveras dava às 
sociedades  que a reconheciam, uma linguagem moral  
comum, uma pedra  de toque para julgar a conduta. Um 
Jesuita certa vez comentou: ”Temos tido um conjunto 
tradicional de normas que têm sido  desafiadoras e 
consideradas  faltosos ou fora de moda.

Agora parece não  haver mais  baliza  moral algu-
ma. O que levou a moral bíblica a cair em desfavor? 
Um forte fator foi a ampla aceitação  da Teoria da 
Evolução  - o livro  Valores Americanos diz :  Desde 
que se conhece civilização  as pessoas criam em dois 
mundos. O invisível  supria a base para o significado  e 
o valor... Era a fonte da coesão  para a sua sociedade... 
Contudo, em meados do ultimo  século ,passa-se a dizer 
às pessoas que não existe  um mudo um invisível. 

Não existe e nunca existiu. Especialmente desde 
então  tem havido ataques  sem precedentes  contra a 
Bíblia  e suja moralidade . São os chamados ataques fi-
losóficos. O impacto sobre a moralidade foi devastador.  
A evolução tornou-se  o que o bem conhecido cientista  
Fied Noyle chamou de  licença aberta  para  todo o tipo 
de  comportamento oportunista. 

Duas guerras mundiais   estimularam  ainda mais 
uma generalizada  desilusão com a religião .A revolu-
ção industrial  provocou grandes  mudanças    sociais 
e morais. Ademais,  o rápido aumento  da poderosa  
comunicação   de massa, vem tornando possível  expor 
as pessoas em larga escala  a decadência moral!

Com o show Roberto 
Neto -30 anos de vida e 

17 anos de carreira mu-
sical -, o jovem artista 
feirense celebrará 
domingo, a partir 
das 18 horas, no Co-
légio Geraldo Dias, 

na sede de Humildes, 
essas duas importantes 

datas em sua existência.  
Bela voz, interpre-

tação  segura e, 
sobretudo,  

bom gosto 
na forma-
ç ã o  d o 
repertó-
rio, que  
i n c l u i 
musicas 
próprias, 
Roberto 
N e t o  é 
daqueles 

a r t i s t a s 
que conse-

guem tran-
sitar bem por 

gêneros variados 
sem perder a qua-

Show mostra vida musical de Roberto Neto  
lidade.

Assim sendo, ele pro-
mete mostrar ao publico o 
seu trabalho que tem base 
no pop, no pop reggae e 
na mpb, mas que também 
sabe caminhar com a 
mesma força em outros 
gêneros,  quando isso se 
faz necessário. Quem for 
ao show do humildense 
Roberto Neto, poderá 
conferir hits que vêm 
desde as décadas 60/70 
de grupos como Legião 
Urbana, Titãs e canto-
res como Alceu Valença, 
Gilberto Gil e Caetano 
Veloso. Tudo isso mescla-
do com  palestras e refle-
xões, dando ao show um 
caráter bem mais amplo 
e interessante.  Roberto 
inclui no repertorio des-
se show musicas suas, 
como o afro-pop, Cor de 
Amor e o reggae Negro 
da Bahia. 

Mas se Roberto indi-
vidualmente já se consti-
tui em uma atração para 

o publico, nesse show 
ele terá ao seu lado vá-
rios artistas de qualida-
de do cenário musical 
feirense e dentre eles 
estão relacionados nomes 
conhecidos como: Rail-
des Anunciação, Antônia 
Oliveira,  Veronildes Ar-
canjo, Debora Lima, Ar-
thur Duarte, Marcos Ro-
cha, Denis Lima, Walmir 
Mota, Gesner Brehmer, 
Denilson Souza, Allan 
Stragns,  Sabine Cortes 
e Laurindo Pereira. Falar 
sobre Roberto Neto vale 
lembrar que ele é natural 
de Barroquinha, comuni-
dade de Humildes, onde , 
muito cedo, por volta de 
13 anos, começou a can-
tar e seguiu participando 
de atividades ligadas  à 
Igreja Matriz de Nossa 
Senhora dos Humildes. O 
show ele vê como um mo-
mento de entretenimento 
para o publico e busca de 
alargamento cultural da 
comunidade.

