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MICROCEFALIA - MAIS DE 800 CASOS NA BAHIA
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A partir de abril 
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Porrada 
nele!

Aedes?

Em uma época  de dificul-
dades e de desapego, quando a 
virtualidade afasta as pessoas 
e os sonhos, que são tão ne-
cessários, o mundo do faz de 
conta de “Leituras e Traves-
suras – uma Gostosura”, é um 
convite para crianças e adultos 
também, porque  “sonhar é 
preciso”. A peça  escrita e di-
rigida por Sonnycleibe Guedes 
, com um elenco jovem e com-
prometido com a  arte  teatral, 

Embora para alguns espe-
cialistas ainda é necessá-
rio comprovar cientifica-

mente  a relação direta entre micro-
cefalia e o vírus zika, a Secretaria de 
Saúde do estado que continua empe-
nhada no combate ao mosquito aedes 
aegypti, transmissor  da chikugunya,  
dengue e zika divulgou esta semana 
que de outubro de 2015 até o dia 27 
de fevereiro deste ano, a Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica (Divep), 
notificou 817 casos de microcefalia  
( bebês com perímetro cefálico me-
nor ou igual a 32 centímetros) em 
136 municípios, sendo que Salvador 
continua com 395 casos ,o maior 
número de ocorrências. Conforme 
o órgão governamental  214 casos já 
foram investigados com a realização 
de exames de imagem, com 136 sendo 

confirmados e 78 descartados. 
Vinte e quatro óbitos ocorreram 

em 17 municípios. Um em Feira de 
Santana, Alagoinhas ( 1), Barro Preto 
(1), Camaçari (2), Cravolândia (1), 
Campo Formoso (1), Crisópolis (1), 
Itabuna (1), Cruz das Almas (1), Ita-
petinga (1), Eunápolis (1), Olindina 
(1), Salvador (7), Tanhaçu (1), Senhor 
do Bonfim (1), Esplanada (1) e Pre-
sidente Tancredo Neves (1). Diversas 
ações de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico estão sendo realizadas 
pelo Governo da Bahia para com-
bater o aedes aegypti, com destaque 
para o teste rápido destinado ao diag-
nóstico da dengue e chikungunya, o 
caça mosquito, mosquito transgênico, 
bacillus  thuringiensis israelensis, 
wolbachia e repelente com nanotec-
nologia.

Leitura leva a um mundo de sonhos

estreará amanhã, às 16 
horas, no Teatro Mar-
garida Ribeiro. Vá, leve 

seus filhos e viva também 
essa Gostosura! VARIE-
DADES. Pagina 7.

Muitos bateram palmas, acredi-
tando que estavam livres dela. Outros 
denotaram sentimento. Mas ele está de 
volta para agradar e desagradar a gre-

gos e troianos. Foto&Grafia, um espaço 
para a felicidade de uns e infelicidade 
de outros está de volta. A vida é assim 
mesmo! VARIEDADES. Pagina 8.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

Feira de Santana deve 
muito do registro da sua 
HISTÓRIA aos profissio-
nais da FOTOGRAFIA. 
Se não fosse o trabalho 
desses abnegados artistas 
desde o final do século 19, 
juntamente com o acervo 
do Jornal Folha do Norte 
(1909) e relíquias das tra-
dicionais famílias locais, 
quase nada saberíamos da 
memória da cidade.

A fotografia abrange 
várias áreas do cotidiano 
humano e é responsável 
por registrar momentos 
importantes e especiais 
da família, da sociedade 
e do próprio lugar, fixan-
do assim fragmentos da 
memória e história de um 
povo. Muitos cientistas 
pesquisaram sobre foto-
grafia, a fim de melhorá-la 
e aperfeiçoá-la, por isso, 
não se atribui a apenas uma 
pessoa a criação ou o de-
senvolvimento da fotogra-
fia. A fotografia é resultante 
da soma de várias técnicas 
descobertas por diversas 
pessoas ao longo do tempo. 
Os principais nomes foram: 
Joseph Nicéphore Niépce 
(França), Louis Jacques 
Mandé Daguerre (França), 
William Fox Talbot (Reino 
Unido), Hércules Florence 
(França/Brasil), George 
Eastman (Estados Unidos) 
e os irmãos Louis e Au-
guste Lumière (França).  
A primeira fotografia foi 
feita em 1826 por Niépce, 
o primeiro processo de 
fotografia colorida, chama-
do “autocromo” em 1896 
pelos irmãos Lumière e 

Pioneiros da nossa Memória
o primeiro filme colorido 
moderno, o Kodachrome, 
foi introduzido em 1935 
pela Kodak.

No interior da Bahia, 
de alguma forma a fotogra-
fia esteve presente inicial-
mente com os fotógrafos 
viajantes e depois com os 
que foram se estabelecendo 
em suas cidades, a exemplo 
de Maximiano C. Soledade 
(Photo Soledade) que atuou 
de 1900 até 1917. O. Caria 
(Photo O. Caria) entre 1910 
e 1925. Joaquim Queiroz 
Nogueira conhecido como 
Maninho (Foto J. Noguei-
ra), únicos fotógrafos que 
atuaram em Feira de San-
tana e que são citados em 
registros bibliográficos 
sobre a História da Fotogra-
fia na Bahia, de autoria de 
Aristides Alves, publicado 
em 2006, pela Secretaria 
de Cultura do Estado da 
Bahia. Em sua maioria, as 
primeiras fotografias de 
Feira de Santana foram fei-
tas para o registro de fatos 
relevantes, inaugurações, 
conquistas, comemorações 
e sem nenhuma pretensão 
consciente de registrar a 
história. No entanto, a im-
portância do resultado do 
trabalho destes fotógra-
fos do passado, tornaram-
se imprescindíveis para 
a construção histórica da 
nossa cidade, destacando 
que, se não fossem eles, 
parte da história de Feira 
de Santana estaria perdida. 
Junto a estes nomes, outros 
de atuação restrita à Feira 
de Santana e região e que 
se tornaram conhecidos 

pelo dia-a-dia dos registros 
sociais, familiares e políti-
cos, dentre os quais desta-
co: Naftalino Vieira, Foto 
Borges, Elídio Azevedo, 
Eclisônio Gonçalves (In-
cha), Gernilton Santos Cor-
deiro (Foto Cordeiro), Foto 
Morais e o mineiro Antônio 
Ferreira de Magalhães, que 
chegou à Feira de Santana 
no final de 1968. Também 
destacamos os fotógrafos 
Lambe-lambe, anônimos, 
populares e intuitivos, que 
desenvolviam suas ati-
vidades profissionais na 
Praça Bernardino Bahia, 
através das suas câmeras-
laboratório: uma caixa de 
madeira com uma lente, 
apoiada num tripé. Até os 
dias de hoje, continuam a 
utilizar a praça com suas 
barracas, porém pela evo-
lução tecnológica, todos 
trabalham utilizando as 
câmeras digitais.

Nas últimas décadas, 
temos acompanhado o lan-
çamento de livros, exposi-
ções e postagens nas redes 
sociais, tendo as fotografias 
antigas de Feira de Santa-
na, como temática. Seus 
autores, quase nunca são 
colocados em destaque, 
contribuindo assim para o 
esquecimento dos verda-
deiros responsáveis pela 
produção destas impor-
tantes imagens, que tanto 
fazem sucesso e eternizam 
nossa cidade para as futuras 
gerações. Além de delinear 
a história, a fotografia é 
um bom instrumento para 
acompanhar o desenvolvi-
mento da cidade e, segundo 

Ricardo Holanda, “Toda 
fotografia é um exercício 
interessante de montagem 
da história. Um objeto que 
possui status pelas coisas 
identificadas e achadas, 
como fragmentos de um 
mundo que já não existe.”

Em outras atividades 
das artes visuais, o artista é 
sempre o destaque e, a va-
lorização da obra é sempre 
em função dele. Já na his-
tória da fotografia em Feira 
de Santana, a última pessoa 
a ser lembrada é o próprio 
fotógrafo. Devemos a estes 
“Photographos” o regis-
tro da história e a fixação 
da nossa memória em fo-
tografias. Dessa forma, 
acreditamos que a única 
forma de demonstrarmos 
o devido reconhecimento 
e gratidão histórica a estes 
pioneiros, será a criação 
do Museu de História da 
Imprensa e Fotografia de 
Feira de Santana. Afinal, 
nossa cidade, além de pos-
suir o jornal impresso mais 
antigo e em circulação da 
Bahia, tem nos fotógrafos, 
parte significativa da sua 
história registrada ao longo 
dos séculos.

DIREITOS DA MULHER
A data de 8 de março de 1875 é considerada o 

divisor de águas na luta pelos direitos da mulher.  
Começou da pior forma possível com um banho 
de sangue. Em Nova York, 129 tecelãs, depois 
de uma tentativa de greve, trancadas na fábri-
ca, morreram carbonizadas. A luta continuou 
e, décadas depois, em 1910, uma conferência, 
na Dinamarca, instituiu o Dia Internacional da 
Mulher.

A PARTIR  da década de setenta, cresceu, 
rapidamente, o papel e a presença da mulher na 
sociedade. Hoje, ela atua em toda parte. É difícil 
apontar um campo de atividade humana onde a 
mulher não esteja presente. E, de um modo geral, é 
uma presença qualificada. Há necessidade de uma 
nova maneira de construir a história, uma  maneira 
feminina – em que se privilegie a paz, o serviço, a 
ternura e o diálogo. 

A MULHER nunca deve ser vista como opo-
sição ao homem, mas ao lado do homem. Mesmo 
desempenhando as mais diferentes profissões ou 
funções, a mulher nunca pode deixar de lado a 
maternidade. Essa é sua primeira e a maior de todas 
as vocações. Saint Exupéry dizia que a mulher con-
serta o que o homem estraga. A conquista feminina 
não acontecerá assimilando as incoerências do 
homem, mas criando uma nova cultura: o respeito 
pela vida em qualquer circunstância. 

NO BRASIL, a mulher, também, colhe os fru-
tos de décadas de luta. Obtém conquistas no campo 
da política  e dos direitos humanos e, entre outros 
avanços, aumenta sua participação no mercado de 
trabalho, onde já ocupa mais de 40% das vagas. 
Mas, por mais absurdo que possa parecer, a mão-
de-obra feminina tem remuneração bem inferior 
à masculina na mesma atividade.

O EVANGELHO nos mostra o maior dos 
defensores dos direitos da mulher: Jesus Cristo. 
Uma mulher pecadora – a samaritana – foi a pri-
meira missionária que anunciou quem era Jesus.  
No dia da Páscoa foram também elas as  primeiras 
a anunciar a Ressurreição de Jesus. Na Igreja é 
indiscutível o papel da mulher.

OBRIGADO a ti, mulher-mãe, que te fazes 
casa do ser humano. Obrigado a ti, mulher-esposa, 
que unes irrevogavelmente o teu destino ao de um 
homem, numa relação de serviço, de comunhão e 
de vida. Obrigado a ti, mulher-trabalhadora, empe-
nhada no âmbito social, cultural, artístico, político 
e religioso. Obrigado a ti, mulher consagrada, que, 
a exemplo da maior de todas as mulheres, a Mãe 
de Jesus, te abres com docilidade e fidelidade a 
Deus e a humanidade.

A escritora Lélia Vic-
tor Fernandes de Oliveira, 
presidente da Academia 
Feirense de Letras e Artes 
(AFLA) viaja, hoje, para 
o Ceará, em companhia 
do acadêmico João Mar-
tins Freitas e da poetisa 
Maria José Negrão, a 
convite da presidente da 
entidade congênere do 
Ceará, Ângela Feliccione. 
Em Fortaleza, amanhã, 
representando Feira de 
Santana, a professora Lé-
lia Victor receberá home-
nagem da Academia de 
Letras e Artes do Ceará, 

Lélia Vitor será homenageada em Fortaleza
durante ato programado 
para o Clube Náutico, 
quando ingressará como 
membro da instituição 
alencarina. A solenidade 
terá caráter nacional, con-
gregando representantes 
de varias outras  acade-
mias do país.

