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Por um show 
muitos perdem 

a vida.
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Enquanto o folião se esbal-
da, torce, retorce, pula e 
vibra em Salvador e ou-
tras cidades onde o  car-

naval é comemorado, a cidade de Feira 
de Santana deve ficar vazia a partir de 
hoje, embora esperando a maior festa 
carnavalesca fora de época, a Micareta, 
que este ano será realizada de 28 de abril 
a 1º de  maio. O comércio local funcio-
na normalmente hoje e amanhã, mas 
não abrirá suas postas segunda-feira e  
terça-feira, por conta  de entendimentos 
entre o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comercio e o Sindicato do Comercio de 
Feira de Santana. Na quarta-feira as 
lojas reabrem às 8 horas.

As agências bancárias da cidade 
não abrirão na segunda-feira (8) e terça-
feira (9). Na Quarta-feira de Cinzas (10),  
voltarão a atender ao publico às 12ho-
ras, mas a população pode usar os canais 
eletrônicos e correspondentes para o 
pagamento das contas, segundo   a Fe-

deração Brasileira de Bancos (Febraban). 
Os consumidores também podem agendar 
o pagamento das contas com código de 
barras nos caixas eletrônicos, no internet 
banking e pelo atendimento telefônico do 
banco. Já os boletos bancários de clientes 
cadastrados como sacados eletrônicos po-
derão ser agendados ou pagos via Débito 
Direto Autorizado (DDA).

As contas de consumo (água, energia, 
telefone) e carnês que tiverem os dias 8 ou 
9 como data de vencimento,  poderão ser 
pagos no primeiro dia útil após o feriado 
(10), sem acréscimo. Com as ruas vazias  
há bom movimento no Terminal Rodo-
viário com a  expectativa de aumento do 
numero de passageiros para cidades onde 
há o carnaval e outras da zona litorânea  
para os que querem descansar. A direção 
do Terminal Rodoviário informou que 
embora com um movimento bem inferior  
ao que se verifica no Natal e Micareta  a 
demanda determina colocação  de vários 
horário extras.

O idealismo e o esfor-
ço do escritor José Batista 
Freitas Mattos foram re-
conhecidos pela diretoria 
do E.C. Vitoria que o 
homenageou durante o 
jogo do rubro-negro com 
o Jacuipense, dia 10 deste 
mês no Barradão. Torce-
dor fiel do Vitoria, Batista 
afirmou que o decano vol-
taria à primeira divisão do 
futebol brasileiro e prome-
teu caminhar de Feira de 
Santana até Salvador por 
essa conquista. Entre os 

Batista - uma justa homenagem
dias 14 e a 18 de dezembro 
ele cumpriu a promessa. Na 
foto Batista e o presidente 

do clube Raimundo Viana 
e o diretor Amauri. VA-
RIEDADES. Pagina 9.
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Dom Itamar Vian

Como afirma o Papa 
Francisco, “Juntos deve-
mos cuidar da nossa Casa 
Comum” e a Campanha 
da Fraternidade Ecumê-
nica 2016, que reflete o 
tema “Casa Comum, nossa 
responsabilidade”, viven-
ciamos o quanto é difícil 
termos uma cidade organi-
zada, agradável e segura, 
sem a existência de ações 
efetivas de governo, unidas 
à parceria da sociedade. No 
dia-a-dia muitos culpam 
apenas o governo, os po-

sicionamentos exclusiva-
mente político-partidários 
fluem como se fossem ver-
dades absolutas, somadas a 
atitudes desastrosas de uma 
parcela da população. As-
sim, devemos ter sabedoria 
para perceber a diferença 
do que é verdade, do que 
querem que seja verdade.

O poder da educação 
é muito amplo e “um povo 
educado redefine seus ca-
minhos, questiona a reali-
dade e a transforma. Povo 
educado após interpretar a 
realidade, avalia e analisa 
a situação, reclama, grita, 
propõe mudanças e cobra 
atitudes.” Admiramos lu-
gares civilizados, porém 
nossas ambições de terceiro 
mundo lutam contra esse 

Cuidar da nossa Casa Comum

ideal. Não existe a possi-
bilidade de termos uma 
boa cidade, se possuímos 
um sentimento seletivo e 
voltado apenas aos nos-
sos próprios e exclusivos 
interesses. Muitos não se 
preocupam em contribuir 
para uma cidade melhor, o 
objetivo é meramente ex-
trativista: ganhar, explorar, 
lucrar, especular e ir apro-
veitar em outro lugar.

Na década de 1920 o 
escritor Mário de Andrade 
criou Macunaíma, o he-

rói sem nenhum caráter e 
que surgiu exatamente da 
necessidade de uma nova 
definição do que era ser 
brasileiro. Já na década de 
1970, um herói nacional 
como o tri campeão de 
futebol, Gerson, solta sua 
famosa frase: “Você gos-
ta de levar vantagem em 
tudo certo?” Na época, a 
propaganda não teve uma 
interpretação pejorativa, 
mas depois virou lei e for-
mou gerações. Ou seja, sem 
caráter como Macunaíma, 
ou fazer de tudo para levar 
alguma vantagem sobre os 
outros, são ideais que vem 
formando nossa sociedade 
há muitas gerações.

Por aqui não é diferen-
te, a exemplo das lixeiras 

presas aos postes no centro 
da cidade, que foram ar-
rancadas em pouco tempo; 
ônibus novos com seus esto-
fados já cortados e lascados; 
prédios históricos recupera-
dos e que amanhecem com-
pletamente pichados; placas 
de sinalização de trânsito 
arrancadas à noite, para fa-
vorecer ao grupo interessa-
do em utilizar aquele espaço 
durante o dia; lixo colocado 
na rua há qualquer hora e 
lugar, estacionamento de 
veículos em qualquer parte, 

dentre outras mazelas diá-
rias. Tudo isso aliado a um 
visível descumprimento das 
leis, fiscalização deficiente 
e fatigada cobrança do po-
der público. Resultado: um 
trânsito caótico; falta de 
acessibilidade; ocupação 
desordenada dos passeios, 
calçadões, praças, ruas e 
áreas de preservação am-
biental; jardins destruídos, 
esgotos entupidos pelo lixo 
e muito mais... Falta-nos 
o exercício de Cidadania, 
que estabelece um estatuto 
de pertencimento do indi-
víduo a uma comunidade 
politicamente articulada e  
que lhe atribui um conjunto 
de direitos e obrigações, 
sob a vigência de uma le-
gislação.

Como afirma a pro-
fessora  Natania Noguei-
ra, “A conscientização da 
sociedade civil passa pela 
necessidade das pessoas se 
identificarem com o local, 
se sentirem parte integrante 
de uma sociedade especí-
fica. Não devo me cegar 
àquilo que minha cidade 
tem de ruim, mas não devo 
por conta disso desprezar 
o que ela tem de bom. O 
indivíduo deve se sentir 
como parte da cidade, pois a 
cidade é sua casa. Este sen-
timento deve ser trabalhado 
desde cedo principalmente 
na família, reforçados na 
escola e com exemplos con-
cretos da sociedade. Essa 
realidade ainda muito dis-
tante, precisa ser alcançada 
se quisermos atingir um 
desenvolvimento real nas 
esferas social, econômica, 
política e cultural da nossa 
cidade.”

Estamos construindo 
um lugar para aqueles que 
virão depois de nós e pre-
cisamos ter como objetivo 
a necessidade de despertar 
nas pessoas o sentimento de 
pertencimento, pois ele está 
ausente em grande parte 
da nossa sociedade e não 
devemos esquecer de que 
cidade é um lugar de convi-
vência entre pessoas e uma 
grande cidade não se mede 
somente pelos seus índices 
econômicos, mas princi-
palmente pela qualidade de 
vida que proporciona aos 
que nela vivem.

Texto e fotos:
Angelo Pinto

ROSTO DE CARNAVAL
O rosto humano concentra a identidade 

de cada pessoa e a distingue das outras. Até 
mesmo em dupla de gêmeos, podem-se identi-
ficar traços do rosto que nos distingue um do 
outro. É por isso que as notícias do transplante 
de rostos, realizadas em alguns países criaram 
celeumas.

A PERguNTA que sempre fica é esta: 
como podemos ser nós mesmos se o rosto é de 
outra pessoa? Quando o rosto é desfigurado ou 
substituído pela face de outra pessoa a verda-
deira imagem de nosso eu se esvai. E a pessoa 
pode sentir uma despersonalização.

DESDE ÉPOCAS remotas é costume, 
durante festejos “profanos”, como o Carnaval, 
usar máscaras e fantasias simplesmente porque 
pessoas têm medo de revelar a verdadeira identi-
dade ou, porque o Carnaval é um grande teatro, 
durante o qual homens e mulheres se transfigu-
ram para representar personagens da vida.

NÃO É FÁCIL entender as razões que 
levam pessoas a mudarem a aparência de seu 
rosto. As plásticas, as fantasias e as máscaras es-
condem a realidade. Todos tendem a serem mais 
ou menos semelhantes ou até iguais, mesmo que 
percam a verdadeira identidade pessoal. Nestes 
casos trancamos o espelho da alma e valoriza-
mos a impessoalidade das aparências.

A TÉCNICA muda rapidamente a imagem 
de um rosto que a vida leva anos e anos para 
construir. Mas ninguém responde a razão que 
leva pessoas a apresentarem ao mundo um outro 
“eu”, talvez mais bonito, diferente do “eu” origi-
nal e verdadeiro. A identidade  pessoal não pode 
ser escondida sob imagens de aparências. Isto 
não significa não aceitar técnicas modernas de 
solução para problemas acidentais, embora não 
seja o mesmo que querer mudar simplesmente 
por esconder.

uM DIA, o presidente norte-americano 
Abraham Lincoln disse a um auxiliar: não 
gosto do seu rosto. E quando lhe observaram 
que “ninguém tem culpa do rosto que possui”. 
Lincoln rebateu: depois de certa idade, cada um 
é responsável pelo rosto que tem. Na realidade, 
nosso rosto é reflexo de nosso coração, do nosso 
espírito e de nossa vivência interior. Cada um 
de nós vai construindo sua história, seu coração, 
seu rosto. 

O APOSTOLO Paulo, esclarece: ”Renunciai 
à vida passada, despojai-vos do homem velho, 
corrompido pelas concupiscências enganadoras. 
Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, 
e revestir-vos do homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade”.
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Uma das mais concor-
ridas  de Feira de Santana, 
com intenso fluxo de  vi-
sitantes não só do bairro e 
zona norte da “princesa” 
como de outras partes da 
cidade, a feira-livre da  
Cidade Nova  vai ficar 
mais cômoda e  atraen-
te por conta de medidas 
adotadas pela prefeitura. 
Dentro de pouco tempo 
o espaço destinado aos 
vendedores de frutas, ver-
duras e hortaliças passará 
a ter cobertura  conforme  
anunciou o prefeito  Ro-
naldo de Carvalho em 
vista ao local na manhã do 
dia 30 de janeiro.