Bonfin pronto para lançar cd
O sucesso do cd 

“Bonfin Tropical - Forró-
Samba de Roda” lançado 
em abril do ano passado 
nem baixou e ele já está 
pronto para colocar no ar 
outro trabalho “Só Forró”, 
porque é o que o publico 
quer e é assim com o 
inquieto Bonfin Tropical, 
artista baiano que  está 
sempre em atividade na 
rota Bahia/São Paulo, 
compondo, cantando, 
produzindo.  Doze faixas 
incluindo o sucesso Feira 
da Estação (Zadir Porto/
Bonfin), e outros hits  bas-
tante conhecidos como 
Tó bebendo tó pagando, 
Vem Morena, Carcará, 
Asa Branca, Ultimo Pau 
de Arara,  Abri a porta, 
Canto da ema e Forró 
aconchegado, farão parte 
do novo disco que já está 
“no forno” para sair este 
mês.

Versátil, ritmista que 
lembra  Jackson do Pan-
deiro, na divisão de ritmo 
e alternância  de notas 
mais altas e baixas, Bon-
fin Tropical marcou no 
Carnaval de Salvador, 
quando se apresentou no 

dia 8 de fevereiro no Pe-
lourinho, com um show 
de samba de roda, sam-
ba reggae e marchinhas 
de carnavais passados , 
que não deixou o folião 
parar. “Foi grande a re-
ceptividade .Confesso 
que não esperava tanto 
já que o nosso repertorio 
foi bastante diferente do 
que o folião da capital 
está acostumado a ouvir 
no Carnaval” diz Bonfin 
que não nega ter se emo-
cionado.

O artista que já tem 
cerca de 10 discos lan-
çados em  vários gêneros 
musicais, embora o sam-
ba de roda e o forró sejam  
aqueles com os quais ele 
mais se identifica, tam-
bém vem atuando na área 
de produção e já concluiu 
um trabalho para o sam-
bista baiano Firmino de 
Itapoã, além de dirigir a 
parte musical do espetá-
culo teatral Pabulagem de 
Roberval Barreto. Nessa 
montagem teatral ele é 
responsável pelo roteiro 
musical,  mostrando a lar-
ga experiência acumulada  
em anos de trabalho.
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HUGO SILVA se casou,                            Hugo fez a sua parte
Teve como companheira                           No Plano material
D. MARIA DE LOURDES...                   Se encontra nos pés do PAI
PELEGRINA, fã de FEIRA!                    No Plano Espiritual
Ela faleceu primeiro                                  Na Celeta VIDA ETERNA
Aqui findando a carreira                           Onde tudo é especial

Teve o casal 5 filhos                                  DR. HUGO sepultado
D’ÁLVARO é ADVOGADO                    No Cemitério Piedade
E LÍCIA é Jornalista                                 A família, os amigos,
Um nome conceituado.                             Não o esquece é verdade
Mais a LÍVIA E LINDAURA                  Unidos em oração
E o MAURÍCIO amado                            Com sentimento e saudade

Faleceu em Salvador                                 Quem aqui só fez o bem
Onde foi pra se curar                                 No CÉU é bem recebido,
NO HOSPITAL: INSTITUTO...               Na chegada é uma festa
O; CARDIO PULMONAR                       Tudo por Deus conferido,
Quando o Dia é chegado                           Pelos SANTOS e os ANJOS
Ninguém tem jeito pra dar                        Será sempre assistido

Em FEIRA o corpo velado
Na Capela do Hospital
Do D. Pedro de Alcântara
Em clima emocional                                            
No dia 30 Abril
Chegou a hora final                                  
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Feira não esquece HUGO

O Dr. HUGO NAVARRO                           No jardim se encontrou
Fez em Feira uma corrente                         Com quem lembrava demais 
Com a família e amigos                              O seu DÁLVARO DA SILVA
Por uma FEIRA decente                             BALBINA NAVARRO em paz
Sonhava com futuro                                    Quem é que não quer um dia
Sem esquecer o presente                             Se encontrar com seus pais?