Autora de 21 obras 
literárias, a professora 
Lélia Victor, ex-secretária 
de Educação de Feira de 
Santana, aborda em suas 
produções literárias os 
mais diferentes temas, 
embora ultimamente ve-
nha se dedicando mais 
ao trabalho de pesquisa 
biográfica, que lhe tem 
rendido importantes pu-
blicações com alto va-
lor histórico-didático.  O 
Exotismo dos Nomes, 
Homens que Fizeram 
História,  Sabedoria na 
Estrada, Guerreiros dos 
Paiaiás,  Cidadãos do 
Mundo,  Mulheres que 
Deixaram Marcas, Talita 
Menina, Caldas do Jorro 
- um Manancial Inesgo-
tável,  Assim Vovó Brin-

cava, Historia Inacabada 
(tradução), Inquilinos 
da Casa da Cidadania 
e Epitáfios, são alguns 
dos livros lançados pela 
professara Lélia Vitor 
Fernandes. Ela também 
é membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 

de Feira de Santana, da 
Academia de Cultura da 
Bahia, da Academia Inter-
nacional de Letras, Artes 
e Ciências da Argentina 
e da Academia Superior 
da Itália, dentre outras 
importantes instituições 
voltadas para a cultura. A poetisa Maria José Negrão.

Lélia Vitor será homenageada amanhã pela Academia do Ceará.
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Construído com recur-
sos oriundos do governo 
federal , através do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE)   e inaugurado 
no dia 23 de fevereiro no 

bairro Feira VII o Centro 
Municipal de Educação 
Antônio Carlos Machado, 
é a quinta grande creche 
da rede publica de Feira 
de Santana com oito salas 
para atender 150 crianças 
de um três ambos de idade. 
Prédio  amplo, arejado, co-
lorido com  diversos setores 
como: anfiteatro, almoxa-
rifado, sala de professores, 
diretoria, secretaria, refeitó-
rio, cozinha, depósito, des-
pensa, lactário, lavanderia, 
rouparia, vestiários, creches 
I, II, III e pré-escola, além 
de sala de recursos, leitura 
e de informática.

 A diretora do estabele-
cimento  Andreia Cristina 
Barbosa Alves externou sua 

 O consumidor de ener-
gia elétrica no país a partir 
do mês de abril deverá ter 
a conta com menor valor. 

           O prazo para acei-
tação dos vales-transportes 
em papel foi prorrogado 
para o dia 13 deste mês. Ini-
cialmente os vales só seriam 
aceitos até segunda-feira, 
29 de fevereiro, entretanto 
as empresas Rosa e Auto 
São João, responsáveis pelo 
sistema de transporte cole-
tivo de Feira de Santana,  
informaram a prorrogação 
à Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito com 
o objetivo de dar mais tem-
po para que os usuários 
possam utilizar os vales já 
adquiridos. A partir do dia 
14 de março o pagamento 
apenas será feito em espé-
cie ou no cartão eletrônico 
de passagens (Cartão Via 
Feira).

Aos domingos e feria-
dos o passageiro vai conti-
nuar pagando o valor corres-
pondente à meia-passagem, 
desde que em dinheiro. 
Ultimamente, apenas os ser-

Uma justa homenagem a Antonio Carlos Machado 

satisfação:   “Estou há 24 
anos na Rede Municipal de 
Ensino e nunca pensei que 
antes de me aposentar veria 
uma gestão municipal tão 
sensível com a educação 
como esta. Estou muito fe-
liz e realizada” disse . “Esta 
é a quinta creche de alto pa-
drão que inauguramos nesta 
gestão, além da reforma, 
ampliação e a inauguração 
de várias outras escolas na 
sede e no município. É um 
grande avanço por que es-
tamos recuperando a estru-
tura física da rede como um 
todo, que era muito arcaica 
e cheia de problemas”, 
enfatizou Jayana Ribeiro, 
secretária de Educação de 
Feira de Santana.

O estabelecimento 
recebeu os itens dos ca-
minhões do Projeto Ree-
quipar, iniciativa da Se-
cretaria de Educação que, 
com recursos próprios, 
adquiriu cadeiras, carteiras 
e mesas de resina para as 
crianças e professores. Os 
móveis, além de maior 
durabilidade, são fáceis de 
limpar e cuidar.  Também 
foram adquiridos armários, 
diversos brinquedos para 
a sala de recursos e brin-
quedoteca; liquidificador 
e batedeira, refrigerador, 
freezer, bebedouros, além 
de utensílios de cozinha e 
kits com pratos, copos e 
talheres inoxidáveis para 
os estudantes.

A denominação da cre-
che é uma homenagem 
justa e necessária  a um 
dos homens públicos mais 
respeitados  e queridos de 
Feira de Santana : Antonio 
Carlos Machado. Nascido 
em São Gonçalo dos Cam-
pos ele optou por residir 
em Feira de Santana, onde 
foi eleito vereador e ocu-
pou importantes cargos 
na administração publica: 
secretário municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
superintendente de Trân-
sito, diretor-presidente do 
Instituto de Previdência de 
Feira de Santana, coordena-
dor de Projetos Especiais. 
Foi diretor do Fluminense 
de Feira com ,muita efici-
ência e amor,  o que alias 
demonstrava em tudo que 
fazia . Antonio Carlos  Ma-
chado era religioso e tinha 
participação efetiva nos 
movimentos de Igreja Ca-
tólica. Machado que faleceu 
em 23 de março 2015 é pai 
da vereadora Cintia Macha-
do (PSC). “Acompanhei a 
trajetória de Machado e me 
inspiro muito nele. Como 
político nunca fez  uma 
promessa que não fosse 
cumprida. Um homem de 
palavra”, disse sobre ele o 
prefeito Ronaldo de  Carva-
lho. Na inauguração houve 
uma  apresentação do Coral 
da Família da Igreja Senhor 
dos Passos, do qual Macha-
do era integrante.

Vale-transporte em papel 
continua válido até o dia 13

vidores municipais vinham 
recebendo esse benefício em 
forma de tíquete.  Já no mês 
passado os funcionários da 
Prefeitura receberam, junto 
com seus salários, o valor 

corresponde à quantidade 
de dias que trabalha – quem 
trabalha 20 horas semanais 
recebeu metade de quem 
trabalha 40 horas, neste 
caso mais de R$ 272.

Núcleo de operações da 
PM no bairro Fraternidade 

O deputado esta-
dual Zé Neto, esteve 
reunido com o diretor 
da Companhia de De-
senvolvimento e Ação 
Regional (CAR), Wilson 
Dias e o Comandante 
da 67ª Companhia In-
dependente da Polícia 
Militar (CIPM), Major 
Florisvaldo Ribeiro no 
dia 26 de fevereiro, para 
discutir as solicitações 
da comunidade em re-
lação ao antigo prédio 
da CAR, localizado no 
bairro Fraternidade. O 
major Ribeiro, se dis-
pôs a fazer do local um 
centro de operações da 
67ª CIPM, o que “trará 

segurança pública e orga-
nização comunitária para 
a região”.

Mediante a sugestão 
do deputado Zé Neto, 
foi firmada  parceria en-
tre a PM e a CAR, para 
transformar aquela área 
pública em um espaço 
ocupado por movimentos 
da comunidade, religio-
sos e sociais que deverão 
juntamente com a polícia, 
compor uma utilização 
adequada para o prédio 
que estava desativado.

Consoante Zé Neto, o 
novo núcleo de operações 
da PM, dará mais seguran-
ça  ao bairro Fraternidade 
e toda a região do Tomba, 

e a tendência é que a 67ª 
CIPM cubra também o 
município de São Gon-
çalo dos Campos pela 
localização estratégica.

 Segundo o deputa-
do feirense, o trabalho 
em prol do novo núcleo 
de operações, começa a 
partir dessa semana. “A 
Polícia Militar já vai 
atuar na recuperação da 
parte que foi designada 
para sua utilização, e 
nos próximos dias tam-
bém a equipe da CAR 
fará uma limpeza do ter-
reno com um projeto de 
recuperação imediata, 
que é o que esperamos”, 
relatou.

A partir de abril conta de energia mais barata
A redução, anunciada pelo 
governo na semana passada, 
será possível com a adoção 
da bandeira verde no siste-

ma de bandeiras tarifárias 
que adota as cores verde, 
amarela e vermelha para 
informar o consumidor, a 
cada mês, se a energia está 
mais cara ou mais barata. 
“Com isso, a partir de abril 
não haverá mais ônus para 
o consumidor”,  garan-
tiu o ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, 
no dia 25 de janeiro.  Para 
o consumidor, isso deverá 
resultar em uma redução 
média entre 6% e 7% na 
conta de luz.

No mês de fevereiro o 

governo anunciou que ago-
ra, em março, seriam desli-
gadas sete usinas térmicas 
com custo de geração acima 
de R$ 420 por megawatt-
hora (MWh). Posterior-
mente, foi decidida uma 
redução incluindo 15 usinas 
que geravam energia a um 
custo de R$ 250 por MWh. 
“Agora estamos anuncian-
do o desligamento das usi-
nas térmicas com custo de 
geração acima de R$ 211. 
Com isso, a partir de abril, 
entraremos em regime de 
bandeira verde. Ao adotar a 

bandeira verde, deixa-se de 
cobrar esse ônus. Mas este 
mês, a bandeira continua 
amarela”, disse o ministro.

Ao todo, em abril, 5 mil 
MW gerados pelas térmicas 
já terão sido desligados do 
sistema, o que representará 
uma economia total de R$ 
10 bilhões ao ano. Braga 
disse que, mantida a pre-
visão positiva da situação 
hidrológica, mais 2 mil MW 
gerados em usinas térmicas 
poderão ser desligados nos 
próximos meses. Todas 
essas decisões são tomadas 

durante as reuniões do Co-
mitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico, que avalia 
fatores como entrada de 
nova energia, capacidade 
dos reservatórios e com-
portamento de carga. “Não 
é apenas uma questão de 
redução de consumo. A  en-
trada da energia gerada em 
novas usinas, como as de 
Belo Monte, Jirau e Santo 
Antônio tem contribuído 
para o desligamento das tér-
micas”, finalizou Eduardo 
Braga, ministro das Minas 
e Energia.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica

Hoje, 04 de março de 2016, estamos na terceira 
semana da Quaresma, primeira sexta-feira do mês, é 
consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Já estamos 
no mês de março, e amanhã é o primeiro sábado, 
dedicado ao Imaculado Coração de Maria.

No dia 08, come-
moramos o Dia Inter-
nacional da Mulher e 
muitas manifestações 
deverão acontecer, as 
homenagens deverão 
ser bem variadas. Não 
esqueça de homena-
geá-las! Mais uma vez 
quero homenagear to-
das as mulheres, em 
especial minha mãe Miracy, minhas irmãs Ana e 
Dayanna, minhas sobrinhas Thaís Maria e Maria 
Rita, minha cunhada Rita, minhas tias, primas, 
amigas, colegas e todas as mulheres que fazem parte 
da minha história.

Parabéns a todas as mulheres, cantadas em ver-
sos e prosa, mulheres que labutam para sustentar a 
casa, que lutam por seus ideais, que denunciam as 
injustiças e que são verdadeiramente mulheres.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora  
ilumine todas as mulheres!