Para realização da 
obra que beneficiará como 
disse o prefeito, a vende-
dores e ao publico consu-
midor, licitação pública 

A Prefeitura de Feira 
de Santana está aceleran-
do as obras de construção 
de novas escolas e de re-
formas em algumas unida-
des. O trabalho engloba no 
total  25 estabelecimentos 
educacionais, entre cre-
ches e escolas. De acordo 
com o plano de trabalho 
colocado em prática ,oito 
novos educandários já 
foram entregues  e 10 
estão em  condições de  
ser  inaugurados até o 
final do mês de fevereiro, 
conforme informação  ofi-
cial.  Outros  sete prédios 
que passam por reformas, 
com uma mudança radical 
nas instalações e inserção 
de recursos tecnológicos, 
devem ser reinauguradas 
entre abril e maio.

 “Estamos priorizando 
os locais em que havia 
uma carência muito gran-
de no setor de educação, 
abrindo as matrículas com 
base na demanda identifi-
cada no bairro”, explica 
o prefeito  Ronaldo de 
Carvalho, que esteve ins-
pecionando os trabalhos 
em unidades escolares no 
dia 29 do mês passado. No 
bairro Mangabeira, além 

Atendendo antiga 
reivindicação da cate-
goria, depois de se reu-
nir com representantes 
de vários segmentos do 
funcionalismo público 
municipal, no dia 28 de 
janeiro, na Secretaria de 
Administração, o prefeito 
Ronaldo de Carvalho,  
anunciou que, a partir 
deste mês  os valores 
correspondentes ao vale-
transporte serão pagos 
em dinheiro (auxílio-
transporte), juntamente 
com os salários.  O secre-
tário de Administração, 
João Marinho Gomes, 
disse  que para que os 
valores corresponden-
tes aos vales-transportes 
passem a ser pagos em 
dinheiro “os servidores, 
através de suas secreta-
rias, deverão solicitar o 
recadastramento, forne-
cendo as informações 
básicas, constantes de 
formulário padrão”.

 Representantes da 

Prefeito visitou importantes obras na cidade

de uma creche já con-
cluída em área de 3.000 
metros quadrados e com 
inauguração marcada para 
este mês, a população  terá 
,até o início de março, 
uma escola e um ginásio 
de esportes coberto.

 No final de fevereiro 
o distrito Maria Quitéria 
terá em funcionamento 
uma creche com dez salas 
de aula, espaço adminis-
trativo e para reuniões, 
cozinha e refeitório, área 
de lazer, entre outros equi-
pamentos que ocupam um 
terreno de 3 mil metros 
quadrados. O investimen-

to médio por cada em-
preendimento, dentro do 
novo padrão de qualidade 
adotado pela Prefeitura 
para a parte física de es-
colas e creches, é de R$ 
1.2000,00(um milhão e 
duzentos mil reais).

Já na área de saúde a 
policlínica do distrito Ma-
ria Quitéria, tem inaugura-
ção prevista para o mês de 
maio. Nessa unidade vão 
atuar duas equipes mé-
dicas. O mesmo número 
de profissionais da saúde 
está previsto para o bairro 
Parque Ipê, onde a Unida-
de de Saúde da Família já 

tem 70% das obras con-
cluídas. Os outros 30% 
deverão ficarão prontos 
até o final do mês de abril 
“O aumento da oferta do 
serviço de atendimento 
na área de saúde, a exem-
plo do que ocorre com a 
educação é a nossa meta 
para 2016”, disse o pre-
feito, que  na sexta-feira  
também  visitou as obras 
da avenida Ayrton Senna. 
“No local onde existiam 
favelas, está surgindo uma 
das mais importantes e 
charmosas avenidas da ci-
dade” ressaltou  Ronaldo 
de Carvalho . 

Auxílio transporte em dinheiro junto 
com o salário para os servidores 

Associação dos Motoris-
tas, Sindicato do Servidor 
Municipal, Associação 
dos Guardas de Trânsito, 
Associação dos Guardas 
Municipais, Associação 
de Endemias e Sindicato 
de Endemias participa-
ram da reunião com o 
prefeito. “Nós achamos 
uma medida bastante 
justa, digna do servidor 
público, que há muitos 
anos sonha com esse 
direito atrelado ao seu 
contracheque  e o prefei-
to, após nos ouvir, trouxe 
uma resposta positiva”, 
ressaltou o presidente do 
Sindicato de Endemias 
Roberto Carvalho.  Ed-
mundo da Paixão, vice-
presidente da Associação 
da Guarda Municipal, 
comemorou a iniciativa 
do governo, observando:  
“ O prefeito José Ronaldo 
abriu um canal de comu-
nicação importante com 
a categoria, o que é bom 
para ambas as partes”.

Feira livre da Cidade Nova ganhará cobertura

para a escolha da empresa 
que irá efetuar a obra  foi 
realizada ontem. O local 
de vendas também vai pas-
sar por um reordenamento 
das barracas. Cerca de 150 
feirantes comercializam 
na área externa da feirinha. 
Todos foram cadastrados 
na Secretaria de Turis-
mo, Trabalho e Desen-

volvimento Econômico 
(Settdec).  Os secretários  
Antônio Carlos Borges 
Junior (Turismo, Trabalho 
e Desenvolvimento Eco-
nômico) e José Pinheiro 
(Desenvolvimento Urba-
no), além do presidente do 
Sindicato dos Feirantes, 
João dos Reis participaram 
da vista à feira livre.

Um aviso importante 
para cerca de 600 aposen-
tados e pensionistas da 
Prefeitura de Feira de San-
tana que não fizeram o ca-
dastramento no Instituto de 
Previdência do Municipio: 
eles podem ser retirados da 
folha de pagamento neste 
mês de fevereiro, caso não 
cumpram com a obrigação.  
O Instituto de Previdência 
tem realizado nos últimos 
anos o cadastramento dos 
aposentados e pensionistas 

Centro de Educação 
Infantil Manoel Anchieta 
Nery de Souza é o nome 
escolhido  para a unida-
de escolar edificada pela 
Prefeitura  de Feira de 
Santana no bairro Man-
gabeira, zona  leste da 
cidade. O homenageado 
que faleceu em 30 de abril 
de 2015  foi professor da 
UEFS, jornalista e autor 
de peças teatrais. Anchieta 
Nery nasceu em Rodelas, 
sertão do São Francisco 
e veio para esta cidade 
onde se radicou, consti-
tuiu família e viveu  40 
anos, a maior parte de 
sua existência.. Em 2009 
recebeu o título de Cida-
dão Feirense, iniciativa 
do ex-vereador Antônio 

Anchieta Nery é nome 
de escola municipal

Carlos Coelho. Chegou em 
Feira de Santana , como ele 
disse em discurso na Câma-
ra Municipal, “numa noite 
fria de agosto de 1975”. E 
daqui nunca mais saiu.

 Anchieta foi secretário 
de Comunicação Social de 
Feira de Santana nos go-
vernos de José Raimundo 
Pereira de Azevedo – tam-
bém interinamente chefiou 
o Gabinete e a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, e 
durante os dois primeiros 
governos de José Ronal-
do de Carvalho. Além de 
professor da UEFS, foi 
servidor, quando contribuiu 
para a formação do acervo 
inicial do Museu Casa do 
Sertão e também para a 
fundação da TV Olhos 

D´Água.  
Considerado um 

brilhante redator, poeta 
e autor de peças de tea-
tro, entre elas “Acauã”, 
premiada em vários fes-
tivais pelo País, foi re-
pórter e editor do extinto 
jornal Feira Hoje, como 
também colaborou com 
diversos órgãos de im-
prensa, além da autoria 
de muitas publicações 
no jornalismo local. A 
administração munici-
pal, diz o prefeito José 
Ronaldo, “deve home-
nagear aqueles que, com 
seus esforços pessoais, 
contribuíram, ou contri-
buem, para a construção 
da história da nossa co-
munidade”. Aposentados e pensionistas 

podem ser retirados da folha
do Município como forma 
de atualizar os dados dos se-
gurados e ao mesmo tempo 
evitar possíveis pagamentos 
indevidos.

O diretor presidente do 
órgão, advogado Alcione 
Cedraz, informa que a me-
dida é obrigatória para todos 
os institutos previdenciários 
públicos do país. No entan-
to, aproximadamente 600 
beneficiários não compare-
ceram. “Tivemos o máximo 
de tolerância para evitar que 

esses segurados sofressem 
qualquer prejuízo.  Como 
não comparecem para fazer 
o cadastramento, não nos 
resta outra opção que não 
seja a de proceder o corte 
em folha”, diz. Mas ainda 
ha tempo de evitar o pro-
blema. Basta que o titular do 
benefício compareça e apre-
sente a sua documentação. 
O Instituto de Previdência 
de Feira de Santana fica na 
avenida Senhor dos Passos, 
980, centro da cidade.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
Hoje, 05 de fevereiro de 2016, estamos na quarta 

semana do Tempo Comum, primeira sexta-feira do 
mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. No 
próximo domingo é o Quinto.

As paróquias e comunidades já retornam as suas 
atividades normais e algumas ainda estão em fase de 
mudança de sacerdotes.

No último dia 01, as escolas da rede privada ini-
ciaram suas atividades para o ano letivo e a cidade 
começa a ganhar um novo movimento com o trânsito 
de crianças, adolescentes e jovens nas nossas ruas.

Parabéns aos estudantes, direção, professores e 
todos envolvidos no processo educativo. Que o ano 
seja de muitas realizações.

Santíssima Trindade os ilumine e Nossa Senhora 
de Lourdes os proteja.

Muitos já deixaram suas casas para que durante 
estes dias possam participar de retiros, viajar para o 
campo ou praia, mas grande parte da população de 
norte a sul do país participa do carnaval, a festa da 
carne, e cada estado tem o seu jeito próprio de come-
morar, com os mais diversos estilos musicais.

 
 QUARESMA

 No próximo dia 10, será ini-
ciada, em todo o país, a Quaresma, 
com a Celebração Penitencial da 
Quarta-feira de Cinzas. O verde 
do Tempo Comum deixará de 
ser usado nas celebrações e a cor 
roxa voltará, não esquecendo que 
ela é própria para o período de 
conversão, penitência e mudança 
de vida.

O Ciclo Pascal será iniciado 
englobando Quaresma, Tríduo 
Pascal e Tempo Pascal para ce-
lebrar de modo mais intenso a 
caminhada pascal do Senhor e 
da Igreja.

São 40 dias em que as comunidades se preparam para a 
grande celebração pascal, dedicando maior atenção à Palavra, 
à Oração e à solidariedade. Nesse período acontece também a 
Campanha da Fraternidade, com o tema “Casa comum, nossa 
responsabilidade” e lema “Quero ver o direito brotar como fon-
te e correr a justiça qual riacho que não seca”. Amós 5,24

A caminhada quaresmal culmina na Vigília Pascal, ponto 
alto do Tríduo Pascal, e a Páscoa continua por 50 dias até o 
Pentecostes, compreendido como um só dia de festa. O do-
mingo de Pentecostes é o último dia do Tempo Pascal.

Nos preparemos e não deixemos de participar da Cele-
bração de Cinzas, dia de jejum e abstinência, cada paróquia 
ou comunidade tem seu horário próprio. Em nível de arquidio-
cese, acontece a Missa de Cinzas, com abertura da CF/2016, 
que será presidida por dom Dom Zanoni Demettino Castro, às 
19:00 horas, na Catedral Metropolitana de Senhora Santana. 
Vale lembrar que a Celebração de Cinzas pode se repetir na 
quinta, sexta e sábado seguinte, tempo chamado de depois 
das cinzas.

