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COMÉRCIO PODE FUNCIONAR NO SÁBADO DE MICARETA
Vereador questiona realização da festa

30 de abril, 13 horas

Dezoito novas usinas 
eólicas entraram em fun-
cionamento no semiárido 
da Bahia no primeiro tri-
mestre do ano, represen-
tando um investimento de 
R$ 1,7 bilhão e mais 458 
MW adicionados à rede 
elétrica. Conforme dados  
da Agencia Nacional de 
Energia Elétrica a Bahia é 

Começará no dia 30 deste mês, estendendo-se  até 20 
de maio, a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 
na Bahia. A Secretaria de Saúde do estado informou que 
não há possibilidade  de antecipar o inicio da campanha 
uma vez que as vacinas,  fornecidas pelo  Ministério da 
Saúde ainda não chegaram a Salvador. A vacinação terá 
prioridades como crianças, menores de cinco anos, pessoas 
com mais de 60 anos, trabalhadores na área de saúde, povo 
indígenas, gestantes, dentre outras  faixas especificadas.  
VARIEDADES. Pagina 12.

O funcionamento do comércio de 
Feira de Santana em expediente 
normal - das 8 às 14 horas -, no dia 

30 deste mês -, sábado de micareta, depende 
apenas da palavra final do presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Comércio, Délcio 
Mendes Barbosa. Foi o que informou ontem, o 
presidente do Sindicato do Comércio de Feira 
de Santana (SICOMFS), José Carlos Morais 
Lima. Ele disse que essa proposta passou pelo 
prefeito Ronaldo de Carvalho que deu o seu 
assentimento e foi levada ao presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que 
ficou de responder, após consultar a categoria, 
mas não havia emitido qualquer parecer até 
ontem. Morais Lima acredita que será bom 
para o comércio e para o público que terá 

maior facilidade na realização de compras 
para o período festivo.

Quanto ao dia 21 de abril - data consagra-
da a Tiradentes -, Morais Lima disse que não 
existe duvida já que houve entre os dois sindi-
catos um acordo de troca do feriado nacional, 
com a segunda-feira de Carnaval. Portando no 
dia 21 deste mês o comercio da cidade princesa 
abrirá as portas normalmente. Em relação 
ao movimento de vendas no  comercio local, 
o  mais forte do interior da Bahia e um dos 
mais importantes do Nordeste, ele não negou 
que o setor sofre as consequências da crise 
econômica e politica existente no pais, mas 
é otimista quanto a uma breve recuperação, 
que depende muito mais da uma solução dos 
problemas reinantes em Brasilia. 

Na Câmara Municipal 
o vereador Alberto Nery 
(PT) questionou a realiza-
ção da micareta  de Feira de 
Santana, propondo que seja 
feita uma enquete para saber 
se a maioria da população 
quer ou não a realização da 
festa. Ele justifica sua po-

sição citando a  situação 
econômica do país, com o 
agravante  local das obras 
do BRT e a proximidade de 
um período chuvoso.  Ele 
reitera a necessidade de se 
debater mais a realização 
da festa. VARIEDADES. 
Pagina 12.

Mais usinas eólicas inauguradas
o terceiro estado brasileiro 
em produção de energia 
eólica ficando atrás apenas 
do Rio Grande do Norte 
com 97 usinas   e  o Rio 
Grande do Sul com 67 usi-
nas. A Bahia, no entanto, é 
o estado com maior numero 
de usinas em construção: 
46.  VARIEDADES. Pa-
gina 11.

Professor Mário Leal receberá 
Comenda Áureo de Oliveira Filho

Editor de “Momento 
de Vida”  respeitado espa-
ço deste jornal dedicado às 
ações da Igreja Católica, o 
professor e biólogo Mario 
Antônio Lima Leal, rece-
berá da Câmara de Verea-
dores de Feira de Santana 
a Comenda Áureo de Oli-
veira Filho. Apresentado 
pelo vereador Isaias de 

Diogo (PPS) o projeto de 
decreto legislativo de nº 
92/15 foi aprovado por 
unanimidade e assim a 
concessão da Comenda 
Áureo de Oliveira Filho 
ao professor Mário Leal 
só depende de fixação 
de data, para a outorga. 
LEIA MAIS .VARIEDA-
DES. PÁGINA 3.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