 VIGÍLIA PENITENCIAL
 

Hoje , na Igreja Se-
nhor dos Passos, aconte-
ce peloterceiro ano, uma 
Vigília Penitencial, a pe-
dido do Papa Francisco, 
em todas as Dioceses do 
mundo, haverá Celebra-

ção Eucarísitca de abertura, às 07:15 horas, presidida 
pelo arcebispo metropolitano dom Zanni Demettino 
Castro e na nossa Arquidiocese, a igreja Senhor dos 
Passos ficará aberta, até amanhã às 07:15 horas, quando 
acontecerá a Celebração Eucarísitca de encerramento.

Durante a Vigília, sacerdotes atenderão às pessoas 
que desejam se confessar, enquanto as paróquias, grupos 
e movimentos realizam seu momento penitencial. Em 
Roma, a Vigília será presidida pelo Papa Francisco.

Na nossa arquidiocese, todos são convocados a par-
ticipar de mais um momento penitencial de preparação 
para a Páscoa.

Portanto, aproveite esse momento de graça e fique 
algum tempo diante do Senhor da Vida que te chama à 
mudança de vida.

Rezemos cada vez mais pelo nosso Papa Francisco, 
por tantas iniciativas para o crescimento espiritual dos 
católicos no mundo inteiro.

 
PRESBÍTEROS ASSUMEM NOVA MISSÃO 

NA ARQUIDIOCESE

No final do ano que passou o arcebispo metropolita-
no Dom Zanoni Demettino Castro anunciou as mudanças 
em relação as funções assumindas pelos presbíteros para 
o ano de 2016.

As atividades pastorais já se iniciaram em muitas 
paróquias com a posse dos novos sacerdotes que iniciam 
sua missão entre eles o monsenhor José Nery de Almei-
da - Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
em Conceição do Jacuípe; os padres Arivaldo Aragão 
Vitória - Pároco da Catedral Metropolitana de Sant’Ana, 
Hipólito Gramosa dos Santos - Pároco da Paróquia São 

Parabéns prá você... 02 - Carlos Pita, 06 - Amando 
da Ressurreição, Erivaldo José dos Santos, Flávio 
Amaral e Leonardo Melo, 10- Johny Lima,  11- Cristiano 
Ribeiro, Josias Almeida e  Roberto Margotti  e  12- Ava 
Gaia Farias e Dr. Renato Pires.

Parabéns pela formatura...Ana  Elisa Parca, pela 
conclusão do curso de Direito, pela FAN – Faculdade 
Nobre, hoje.

Saudades eternas...do Pe. João Pedro Conrado, que 
partiu para Casa do Pai, no último dia 28/02.

“Eu quis misericórdia 
e não o sacrifício!”. 

Salmo 50.

João Paulo II em Feira de Santana, João Eudes Rocha de 
Jesus - Auxiliar Paroquial na Paróquia São João Paulo 
II, Edimundo Almeida dos Santos - Coordenador Arqui-
diocesano de Pastoral e Vigário Paroquia na Paróquia 
Senhor dos Passos, Leomário dos Santos - Administrador 
Paroquial da Paróquia Santo Antônio do Tanquinho em 
Tanquinho, João Carlos Magalhães - Vigário Paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Concei-
ção do Jacuípe e  Jeanderson Leite da Silva - Vigário 
Paroquial na Área Pastoral São João XXIII em Manaus 
na Amazônia.

Na manhã do dia 18 de janeiro , na sede da Cúria 
Arquidiocesana de Feira de Santana, o Arcebispo Me-
tropolitano Dom Zanoni Demettino Castro , deu posse 
ao novo Ecônomo da Arquidiocese Monsenhor Luiz 
Rodrigues Oliveira e ao Coordenador de Pastorais, Pe. 
Edimundo Almeida dos Santos. O chanceler padre Lu-
ciano Curvelo de Almeida realizou leitura do documento 
que foi assinado pelos nomeados após professarem a fé 
e juramento. O ato contou com a presença de inúmeros 
presbíteros, colaboradores da secretaria da Arquidiocese, 
religiosas, leigos, imprensa, pastorais e representante do 
Portal Fé Católica.

Parabéns a todos na nova missão. Que a Santíssi-
ma Trindade os ilumine e Senhora Santana os cubra de 
bênçãos.

MOMENTOS...

A CJC/TOA na madrugada de hoje realiza momento 
penitencial na Vigília Penitencial, juntamente com a paróquia 
da Catedral Metropolitana de Senhora Santana e no domingo, 
animarão Celebração Eucarística, às 17:00 horas, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana, seguida de reunião. / Acon-
tece, até domingo, a I Semana Penitencial, na paróquia Nossa 
Senhora das Graças, Cidade Nova, com celebrações eucarísticas, 
visitas a idosos, confissões, terço da misericórdia, celebração da 
cruz, adoração ao Santíssimo Sacramento, momento juvenil, entre 
outras, que contou com a participação dos padres Dalvir Zanata, 
Jardel Oliveira e Osvaldo de Oliveira. No domigo, às 07:30 
horas, saída da carreata da paróquia Nossa Senhora das Graças, 
em direção à Catedral Metropolitana de Senhora Santana, sendo 
que a concentração será às 08:00 horas na praça do Nordestino, 
para caminhada até a Catedral, onde às 09:00 horas acontecerá a 
Celebração Eucarística. Parabéns pela iniciativa!/ Acontece, de 
hoje a domingo, a comemoração do Jubileu de Ouro – 50 anos 
de realizações pela causa do bem do CECREMAM – Centro 
Cultural Récreo-Educativo Monsenhor Amilcar Marques, com 
programação no Templo-Escola Santa Rita de Cássia, na rua 
Senador Quintino, 1917, Eucaliptos. No convite, a frase do seu 
fundador de saudosa memória, o professor e poeta Antônio Ramos 
da Silva, conhecido como Ramos Feirense, que nos dizia: “O 
amor aos semelhantes se desenvolve pelo trabalho, se completa 
pela educação e se imortaliza pela cultura”. Participe!/ O Prefeito 
Municipal de Feira de Santana, Dr. José Ronaldo de Carvalho, 
esteve na manhã, do dia 24 de fevereiro, reunido com o Arcebis-
po Metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino 
Castro, para firmar junto à Igreja uma parceria de conscientização 
e combate ao mosquito Aedes aegypti. Várias doenças são prove-
nientes da picada do inseto, algumas com sequelas irreversíveis. 
A idéia é que a Igreja se mobilize junto ao poder público, com 
um trabalho de conscientização nos espaços de celebrações e 
encontros mais amplos da Arquidiocese. Uma equipe de técnicos 
se fará presente nestes momentos celebrativos, prestando escla-
recimentos sobre a abrangência e gravidade da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, e os meios de combatê-lo. Vamos juntos 
combater o mosquito./ No último dia 27 de fevereiro, aconteceu 
a Celebração Eucarística em Libras, na paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, presidida pelo  Pe. Gilmar Assis. Parabéns pela 
iniciativa./ A Cantar Produções e Eventos, produtora de shows 
católicos, tem realizado grandes eventos na nossa arquidiocese. 
Entre em contato e promova grandes momentos católicos em 
sua cidade. / Por todo o país, muitas publicações de artigos em 
jornais e revistas católicas têm colaborado na evangelização do 
nosso povo. Entre elas destaco: Mundo Jovem, Canção Nova, 
de Aparecida, A Ponte, Associação do Senhor Jesus, Arautos 
do Evangelho e Cidade./  Acesse www.fecatolica.com.br e veja 
também informações sobre a Paixão de Cristo 2016, em Feira de 
Santana, no Parque de Exposições, encenada pelo Grupo Teatral 
Renascer, nos dias 18, 19 e 20 de março, às 18:00 horas e durante 
a semana em outras cidades e no período de 19 a 26 de março , 
em Nova Jerusalém, Pernambuco.
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Nativa SPA
 Admiradas pelos seus cabelos sedosos e pele im-

pecável, as mulheres indianas sempre foram sinônimo 
de beleza. Inspirado nessa exuberância, O Boticário 
desenvolveu a nova linha Óleos Indianos que traz um 
portfólio completo com oito produtos de cuidados para 
cabelo e corpo. As novidades já estão 
disponíveis nas lojas, no e-commerce 
e com as revendedoras.

 Desenvolvidos para proporcionar 
mais força, nutrição e beleza, os produ-
tos também trazem, em suas fórmulas, 
ingredientes típicos do país, perceptíveis nas texturas 
e fragrância. “O Acorde Marigold traz a cremosidade 
floral do jasmim, o frescor especiado do cardamomo e 
o toque exótico e envolvente da Davana da Índia, uma 
das tradicionais oferendas nos rituais ao Deus Shiva, a 
divindade da transformação”, explica a gerente de cate-
goria Cuidados Pessoais de O Boticário, Aline Mori.

 

VARIEDADES - 05 

liciasilv@ibest.com.br

Natural de Feira de 
Santana-Ba, a atriz e conta-
dora de histórias musicadas, 
Neide Kocca será uma das 
atrações das comemorações 
de 451 anos da cidade do 
Rio de Janeiro. Ela vai se 
apresentar domingo,  às 16 
horas no Centro da Música 
Carioca Artur da Távola, no 
bairro da Tijuca, conforme  
publicação do G1.

 Nos espetáculos já 
realizados, Kocca,  que 

Atriz de Feira nos 451 
anos do Rio de Janeiro

também é arte-educadora, 
vem agregando música do 
universo infantil aos relatos 
de histórias de forma har-
mônica e divertida, possi-
bilitando aos ouvintes sentir 
importantes emoções como 
o bem-estar, o encantamen-
to, a alegria e curiosidade, 
vividos profundamente a 
cada narrativa. O evento 
faz parte do Domingo das 
Crianças.  (Clécia Aze-
vêdo).

Cunha, o retorno
André Navarro

Em uma semana atribulada para o 
deputado Eduardo Cunha, onde foi aceita 
a denúncia do Ministério Público Federal 
que o torna réu em ação penal perante o 
Supremo Tribunal Federal, impossível 
não comentar ou mencionar tal fato, 
mesmo já tendo expressado minha 
angústia em direcionar mais escritos 
ao nobre deputado e suas peripécias 
frente à presidência da Câmara dos 
Deputados.

Para o relator do julgamento, 
ministro Teori Zavaski, as provas são “robustas” e ali-
cerçam os depoimentos dos delatores, havendo indícios 
suficientes para abertura da denúncia e recebimento da 
ação penal. A defesa alega o óbvio: ele não conhecia 
nenhum dos delatores, que seu nome foi mencionado 
nas negociações de propinas como meio de coação e 
que todo o resto é mentira.

Triste cenário para o nobre e religioso legislador, 
que precisará de muitos cultos e missas para melhorar 
sua áurea espiritual e sua moral como presidente da Câ-
mara, agora réu na ação penal mais polêmica do Brasil 
da última década, sendo protagonista de encontros com 
lobistas do congresso e favorecido em contas bancá-
rias ocultas na Suíça. Eduardo Cunha não desaponta 
os jornalistas e colunistas políticos brasileiros, pois, 
como de costume, cumpre seu papel de “personalida-
de do ano” em termos de índole duvidosa, virá réu e 
ação penal, fica a beira de uma cassação de mandato e 
simplesmente opta por não renunciar seu posto.

Estamos, talvez, vislumbrando um bom exemplo 
de megalomania política, ou um estágio inicial de psico-
se desencadeada após tomar posse como presidente da 
Câmara, apesar de alguns acreditam ser o Congresso Na-
cional um manicômio disfarçado, onde os representantes 
da sociedade manifestam livremente suas personalidades 
adoecidas em desfavor do interesse público. Tal compor-
tamento é típico e padronizado, pois na semana passada, 
se manter no poder a qualquer custo é um mantra repetido 
todos os dias nas orações da Política, pedindo a Deus que 
lhes conserve em seus lugares, os absolva das cassações, 
processos, CPIs e lhes guardem os votos.