Lembre sempre que “tu és pó e ao pó voltarás” - frase que 
ressoa aos nossos ouvidos quando se dá a imposição das cinzas 
em nossas testas. “Convertei-vos e crede no Evangelho”.  

Preparemo-nos para estes dias e façamos jejum de algo 
que gostamos de fazer no nosso dia-a-dia.

A nossa arquidiocese se prepara para a 4ª Caminhada do 
Perdão, no próximo dia 21, saindo da Igreja de Santo Antônio, 
as 07:00 horas da manhã em direção a Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana, onde acontecerá Celebração Eucarísitca.

 
  
 
 

Mensagem Bíblica
“Misericórdia, ó 

Senhor, pois pecamos”. 
Salmo 50. 

Parabéns prá você...  02/02 - Cristiano Santos, 03 
- Ana Claudia Pontes, Hoje – Armando Ramos, amanhã – Dr. 
José Adson Rubem, Laércio Carvalho e Rogério Almeida, 08 
- Cleusa Bastos, 09 - Dawin Lima, 10 - Antônio José Santos, 
Alice Barreto , Celiah Zaiin, Maria José Lisboa e Hélio Alves   
e 11 - Dr. Silvio Quadros.

MOMENTOS DOS SANTOS...
 
03 – São Brás (Turquia, séc.III-IV) - bispo de Sebaste, 

foi vítima das perseguições romanas. É conhecido 
como protetor da garganta, por ter salvo uma crian-
ça engasgada com uma espinha de peixe.

05 – Santa Águeda ( Itália, séc. III) - jo-
vem formosa e inteligente e de origem nobre, para não 
negar a fé foi martirizada em Catânia, no tempo de Décio. 
Seu culto passou a fazer parte da Igreja universal a partir 
do século VI e seu nome consta no Cânon romano.

MOMENTOS ...
A CJC/TOA participou da posse do Pe. Arivaldo 

Aragão, como pároco da Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana, no último dia 31/01 / Acontece de 
07 a 09 de fevereiro um Retiro de Carnaval,  numa 
promoção da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Ca-
seb. Participe! / Acontece, de 
07 a 09 de fevereiro, o Renas-
cer é um evento de Carnaval 
promovido pela Comunidade 
Católica Shalom há vários 
anos. Em Feira de Santana 
o evento está na sua terceira 
edição. A partir das 8:00h no 
Anexo 3 da FAT – Faculdade 
Anisio Teixeira, na Avenida 
João Durval Carneiro (ao lado 
do Viaduto). Com muita mú-
sica, dança, louvor, oração  e 
pregações. Participe!/  Acon-
tece de 06 a 09 de fevereiro,  
o 12º Deus é + , na Fundação 
Senhor dos Passos com o tema 
: “Fazei tudo o que ele vos 
disser” João 2,5, com grande participação de jovens 
para dias de louvor, palestras, orações e muita ani-
mação. Participe!/ O dia 11, 
é dedicado a Nossa Senhora 
de Lourdes, que no ano de 
1858, apareceu pela primeira 
vez à jovem Bernadete Sou-
birrous em uma gruta perto 
de Lourdes (França). O fato, 
que se repetiu por diversas 
vezes, suscita, ainda hoje, 
nos devotos a valorização da 
eucaristia. Na nossa cidade, 
festa na capela Nossa Senho-
ra de Lourdes, com Celebra-
ção Eucarística. Também no dia 11, celebramos o 
dia mundial do enfermo, que foi instituído pelo São 
João Paulo II. Assim, queremos aprender com Jesus, 
que dedicou boa parte de sua atividade ao cuidado 
aos enfermos. Nós, como igreja, devemos seguir o 
mesmo exemplo. Maria é a “Saúde dos enfermos”.
Em muitas paróquias, a Pastoral da Saúde é atuante e 
realiza diversas atividades relacionadas aos doentes. 
Façamos também a nossa parte! Não podemos deixar 
de visitá-los e rezar por eles que são muitos em nossa 
comunidade. Alguns deles, há muitos anos, estão em 
seus leitos, muitas vezes sem a devida atenção. Os 
hospitais estão cheios e o sistema de saúde deixa a de-
sejar na atenção aos enfermos. Na nossa arquidiocese, 
a Pastoral da Saúde tem realizado muitos trabalhos. 
Parabéns!/ Muitos sacerdotes e comunidades estão em 
período de férias e outras já iniciaram suas atividades 
para o corrente ano./ Adquira seu Ano litúrgico, para 
acompanhar a liturgia do ano 2016./ Informações 
sobre diversos eventos da nossa arquidiocese conti-
nuarão sendo divulgados pelo site www.fecatolica.
com.br. Confira! 
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Após dar início a uma 
campanha de mobilizações 
contra o mosquito aedes ae-
gypti, que transmite os vírus 
da dengue, chikungunya 
e Zika, o governo federal 
promete intensificar, nas 
próximas semanas, o diálo-
go com diferentes setores da 
sociedade sobre o combate 
ao inseto. O objetivo é sen-
sibilizar lideranças para que 
se envolvam no que a pre-
sidenta Dilma Rousseff tem 
chamado de “guerra” para 
eliminar todos os focos do 
mosquito. O governo está 
preocupado com o aumento 
do número de casos de mi-
crocefalia, má formação no 
cérebro de recém-nascidos, 
e que tem relação com o 
vírus Zika. 

No dia 27 de janeiro  
foram confirmados o nas-
cimento de 270 crianças 
com microcefalia no País, 
e a existência de mais de 
3.400 casos suspeitos. Na 
última semana, teve início 
um calendário de limpeza 
de órgãos públicos, que te-
rão periodicamente o Dia da 
Faxina, para eliminar cria-
douros do mosquito. Além 
disso, 220 mil militares vão 
visitar casas e orientar mo-
radores em 356 cidades no 
próximo dia 13.  O Palácio 
do Planalto acredita que a 
principal estratégia é cons-
cientizar a população, e que 
se as pessoas não colabora-
rem, o trabalho do governo 
vai ficar ainda mais difícil. 
A presidenta afirmou, que 
“não pode faltar dinheiro” 
e que “não haverá contin-
genciamento” de recursos 
para o combate “que é uma 
questão de saúde pública”.

A presidenta Dilma 
quer conversar com repre-

O governo federal 
apresentou no dia 28 de 
janeiro  um conjunto de 
medidas para aumentar 
a oferta de empréstimos 
e financiamentos na eco-
nomia que totalizam R$ 
83 bilhões. As ações fo-
ram anunciadas durante 
a reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (CDES) em 
Brasília. Os recursos vão 
reforçar a oferta de crédito 
para obras de infraestrutu-
ra, para o setor imobiliário, 
para o financiamento de 
máquinas e equipamentos, 
para o crédito agrícola, 
capital de giro para em-
presas e empréstimos aos 
trabalhadores.

O objetivo é dar fôlego 
para que pequenas, médias 
e grandes empresas melho-
rem o ritmo de negócios e 
abram vagas de trabalho 
com carteira assinada, ge-

Intensificada mobilização contra o aedes 

sentantes de igrejas, líderes 
de comunidades e empre-
sários pedindo  auxílio no 
combate ao mosquito, além 
de continuar o contato com 
governadores e prefeitos. 
Segundo a presidenta, a 
mobilização servirá para 
“evidenciar” que todos têm 
de participar: “do soldado, 
passando pelo cientista, da 
pessoa que limpa uma rua, 
a dona de casa”. Durante 
a reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social no dia 28 do 
mês anterior, a presidente 
disse que precisaria da par-
ticipação da sociedade para 
uma “batalha” que, será 
de médio prazo. “Peço aos 
senhores e as senhoras que 
mobilizem seus funcioná-
rios, seus companheiros de 
sindicato, os fiéis de sua 
igreja, os colegas de traba-
lho e de escolas, a família 
e os vizinhos”, disse aos 
conselheiros, dentre eles 

empresários e sindicalistas.
O governo também 

pretende utilizar os cinco 
minutos gratuitos de inser-
ção diária do Ministério da 
Educação nas emissoras de 
televisão para mobilizar os 
telespectadores e ouvintes. 
A partir de março, vai vei-
cular uma campanha publi-
citária no rádio e na TV. A 
orientação é de que seja uti-
lizado o tema “Zika Zero”, 
que já se tornou hashtag 
nas redes sociais, e que os 
materiais tenham a frase: 
“Um mosquito não é mais 
forte que um país inteiro”. 
Donos de emissoras de rádio 
e TV também poderão ser 
procurados pela presidenta. 
Quem tem participado das 
discussões avalia que uma 
campanha integrada envol-
vendo a programação dos 
canais teria mais impacto do 
que apenas uma propaganda 
no intervalo comercial.

O ministro da Educa-

ção, Aloizio Mercadante, 
deu início, ontem,  a uma 
mobilização nas escolas 
para envolver 40 milhões de 
estudantes do ensino básico, 
da rede pública e privada, 
e mais de sete milhões de 
universitários. Por meio 
das instituições de ensino 
superior, dos secretários 
de educação estaduais e 
municipais, a campanha é 
fazer com que as crianças 
espalhem a conscientiza-
ção. A ideia é que o aluno 
leve uma carta com cuida-
dos para evitar a prolifera-
ção do mosquito e passe a 
mensagem para a família, 
ajudando na mobilização e 
cobrando dos pais caso en-
contre eventual criadouro. 
Além de panfletos, cartilhas 
e cartazes, materiais didá-
ticos também estão sendo 
elaborados para os profes-
sores. O auge da campanha 
será nas próximas semanas, 
após o Carnaval..

Governo lança ações para injetar R$ 83 bi na economia
rando demanda e consumo, 
fazendo a roda da econo-
mia gerar crescimento. 
Ao detalhar as medidas, 
o ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, disse que 
a finalidade do governo é 
ampliar a oferta de emprés-
timos e financiamentos. 
“Nosso desafio é normali-
zar a oferta de crédito. No 
ano passado, houve uma 
queda real (descontada 
a inflação). Precisamos 
normalizar o crédito e para 
isso temos que usar melhor 
os recursos disponíveis”, 
disse.

Visando reforçar os 
projetos de infraestrutura, 
estão sendo destinados R$ 
22 bilhões em recursos do 
Fundo de Investimento 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FI-
FGTS). Já a construção 
civil receberá R$ 10 bi-
lhões, também em recursos 

do FGTS.  No crédito rural 
foi acertado que o Banco 
do Brasil ofertará R$ 10 
bilhões para o pré-custeio 
da safra agrícola. A minis-
tra da Agricultura, Kátia 
Abreu, avaliou a medida 
como bem-vinda, dizendo 
que o setor tem demanda 
por recursos.