Se vivo mais dias                                        Chegou ZÉ LUIS NAVARRO
Completava na verdade                               O seu digno irmão;
Para o prazer dos filhos                                Me fale sobre ANTÔNIO 
E toda sociedade                                          Meus sobrinhos, como estão?
O que toda a sociedade                                Crescendo com progresso
86 de idade                                                   DA PRINCESA DO SERTÃO

Amou tanto esta cidade                               Na política DR. HUGO
Ele e que aqui nasceu                                  Foi sempre um vencedor
A 29 de abril                                                Um tributo respeitado
27 o ano seu                                                Duas vezes vereador
Foi para junto de Deus                                Nesta FEIRA DE SANTANA
Depois que muito cresceu                           A maior do interior

DR. HUGO não morreu                              Depois de um ótimo trabalho
Ele apenas viajou.                                       Na Câmara Municipal,
Foi pras Colônias Divinas.                          Veio o Ano de Setenta (70)
Porque DEUS o convidou                           E o Eleitor legal
A vida eterna é mais longa                          Elegeu HUGO NAVARRO
Dr. Hugo disse, eu vou!                              Deputado Estadual

Candidato mais votado                                HUGO SILVA o professor
Em FEIRA e na Região                               Que o bom aluno queria...
PAULO AFONSO tão distante                   Tê-lo com seu mestre
Deu-lhe grande votação                              Com quem mais se aprendia
Foi mais de 5 mil votos                               Mais quem fosse tagarela
Lá também foi campeão                              Na sala não ficaria

Dr. HGUGO fez sucesso                            Profundo conhecedor
Na Câmara Estadual                                   Da HISTÓRIA UNIVERSAL
De diversas comissões                                Como historiador
Foi presidente legal                                    Tinha de um dom divinal
Começou na comissão                                 Dava show sobre política      
A de REDAÇÃO FINAL.                            BRASILEIRA E MUNICIPAL

FINANÇA E ORÇAMENTO                     Seus irmão, somente dois
DR. HUGO Presidente,                               ZÉ LUIS – de Geografia.
SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS           Dr. ANTÔNIO NAVARRO
Vice muito competente.                              Só OSPB queria
Também na AGRICULTURA                     Eu fui aluno dos três
Não foi só um componente                         Para maior garantia     

Presidente de JUSTIÇA...                           NO COLÉGIO ESTADUAL
Mesma de CONSTITUIÇÃO,                    Da nossa queria FEIRA
Para o jurista HUGO                                  Os três ensinaram a noite, 
A melhor colocação                                     Muito a semana inteira.
Ele também presidiu                                   Com o PORTUGÊS DE HUGO
SANEAMENTO E EDUCAÇÃO               Aluno dava carreira,       

NO ASSIS CHATEAUBRIAND                Destaque no jornalismo
Demonstrou categoria,                                Por sua capacidade
Foi seu VICE DIRETOR                            Crítico e bom analista,
Comandou com maestria.                           Com toda facilidade
Porém a sala de aula                                   Viu sua FEIRA crescer
Era a sua simpatia                                       Com toda amabilidade!