Para Cunha, indicamos duas soluções a curto prazo 
para amenizar as dores do indiciamento: contratar a atriz 
Glória Pires para treinar suas respostas nos depoimentos 
durante a ação penal; no mais, na falta dos cultos, ser 
auxiliado pelo babalorixá de Eike Batista e apostar em 
uma reconciliação com as divindades, pois 2016 à Deus 
pertence (neste momento, frio na barriga é um sintoma 
comum).

Aniversariantes: Hoje – Ana Lybia Sampaio  e Yolan-
da Melo, dia 5 – Milena Franco Abdul Hai, Luiz Eduardo 
Barreto Gomes, Lívia Barreiros da Silva e Tamy Leal,  dia 6 
– Paulo Parca, José Caetano Ricci de Araújo, Ivoílma Melo 
da Cruz, Crispiniano Carlos e Carlos Crispiniano Silva 
Nunes,  dia 7 – Zuleide Cerqueira Bullos, Virginia Eliza 
Azevedo, Nagib Dahia, Iran Vivas e Bianca Catapano, dia 
8 – Natália Rios de Carvalho e Carvalho, Larissa Morais, 
Anderson Clay Oliveira, Fernando Henrique Chagas e La-
rissa Costa, dia 9 – Thaís Cabral Mascarenhas, Alexandre 
Freire, Antônio Pedro Gantois e Deborah Duarte e, dia 
10 – Paulo Guimarães, Mateus e Tadeu Paim. 

Bloco Bacalhau na Vara 2016
A diretoria do Bacalhau na Vara, o tradicional 

e mais antigo bloco da folia momesca de Feira de 
Santana, informa que o desfile acontece no sábado 
da Micareta, dia 30 de abril, a partir das 13 horas, 
com animação da cantora Dilma Ferreira, convida-
dos e a banda Alegria-Alegria. Mais informações 
pelo telefone (75) 3221.1120.

 O jovem José Ferreira Soares Neto, que cola grau no 
curso de Medicina Veterinária, pela Faculdade de Tecno-
logia e Ciências - FTC. Na programação: Culto dia 11, 
às 20 horas, no Auditório da FTC e no dia 12 (sábado), 

solenidade de Colação de Grau, às 20 horas, no Pátio da 
Faculdade. Neto é um atuante e competente colaborador 

na Clínica CLAMEVE há muitos anos.

Feijoada NoiteDia
A Feijoada NoiteDia, famosa prévia da Micareta 

de Feira, acontece no dia 19 de março, às 13 horas,  na 
Mansão 888. As camisas já estão à venda no Balcão MIX 
do Boulevard Shopping, no AQI Ingressos, também do 
Boulevard Shopping e no Arnold Silva Plaza.

As atrações da badalada e animada festa são: Léo 
Santana, Galeguinho, Pagode do Segredo e DJ Gandola, 
com participações especiais de Aladin, Neto Barretto e Igor 
Salles. Mais informações pelo telefone: (75) 3223-6150.

Convite
A Academia de Letras e Artes de Feira de Santana 

convida para a solenidade de Abertura do Ano Acadê-
mico 2016, dia 17, às 19 horas, no Auditório do Centro 
Universitário de Cultura e Arte - CUCA. Na ocasião, 
serão empossados os recipiendários: Markus Vinícius 
Borges dos Santos, Maria José Negrão dos Santos, 
Ana Pereira de Cerqueira, Joselito Falcão de Amorim, 
Maurício Savino e Diva Moreira da Silva.

Camarote DJ Agenor 2016
Thiaguinho, Marcia Fellipe, É o Tchan e Jota Quest 

são algumas das atrações já confirmadas para o Camaro-
te DJ Agenor na Micareta de Feira 2016, que acontece 
entre os dias 28, 29, 30 de abril e 1 de maio.

DJ Agenor tem outras 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.

Empório Cervejas Especiais
Após dois meses de reforma e reestruturação, o 

Empório Cervejas Especiais, da dupla de irmãos sócios 
Gustavo e Eduardo Peixoto e Daniel e Luciano Portugal, 
voltou a funcionar ontem.

 Com um projeto do arquiteto Gleidson Monteiro, 
premiado na Casa Cor Feira de Santana, o Empório Cer-
vejas Especiais ganhou ambiente inspirado nos melhores 
bares de cervejas internacionais e vem preencher uma 
lacuna que existia em Feira de Santana, o de ambientes 
diferenciados para apreciadores das melhores cervejas do 
mundo. No Empório é possível encontrar os mais variados 
estilos, desde as conhecidas cervejas Pilsen, até cervejas 
elaboradas por monges belgas ou holandeses; passando 
pelas aromáticas e saborosas India Pale Ale (IPA) e as 
escuras Stout e Porter com sabores de café e chocolate. 
Visando atender as solicitações dos antigos clientes e 
atrair novos, o Empório aumentou suas opções de bebi-
das, contando agora também com vinhos, drinks especiais 
e destilados. A cozinha passa a contar com mais opções 
de petisco, tira-gostos e pratos principais. O Empório 
Cervejas Especiais fica localizada na Rua São Domingos, 
n.º  588, Ed. Atmosfera, no bairro Santa Mônica. 

Os irmãos Romário Kleyber e Raimar Kleyton Queiroz de 
Jesus, formandos no curso de Administração, pela UNI-
FACS, turma 2015.2, com solenidade a ser realizada no 
dia 12, às 20 horas, no Auditório do Colégio Padre Oví-
dio, para alegria e orgulho dos seus amigos e familiares, 

especialmente os pais Raimar e Gicélia, as irmãs Leidiene 
e Marquenia, Vanessa (esposa de Romário) e o filhinho 

Henry Kleyber. Em seguida a solenidade acontece o Baile 
no Salão de Eventos da Gelateria Italiana. 

Batizado da pequena Maria Eduarda, filha de Juliana e 
Diego Xavier e netinha do casal Alfreda e Adelmário Xa-
vier, que aconteceu na manhã do dia 21 de fevereiro, na 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Av. João Durval 

Carneiro. Após receber o sacramento Maria Eduarda teve 
direito a linda festa de aniversário no Challet Eventos.
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É isso que ele gosta...
É isso que ele quer!

Vamos acabar com 
essa alegria.

Esse mosquito MATA!

Ou todos se unem, 
ou muitos podem 

sofrer.

O projeto de pavi-
mentação e requalifica-
ção de vias nos bairros 
do Comércio e Calçada, 
em Salvador, foi tema de 
reunião entre Mauricio 
Mathias,   titular da Di-
retoria do Centro Antigo 
de Salvador (Dircas/
Conder)   e a diretoria 
da Associação dos Em-
presários do Comércio 
(Aecom). O encontro 
ocorreu na sede da Dir-
cas, no Pelourinho, no 

“‘Jonas e o Cir-
co sem Lona”  filme  
baiano com apoio do 
Fundo de Cultura da 
Bahia(FCBA) está 
entre os sete selecio-
nados para a mostra 
competitiva oficial de 
documentários do 28º 
Festival Cinélatino –  
Rencontres de Toulou-
se, que será realizado 
na França, no período  
de 11 e 20 deste mês.  O 
documentária é apoia-
do via Fundo de Cul-
tura da Bahia (FCBA), 
mecanismo de fomento 
à cultura administrado 
pelas secretarias es-
taduais de Cultura  e 
da Fazenda  por meio 
do edital Mobilidade 
Cultural.

No documentário  
a história de Jonas, um 
menino de 13 anos que 
sonha em manter vivo 
o circo criado por ele 
no quintal de sua casa, 
enquanto enfrenta o 
grande desafio de cres-
cer. Foi filmado durante 
um ano, na Região Me-
tropolitana de Salvador 
(RMS), e mostra o en-
contro entre a diretora 
e o personagem, Jonas 
Laborda, numa narra-
tiva poética que reflete 
sobre o fim da infância 
e sobre o que fazemos 
com nossos sonhos 
quando crescemos.

O projeto foi reali-
zado em distintas eta-
pas, desde a concepção 
e início das filmagens 

O Hospital Geral Ro-
berto Santos (HGRS) em 
Salvador, depois de  12 
anos, voltou a realizar ci-
rurgia bariátrica, o que 
ocorreu n o dia 26 de feve-
reiro. A cirurgia  foi feita 
por uma equipe formada 
por sete profissionais - três 
médicos, três anestesistas e 
um residente em anestesia 
-, liderada pelo cirurgião 
Leonardo Vinhas, e assisti-
do pelo chefe de cirurgia do 
hospital, Leonardo Canedo. 
Explicou  o cirurgião que  a 
intenção da equipe é fazer 
as cirurgias bariátricas no 
Roberto Santos, obede-
cendo a lista de pacientes 
do Centro de Referência 
Estadual de Assistência ao 
Diabetes e Endocrinologia 
(Cedeba)

“Esta foi a primeira 
feita por videolaparoscopia 
e durou 50 minutos. O pa-
ciente Rodrigo Pereira dos 
Santos, 32 anos, residente 
no Nordeste de Amaralina, 
em Salvador, pesava 148 
quilos” . A cirurgia bariá-
trica é destinada a pessoas 
diagnosticadas com obesi-
dade mórbida. “Feita por 

No HRS primeira cirurgia bariátrica por videolaparoscopia 

videolaparoscopia, técnica 
mais moderna e menos 
invasiva, deixa o paciente 
mais confortável, tendo 
uma recuperação tranquila 
e sem os problemas que po-
deriam ser ocasionados se a 
cirurgia fosse realizada por 
corte. Além disso, o pacien-
te fica menos dias internado 
e retorna rapidamente aos 
seus afazeres”, ressaltou 
Leonardo  Vinhas.

Admirço Lima Filho,  

chefe do Setor de Anes-
tesia do HGRS,  explicou 
que  primeiro o paciente 
é monitorizado e na sequ-
ência é feita a anestesia 
geral. Depois o médico faz 
o primeiro furo no local 
do umbigo, onde introduz 
a câmera de vídeolaparos-
copia, seguido de mais três 
furos pequenos - por volta 
de um centímetro - para a 
introdução da câmera. A 
bariátrica reduz o volume 

do estômago e muda o trân-
sito intestinal. “A vantagem 
da cirurgia por vídeo é que 
não existe grande incisão 
e a recuperação é bem 
melhor”.  Fizeram parte 
da equipe os médicos ci-
rurgiões Leonardo Vinhas, 
Adriano Rios e Luiz Sérgio 
Pereira; os anestesistas José 
Admirço Lima filho, Carlos 
Kleber de Oliveira e Hugo 
Dantas; e o residente Rogé-
rio Souza.

Filme com apoio do Governo do 
Estado em festival na França

– de forma indepen-
dente de  financiamento 
do estado ou qualquer 
patrocínio para a sua 
produção até a finali-
zação, em outubro de 
2015, na Argentina. 
Ao longo do processo, 
o filme passou por al-
guns fóruns e mercados 
importantes no mundo, 
e conquistou prêmios 
e apoios que são da 
maior relevância para 
o circuito de documen-
tários, como o Doc-
Montevideo, DocBue-
nosAires, Atlantidoc e 
DocsBarcelona.. 

 O filme ‘Jonas 
e o Circo sem Lona’ 
foi apresentado ainda 
como Work in Pro-
gress, em 2014, no Vi-
sions Du Réel, outro 
renomado festival de 
documentário em nível 
mundial, realizado em 
Nyon, na Suiça. Exibi-
do em sessão fechada 
para curadores de fes-
tivais, distribuidores e 
representantes de ca-
nais, que opinam sobre 
a obra em processo, 
o filme ficou entre os 
quatro projetos sele-
cionados. Em 2015, 
também foi seleciona-
do para a First Appea-
rance Competition do 
International Docu-
mentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA) 
- o principal festival 
de documentários do 
mundo, realizado na 
capital da Holanda.