Para melhorar o caixa 
dos empresários, o BNDES 
colocará R$ 5 bilhões para 
capital de giro para micro, 
pequenas, médias e grandes 
empresas. O banco de fo-
mento também ofertará R$ 
4 bilhões de capital de giro 
específico para empresas  
exportadores financiarem 
os embarques dos produtos 
vendidos no exterior. Tam-
bém para melhorar o caixa 
das empresas, o governo 
passa a permitir que em-
presas refinanciem dívidas 
tomadas com o BNDES 
em anos anteriores usados 

na compra de máquinas e 
equipamentos. Para esse 
refinanciamento serão des-
tinados R$ 15 bilhões.

Como forma de esti-
mular as pessoas a busca-
rem crédito, num incentivo 
ao consumo, o governo 
passa a autorizar que os tra-
balhadores usem até 10% 
do saldo que possuem na 
conta do FGTS e a multa 
do FGTS nas rescisões sem 
justa causa como garantia 
nos empréstimos no crédi-
to consignado (crédito com 
desconto no salário). Na 
avaliação do ministro Bar-
bosa, se 10% dos recur-
sos existentes nas contas 
do FGTS forem usados 
pelos trabalhadores nes-
se tipo de empréstimo, 
isso representará R$ 17 
bilhões. Para entrar em 
vigor, essa última medida 
terá que ser aprovada no 
Congresso.

A operadora  TIM  par-
ticipou pela primeira vez 
,em São Paulo, como uma 
das  principais patrocinado-
ras da  Campus Party Brasil, 
considerada a maior experi-
ência tecnológica do mundo 
nas áreas de inovação, cria-
tividade, ciência, empreen-
dedorismo e entretenimento 
digital. A parceria atende a 
postura da operadora foca-
da, cada vez mais, na oferta 
de serviços inovadores e 
de alto valor para clientes 
e no forte investimento em 
infraestrutura de rede para 
atender à crescente deman-
da por dados.

 “A Campus Party é um 
evento muito importante e 
que reúne um público seg-
mentado e relevante para 
a TIM. Queremos estar 
perto dos mais diferentes 
consumidores e a chance de 
patrocinar a Campus Party 
surgiu no momento certo. 
Esperamos que seja uma 
parceria de longo prazo”, 
revela Rogerio Takayanagi 
da Tim Brasil.

 Depois de assumir, este 
ano, a liderança na cobertu-
ra 4G no Brasil, a Tim reali-
za fortes  investimentos em 
suas redes fixa e móvel para 
alcançar novos mercados e 
atender às necessidades dos 
consumidores. Na  Campus  
Party, a operadora destacou 
dois produtos de interes-
se do público presente no 
evento: a ultra internet fixa 
Live TIM e o plano TIM 
beta, plataforma voltada 
para os jovens e que conta 

Tim esteve presente  
na Campus Party Brasil

com uma oferta criada em 
uma ação de crowdsourcing 
nas redes sociais.

 Os “campuseiros” pu-
deram participar de um 
“aulão” sobre desenvol-
vimento de games, ofe-
recido pelo Instituto TIM 
por meio do projeto TIM 
Tec – plataforma MOOC 
(Massive Open Online 
Courses) desenvolvida em 
software livre, na qual são 
disponibilizados cursos 
online gratuitos alinhados 
ao “Eixo Tecnológico: In-
formação e Comunicação” 
do PRONATEC. Qualquer 
pessoa pode se inscrever 
para fazer os cursos de TIM 
Tec (mooc.timtec.com.br), 
que ensinam programação 
de games, desenho de jogos, 
linguagens de programação, 
banco de dados, criação de 
websites, entre outros.

A TIM é a segunda 
maior operadora do Brasil e 
a empresa líder do segmen-
to pré-pago. A companhia 
tem como missão conec-
tar a sociedade e cuidar 
de cada cliente para que 
todos possam fazer mais, 
potencializando a vida dos 
usuários por meio dos seus 
serviços de comunicação. 
Para isso, além de focar na 
inovação e acessibilidade, 
a TIM prioriza a qualidade 
da sua rede e atendimento. 
Uma prova desse compro-
misso é o investimento de 
R$14 bilhões destinado 
para a operação brasilei-
ra no triênio que vai até 
2017.

LOCAÇÃO IMÓVEL RUA ITAMAR CARVALHO, Nº 
271, CONDOMINIO FEIRA DE SANT’ANNA LIFE, AP 
103, BLOCO 18, VILA OLIMPIA, FEIRA DE SANTANA, 
MOBILIADO COMPLETO E  COM AR CONDICIONADO 
E MICROONDAS.

CONTATO: DÁLVARO 
(75) 8823-1120/3024-4208/3221-1120

ALugA-SE
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Fazendo palestras 
com mensagens, reflexões, 
orientações, que contribuem 
decisivamente para melho-
rar o estado de espirito das 
pessoas, diminuir  tensões 
e  depressões, ele  viaja 
constantemente pelo estado 
da Bahia e outras unidades 
da federação como Alagoas 
,Pernambuco, Ceará, Minas 
Gerais, Espirito Santo e 
a Capital Federal, numa 
missão que vem desde 
1971 e parece não ter  fim, 
tal o  número de convites e 
a disposição de levar essas 
mensagens que são inspira-
das no “Irmão de Sempre”. 
O feirense Gilberto Cunha, 
com o seu trabalho que tem 
origem kardecista, nada 
cobra nessas viagens como 
aconteceu recentemente 
em Divinópolis, Minas 
Gerais.

Ele paga as despesas 
com a venda de CDs e 
DVDs com poemas e men-
sagens nos locais onde 
profere as palestras. A en-
tidade ou a pessoa que o 
convidar para a conferência 
fica responsável pela hos-
pedagem. É um trabalho 
sem remuneração o que 
demonstra o seu espirito 
fraterno voltado para o bem 
comum. Com esse projeto 
que surgiu espontanea-
mente em 1971 o professor 
Gilberto Cunha já produziu 
8.116 poesias e mensagens 
recebendo inspiração no 

O presidente do Sin-
dicato dos Servidores 
Públicos  de Feira de San-
tana, Hamilton Ramos é o 
novo dirigente máximo 
do Comitê Tripartite de 
Emprego e Renda de 
Feira de Santana para o 
período administrativo 
2016/ 2017. Seguindo um 
ciclo de alternância de co-
mando entre o Poder Pú-
blico, representantes dos 
empresários e  represen-
tantes dos trabalhadores, 
Hamilton Ramos substi-
tui Fernando Moraes, da 
classe patronal. Antes, 
porém, o comitê já esteve 
sob o comando de Arlin-
do Marques, da Casa do 
Trabalhador, representan-
do a Secretaria Municipal 
de Trabalho, Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico (Settdec).

A implantação do co-
mitê visa o fortalecimen-
to das políticas públicas 
de emprego e renda do 

Cunha continua sua missão de paz

“Irmão de Sempre” e  com 
esse material já gravou 17 
CDs, dois DVDs e escreveu 
dois livros, com boa procu-
ra por parte do publico que 
busca conhecimento e paz 
espiritual.

O mais recente CD 
“Sempre no Bem” conta 
com nove faixas de men-
sagens para reflexão: O Ser 
ante a responsabilidade. O 
Ser ante a Natureza. Sem-
pre no Bem. Nas infinitas 
sendas da caridade. Em 
busca do bem. A caminho 
do bem. Jamais é tarde para 
ser feliz. Morrer é preciso 

e Em busca da realidade 
interior. A faixa Morrer é 
preciso, apesar do titulo, 
é uma lição de vida, pro-
fessando a necessidade do 
homem se despir de hábi-
tos e costumes negativos 
para ter uma vivência 
feliz. Morrer é no sentido 
de anular pensamentos 
e ações ruins e escolher 
o caminho certo a partir 
daí. Para contatos com o 
professor Gilberto Cunha 
ligar: 75 -3488 6726/ 
99167 6205/ 98241 6745 
/99876 5782 ou 98885 
8537.

Hamilton Ramos comanda 
Comitê de Emprego e Renda

município, através da Casa 
do Trabalhador, definindo 
ações junto ao Ministério 
do Trabalho, com a gera-
ção de emprego e renda, 
via o Governo Municipal. 
Durante a posse de Ha-
milton Ramos, na Casa do 
Trabalhador, foram apre-
sentados dados de geração 
de emprego e renda no 
município, de emissão de 
carteira de trabalho e de 
Seguro Desemprego pelo 
órgão municipal, durante o 

biênio 2014/2015.      
Antônio Carlos Bor-

ges Júnior, secretário de 
Trabalho, Turismo e De-
senvolvimento Econômi-
co disse que  o Comitê 
Tripartite de Emprego e 
Renda de Feira de Santa-
na tem a função de discu-
tir metas e ações visando 
impulsionar o mercado 
de trabalho no município, 
além de promover ações 
de qualificação para os 
trabalhadores.

A Jornada Pedagógica 
2016, realizada até anteon-
tem, em todas as escolas 
da rede estadual, contou  
com a participação especial 
das famílias. Pais, mães e 
responsáveis, que foram 
eleitos para compor os 
colegiados escolares, con-
tribuem com professores 
e gestores pela melhoria 
da qualidade da educação 
pública e ajudam a planejar 
o ano letivo. No Colégio 
Estadual Góes Calmon, 
em Salvador, os represen-
tantes do colegiado escolar 
estiveram envolvidos em 
todo o processo da Jornada 
Pedagógica. Representante 
dos pais, Maria Aparecida 
Catarino destacou a im-
portância dessa integração 
família-escola. “Estar mais 
envolvida nas questões do 
colégio é muito importante 
para mim, porque sou mãe 

Pais de alunos ajudam a planejar 
ano letivo na Jornada Pedagógica

e me coloco no lugar dos 
outros pais, buscando me-
lhorias para a educação dos 
nossos filhos. Além disso, 
troco experiências com eles 
sobre o acompanhamento 
dos alunos na vida escolar”, 
disse.

Para Noeli Souza Sil-
va, representante dos fun-
cionários no colegiado, 
foi um grande momento 
para a comunidade escolar. 
“Gosto muito de participar 
das ações e estou dando o 
melhor de mim, ajudando 
no que for preciso para 
representar bem a minha 
categoria e dando o retor-
no aos outros funcionários 
sobre o planejamento do 
ano letivo”, destacou a 
recepcionista do Colégio 
Góes Calmon.  Segundo a 
professora e presidente do 
colegiado escolar, Safira 
Lima Guimarães, o cole-

giado escoar tem uma im-
portância muito grande por 
conta das parcerias que são 
desenvolvidas com todos 
os segmentos, incluindo 
representantes de alunos.

 “Cada um dá a sua 
contribuição e, dessa for-
ma, podemos realizar as 
ações de forma integraliza-
da, onde temos uma ligação 
direta com a direção da 
escola e que nos baseamos 
para participar das toma-
das de decisões, além de 
ter conhecimento sobre 
questões administrativas 
e pedagógicas”, explica a 
educadora.  Assim como 
em Salvador, as escolas do 
interior do estado também  
estiveram  com as equipes 
envolvidas. No Núcleo Re-
gional de Educação (NRE 
08), a jornada mobilizou 
22 escolas e 11 anexos da 
região de Itapetinga. 

Ele marcou
Homenagear um ícone da literatura depois d’atuação;
Em meio a outros grandes nomes de sua geração.
Eurico deixou obras-primas bem desenvolvidas;
E convida-nos a refletir sobre a vida.