Com HUGO Advogado                               Foi diretor do JORNAL
O Diretor até cresceu                                  Quase sua devoção,
Era estímulo para os jovens                        Querido: FOLHA DO NORTE
Seguiam o ritmo seu                                   Órgão de divulgação
Foi pra nós um RUI BARBOSA                Do que acontece em FEIRA
Quem o enfrentou sofreu.                           A PRINCESA DO SERTÃO

Seus 85 anos                                               Desde sua fundação
Completando 86                                          Que é o pioneiro de FEIRA,
Foram diletos para Hugo                             Pertence e sua família
Em tudo o que ele fez,                                 Honrada e Hospitaleira,
Na POLÍTICA e na CULTURA,                 Como seu pai D’ÁLVARO SILVA
MINISTRADO PORTUGÊS.                      Tios: RAUL E ARNOLD FERREIRA

Nasceu no centro de FEIRA                       HUGO Editorialista
Lhe amou o tempo inteiro                          Da sua CAZETA BELA
Principalmente a Rua...                              Como ele lha chamava,
Tertuliano Carneiro.                                   Sempre viveu para ela,
Só lhe deixando no dia...                            Só o chamado de Deus
Do minuto derradeiro                                  Lhe tirou de perto de Dela.

Feira não esquece HUGO I

II

III

IV

 No dia 29 de março de 2015, há um ano por tanto,  falecia em 
Salvador o dr. Hugo Navarro Silva, figura por demais conhecida em 
Feira de Santana pelas suas qualidades e méritos em todas as áreas 
que atuou - advocacia, magistério, politica, cultura -,  enfim  onde o 
saber se fizesse necessário . Foi diretor e editorialista da FOLHA DO 
NORTE e,  sobretudo, um amigos dos que dele  tiveram  oportunidade 
de se aproximar.  O advogado e professor  José Crispim Ramos -  re-
pentista, poeta e cordelista conhecido como Caboquinho, na passagem 
de  um ano de falecimento  do dr. Hugo, para homenageá-lo produziu o 
cordel  que publicamos. Os admiradores desse estilo literário poderão 
recortar a página, conforme a numeração das páginas e grampeá-las. 
Terão assim um ótimo cordel.

Esclarecimentos sobre 
o desastre ambiental ocorri-
do durante a Semana Santa, 
em Salvador, atingindo as 
praias do Rio Vermelho, 
Ondina e Amaralina, estão 
sendo reivindicados  pelo 
deputado estadual Carlos 
Geilson (PSDB) à Embasa, 
Coelba  e ao Inema. Ele des-
taca que durante quase dois 
dias, esgotos foram lança-
dos ao mar sem tratamento, 
por causa de falta de energia 
elétrica na Estação Lucaia, 
que trata 60% dos esgotos 
da capital baiana.

Conforme o deputado, 
estimativa do Inema apon-
ta que cinco mil litros de 
efluentes foram lançados no 
mar por segundo. “Foram 

Deputado feirense quer saber 
tudo sobre desastre ambiental

756 mil metros cúbicos ou 
756 milhões de litros de 
esgotos, o suficiente para 
encher mais de 302 piscinas 
olímpicas ou o equivalente 
a sete diques do Tororó. Um 
grande absurdo, um desas-
tre ambiental que deve ser 
muito bem explicado para 
a população baiana, que 
por sinal paga uma taxa de 
esgoto caríssima!”, relatou 
o parlamentar em discurso 
na Assembleia Legislativa.

O deputado feirense 
considera inaceitável que 
a estação Lucaia dependa 
exclusivamente da energia 
elétrica fornecida pela Co-
elba. “Uma estação respon-
sável pelo tratamento de 
60% dos esgotos de Salva-

dor não tem uma alternativa 
para falta de energia? Não 
tem um grupo gerador pró-
prio? Por que?  A Embasa 
tem que explicar isso, a 
Embasa tem que responder 
essa pergunta”, enfatiza 
Geison.

“Não sou especialista 
em meio ambiente, mas 
levando-se em considera-
ção os dados revelados pelo 
próprio Inema, não seria o 
caso de ter interditado essas 
praias?”, questionou Geil-
son ao lembrar que dezenas 
de pessoas continuaram 
tomando banho durante o 
feriadão. “O Inema pre-
cisa deve prestar maiores 
esclarecimentos sobre o 
desastre”, conclui.

Por  Dimas Oliveira

Semana sem novidade
Nenhuma novidade esta 

semana, a décima-quarta do 
ano, desde quinta-feira, 31, 
no Orient Cinemas Boule-
vard, Multiplex do Boulevard 
Shopping.