Comércio de Salvador tem projeto de requalificação
dia 25 do mês passado. 
O Projeto Pelas Ruas do 
Centro Antigo, lançado 
pelo do Governo do Es-
tado, tem como meta a 
melhoria da infraestrutura 
urbana em 267 ruas da 
capital, formada por 11 
bairros. A iniciativa tem a 
parceira do governo fede-
ral, por meio do Plano de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC 2) Pavimentação. 
Serão investidos R$ 124 
milhões.

Manoel Castro, pre-
sidente da Aecom e em-
presário do comércio des-
de 1963, ressalta que o 
projeto irá proporcionar 
a recuperação do bairro, 
tradicional área comercial 
da cidade. “Finalmente, o 
Comércio será contempla-
do com uma obra dessa 
amplitude. Nossa expecta-
tiva é que as intervenções 
melhorem a economia 
local”, disse. O proje-
to foi dividido em cinco 

lotes, totalizando 267 
vias. Atualmente, estão 
sendo executadas obras 
nos bairros da Saúde, 
parte do Santo Antônio 
Além do Carmo, Co-
mércio, Dois de Julho 
e Conceição da Praia. 
No lote 1, que abrange 
os bairros do Comércio 
e Calçada, estão sendo 
aplicados recursos de 
R$ 28,2 milhões para a 
execução dos serviços 
em 55 vias.
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Cintia Portugal

Cólica do Lactente
Um dos sintomas que mais causam ansiedade aos 

pais nas primeiras semanas de vida são as cólicas do 
lactente. Acredita-se que estão associadas à imaturidade 
gastrointestinal dos bebês, mas também se considera a 
possibilidade da influência de fatores emocionais. 

As principais características da cólica do lactente 
são:
* Aparece em torno da segunda semana de vida e pode 
persistir até os 4 meses;
* Pode durar horas, e geralmente aparecem no final da 
tarde e início da noite;
* Têm um choro forte, associado a irritação, agitação, 
além da popular “espremedeira”.                            
Como ajudar o seu bebê com cólica:
* Mantenha a calma e tenha um ambiente tranquilo! 
A ansiedade dos pais só aumenta a irritabilidade do 
bebê;
* Faça movimentos com as pernas do lactente como se 
ele “pedalasse em uma bicicleta”;
* Massagear a barriguinha com movimentos circulares, 
em sentido horário;
* Colocar compressas mornas sobre a barriga do 
bebê;
* Deitá-lo de bruços, sobre o abdômen ou sobre o an-
tebraço dos pais;
* Um banho morno também ajuda a relaxar o seu pe-
queno.

Não há comprovação científica de que as medi-
cações anti-gases sejam eficazes. Têm sido utilizados 
probióticos, em alguns casos, com boa resposta tera-
pêutica. 

O importante é manter a calma e lembrar que muito 
carinho e paciência serão fundamentais para superar a 
cólica dos nossos pequenos lactentes. 

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

De autoria do vereador 
Tom (PTN), o projeto de lei 
nº175/15  que dispõe sobre 
o percentual de caixas e o 
tempo de atendimento aos 
consumidores em estabeleci-
mentos comerciais, foi apro-
vado em segunda discussão  
na sessão de segunda-feira, 
na Câmara de Vereadores de 
Feira de Santana. O projeto 
contou com as abstenções dos 
vereadores Gerusa Sampaio 
(DEM) e Carlito do Peixe 
(DEM). Segundo a matéria, 

Número de caixas e tempo de 
atendimento em supermercados

os estabelecimentos comer-
ciais denominados de hiper-
mercados, supermercados, 
atacadistas ou congêneres de 
Feira de Santana, que tenham 
acima de 10 funcionários, 
ficam obrigados a manter, no 
setor de caixas, funcionários 
em número compatível com o 
fluxo de consumidores.

Pelo projeto ficam asse-
gurados os seguintes percen-
tuais de caixas em funciona-
mento: 100% dos caixas no 
período do 5° ao 10° dia 
útil de cada mês, e de igual 

forma nos dias que antece-
dem os feriados prolongados, 
principalmente Páscoa, Dia 
das Mães, Dia dos Pais, São 
João, Natal e Ano Novo. Nos 
demais dias do mês 80% do to-
tal de caixas. Ainda de acordo 

com a proposta, o atendimento 
ao consumidor no setor de cai-
xas, deverá ocorrer em até 20 
minutos em dias normais e até 
30 minutos do quinto (5°) ao 
décimo (10°) dia útil de cada 
mês, e de igual forma nos dias 
que antecedem os feriados 
prolongados, principalmente 
Páscoa, Dia das Mães, Dia 
dos Pais, São João, Natal e 
Ano Novo.

Os períodos de que tratam 
a matéria serão delimitados 
pelos horários 
de ingresso 
e saída do con-
sumidor no setor 
onde estão instala-
dos os caixas. Os 
estabelecimentos 
deverão dispo-
nibilizar ainda 
aos consu-
m i d o -

res, ao aden-
trar os setores onde 

estão instalados os caixas, 
sistema de controle de horário 

de atendimento, através de 
bilhetes ou senhas, onde cons-
tarão impressos os horários de 
início da espera e o horário do 
atendimento nos caixas, para 
efeitos do controle de tempo 
total de espera. Ao estabele-
cimento comercial que não 
cumprir esta lei serão aplica-
das as seguintes penalidades 
administrativas:

I - Advertência na primei-
ra infração; II - Multa no valor 
de R$ 1 mil que será dobrada 
na reincidência; III - Cassação 
do alvará de funcionamen-
to a partir da reincidência 
da multa. As denúncias dos 
consumidores, devidamente 
comprovadas, serão feitas 
diretamente ao PROCON, 
podendo este, de ofício, autuar 
o estabelecimento infrator, 
zelando pelo cumprimento 
desta lei.

Esses estabelecimentos 
terão também o prazo de 120 
dias, a contar da publicação 
desta lei, para adaptar-se às 
suas disposições. Serão re-
passados à  Casa de Saúde 
Santana de Feira de Santana, 
50% do valor auferido com 
a aplicação de multa de que 
trata esta lei.

Peça teatral mostra importancia da leitura
“Leituras e Travessuras é 

uma Gostosura“,  espetáculo 
infantil, estreia amanhã, às 16 
horas,  no Teatro Margarida 
Ribeiro, onde voltará a ser en-
cenado domingo, no mesmo 
horário. Escrita pelo experien-
te ator e diretor Sonnycleibe, 
o espetáculo voltado para o 
público infantil, conta uma 
bela história sobre o Reino da 
Leitura. Nessa fabula, Violeta 
é uma doce menina que, em 
sonhos, viaja ao encantado 
mundo das letras e vive  uma 
grande aventura  ao lado do  
boneco Calicote, seu amigo, e 
juntos,  descobrem um  grande 
problema no reino:   o sumiço 
de algumas letas do alfabeto.

Logo começam a encontrar 
alguns amigos , personagens de 
livros: Pedrinho,  Ciranda, 
Marinheiro e  Cigana e unindo 
forças procuram  um plano para 

destruir as maldades do perver-
so feiticeiro Ferrugem,  que está 
ameaçando a Rainha do Reino 
da Leitura, de capturar todas 
as letras  e destruir os livros e 
histórias. Destaca Sonnycleibe 
que o objetivo do espetáculo  é 
despertar na criança o interesse 
pelo maravilhoso mundo da 
leitura.  “A temática na peça  
propõe um resgate da leitura, 
das brincadeiras populares, da 
importância de  aprender um 
novo idioma, do valor de um 
profissional tradutor ,cantigas 
de roda,  e a importância da 
amizade e da união na cons-
trução da cidadania”, ressalta 
Sonnycleibe.

Ele destaca ainda que “o 
mundo do faz de conta é o que 
permeia a infância, e a magia 
desse mundo imaginário ajuda 
no desenvolvimento intelec-
tual e físico da criança”.  Por 

conta disso a importância do 
espetáculo “Leituras e Traves-
suras, é uma Gostosura” para a 
criançada. O espetáculo conta 
com os atores: Bianca Silva, 
Matheus Daltro,  Joedson  Fon-
seca, Lay Cerqueira, Adalberto 
Costa,  Joseanne Macedo, 
Sonnycleibe  e Maelen Souza. 
Autor: Sonnycleibe Guedes.  
Direção – Sonnycleibe e Joe-
dson  Fonseca. Administração 
- Adalberto Costa. Iluminação- 
Gilson Carvalho.  Coordenação 
- Joedson  Fonseca. Sonoriza-
ção- Sonnycleibe. Assistentes 
de produção- Joelma Fonseca, 
Hildete Costa e Ivonete Costa. 
Além das apresentações de 
amanhã e domingo, no Tea-
tro Margarida Ribeiro, às 16 
horas, a peça será apresentada 
através do Projeto Escola nos 
dias 11 e 18 de março, às 10 e 
16 horas.

O jovem elenco da peça “Leituras e Travessuras é uma Gostosura“, amanhã no Margarida Ribeiro.

“Encontros e despedi-
das” e é nesta música de 
Milton Nascimento e Fernan-
do Brant que encontramos 
a idéia de ir e voltar, um 
movimento constante vivido 
em Feira, onde todo dia é dia 
de feira: “mande notícia do 
mundo de lá diz quem fica... 
Me dê um abraço, venha 
me apertar tô chegando...”. 
Por volta do século XVIII, 
já circulavam na vila de 
Sant”Anna os tropeiros e 
vaqueiros que vinham das 
regiões próximas e de outros 
estados  trazendo seus pro-
dutos em caçuás* (palavra de 
origem tupi, caçuá é o cesto 
de vime ou cipó que serve 
para carregar mantimentos e 
é transportado por animais de 
carga no interior do nordeste 
brasileiro). “E assim chegar e 
partir...”. Sigamos por estra-
das, trilhos e linhas”:

Em 1873, a Vila passou 
à cidade com o nome Cidade 
Comercial de Feira de San-
tana, surgiu, então, em 1876, 
a Estação de trem: “Todos os 
dias é um vai e vem a vida se 
repete na estação... Tem gente 

“DIZ QUEM FICA... ME DÊ UM ABRAÇO, 
TÔ CHEGANDO”.

que chega pra ficar, tem gente 
que vai pra nunca mais...”, e 
assim como na música “ a vida 
se repete na estação”:            

[...] “Tem gente que vai 
e quer voltar/ Tem gente que 
veio só olhar, a exemplo do  
Micareta feirense, no grito do 
folião: [...]” coisa que gosto é 
poder partir sem ter planos”, 
“melhor ainda é poder voltar 
quando quero”.Quer uma lem-
brança da “Princesa”   durante 
o  vai e vem? Abrace-a. “E 
assim chegar e partir...”. Na 
Estação Rodoviária, um dos 
cantos de encontros e despe-
didas, o ônibus que chega, 
tal qual a canção de Milton 
e Brant, é o mesmo (trem) 
ônibus da partida/ e” todos os 
dias é um vai e vem, a vida se 
repete na estação.”

O Terminal Rodoviário 
fica na Avenida Presidente Du-
tra e foi construída no período 
(1964-1967) que o prefeito da 
nossa cidade era o Professor 
Joselito Falcão de Amorim, 
eleito pela Câmara Municipal,  
ele durante seu governo foi o 
responsável pelas seguintes 
realizações: a construção do 

Ginásio Municipal; o início 
da obras do estádio “Jóia 
da Princesa”; a elabora-
ção do 1º Plano Integrado; 
Inauguração do Museu Re-
gional, “tem gente que veio 
só olhar”, como a marcante 
presença do artista plástico 
Di Cavalcanti; “ tem gente 
que vai pra nunca mais”, e 
assim  pensando nesta via-
gem construiu o  Cemitério 
São Jorge ; “Mande notícias 
do mundo de lá...(da zona 
rural), e “iluminou” o Dis-
trito de Maria Quitéria. Aqui, 
Amorim fundou as escolas: 
Ana Brandoa; João Barbosa 
de Carvalho; General Osório; 
Ernestina Carneiro; Edelvi-
ra de Oliveira e Agostinho 
Fróes da Mota; Instituição 
do Brasão e Bandeira do 
Município pela lei 507, de 
1964; Inaugurou do Parque 
de Exposição João Martins 
da Silva, o Fórum Filinto 
Bastos, o Colégio Estadual, 
o DERBA, e a construção 
do Conjunto (Bairro) Cidade 
Nova.