Alves, o nosso brasileiro querido e marcado.
Permaneceu no anonimato com seu legado.
Continuou firme, coerente com um grande recado;
Matutar o presente, nem o futuro, mas valorizar o passado;

Eurico Alves Boaventura historiou e compartilhou;
O conhecimento de diversas formas registrou;
Feira de Santana, sua terra natal deixou;
Fez-se necessário sair para expandir outro amor; 

Não precisou buscar tão longe o que tinha tão perto;
 Nem viajar pelos mares e oceanos deste mundo esbelto;
Mostrou com sabedoria o que a natureza dizia;
Viva o presente e tome seu conhecimento cada dia.

Provocou um novo conhecimento pessoal fel.
Cada linha que eu lia o que ele escreveu.
Meu coração humilhe e imaturo não compreendia.
Com obras ímpares deixou de herança, não se perdeu.

Não é fácil falar de uma pessoa simples e significativa;
Um amigo, um escritor, um poeta, um inovador de mundos;
Deixou sua influencia artística mais que participativa;
Com ele mergulhamos em sentimentos ambíguas;

Linhas foram escritas com propósito simbólico;
Emocionar, cativar e resgatar sentido popular;
Sua causa maior era se expressar com histórias comuns;
E o fruto na literatura baiana ficou a reinar.

Homem erudito, inquietante e provocador.
Sua marca para o resto da vida ficou;
O tempo para Eurico Alves Boaventura não passou;
A ele homenageamos, por toda sua grande contribuição.

Caetano Carlos da Costa Neto.
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O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) é 
o principal financiador do 
setor eólico brasileiro e en-
cerrou o ano passado com 
R$ 7,42 bilhões em apro-
vações para 82 novos pro-
jetos do setor. Os projetos 
somam 2.102 megawatts 
(MW) de potência instala-
da. O valor representa um 
aumento de 12,7% em rela-
ção ao montante aprovado 
no ano anterior, de R$ 6,58 
bilhões. A quantidade de 
projetos aprovados  dobrou 
de 40 para 82 , crescimento 
de 105%. Desde 2003, o 
apoio do banco à geração 
eólica somou R$ 27,5 bi-
lhões, para 264 projetos, 
com potência instalada 
total de 4.975 MW. Além 
de ampliar a participação 
da energia limpa na matriz 
energética brasileira, os 

A banda de pagode 
baiano É o Tchan foi anun-
ciada esta semana pala 
Secretaria de  Cultura, 
Esporte e Lazer como 
atração para a micareta 
de rua de Feira de Santa, 
que será realizada de 28 
de abril  1º de maio. Esse 
grupo de pagode desfila 
no domingo, último dia da 
festa.  O advogado Rafael 
Pinto Cordeiro,  secretá-
rio de Cultura, Esporte e 
Lazer, ressaltou que  “É 
uma banda de renome na-
cional que vai acrescentar 
e muito a nossa festa”.  A 

Cintia Portugal

A RuA SALES BARBOSA 
ACORDOu SEM O PÃO

Tem cheiro de saudades no ar... a Padaria da Fé, da 
Rua Sales Barbosa, não abriu. No caminho a lembrança de Roberto, o rapaz que 
ficava no caixa, de poucas palavras, muitos olhares:  sentiremos a falta  do compa-
nheiro-   “aquele que come o pão junto”, do lat. com (cum): com, junto + panis; pão: 
associado no pão. Dividimos o pão, o suor de cada dia, o tem-pão, recheado com 
lembranças. Neste caso, o companheiro do bom dia, o sabor da rua.  A Fé acordava 
o local onde são feitos os sonhos: ela também salpicou açúcar no meu. 

Sobre a Padaria da Fé, a memória do Jornal Folha do Norte, de 17 de setembro 
de 2010(p.27) publicou tecendo a lembrança da filha caçula Neuza, fundadora do 
Colégio São Francisco de Assis, hoje Colégio Safra: “ foi José Pereira Mascarenhas 
que em 1946 implantou a Padaria da Fé, esta ficava em frente à Praça Bernardino 
Bahia. Em seguida, meu pai adquiriu o prédio na Rua Sales Barbosa onde até hoje 
funciona a padaria”. O irmão Jorge Cerqueira Mascarenhas passou a administrar 
a panificadora. Lembra Carlos Mello: “Seu Jorge da Padaria”, que também era de-
legado de polícia. O tempo passou e hoje quem administra são os irmãos: Antonio 
Carlos e José Roberto. 

A caminhada pela Rua Sales Barbosa não teria sentido sem rememorar a minha 
infância nas idas à Padaria da Fé: [...] quando fiz o caminho das abelhas que se 
deliciam num cesto de pão de açúcar e [...] comprar o pão beijado por elas (VAS-
CONCELOS, 2013.p.22). Já conversava com Antonio Carlos que acompanha o 
Jornal Folha do Norte e comenta sobre Coluna Caminhando pela Cidade, também 
colaborou com a publicação do livro com o mesmo nome, quanto a José Roberto, 
reservo um caro momento:

Dia desses, o surpreendi no balcão, coisa rara de ver. Conversamos sobre 
as minhas caminhadas e fucei as dele: conta-me uma lembrança sua... ele quis 
logo despachar-me, dizia não ter tempo: insisti - pessoa chata, eu. Roberto sorria 
encabulado, balançava a cabeça, como se pronunciasse, de jeito nenhum... e já 
querendo escapulir. 

Não teve saída, pois como na letra da música de Milton Nascimento: “Há um 
menino; Há um moleque; Morando sempre no meu coração; Toda vez que o adulto 
balança; Ele vem pra me dar a mão”. Meio tímido, Roberto foi tecendo o sol da 
sua infância, o ABC da grande Avenida Sampaio, a Escolinha São Judas Tadeu, 
algum tempo depois, o lugar da Escolinha do Sol. 

Entregue ao tempo, com braços abertos, olhar viajando e as mãos espalmadas 
sobre balcão, tocou com carinho na professora Zezinha que, parece ter trazido 
sem querer as estripulias de menino, o buraco defronte ao IEGG (Instituto de 
Educação Gastão Guimarães), local onde aparecia e desaparecia na brincadeira de 
se esconder... e sumiu diante dos meus olhos.  Eis o Roberto no caixa, ali contava 
silenciosamente o pão, o sal, o doce do dia, para seguir a caminhada. 

Hoje, sigo pela rua guardando comigo a história da padaria cheia de sonhos, 
de cestos de pães de açúcar, de sal, do tem-pão escondido, do passado-presente do 
menino que me dá a mão [...] Há um menino; Há um moleque; Morando sempre 
no meu coração; Toda vez que o adulto fraqueja; Ele vem pra me dar a mão. 

Cresce setor de energia eólica

projetos contribuem para 
reduzir as emissões e dina-
mizar a economia de seus 
entornos, gerando emprego 
e renda.

No fim de 2015 o BN-
DES aprovou três novos 
financiamentos, no valor 
total de R$ 1,4 bilhão, 
para complexos eólicos em 
Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e Ceará. Os três 
projetos terão 274 aero-
geradores, com potência 
instalada total de 495,6 
MW, e devem gerar 1,6 
mil empregos diretos e 
cerca de 3,5 mil indiretos 
na fase de implantação. 
Quando estiverem pron-
tos, os empreendimentos 
devem gerar 133 empregos 
diretos e 250 indiretos nos 
três Estados. As três opera-
ções contemplam também 
subcréditos de R$ 7,1 mi-
lhões no âmbito da linha 

Investimentos Sociais de 
Empresas (ISE).

A maior operação, de 
R$ 658,3 milhões, apoia a 
implantação do Complexo 
Eólico de São Clemente, 
do grupo Casa dos Ventos, 
com capacidade instalada 
de 216,1 MW. Orçado em 
R$ 1,1 bilhão, o complexo 
reunirá oito parques, ins-
talados nos municípios de 
Caetés, Capoeiras, Pedra e 
Venturosa, no Agreste Per-
nambucano. Está prevista 
a geração de 500 empregos 
diretos e mil indiretos na 
fase de construção. Quando 
entrar em funcionamento, 
o projeto deverá criar 30 
vagas diretas e 50 indiretas. 
A operação, na modalidade 
project finance, que prevê o 
pagamento com os ganhos 
obtidos na venda da energia, 
inclui R$ 3,3 milhões para 
apoiar projetos sociais.

É o Tchan: a banda fará um trabalho de 
divulgação no carnaval de Salvador

contratação da banda tam-
bém envolve uma grande 
divulgação no Carnaval 
de Salvador. A banda, que 
vai tocar cinco vezes na 
capital baiana, vai anun-
ciar a Micareta de Feira 
de Santana nos circuitos 
onde desfilar. A ação foi 
programada em contrato 
com as duas partes.

Rafael Cordeiro acres-
centou que  a contratação 
desse grupo de pagode baia-
no: “Foi  maneira que encon-
tramos para divulgar nossa 
festa no evento que reúne 
milhares de turistas. Nosso 

objetivo é atrair esse público 
para o nosso carnaval fora 
de época”, disse. Conforme 
o titular da Cultura, Espor-
te  e Lazer  outras atrações 
devem ser confirmadas logo 
após o carnaval. “Já estamos 
desenvolvendo a Micareta 
2016 desde quando acabou 
a de 2015. Contatos estão 
sendo realizados e em breve 
teremos mais novidades”.  
A micareta  já tem como  
confirmados para blocos 
e camarotes: Psirico, Bell 
Marques, Tayrone Cigano, 
Timbalada, Harmonia do 
Samba e Oito7Nove4.
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FEIRA DI’AMANTE
Sou a semente de um chão esturrica-
do por falta de irrigação que por aqui 
existia.
Um bem aportuguesado e, como 
quem sabia, via.
Era fruto da sabedoria.
Quando caule percebia quem vem 
quem vinha e quem ia.
Sabia partilhar a vida; um dom.
Passantes e transeuntes, a cavalo ou na boiada...Ali 
existia um som.
No Campo do Gado, um berrante anunciava a Prince-
sa.
Casada com um Senhor Barão onde,  no sertão, mos-
trava toda sua beleza de miscigenação.
Por aqui, alimentava os pássaros e os viajantes que, de 
minha sombra, tiravam o tempo do trabalho duro,
Prumo das horas a se passar.
Estrelinhas, espaços de uma ensolarada tarde de verão.
A cada passo uma compaixão. Seguindo as feiras tudo 
era de passagem, mas eu não!

Crescia e tinha uma visão ainda mais engrandecida.
De cima até parecia abençoada.
Senhora Santana nos enviou água e, assim, fui atinado 
ao verde e amarelo.
Que elo.
Puseram-me numa praça e, da ‘matriz’, cheguei ao 
coração.
Coração de Maria, apadrinhada por São José.
E hoje vejo uma ‘matinha’ virar cidade nova, com um 
‘novo horizonte’.
Uma nova importância da elegância  que ‘tomba’ na 
alma amante que vai de feira em feira.
Uma ‘mochila’ nas costas e uma bagagem de quem 
por aqui vive.
Assim como eu.
Dou fruto para uma nova geração desta terra, com 
clamor.
Onde, a cada ‘rua nova’, sinto um intenso amor por 
este ‘campo limpo’, esta Feira de Santana dos Olhos  
D’água, que fez brotar e por aqui germinar um amor 
puro do sertão, da Bahia.
Da magia de ser parte da cidade que, por mim, passa 
e, por mim, respira!