Pela segunda vez no 
ano, somente continuações 
nas telas. Em segunda sema-
na, o filme de ação, aventura e 

fantasia “Batman Vs. Superman: 
A Origem da Justiça”, o primeiro 
encontro no cinema dos heróis 
dos quadrinhos. A produção da 
DC registrou a melhor estreia de 
todos os tempos no Brasil Foram 
2,4 milhões de espectadores en-
tre quinta-feira, 24, e domingo, 
27. Contando as pré-estreias, 
“Batman Vs. Superman” chega 

a 2,6 milhões.
Também continuam em 

cartaz a animação “Zootopia: 
Essa Cidade É o Bicho”, em 
terceira semana;  o filme de 
ficção-científica “A Série Diver-
gente: Convergente”, em quarta 
semana; e a animação “Kung Fu 
Panda 3”, em quinta semana.

Por fim, “Os Dez Man-
damentos - O Filme”, de Ale-
xandre Avancini, chegando em 
décima semana e ainda atraindo 
grande público. A produção que-
brou recorde de renda entre os 
filmes nacionais, alcançando R$ 
109.741 milhões, até domingo, 
27 de março.
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Atrações da Micareta definidas
A Micareta de Feira 

de Santana - de 28 de 
abril a 1º de maio -, já tem 
as atrações consideradas 
principais  em numero 
de 15, definidas pela 
Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer, como foi 
anunciado esta semana 
pelo prefeito Ronaldo de 
Carvalho e o secretário 
de Cultura, Esporte e La-
zer, Rafael Cordeiro. São 
nomes da música baiana 
e regional que irão  se 
apresentar para o folião 
de rua. “Mais uma vez 
fizemos a escolha para 
atender aqueles que pre-
ferem curtir a Micareta 
sem vestir a camisa dos 
blocos. Vamos oferecer 

opções para que eles se 
sintam e vistam a camisa 

de autênticos foliões que 
são”  observou Ronaldo 
de Carvalho ressaltan-
do que os blocos, como 
sempre fazem, trarão 
grandes nomes da música 
baiana. “Os cantores e 
bandas contratados pelo 
município e aquelas tra-
zidas pelas agremiações 
se completarão na aveni-
da, tornando a festa ainda 
maior”.

 Algumas dessas 
atrações estarão se apre-
sentarão pela primeira 
vez para o folião de rua, 
aquele que não está vin-
culado a uma entidade, 
e brinca como nas an-

tigas festas como ple-
na liberdade. No dia 28 
de abril, quinta-feira  a 
banda Aviões do Forró 
abrira a festa no Cir-
cuito Maneca Ferreira 
tocando para o publico 
geral. Na mesma noite a 
Banda Eva e o sertanejo 
Daniel Vieira estarão no 
circuito. Na sexta-feira  
apresentações de Saulo,  
É o Tchan, Luiz Caldas 
e Neto LX  considera-
do “ o cantor preferido 
das pessoas que estão 
com sobrepeso” irão se 
apresentar na avenida 
Presidente Dutra.  

No sábado, dia 30 

de abril,  Durval Lelis, 
Amanda Santiago e  Leo 
Santana, mais a banda 
Babado Novo serão as 
atrações. Domingo será 
o dia das maiores artis-
tas, como são apontados 
os nomes de Claudia 
Leitte, Psirico, no co-
mando de Márcio Vitor, 
Batifun e, para fechar as 
apresentações dos con-
tratados pela Prefeitura, 
Igor Canário. O secre-

tario Rafael Cordeiro 
salientou o planejamento 
feito para a micareta  e 
o apoio de Ronaldo de 
Carvalho em relação 
às iniciativas pensadas 
para a festa. “Mais uma 
vez vamos realizar uma 
grande programação que 
com certeza vai agradar 
aos foliões, porque as 
atrações anunciadas são 
esperadas por todos eles” 
concluiu Cordeiro.