Joselito Amorim passou 
pelo Golpe de 1964, e ficou: 
“tem gente que chega pra 
ficar”, na história de Feira de 
Santana, na nossa vida e na 
vida de quem chegar: “me dê 
um abraço, venha me apertar... 
Tô chegando”, com ou sem 
caçuá, pois [...] “a Plataforma 
dessa estação é a vida desse 
meu lugar... É a vida”.
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Micareta de Feira 2016

30/04

01/05

Retorno 
Após longo, período de férias, para alguns quase intermináveis, estou de volta, para a alegria de uns e 

tristeza de outros, com sempre. Soubemos que um grupo liderado por J.R, L.F, N.V, R.A, e C.G, fez festa 
em um bar da cidade, comemorando em bom tom, a nossa ausência que para eles seria definitiva, mas para 
a tristeza desses radicais xiitas, estou de volta e muito bem: corado, saudável e bem mais precavido contra 
essas aves daninhas que se fazem passar por bons amigos. Felizmente não tivemos noticia da participação 
do professor do Jardim Cruzeiro nesse malfadado movimento o que é até de se estranhar. Estaria ele fora da 
cidade, como eu, ou, já cansado das derrotas que sempre lhe infligimos, teria desistido de continuar a sua luta 
Quixotesca e grotesca, contra esta nobre coluna, que representa a paz para muitos e um desafio constante  
para os que estão do lado errado! Tenho dito!

Água límpida e potável 
O combate ao mosquito aedes aegypti em Feira de 

Santana parece que não está sendo levado à serio pelas 
autoridades. Querem um exemplo insofismável: na rua 
Cordeirópolis, Mangabeira, onde está sendo construída 
a Avenida Ayrton Senna, uma enorme tanque cheio de 
água é um belo cenário e criadouro para os mosquitos 
que transmitem dengue, zika e chikungunya. Enquanto isso devido à pista da Ayrton a nascente foi deslocada e a 
garotada colocou dois canos dos quais a agua continua jorrando em profusão. É isso mesmo, em muitos lugares o 
povo luta por uma latinha de agua, aqui se desperdiça  milhares de litros de água potável diariamente. Lamentável 
que não surja uma só pessoa preocupada com o assunto, pelo menos um vereador. Chega a doer o coração ver ta-
manho desperdício. Ali poderia ser implantado um sistema de abastecimento para aquela parte da cidade com uma 
tarifa módica. A não ser que devido o abastecimento ser feito pela Embasa isso não seja permitido, mas valeria uma 
explicação da empresa ou de alguma autoridade municipal. Água em qualquer parte do planeta é PRIORIDADE!

É de Casa
Inaugurado na ul-

tima sexta-feira o Res-
taurante e Lanchonete  
É de Casa, na aveni-
da Ayrton Senna que 
nunca deveria ter esse 
nome pois esse grande 
campeão nunca esteve 
em Feira de Santana. 
Indiscutível que ele foi 
um extraordinário pi-
loto de formula Um, 
mas há nomes locais 
que mereciam ser ho-

menageados. Quanto ao bar e restaurante É de Casa é um ambiente de alta qualidade onde há boa musica ao 
vivo, tira-gostos, bebidas variadas sob a direção da competente e atenciosa, Edileuza Freitas  de Oliveira  . De 
terça-feira a domingo um local que  você pode e deve frequentar com a família e amigos! 

Roque Sena

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

QUEM MORRE VIVE DE NOVO?
Meus amigos há sempre uma preocupação, uma 

esperança, uma fé para determinadas civilizações e 
para determinados povos no tocante à morte.  Existe 
sempre incógnita: Há vida após a morte? Eis questão!  
Morrendo o varão corajoso pode ele viver novamente? 
Perguntou o patriarca Jó há uns 3.500 anos atrás (Jó 
14.14). Esta pergunta  tem deixado a humanidade per-
plexa já por milênios. No decorre das Eras as pessoas 
em todas as culturas pensaram neste assunto e desen-
volveram diversas teorias.

Os cristãos creem em céu e inferno. Os hindus 
creem em reencarnação. O conceito muçulmano diz: 
Cremos que haverá um dia de julgamento após a morte 
quando se comparecerá perante Deus. Segundo a crença 
Islâmica, Alá avaliará então a vida que cada pessoa 
levou e a enviará ou ao paraíso ou ao inferno de fogo! 
Segundo Ronald Berndt, da Universidade da Austrália 
Ocidental, aborigens australianos acreditam que os 
seres humanos são espiritualmente indestrutíveis. Entre 
muitos católicos e protestantes na África Ocidental, por 
exemplo, é costume cobrir os espelhos quando alguém 
morre, para que ninguém olhe o espirito do falecido.

O certo, meus amigos é que não importa qual seja 
a sua formação cultural  ou religioso , a morte é uma 
realidade  que precisa ser enfrentada. Essa questão, 
portanto envolve você de forma bem pessoal. É bom 
que você pense bem nesse assunto!

E AINDA ESTÃO “NA LUA DE MEL”
Mal as empresas  de transporte coletivo(Rosa e 

São João)  iniciaram os  objetivos da  concessão oficial  
para exploração dos  serviços de transporte coletivo da 
cidade( em janeiro deste ano),os primeiros problemas  já 
aparecerem.A carta aberta ao público,de autoria da empresa  
“Rosa”  não foi apenas um simples sinal de descontenta-
mento, mas,  um  sinal de alerta bem visível( foi um sinal 
amarelo)  que ela poderá  desistir  da prestação dos servi-
ços de transporte coletivo,tendo inclusive  informado que 
está sem pagar  obrigações fundiárias(FGTS);obviament
e,alegando insuficiência financeira para honrar  todos os 
pagamentos  sociais dos trabalhadores.Se ainda na fase de 
“lua de mel”  está assim, imaginem quando acabar a  “lua 
de mel” entre a  prefeitura e  as empresas.Um  dos  princi-
pais problemas  teria sido o pagamento  da verba do vale 
transporte,  diretamente no contracheque dos servidores 
municipais,quando   os empresários esperavam que essa  
verba   fosse utilizada pela prefeitura na compra de cartões   
do  transporte coletivo dos servidores  municipais,que teria 
sido compromisso  do prefeito José Ronaldo quando da 
assinatura dos  contratos de concessão e principalmente 
devido a  disposição dos empresários em socorrer o mu-
nicípio  durante o período em que houve um colapso  das 
antigas concessionárias,já que com o dinheiro em mãos  os 
servidores poderiam desviar a finalidade  de uso do dinhei-
ro estritamente vinculado ao  uso no transporte coletivo,  
como poderiam  usar nos transportes  clandestinos  e  com 
isso promovendo  a inviabilidade  do sistema convencional. 
Este é um imbrólio que só será resolvido se o bom senso 
funcionar e as partes  diretamente interessadas(Empresas, 
Prefeitura e Sindicato dos trabalhadores rodoviários) 
se despirem de vaidades para discutir e chegarem a um 
consenso que seja bom para os envolvidos.Se não houver 
renuncias  dos envolvidos e as  empresas baterem em 
retirada,todos sairão perdendo(Prefeitura,Empresas, tra-
balhadores e usuários)
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CUIDADORA DE IDOSOS 
Com larga experiência e referência. 

Fazer contato através do telefone (75) 9 9123-1625.

Um dos maiores ído-
los da história do cinema 
mundial,- ator e produ-
tor -, com a presença em 
filmes inesq1ueciveis do 
público, caminha para os 
100 anos de idade. Kirk 
Douglas, nome artístico de 
Issur Danielovitch, nascido  
em  Nova Iorque, em  9 de 
dezembro de 1916. De ori-
gem  judaica e pai do ator 
Michael Douglas  ele é am-
plamente considerado pela 
critica especializada como 
um dos melhores atores da 
história do cinema. Nas-
ceu Issur Danielovitch na 
localidade de Amsterdam, 
estado de Nova Iorque, filho 
de Bryna (“Bertha”) San-
glel e Herschel (“Harry”) 
Danielovitch, um homem 
de negócios. Seus pais eram 
imigrantes judeus originá-
rios da localidade de Cha-
vusy (Mahilou/Mogilev), 
então Império Russo, hoje 
Bielorrússia.

No lar a família se 
comunicava em iídiche.
Seu tio paterno, que havia 
emigrado antes, usava o 
sobrenome “Demsky”, que 
a família de Douglas adotou 
logo após se estabelecer nos 
Estados Unidos. Seus pais 
adotaram legalmente os 
prenomes Harry e Bertha. 
Douglas cresceu conhecido 
como “Izzy Demsky”, mas 
trocou legalmente de nome 
para “Kirk Douglas” antes 
de ingressar na Marinha 
durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Na St. Lawrance Uni-
versity, Douglas fez parte 
da liga de boxe. Para tentar 
conseguir uma bolsa de es-
tudos, entrou para um grupo 
de atuação. Seus talentos o 
pegaram despercebido — 
recebeu a bolsa junto com 

POESIAS 
 

ESCONDERIJO

Vou deixar a candeia acesa
Ali sobre a mesa
Pra te iluminar...
Na lareira as chamas vermelhas
Do fogo, do frio
A te espreitar...

No recanto da beira do canto
Uma nobre cadeira
Pra você sentar
E no alto do fundo do teto
Um cofre secreto
Pois lá vou estar...

NOITE

Noite... tu és dona do silêncio
De loucuras e momentos
Momentos de solidão
Espia se a lua hoje te vê 
Levanta o véu da ironia
Cobre tua cama vazia
Noite és o oposto do dia
Mas te cantarei em poesia
Com rimas suaves pequenas 
Por seres tão quieta e serena.

Autora: Anna Karenina
Do livro - METAMORFOSE 

A UM RAMO DE ACÁCIA

Ramos de acácia (pingo de ouro)
Num tacho de cobre;

Sopro de brisas não permitidas,
dores retorcidas,
cipós trançados,
ternuras, clarões.
Tinha tanta coisa pra contar...

FRAGILIDADE

Ideias embaraçadas
rosto suado
e aquela dor
- vontade de lembrar,
querendo esquecer.

Autora: Irma Amorim
Do livro - LENÇO PERFUMADO 

INSONIA

O silencio da alma
Mistura-se com o silencio da noite.
Chega a assustar o barulho do choro.
No silencio da noite
Ouço passos da formiga,
Que passei procurando lágrimas doces.
Que cai da face como cristais salgados
Decepcionada, ela adormece.
No silêncio da noite.

VISÃO POETICA

Minha visão poética
Tem temas diversos.
E um deles é o homem perverso
Que maltrata o rio,
Machuca a flor,
Polui o solo.
Quanto desamor!

Autora: Joana Morbeck
Do livro - INQUIETUDES: 

Poesias e Reflexões.

Kirk Douglas – um exemplo para os jovens de hoje
uma atriz que viria a ser 
conhecida como Lauren 
Bacall.

 Serviu na Marinha dos 
Estados Unidos no  Segun-
da Guerra Mundial de 1941 
até o  fim, em 1945. Depois 
da guerra, voltou para Nova 
Iorque e começou a atuar no 
rádio e em comerciais de 
televisão, enquanto tentava 
entrar para a Broadway. 
Douglas recebeu a ajuda 
da atriz Lauren Bacall ao 
obter seu primeiro papel no 
filme The Strange Love of 
Martha Ivers (1946), estre-
lado por Barbara Stanwyck. 
Em 2011, entregou à atriz 
Melissa Leo o Óscar de me-
lhor atriz coadjuvante pelo 
filme The Fighter tendo sido 
uma das aparições mais 
marcantes da 83ª edição do 
prêmio.