Milena de Souza Melo
Do livro I Concurso Municipal de Poesia de 

Feira de Santana “Eurico Alves Boaventura”.

COOAPI
COOPERATIVA DOS APICULTORES DE INHAMBUPE
CNPJ: nº. 03.798.210.0001-65- Praça Castro Leal, 135, Casa da 

Cidadania, Centro, Alagoinhas-Ba, CEP: 48005-180
(75) 9989 0213 (75) 91003595/ email: cooamemel@yahoo.com.br

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

A Presidente da COOPERATIVA DOS APICULTORES DE INHAMBUPE – 
COOAPI, convoca todos os seus sócios em condição de votar, para se reunirem 
em ASSEMBLEIA ORDINÁRIA a ser realizada na sede da Cooperativa situada 
à BR 110 km 45 na Rodovia Inhambupe – Alagoinhas no Bairro da Lagoa Seca 
em Inhambupe – Bahia, no dia 07 de março de 2016, obedecendo aos seguintes 
horários: com “quorum” de 52 (cinqüenta e dois) sócios para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que se determina o Estatuto Social: Em 
1ª convocação às 08:00 hs com a presença de 2/3 (dois terços) dos sócios; 2ª 
convocação às 09:00 hs com a presença 1/2 (metade) mais 01 (um) dos sócios; 
3ª convocação ás 10:00 hs com no mínimo 10 (dez) sócios.

Pauta:
1- Prestação e Aprovação de Contas;
2- Inclusão e Exclusão de Sócios;
3- Indicação de 02 Sócios para Representar a COOAPI junto a CECOAPI.

Alagoinhas, 01 de fevereiro de 2016.

Maria de Lourdes de Lima Santos 
Presidente da COOAPI

Intense Cats 
A esperteza, ousadia e personalidade dos gatos 

são instigantes e despertam curiosidade nas pesso-
as. São esses mesmos truques que as mulheres usam 
a seu favor, principalmente naqueles momentos 
em que é preciso ser rápida e certeira. Deu de cara 
com o ex no novo emprego? Sua amiga está com o 
vestido igual ao seu na balada? O bonitão te chamou 
pra sair de uma hora pra outra? É aí que entra In-
tense Cats, uma coleção especialmente charmosa, recheada de 
soluções versáteis e marcantes, como palette de sombras com 

cores neutras e coloridas, duo delineador, duo lápis e 
trio de blush. Tudo com o olhar esperto de uma gatinha 
nas embalagens, cartucharia e até na compactação dos 
produtos. Tem até nécessaire preta com “orelhinhas” de 
gato, pra morrer de amores. E será preciso correr, pois 
a novidade é uma edição limitada que chegou às lojas, 
no e-commerce e com as revendedoras O Boticário.

“A coleção Intense Cats reforça a personalidade jovem, 
ousada e prática da linha Intense, com produtos que conver-
sam com o dia a dia imprevisível e multiatarefado das nossas 
consumidoras. E a perfumaria chega para dar o toque final 
nessa produção, que precisa ser esperta e ter personalidade”, 
explica Mirele Martinez, gerente de categoria Maquiagem de 
O Boticário.

liciasilv@ibest.com.br

Aniversariantes: Hoje – João Libério Oliveira Júnior, Diva 
Brito Assis, Maryzelia, Josângela Dórea Limeira e Vera Brito, 
dia 6 – Marcus Fontes de Amorim e Santanna, Paulo Fontes de 
Amorim e Santanna, Dinorah Borges, Edna Coutinho, Jelber 
Cedraz, Ana Cristina Almeida Larocca e Florinda Calazans 
Marques,  dia 7 - Simone Mota Moraes, Carolina Magalhães,  
Bartolomeu Ribeiro Marques Júnior, Priscila Morais Carvalho 
e Maria Luiza Araújo, dia 8 – Sabrina Cordeiro, Sandra Peggy e 
Antony Cauã França Araújo Viana, dia 9 – Luciana Cunha, Wil-
son Pereira, Alessandra Pinho, Jomara Almeida e Vone Santana, 
dia 10 – Cláudia Bastos Antunes, Ewerton Visco, Daniel Trindade 
Borges Age Pólvora, dia 11 – Sílvio Quadros e Gilberto Azevedo 
Filho, e  dia 12 – Wilson Pereira Filho, Giácomo Mancini, Carlos 
Magno Vitor da Silva e Renan Gomes.

Mercado 153
Feira agora também tem o espaço gastronômico que 

vem conquistando as principais cidades do Brasil. Trata-se 
do Mercado 153 que foi inaugurado na sexta-feira ((29 de 
janeiro), no Boulevard Shopping, com um concorrido e 
badalado coquetel para convidados, com apresentação da  
cantora feirense Paula Sanffer, dona da voz que ganhou 
destaque e conquistou o país com sua participação no 
recente The Voice Brasil. Confiram alguns flagrantes: 

Marcus Welber Carvalhal Pinheiro na Solenidade em que 
foi empossado Presidente da OAB Subseção Feira de San-
tana, na quarta-feira,  no Auditório do Multiplace, presti-
giado pelo ex-presidente Vitalmiro Cunha, pelo Presidente 

da OAB Bahia Luiz Viana Queiroz e pelo Conselheiro 
Alexandre Brandão Lima. 
Preta em Pauta

Preta em Pauta é o nome do show que a cantora Larissa 
Luz preparou especialmente para o Carnaval 2016, celebran-
do a força e o poder das mulheres negras. Para isso, a artista 
convidou Paula Lima e Karla Silva para uma apresentação 
única amanhã, às 20h30min., no Palco Principal do Pelou-
rinho, em Salvador, integrando a programação do Circuito 
Batatinha, com realização do Centro de Culturas Identitárias 
(CCPI), da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

De acordo com Larissa Luz, esta noite será um desdo-
bramento de Território Conquistado, seu mais novo álbum 
e show, na qual a celebração do poder da mulher negra 
ocupa o palco. “Será uma homenagem a cantoras negras 
como Nina Simone, Miriam Makeba, Leci Brandão, Elza 
Soares. Sandra de Sá, Sista Nancy. Os arranjos se aproxi-
mam da concepção do disco, trazendo a sonoridade do afro 
punk eletrônico. Falaremos do empoderamento da mulher 
negra em algumas canções autorais e clássicos nacionais e 
internacionais” revela a artista, que conta com a produção 
musical de Pedro Tiê.

O  aniversariante de hoje João Libério Oliveira Júnior, 
ladeado pelos amigos Cláudia Cerqueira, Manoel Parísio 

Ferreira e Mayra Motta Souza.

Ludoteca
O Laboratório Sabin, por meio do investimento social do 

Instituto Sabin, inaugurou no dia 28 de janeiro, no Fórum das 
Famílias (Rua do Tinguí, nº 70 – Nazaré, 1º andar – Salvador 
– BA, ao lado do Fórum Ruy Barbosa), mais uma Ludoteca 
em Salvador. O projeto, que tem parceria com o Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJ-BA), oferece ambiente propício para 
o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de 
violência.

O local oferece espaços equipados com jogos, brinque-
dos, livros e material pedagógico para auxiliar o trabalho de 
aproximação e interação de psicólogos e assistentes sociais.

O atendimento às vítimas é realizado por meio do lúdi-
co. “Os brinquedos e os jogos auxiliam o trabalho. Quando 
a criança está ali, naquele ambiente, se sente mais à vontade 
para falar da violência que sofreu ou presenciou, o que facilita 
um diagnóstico”, explica Fábio Deboni, gerente Executivo do 
Instituto Sabin.

Vários objetos fazem parte do universo das ludotecas, 
entre eles estão quebra-cabeça, fantoches, bonecas de pano, 
giz de cera, massa de modelar. Outros brinquedos também 
são utilizados no trabalho de acompanhamento, como bone-
cos sexuados, que representam policial, família terapêutica e 
família inclusão social.

Segundo Deboni, “a instalação da ludoteca proporciona 
um atendimento com mais qualidade, o que ajuda a minimi-
zar o sofrimento psíquico, reparar os danos e restabelecer a 
proteção no âmbito familiar”.
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Na tarde de segunda-
feira, no Plenário Orlando 
Spinola, o deputado es-
tadual José de Arimateia 
(PRB) participou da Sessão 
Solene que marcou a aber-
tura das atividades na As-
sembleia Legislativa, com 
a presença do governador 
Rui Costa.  O deputado 
disse que as expectativas 
para este são boas. “Se em 
2015 pude realizar tantos 
projetos importantes para 
o povo baiano, hoje entro 
com pé direito nos traba-
lhos de 2016, pretendendo 
contribuir, positivamente, 
para a melhoria da saúde 
no estado, o bem-estar dos 
nossos animais, a defesa do 
consumidor, a proteção aos 
nossos idosos, o incentivo 
às nossas crianças e adoles-
centes, além de outras cau-
sas pelas quais continuarei 
lutando”, disse.

A Frente Parlamentar 
em Defesa da Saúde, reque-
rida no mês de dezembro do 
ano passado, é uma das boas 

Arimateia vê ano legislativo com otimismo
apostas do parlamentar, que 
é vice-presidente da Comis-
são de Saúde e Saneamento 
da Casa Legislativa baiana. 
“Esta será uma nova linha 
de trabalho em sintonia 
com a Comissão de Saúde 
e fará com que as reivindi-
cações da população e as 
ações discutidas em 2015, 
nas Audiências Públicas, 
sejam efetivadas. Como 
legislador e fiscal das ações 
do governo, vou fazer essa 
cobrança à risca”, prometeu 
Arimatéia.

 No ano de 2015, o 
deputado realizou cinco Ses-
sões Especiais, 23 Sessões 
Ordinárias e 18 Audiências 
Públicas pelas Comissões de 
Saúde e Defesa do Consumi-
dor, apresentou dez Projetos 
de Lei, oito Emendas Parla-
mentares no Orçamento do 
Estado, 12 Moções e cinco 
Indicações. Além disso, par-
ticipou de eventos externos 
referentes a saúde, animais, 
defesa do consumidor, ido-
sos, entre outros. 

No dia 30 de janeiro, 
antes do jogo contra o Ja-
cuipense, no estádio Ma-
noel Barradas (Barradão), 
na abertura do campeonato 
baiano, a diretoria do E.C. 
Vitória homenageou o es-
critor José Batista Feitas 
Matos, em reconhecimento 
pela caminhada que ele fez 
entre os dias 14 e 18 de 
dezembro do ano passado, 
de Feira de Santana a Sal-
vador - 130 km -, pagando 
promessa pelo retorno do 
decano à primeira divisão 
do futebol, brasileiro, a 
Serie A.