Kirk Douglas recebeu 
três indicações ao Óscar 
por seu trabalho em Cham-
pion (1949), The Bad and 
the Beautiful(1952 e Lust 
for Life (1956). Neste úl-
timo interpretou o pintor 
Van Gogh. Não ganhou 
nenhum, mas recebeu um 
Óscar especial em 1996 por 
“50 anos de modelo moral 
e criativo para a comunida-
de cinematográfica.”. Nos 
anos 1950 foi o protagonis-
ta de vários outros filmes 
clássicos, como Ulisses ou 
ainda a sua inesquecível 
interpretação do marinheiro 
Ned Land na produção dos 
Estúdios Disney “20.000 
Léguas Submarinas”.

Em 1960 estrelou o 
épico clássico Spartacus, no 
qual também foi o produtor. 
A direção ficou com Stanley 
Kubrick depois que Douglas 
demitiu o veterano Anthony 
Mann, que já havia realiza-
do metade das filmagens. 

Douglas comprou os 
direitos de “Um 
estranho no 
ninho” na 
década de 
60,  mas 
acabou re-
passando-
os para seu 
f i lho Mi-
chael, que 
p r o d u z i u 
o filme nos 
anos 70 com 
extremo sucesso. 
Kirk foi casado 
duas vezes, primei-
ro com Diana Dill 
(em 2 de novembro 
de 1943, divorciados em 
1951), com quem teve dois 
filhos, o ator Michael 
Douglas e o pro-
dutor Joel Dou-
glas. Com sua 
segunda es-
posa, Anne 
Boydens, 
t e v e 
t a m -
b é m 
d o i s 
f i -

lhos, 
o produtor Peter Vincent 
Douglas e o ator Eric Dou-
glas. Eric morreu em 6 
de julho de 2004 de uma 
overdose de drogas.

Nos últimos anos, de-
pois de escapar com o corpo 
todo queimado de um aci-
dente de helicóptero no qual 
os dois outros tripulantes 
morreram, Kirk Douglas 
padeceria ainda de um der-
rame em 1996, que afetou 
parcialmente sua capacida-
de de falar. Tratando-se com 
uma fonoaudióloga, ele 
ainda discursaria em agra-
decimento à premiação do 
Oscar, de onde recebeu das 
mãos de Steven Spielberg 
a estatueta em honra à sua 
obra cinematográfica.

Quando comemorou 
90 anos, ele apareceu em 
publico e falou:  “Tenho uma 
mensagem para os jovens 
americanos. Um aniversário 
de 90 anos é especial. Em 
meu caso, este aniversá-
rio não só é especial como 
miraculoso. Eu sobrevivi 
à II Guerra Mundial, a um 
acidente de helicóptero, a 
um acidente vascular cere-
bral e a dois novos joelhos. 
É tradição fazer um pedido 
silencioso para si quando se 
assopra as velinhas. Segui 
esta tradição por 89 anos, 
mas agora decidi fazer um 
pedido em voz alta e para 

o mundo. Vamos encarar a 
verdade: O mundo está uma 
bagunça e vocês (os jovens) 
vão herdá-lo assim. Vocês 
fazem parte do grupo que 
enfrenta vários problemas: 
pobreza abjeta, aquecimento 
global, genocídio, AIDS, 
homens-bomba, só para 
mencionar alguns.

Estes problemas exis-
tem e o mundo está silen-
cioso. Fizemos muito pou-
co para resolvê-los. Agora 
deixamos todos para vocês, 
que terão que consertar tudo 
para a situação não ficar 
intolerável.  

Vocês precisam se rebe-
lar, gritar, escrever, votar e 
cuidar das pessoas e do mun-
do em que vivem. Vivemos 
no melhor país do mundo. 
Eu sei. Meus parentes eram 
imigrantes russos. A América 
é o país onde todos, indepen-
dentemente da raça, credo ou 
idade, têm uma chance. Eu 
tive esta chance. Vocês são 
a geração que poderá fazer a 
diferença.  Gosto deste país 
porque vim de uma vida de 
pobreza. Fui capaz de conse-
guir estudar e trabalhar como 
ator. Não há garantia neste 
país de que se terá sucesso, 
mas há sempre uma chance. 
Vocês têm que se assegurar 
de que nada bloqueará seu 
caminho. Estarei  pensando 
em vocês”, concluiu.
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Completando 60 anos de vida hoje, Joel Oliveira Mascare-
nhas, um sertanejo autêntico, batalhador, filho do saudoso 
casal Toninho e Mirtes. Figura popular no município de 
Ipirá, onde é conhecido como “Joel do Carneiro”, prin-
cipalmente no povoado de Coração de Maria. Ele é um 

dedicado incentivador da cultura popular naquela região 
e um dos líderes do Grupo de Cavalgada Eldorado. Joel 
Oliveira Mascarenhas está sendo homenageado pelo seu 

grande rol de amigos e em especial pelos irmãos: Raimun-
do, Conceição,   Désia,  Helena ,Fernando,  Rudival e 
Martim, além de sua esposa Teresinha e o filho David.

Na segunda-feira trocou de idade o professor ,laboratoris-
ta, escritor, artista plástico, poeta, compositor e radialista 

Jota Sobrinho. A data foi bastante comemorada pelos 
seus familiares, colegas e amigos, dentre elas a professora 

e poetisa Antônia Serra, amiga e admiradora do artista  
natural de Pernambuco ,mas radicado desde muito jovem 
em Feira de Santana. Parabéns para J. Sobrinho, que está 
com um excelente CD.  Longa vida Jota com saúde, paz e 

felicidade!

No dia 9, trocou de idade a assistente administrativa da 
Secretaria Municipal de Saúde,  Mônica Bertalino Falcão 
Costa, que comemorou a data ao lado dos seus colegas de 
repartição.Para Mônica, os votos de felicidades de todos 

que fazem o Folha do Norte!

Em São José mais 
três jogos domingo

Dia 1º deste mês foi a data natalícia do professor, 
historiador, poeta e arquivista da Folha do Norte, Carlos 
Alberto Mello. A efemeride foi comemorada com muita 
alegria pelos familiares e amigos do escritor e também 
pelos seus colegas deste jornal. Parabéns Mello, muitos 

anos de vida, saúde e felicidade.

Malu Oliveira de Matos Lustosa a aniversariante da sema-
na entre os pais Lila Oliveira Lustosa e Denison de Matos 
Lustosa. Bela e inteligente Malu é aluna do Colégio Santo 

Antonio onde vai muito bem de estudos. Ela completou 
cinco anos comemorados em grande estilo pela família. 

Parabéns Malu!

Anairis Feirense de Castro Ramos Moller e Francisco 
Leoncio Castro Ramos filhos do saudoso poeta Antonio 

Ramos Feirense, estiveram na redação da Folha do 
Norte, esta semana e doaram a estátua de um jornaleiro 
produzida em gesso com 60 centímetros, que fazia parte 
da ampla coleção de Ramos Feirense e agora pertence 
ao acervo da FN. Agradecemos a valiosa doação que 

simboliza uma figura muito comum em épocas passadas 
e hoje pouco vista, que é o jornaleiro, responsável pela 

venda de jornais pelas ruas das cidades. Hoje com o 
avanço da tecnologia são poucos os que ainda fazem 

esta atividade, mas a importância do jornaleiro jamais 
pode ser olvidada.

Mantendo a dinâ-
mica que lhe outorga a 
marca de um dois mais 
importantes campeona-
tos de futebol amador 
do  município, domingo 
mais três jogos foram 
realizados na sede do 
distrito de Maria Qui-
téria.  Às 9 horas no es-
tádio Miudão, abrindo a 
rodada,  o Boca Junior 
de Água Grande en-
frentou o time empresa 
do CSO e não resistiu 
ao melhor futebol do 
adversário. O CSO time 
da área de construção 
civil, mostrou muita 
afinação e um show 
de Emerson, Gutu e 
o habilidoso Marcus 
Vinicius. No final CSO 
2 x 0 Boca Junior.  Às 
11 horas entraram em 
campo São Cristovão e 
o Vitória do Papagaio e 
depois de  bom jogo o 
time do posto derrotou 
o rubro-negro por 1 x 0.  
No único jogo da tarde, 
às 15 horas, o  Cristo 
no Comando  venceu o 
Cruzeiro por 1 x 0.

Conforme o des-
portista Beto Soldador, 
com os resultados de do-
mingo o Vitoria já deu 
adeus ao campeonato, 
enquanto o Boca Junior 
e o São Cristovão  bri-
gam por uma vaga,  já 
que nesse grupo o CSO 
já tem posição garanti-
da em primeiro lugar. 
Enquanto isso a vitória 
do Cristo no Comando 
proporcionou um alivio 
geral para os integran-
tes do grupo, pois todos 
têm chance.  Domingo, 
dia 6 de março, será 
realizada a sexta roda-
da do Campeonato de 
Futebol, de São José 
com o s jogos: Juventus 
(de S. José) x Vasco ( 
do MOC). Jogo muito 
importante. A equipe 
que perder estará fora 
do certame.

Às  11 horas entra-
rão em campo Nove 
de Maio x  São Paulo 
da Lagoa Suja, um dos 
jogos mais esperados 
pela torcida local devi-
do a grande rivalidade 
existente  entre as duas 

equipes. Na parte da 
tarde a programação 
marca para às 15 horas: 
Botafogo (da Lagoa da 
Camisa) x  Vitoria ( de 
São José)  e quem per-
der estará fora do cam-
peonato.  Ressalta Beto 
Soldador que domingo 
a sede do distrito será 
defendida por três equi-
pes:  Juventus,  Nove 
de Maio e o Vitória, 
respectivamente con-
tra as equipes do que 
representam o MOC, 
Lagoa Suja e Lagoa da 
Camisa.

               
VISITA  A  AREAL 

No domingo pas-
sado houve um passeio 
para a localidade de 
Areal, no município  de 
Amélia Rodrigues, com 
uma união dos cabelei-
reiros Sandro e Alex 
do Salão Novo Visual, 
de Maria Quitéria e o 
desportista  Beto Sol-
dador. Em Areal foram 
realizados dois jogos 
amistosos: Esforçados 
do Baba da Noite 3 x 1 
Areal, depois Garotos 
do Baba da Noite de 
São Jose  3 x 1 Areal( 
time principal), com 
boa atuação dos ga-
rotos: Pardal, Guga, 
Luciano,  Guilherme, 
todos do Juventus de 
Beto Soldador, e Di-
nho. 

A vitória foi cons-
truída com um gol, de 
Guilherme  e  dois  do 
centroavante  Dinho 
“um garoto que tem 
estatura, inteligência e 
boa colocação  dentro 
da área, é um centroa-
vante autentico, joga-
dor de área” diz Beto 
completando “pena que 
ele não queira jogar 
em times ,preferindo 
ficar só em babas e 
jogos amistosos de con-
fraternização” .Beto 
Soldador  faz um agra-
decimento  especial à 
comunidade de Areal, 
Amélia Rodrigues, pela 
recepção “pessoas ami-
gas, que nos receberam 
muito bem. Só temos 
que agradecer”, disse. Maria Eduarda Marques que completou 3 anos, aluna do 

Colégio Santo Antônio, com sua amada vó Rita Marques. 
Maria Eduarda é muito aplicada nos estudos.

CONVOCAÇÃO
A empresa DÍNAMO VIGILÂNCIA EIRELI 

inscrita, no CNPJ 70.237.672/0002-81, convoca o 
Sr. RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, CTPS 
02175245, seríe 00050, respectivamente, a comparecer 
a sede da Empresa no Paço Municipal , situada na Ave-
nida Senhor dos Passos , 980, Centro, Feira de Santana, 
no prazo de 3 dias, no intuito de assinar sua rescisão, 
resgatar a Chave para Saque do FGTS e trazer a carteira 
de trabalho para baixa.

Fábio Santos | ASSIST. DE DEP. PESSOAL
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Rádio

Micareta de 1968. Ai estão Chico Caipira ( Francisco 
Almeida) e Gildarte Ramos levando para todo o Brasil e 
exterior, através da Radio Sociedade de Feira, os ecos do 

“maior carnaval  fora de época do país”. O Rei Momo 
ainda era Ferreirinha, o mesmo do Carnaval de Salvador. 

Na foto também a rainha e princesas da festa. 
Bons tempos! 

A saudosa dona Marinal Mendes do Nascimento, esposa 
do também falecido radialista Francisco Mario, e mãe 

do comunicador Framario Mendes, durante um momen-
to festivo da Radio Sociedade no final da década de 60, 

saudando convidados. 

Clovis Silva Estrela, jovem comunicador da Radio 
Sociedade de Feira, natural de Alecrim Miúdo, distrito 
de Matinha, começou em 2006 na Radio Subaé e logo 
após passou a integrar a equipe de esportes de Rogério 

Santana na Sociedade. Hoje Clovis Estrela é operador de 
áudio, plantonista de esportes na Sociedade e faz parte 

dos “galãs” da madrugada do programa Alvorada Serta-
neja, ao lado de Ivan Costa e Cleiton Lima, sob a batuta 

do galã-mor da madrugada, Gilvan Franklin.

O município de Candeal, 
a 60 km de Feira de Santana, 
que já propiciou bons valores 
para o futebol baiano, con-
tinua privilegiado na revela-
ção de talentos, agora com o 
trabalho desenvolvido pelo 
ex-goleiro  Tadeu Amorim, 
através do Projeto Esportivo 
Candeal. Nos últimos dias 
três destacados atletas daquela 
cidade foram incorporados 
ao Vitoria /Caic de Feira de 
Santana e pelo qualidade que 
demostram, segundo o técnico 
do Vitória, Reginho (Resinal-
do Adriano), devem seguir  em 
breve  para o Sampaio Correa, 
do Maranhão, ou uma  equipe 
do Nordeste que também tem 
interesse nos jogadores.

Paulo Ricardo (Paulo Ri-
cardo Sena Santos), 14 anos, 
lateral esquerdo que tem forte 
marcação e habilidade para 
sair com a bola dominada, é 
uma das promessas do futebol 
de Candeal e dele o técnico 
Reginho espera muito :“Ele só 
tem 14 anos, ainda vai crescer 
e pegar corpo, com o futebol 
que ele tem, o caminho é um 
time grande!” relata.  Egga 
(Josevam Bento Sacramento 
Junior), 17 anos,  1.78 m de 
altura, é volante moderno, 
tanto se saindo bem na marca-
ção, como na armação. ”Gosto 
de marcar ,mas me sinto bem 
com a bola no pé. Nada de 
chutão olho sempre a posição 
dos companheiro para passar 
e não tenho dificuldade com 
a direita ou a esquerda” diz 
Egga. O apelido, incomum, 
vem do tempo  de criança  e 
ele prefere mantê-lo.

Nogueira (Igor Nogueira 

Candeal revela valores para o futebol

Valdeir Uchoa o eficiente comuniicador da Rádio So-
ciedade de Feira que ao lado do primo Jorge Bianchi 
comanda De Olho na Cidade à partir das 16 horas e 
na Princesa FM o Jornal do Meio Dia. Valdeir lidera 

também a agência de publicidade Filó Pequeno. Jovem e 
uma grande liderança nas comunicações.

da Silva), 18 anos, 1.81 m de 
altura, completa o trio. Forte 
fisicamente ele gosta de atuar 
como meia-avançado, para 
distribuir o jogo e também 
finalizar.  Sério dentro de 
campo ele não gosta de muita 
conversa. ”Futebol é coisa 
seria, é a paixão de milhares 
e milhares de pessoas, então 
temos que jogar com determi-
nação. Ninguém que ver seu 
time perder” argumenta.

Paulo Ricardo, Egga e 
Nogueira, estudam e se pre-
ocupam com o futuro. “Eu 
sempre digo a eles que o fu-
tebol passa. Ás vezes ligeiro 
demais, mas  quem é formado 

Técnica, velocidade, bom 
drible, destro, mas trabalhan-
do bem com os dois pés, ca-
racterísticas do feirense Airton 
(Airton Luiz Melo de Jesus), 
1.78 de altura, 20 anos, que 
está de passagem pela cidade, 
para rever os pais e de imedia-
to seguir para o Rio Grande do 
Sul, onde irá se apresentar a 

e tem uma profissão, pode 
enfrentar a vida de uma forma 
bem mais tranquila” ressalta 
Tadeu Amorim, também co-
nhecido em Candeal como 
“Tadeu de Maneca” que criou 
esse projeto ainda sem nome 
definitivo há três anos e já 
revelou alguns valores como 
Patrick, 19 anos que está na 
Catuense. Outros dois bons 
valores - o goleiro Edson 
Costa, 18 anos e lateral pela 
esquerda João Vitor (João 
Vitor Borges), estão machu-
cados, mas devem seguir o 
mesmo caminho de Paulo 
Ricardo, Egga e Nogueira, 
já que interessam a outras 

equipes. 
O técnico do Vitoria 

/Caic, Reginho, acredita 
no talento desses jovens 
valores, mas alerta que o 
futebol atual é altamente 
competitivo: “Digo sempre 
a eles e aos demais atletas 
que treinam conosco, que 
hoje o jogador de futebol tem 
de ser, sobretudo, atleta. Ou 
ele se prepara fisicamente 
muito bem, ou não joga. Não 
adianta ter a técnica de um 
Ganso, jogador do São Paulo 
e ficar andando em campo, 
prejudicando os companhei-
ros “ observa o técnico do 
Vitoria/CAIC.

Airton -  da Croácia para os pampas
um clube gaúcho, já definido 
pelo empresário, Jonas José 
Clube do Paraná. Airton está 
vindo da Europa, onde atou 
durante  duas temporadas.

Garoto ainda, 13 anos, 
ele começou no Astro, no 
projeto da Fazenda do Menor 
e aos 18 a nos foi jogar no Her-
cílio Luz,  de Santa Catarina. 
Um ano após foi levado pelo 

empresário para a Europa, 
atuando no Olimpic Dovenker  
da Ucrania,  NKVR Bous da 
Croácia e  Luzenting  United 
da Albânia. Uma experiência 
muito boa segundo Airton. 
“Para mim, no inicio da car-
reira foi ótimo. Claro que 
tive que me adaptar ao clima 
a alimentação aos hábitos e 
costumes do povo, tudo muito 
diferente, e isso leva tempo, 
mas foi ótimo, porque já me 
sinto mais preparado para 
outros desafios” diz.

Além dos fatores relata-
dos, ele cita que os treinamen-
tos físicos lá são mais intensos 
e os jogos mais competitivos, 
todavia o fator clima lhe aju-
dou. ”Lá é muito frio e isso no 
inicio  é horrível, mas quando 
vamos acostumando é bom 
porque não há o desgaste 
que tem aqui no Nordeste 
com temperaturas elevadas”. 
Conforme Airton outro ponto 
importante é o comportamento 
fora de campo. “Eles obser-
vam muito, se um atleta for 
visto  bebendo ou mesmo em 
um local inadequado, haverá 
repercussão negativa com cer-
teza”. Alimentação saudável e 

o clima são favoráveis, todavia 
a  maior dificuldade mesmo 
fica por conta do idioma, dai 
a necessidade de tradutores ou 
falar razoavelmente o inglês 
ou o francês, o que já ajuda. 
Nos clubes onde ele atou havia 
alguns franceses e em outras 
agremiações alguns poucos 
brasileiros.

Airton quer permanecer 
no Brasil e paralelamente ao 
futebol estudar engenharia de 
petróleo ou algo nessa área 
que lhe atrai bastante. O atleta 
esteve na redação da Folha 
do Norte em companhia do 
cronista esportivo  Gil Batista 
e fez questão de agradecer o 
apoio  do destacado repórter. 
“ Gil Batista sempre foi um 
grande incentivador, não só 
meu, como de vários outros 
atletas. É um grande amigo, 
um profissional competente  
e um homem de bem” disse. 
Agradeceu também aos des-
portistas Jonas e Fernando 
Baiano, que atuma na forma-
ção de talentos. Torcedor do 
Bahia e do Flamengo, Airton 
tem como ídolos, no esporte 
que pratica: Messi, Neymar e 
Cristiano Ronaldo.O radialista Gil Batista e o atacante Airton (com a bola).

Tadeu Amorim e os atletas Egga, Paulo Ricardo e Nogueira agora no Vitória/Caic.
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Jóia da Princesa  - um novo estádio  
Uma boa noticia 

para o torcedor, para 
os clubes e os atletas, 
a reforma que ocorre 
no estádio Joia da 
Princesa, não vai se 
limitar a implantação 
de um novo gramado, 
como se falou inicial-
mente. O estádio, ofi-
cialmente batizado 
com o nome do des-
portista Alberto Sam-
paio de Oliveira, que 
foi presidente do Flu-
minense na campanha 
do titulo de campeão 
baiano de 1969, está 
sendo modernizado, 
obedecendo  padrões 
hoje comuns aos gran-
des centros destinados 
à pratica do futebol. 
De acordo com o ad-
ministrador do está-
dio, Fernando Santos, 
além do novo grama-
do, a reforma aten-
derá diversos outros 
itens do estabeleci-
mento. Será “a maior 
intervenção desde me-
ados da década de 80” 
garantem responsá-
veis pelas obras. 

Os dois tuneis que 
davam acesso ao gra-
mado  desaparecem 
dando lugar  a um 

só. Desse modo, como 
ocorre em outros es-
tádios de estrutura 
moderna os atletas 
das duas equipes in-
gressarão no gramado 
ou irão para o banco 
de reservas pelo único 
túnel. Os dois corre-
dores longos, estreitos 
e escuros foram soter-
rados.  No jogo que 
marcará a reabertura 
do estádio – ainda 
sem data definida -  as 
equipes vão entrar em 

campo pelo mesmo 
túnel. A estrutura será 
construída sob o setor 
das cadeiras numera-
das indo ate próximo 
ao gramado.

Conforme Fer-
nando Santos, chefe 
da administração do 
estádio, as cadeiras 
numeradas serão tro-
cadas e todo estádio 
vai passar por uma 
pintura geral com 
as cores de Feira de 
Santana. Ele também 

relata que  metade das 
arquibancadas já pas-
sou por limpeza. Ha-
verá avanço também 
no setor de segurança, 
através da vigilância 
eletrônica. O estádio 
vai ganhar seis novas 
câmeras modelo domi 
– o mesmo modelo da 
usada no videomoni-
toramento da cidade, 
que tem alta definição 
e giro de 360 graus, 
capazes de “espiar” 
todas as arquibanca-
das.

Revela ainda Fer-
nando Santos que ou-
tras câmeras de mo-
delos diferentes serão 
instaladas na área 

interna do estádio 
– sob as arquiban-
cadas. “A cidade vai 
ganhar um estádio 
bonito e moderno”, 
disse o administrador 
do estádio. O Joia 
tem capacidade para 
16.282 torcedores 
sentados. Os bancos 
dos reservas também 
irão mudar. Antes, os 
jogadores e comissão 
técnica, quando  sen-
tados, tinham a visão 
do jogo prejudicada. 
A reforma mudou 
esta perspectiva: os 
bancos ficarão no 
mesmo nível do cam-
po, com cobertura de 
proteção.