 O presidente do 
clube, Raimundo Viana, o 
vice presidente Manoel Ma-
tos, os diretores e conselhei-

Batista homenageado pelo Vitória
ros   Dilton Costa,  Djalma 
Abreu, Roberto Azevedo,  
Amaury, Luizinho, dentre  
outros parabenizaram Jose 
Batista pela iniciativa. O 
presidente Raimundo Viana 
que já havia entronizado 
na sala da diretoria a ima-
gem de Senhor do Bon-
fim, conduzida por Batista 
na caminhada e entregue 
quando da sua chegada à 
Igreja do Bonfim no dia 18 
de dezembro, o agradeceu 
efusivamente o escritor pela 
iniciativa que “será sempre 
lembrada pelo Vitoria e nós 
rubro-negros!”. A prefeita 
de Riachão de Jacuípe Ta-
nia Matos também elogiou 
Batista pela promessa paga 
no mês de dezembro.

Representando o go-
vernador Rui Costa, no 
Fórum dos Governadores, 
dia 1º deste mês em Bra-
sília, o vice-governador 
João Leão  disse que o 
estado da Bahia tem lastro 
para captar recursos no 
exterior e quer autorização 
do governo federal para 

Leão quer liberação de recursos para a Bahia
fechar financiamentos.  “É 
preciso colocar novas obras 
para andar” e a chegada 
desses recursos é funda-
mental disse Leão apre-
sentando  a prioridade do 
governo baiano. Ressaltou 
João Leão, que  a capaci-
dade de endividamento do 
estado atualmente é de até 

R$ 4 bilhões. 
“Se o governo aprovar 

as linhas de crédito para os 
estados, o país volta a cres-
cer, e é um estímulo para a 
economia”, afirmou. A ex-
pectativa é que a presidente 
Dilma Rousseff atenda ao 
pleito, que é comum entre 
os estados, mas o valor a ser 

liberado depende do endi-
vidamento de cada um.

Leão também defen-
deu a necessidade de re-
duzir a taxa de juros dos 
bancos estatais e disse que 
os chefes do Executivo 
estão unidos para traçar ca-
minhos que façam de 2016 
um ano de superação.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

A CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA, 

CNPJ 73.661.472/0001-69, torna público que está requeren-

do ao Instituto de Meio Ambiente -IMA,  Licença Ambiental 

Simplificada - LAS, para o empreendimento “Roldão Brasil”, 

composto de 268 (duzento e sessenta e oito) unidades ha-

bitacionias, em uma área de 47.064,53m², localizado na rua 

Gracia, s/n, bairro Feira VII-Tomba, Feira de Santana-Ba

ANTONIO BATISTA SANTOS NOVAIS

Diretor

O trem bala atrope-
lou o Juventus domin-
go, à tarde, n o estádio 
de Maria Quitéria, na 
segunda rodada do cam-
peonato de São José. Ao 
improvisar os volantes 
Tico para a zaga e  Beto 
de Chica para  a lateral 
esquerda, o time de Beto 
Soldador não viu a  cor 

Juventus foi atropelado pelo Cruzeiro
da bola. Abriu-se um 
clarão no meio de campo 
do Juventus e o time do 
Cruzeiro, do técnico  Co-
lino fez festa aplicando 3 
x0 na equipe comandada 
por Beto Soldador, para 
a tristeza da torcida azu-
lina que voltou pra casa 
de cabeça inchada.

Nos demais jogos 

do domingo: São José 3 
x 0 Caraibas, com gols 
de Tamoio e Vasco 1 x  
1 Cristo no Comando .O 
veterano Tito foi o me-
lhor jogador em campo, 
fazendo o gol de empate 
do Vasco que jogava mal 
e perdia de 1 x 0. Com a 
realização do  carnaval 
o campeonato de futebol 

de São José, no distrito 
de Maria Quitéria sofre 
rápida interrupção  vol-
tando a  ser movimen-
tado no dia 14 com três 
jogos:  às 9 horas -  São 
Cristovão  x Boca Junior,  
às 11 horas -  Vitoria  ( 
do Papagaio) x SCO  e 
às 15 horas – Barcelona 
x São José.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“SUFOCO”
É grande a “chiadeira” de comerciantes  

do “Outlet  América”, situado às margens 
da BR-324( Salvador/Feira) proximidades 
do Parque de Exposições João Martins da 
Silva. O equipamento  ainda funciona com 
geradores de energia, já que a Coelba  ainda 
não ligou o sistema convencional de ener-
gia elétrica,segundo soubemos, porque  os 
empreendedores não  teriam atendido as 
exigências da Coelba, bem como haveria de-
ficiência no sistema de telefonia, o que estaria  
causando transtorno aos lojistas, sobretudo no 
uso da internet.O movimento é fraco e já tem 
comerciante “no sufoco”.Outro problema  é 
a falta de acesso à BR 324 para quem sai do 
Outlet de carro, já que é obrigado a sair por 
um estreito corredor de acesso à Av.Noite 
Cerqueira.O Outlet, pela sua localização é 
um equipamento mais direcionado para  via-
jantes  que transitam na BR 324, certamente  
vindos dos diversos municípios com destino 
a Salvador,que obrigatoriamente teriam de 
passar em frente do Outlet. Provavelmente ca-
rece de  um projeto de divulgação,sobretudo 
nas cidades interioranas.Por enquanto as   
vendas  não estariam correspondendo às ex-
pectativas e por certo,sem propaganda  em 
rádio,autdor,jornal  e tv. não será fácil os 
lojistas aumentarem vendas, e os  que hoje  
estão no “sufoco”  poderão “jogar a toalha no 
ringue antes da hora”,caso a direção geral do 
equipamento não tome atitudes rápida para 
“oxigenar”  o entusiasmo dos lojistas  que 
acreditam no projeto.

MISSA DE 7º DIA
O senhor André Gonçalves convida familia-

res e amigos para a missa de Sétimo Dia de sua 
esposa, Eva Aparecida Viegas Gonçalves, às 18 
horas de hoje, na Igreja da Santíssima Trindade, 
no conjunto residencial Morada das Árvores.
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Aqui o quarteto de ouro: Mangabeira (violão), Dázio, 
Hélio e Alexandre. Harmonia na vocalização assim como 

o Trio Irakitan.

Ilustra nossa coluna a jovem Janiele Santos Venas, dedica-
da e eficiente funcionária da Padaria e Lanchonete Doura-

do e nas horas vagas excelente cantora. Nota 10  Dene.

Lenivaldo Góes , dínamo da Brasilgás  e o filho ,o ad-
vogado  Mateus Góes, nova geração do Direito feirense 

com grande sucesso.

Domingo, dia 31 de janeiro, quem trocou de idade foi o 
empresário feirense Hermógenes Abdul, radicado em Montes 
Claros, Minas Gerais, mas o aniversário ele comemorou em 

Feira com amigos. Saúde e felicidade Abdul.

Também no dia 31  de janeiro, aniversariou o empresário, 
escritor e desportista Moacir Cerqueira, ex-presidente da  
Liga Feirense de Desportos (LFD) e torcedor fiel do E.C. 

Vitoria. Parabéns Moacir, longa vida e muita paz!  

Momento social no Point do Hélio: Hélio, Mangabeira, 
Dazio Filho, Alexandre, Vera, Bernadete e Lilian. 

Amizade e respeito!

O casal feliz Alexandre e Vera.

Walter Lima - nome forte na comunicação
Com dez anos de rádio, 

dono de uma bela voz, na-
tural de Macajuba, cidade 
da Chapada Diamantina, 
Walter Lima, que atua com 
muito sucesso na Capivari 
FM, emissora local, como 
todo profissional, sonha em 
alçar voos mais altos. Sua 
carreira de comunicador 
começou em 2006, quando 
a Irmã Cleuza, uma freira 
que dirigia na época a emis-
sora, ao ouvir a bonita voz 
de Walter, que estava nos 
estúdios da emissora procu-
rando um trabalho, gostou 
e o convidou para fazer um 
teste para locução.

Teste realizado e ao 
conferir o resultado, a reli-
giosa, que é também grande 
comunicadora, percebeu 
que tinha diante de si, um 
jovem com muito talento, 
e logo lhe ofereceu uma 
oportunidade no quadro de 
locutores. Walter começou 
então sua caminhada no 
mundo da comunicação. 
Com seu jeito agradável 
de se comunicar com os 
ouvintes, ele foi aos poucos 
se destacando na preferen-
cia do público. Hoje além 
de apresentar os programas 
“Nossas Raízes” e “O des-
pertar do sertão”, ambos 
de grande audiência, ele 

também é diretor de pro-
gramação e responde pela 
coordenação geral da gra-
vadora da emissora, onde 
pessoalmente cria e pro-
duz vinhetas de alto nível, 
elevando assim o padrão 
profissional da Capivari.

De origem humilde, 
nascido na zona rural, o co-
municador é o que se pode 
chamar de Um vencedor. 
Soube aproveitar todas as 
chances que a cidade lhe 
ofereceu: Estudou com 
dedicação até se formar 
em pedagogia. Atualmente 
ensina inglês, matemática, 

geografia e história nos co-
légios J. Pires do município 
e o estadual C.E.C.C. insta-
lados em Macajuba.

Ao falar sobre o seu 
futuro na comunicação, 
Walter diz: “Sempre fui um 
ouvinte assíduo do rádio. 
As emissoras preferidas era 
a Rádio Sociedade da Bahia 
e Excelsior. Os grandes 
comunicadores me inspira-
vam muito. Sempre quis ser 
um deles!” Walter diz que 
sempre será grato à Capi-
vari FM, que o descobriu e 
ao público de Macajuba e 
de toda Chapada Diaman-

tina que o ajudou  a chegar 
onde está, mas, que como 
todo profissional de comu-
nicação sonha em trabalhar 
nas grandes emissoras do 
Brasil e até apresentar um 
programa de televisão. “Me 
dou muito bem no contato 
com o público. Quando 
estou frente a frente com 
ele, rola uma energia muito 
boa entre nós. Acho que 
pode dar certo.” Finaliza 
o sorridente comunicador 
macajubense Walter Lima. 

Texto: Antônio 
Carlos Cerqueira.
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Rádio

Por  Dimas Oliveira

No dia 29 de janeiro o radio baiano perdeu uma  das suas maiores 
referencias com a morte aos 73 anos do feirense  Ed Carlos ( Luis 
Carlos  da Silva). Ed começou na Radio Sociedade de Feira, na 
década de 60, atuou na Cultura de Feira, Cruzeiro, Excelsior  e 

Sociedade da Bahia onde se perpetuou, ali trabalhou por  22 anos.  
Voz belíssima, dicção perfeita Ed era priorizado na gravação de 

jingles, noticiários e como excelente disckjoquei. Seu trabalho era 
acompanhado pelo público onde ele estivesse. Um vazio para sem-

pre no radio da Bahia e uma saudade para que o ouviu.

O super-versátil Framario Mendes reforça a equipe de 
jornalismo da Radio Povo, desde o dia 1º deste mês, na 
apresentação do noticioso Primeira Pagina, a partir das 
6 horas, liderado  pelo catedrático Itajay Pedra Branca. 

Sucesso para você Framario, um dos mais completos 
comunicadores do radio baiano.

Falar de antigas lide-
ranças do radio feirense 

é uma forma de reco-
nhecer a contribuição 
que elas  deram para a 
solidificação e cresci-

mento desse veiculo de 
comunicação indispen-
sável no cotidiano de 

todos nos. Oscar Mar-
ques, um dos fundadores 
da antiga Rádio Cultura 
(ao lado do  Feira Tênis 

Clube), empresário, 
um dos fundadores do  

MDB (PMDB) deputado 
estadual,  incentivador  
cultural -  deu grande 
contribuição para o 

crescimento da micareta 
-,foi um dos pilares do 

radio e Feira de Santana 
e merece ser lembrado 
sempre. Saudoso Oscar 

Marques, obrigado!

Apresentando aos domingos na Radio Subaé, a partir das 
10 horas, o  tradicional Silvério Silva Show, ele é um dos  
mais antigo profissionais do  radio em Feira de Santana. 

Na foto, como cantor,  na época em que fazia parte do 
cast da Radio Sociedade e  fazia shows de sucesso pela 

Bahia. Silvério Silva continua como um exemplo de cará-
ter e profissionalismo.

Idolatrados, arrastando 
multidões em seus shows, 
ganhando muito bem, eles 
se tornam - em muitos 
casos -, verdadeiros escra-
vos de inadiáveis compro-
missos com empresários, 
colocando em perigo a 
intimidade, a família e até 
a vida.  No afã de ganhar 
dinheiro e elevar a popula-
ridade ao extremo, muitos 
deles cumprem agendas 
supercarregadas e acabam 
vitimados em acidentes, 
principalmente rodoviários. 
Falamos de artistas da voz, 
notadamente cantores, que 
pereceram em acidentes.

No ano passado, houve 
o caso do cantor sertanejo  
Cristiano Araújo, na verda-
de ainda pouco conhecido 
do grande público, que 
ficou em enorme evidência 
na mídia televisivas por 
conta do trágico acidente. 
Mas ante dele foram muitas 
as mortes de artistas famo-
sos como o de Francisco 
Alves, o “rei da voz”, que 
morreu em acidente  na 
Via Dutra, São Paulo, em 
27 de setembro de 1952 

Por um show muitos perdem a vida 

causando  enorme comoção 
no país, tal o seu prestígio.  
Em dezembro de 1965, o 
famoso compositor serta-
nejo Teddy Vieira, autor 
de perolas como “Menino 
da Porteira”,  “Boiadeiro 
Errante” e “João de Barro” 
faleceu em acidente ao lado 
do parceiro musical Lau-
ripio Pedrosa, na rodovia 
Raposo Tavares, São Pau-
lo. Estavam em um Sinca 
Chambord.

 Aqui bem perto de 
Feira de Santana, no auge 
de sua carreira,  em 1981, 
faleceu o cantor sergipano, 
da cidade de Aquidabã, 
José Augusto que estourou 
no radio com “Sombras” e 

”Pertinho  de quem Amo” 
e vivia em constantes sho-
ws.  Evaldo Braga, que 
entrou nas paradas de su-
cessos e vendeu mais de 
150 mil copias do LP com 
a música “Sorria”, morreu 
em acidente de carro na 
BR-3 em 31 de janeiro de 
1973. Em São Paulo o jo-
vem  Pascoal Todarelli, de 
34 anos, o Belmonte da du-
pla Belmonte e Amaraí, foi 
outra vitima. Ele dormiu 
ao volante, na rodovia de 
Santa Cruz das Palmeiras.  

Barrerito (Elcio Neves 
Borges) compositor, can-
tor e musico de destaque 
do Trio Parada Dura em 
1982, no Espirito Santo, 

sofreu acidente de avião, 
com os demais compa-
nheiros que nada tiveram. 
Ele ficou paraplégico e, 
faleceu, anos depois de 
infarto.

Em 1997 João Paulo 
que fazia dupla com Da-
niel  depois de um show 
em São Caetano do Sul, 
São Paulo retornava Para 
Brotas, onde residia sua 
família, quando capotou 
o  veiculo na Rodovia dos 
Bandeirantes. No acidente 
o automóvel incendiou. Os 
Mamonas Assassinas,  o 
sertanejo Moracy, Chico 
Science,  Maysa Matara-
zzo, Jessé, Gonzaguinha, 
Carlos Alexand re, José 
Mendes, Wilson Tavares, 
Claudinho da dupla com 
Buchecha, o humorista 
Shaolin, foram outros ar-
tistas vitimas fatais de aci-
dentes. Já Herbert Viana 
(Paralamas do Sucesso), 
Osmar Santos (narrador 
esportivo) e Wagner Mon-
tes (apresentador), sobrevi-
veram, mas trazem até hoje 
as marcas de acidentes.

Lançamento nacional de filme indicado
 a 12 prêmios Oscar

Inspirado em fatos reais, o thriller 
dramático “O Regresso” (The Revenant), 
de Alejandro González Iñarritu, que tem 
lançamento nacional nesta quinta-feira, 
4, no Orient Cinema Boulevard, é uma 
experiência cinematográfica imersiva e 
visceral que retrata a épica jornada de um 
homem pela sobrevivência e o extraordi-
nário poder do espírito humano.

Tem 12 indicações ao Oscar da 
Academia de Artes e Ciências Cine-
matográficas de Hollywood, incluindo 
Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor 
Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Ator 
Coadjuvante (Tom Hardy), Melhor Foto-
grafia e Melhor Edição. Ganhou o Globo 
de Ouro nas categorias de Filme, Diretor 
e Ator.

Na trama, em uma expedição pelo 
desconhecido deserto americano, o len-
dário explorador Hugh Glass é atacado 
por um urso e deixado como morto pelos 
membros de sua própria equipe de caça. 
Em luta pela sobrevivência, ele resiste 
à dor inimaginável, bem como à traição 

de seu confidente. Guiado pela força de 
vontade e pelo amor de sua família, Glass 
deve navegar um inverno brutal em uma 
incessante busca por sobrevivência e 
redenção

Entra em segunda semana, “Os Dez 
Mandamentos - O Filme”, que estreou 
na quinta-feira, 28 de janeiro, em 1.092 
salas no país - incluindo uma em Feira de 
Santana, a maior do Multiplex, com 261 
lugares. O filme conta a épica e emocio-
nante saga de Moisés, que cobre mais de 
100 anos de história e adapta livremente 
quatro livros da Bíblia - Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio.

O épico da Record Filmes registrou 
2,2 milhões de espectadores até do-
mingo, 31, e é a melhor abertura deste 
ano e quarta melhor dos últimos quatro 
anos. Também tem o recorde de “melhor 
quinta-feira”: levando 576,4 mil pessoas 
aos cinemas brasileiros no primeiro dia. 
O público acorre ao cinema nas manhãs 
para antecipar o ingresso.

Outras continuações: o filme de ação 
“Caçadores de Emoção: Além do Limi-
te”, em segunda semana; “A 5ª Onda”, 
com trama pós-apocalíptica e o filme 
brasileiro “Reza a Lenda” entram em 
terceira semana, enquanto a animação 
“Snoopy & Charlie Brown: Peanuts: O 
Filme” chega à quarta semana.

Cristiano Araújo

Teddy Vieira.

João Paulo.

Evaldo Braga

Francisco Alves, o rei da voz.



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 05 de fevereiro de 2016 FOLHA DO NORTE106 anos12 - VARIEDADES

A Rede SAC funciona 
em horário especial durante 
o Carnaval. Desde ontem   
os postos instalados em 
quatro shoppings da capi-
tal baiana já atendem em 
horário diferenciado. As 
demais unidades em Salva-
dor e região metropolitana 
funcionam normalmente 
ate hoje, bem como os 39 
postos da Rede SAC no 
interior do estado. Desta 
ontem até sábado ama-
nhã   os Postos SAC nos 
shoppings da capital têm 
horário de funcionamento 
diferenciado. No Barra, o 
SAC estará aberto hoje das 
7 às 14horas, suspendendo 
o expediente amanhã.  No 
Shopping Bela Vista, o 
atendimento será das 7 às 
17 horas hoje, , na sexta e 
das 7 às 13horas amanhã. 
Já nos shoppings Salvador 
e Paralela, o SAC funciona  
das 9 às 17horas hoje  e das 
9 às 13 horas amanhã. 

O atendimento será 
retomado em todo o estado 
na Quarta-feira de Cinzas 

 Com a Catedral Me-
tropolitana de Feira de 
Santana completamente 
lotada, foi realizada na 
noite do domingo, 31 de 
janeiro, a Posse Canô-
nica do padre Arivaldo 
Aragão Vitória, como 
Pároco da Paróquia da 
Catedral. A Concele-
bração Eucarística foi 
presidida pelo Exmo. 
Revmo. Dom Zanoni 
Demettino Castro, Ar-
cebispo Metropolitano 
de Feira de Santana e 
contou com as presen-
ças do monsenhor  José 
Nery de Almeida, ex-
pároco e Vigário Geral 
da Arquidiocese, padre 
José Rinaldo, Vigário 
Paroquial e dezenas de 
presbíteros e diáconos. 
Como Chanceler, Mon-
senhor Luiz Rodrigues 
Oliveira, Coordenador 
do Clero e Ecônomo 
da Arquidiocese fez 
a leitura da provisão 
canônica, nomeando 
o padre  Arivaldo, que 
logo após realizou seu 

Empossado novo pároco 
da Catedral de Santana

juramento a profissão 
de fé.

Em sinal de pro-
fundo agradecimento, 
padre Arivaldo proferiu 
suas palavras à nova 
paróquia: “Obrigado a 
Paróquia da Catedral de 
Sant’Ana que hoje me 
acolhe! Meus irmãos, 
eu vim como Filho de 
Deus, como missioná-
rio. Assumo esta mis-
são com vocês em total 

comunhão com o nosso 
Arcebispo; creio que 
esta comunhão também 
está no coração de cada 
um de vocês. Saibam, 
nós não estamos sós! 
Cristo caminha conos-
co”. A solenidade con-
tou com as presenças 
de familiares de padre  
Arivaldo, religiosos, 
seminaristas, autorida-
des civis e fiéis das Pa-
róquias Catedral e suas 

comunidades, Amélia 
Rodrigues, Tanquinho, 
Tomba, Senhor dos 
Passos, João Paulo II, 
dentre outras. Após a 
Celebração foi ofere-
cido um coquetel aos 
presentes no Centro 
Paroquial de Sant’Ana, 
onde todos tiveram a 
oportunidade de cum-
primentar o novo Pá-
roco. (Texto Angelo 
Pinto).

SAC em horários especiais
, também em horários es-
peciais. Em Salvador, os 
Postos SAC dos shoppings 
Barra, Bela Vista, Salvador 
e Paralela funcionam das 
13 às 18horas. As demais 
unidades localizadas na 
capital e RMS funcionam 
das 13 às 17horas. A exce-
ção fica por conta do SAC 
Servidor e dos postos da 
Liberdade, Lauro de Frei-
tas, Periperi, Comércio e 
Camaçari, que só norma-
lizam o atendimento na 
quinta-feira dia 11.

No interior, as unidades 
retomam o funcionamento 
no dia 10, com expediente 
das 12 às 17horas. Em Ca-
etité, Central, Inhambupe, 
Tancredo Neves e Cruz 
das Almas, o atendimento 
da Rede SAC normaliza 
também na quinta-feira . 
Por último, o Posto SAC 
em Porto Seguro perma-
nece fechado nos dias 10, 
11 e 12, em decorrência 
do Carnaval prolongado 
naquela  cidade do sul do 
estado.