Além de estarmos em 
ano eleitoral, quando no dia 
03 de outubro, iremos às 
urnas para escolher nossos 
vereadores e prefeito, àque-
les que “irão representar 
o povo” por mais quatro 
anos, no dia 23 de março de 
2016, durante um evento na 
Câmara Municipal de Vere-
adores de Feira de Santana,  
encontraram-se dois dos 
mais antigos políticos da 
cidade e que trilharam um 
longo caminho juntos. João 
Durval Carneiro (verea-
dor, prefeito, secretário de 
estado, deputado federal, 
governador da Bahia e se-
nador da república) e José 
Ferreira Pinto (vereador por 
cinco mandatos, diretor de 
secretaria de estado, vice-
prefeito e prefeito interino 
por várias vezes) e que por 
estes motivos, fez-me re-
lembrar da maneira antiga 
de fazer política, já que 
cresci neste meio, inclusive 
com frequência assídua nas 
sessões da antiga Câmara 
de Vereadores, localizada 
no último andar do prédio 
do INPS, na Praça Bernar-
dino Bahia.

Há mais de dois mil 
anos, reflexões sobre o 
relacionamento humano e 
sua forma de fazer políti-
ca fazem parte de nossas 
vidas. Na Grécia antiga, 
na Roma antiga, após a 
Revolução Francesa e até 
os dias atuais, muitos fi-
lósofos e intelectuais se 
ocupam com o estudo do 
tema. Quando analisamos 
de perto o mundo da polí-
tica, percebemos que exis-
tem muitas diferenças entre 
política, ser político e fazer 
política. Assim, define-se 
POLÍTICA como: “uma 
ciência, uma arte, um meio 
de se fazer o bem comum, 
de cuidar das pessoas e da 
natureza, de promover a fe-

Duas vidas, um objetivo: FAZER POLÍTICA

licidade humana.” Já o SER 
POLÍTICO, “é fazer valer 
os direitos dos cidadãos e 
o dever do Estado, confor-
me prevê a legislação e a 
constituição. E o FAZER 
POLÍTICA, é ter a capaci-
dade e vontade de envolver 
a sociedade e envolver-se 
na defesa intransigente da 
justiça, da fraternidade, 
da equidade, da melhor 
qualidade de vida, do bem 
comum, ou seja, colaborar 
para a construção de um 
mundo melhor”.

Conversando com meu 
pai (José Pinto) sobre esta 
época, o mesmo lembrou: 
“No Brasil, até 1975, os 
vereadores não recebiam 
qualquer remuneração, 

exerciam suas profissões 
normalmente, paralelamente 
às suas ações como vereador 
de maneira voluntária, após 
terem sido eleitos pela po-
pulação. Os vereadores não 
recebiam salários, trabalha-
vam e se dedicavam à co-
munidade, como se fosse um 
trabalho pastoral da Igreja. 
Também não se gastava tan-
to dinheiro em campanhas, 
acreditávamos nas pessoas 
e as pessoas acreditavam 
em nós, em nossas propos-
tas e no nosso empenho em 
fazer sempre o melhor para 
a população. Apesar dos 
partidos políticos, existia 
entre seus membros, amiza-
de sincera, respeito mútuo e 
consideração recíproca. Era 

tudo muito diferente, mais 
educado e elegante.”

Infelizmente, com o 
passar do tempo e pelo rumo 
que as coisas tomaram, é 
senso comum uma campanha 
ser encarada apenas como 
um processo eleitoral obri-
gatório, para eleger pessoas 
para os seus devidos cargos. 
A política e o político na sua 
grande maioria passaram a 
ser vistos de uma forma pe-
jorativa através da chamada 
“politicagem”, que corres-
ponde às práticas exercidas 
como forma de alguém “se 
dar bem”, de se aproveitar 
do poder para tirar proveito 
próprio, de desviar o papel 
do Estado, de promover 
políticas assistencialistas, 
tornando as pessoas cada 
vez mais dependentes do 
político.

Acredito que as atitudes 
do eleitor é que fazem o 
político. Assim, neste ano, 
sejamos mais conscientes, 
exigentes e reflexivos. Qual 
a cidade que queremos para o 
futuro? Deixemo-nos pensar 
e guiar pelo bem comum, 
no melhor para todos e na 
nossa corresponsabilidade 
como cidadãos e cidadãs 
construtores do caminho de 
uma cidade melhor, seguin-
do o exemplo dos antigos 
políticos, onde ações pela 
melhor qualidade de vida do 
povo, deve estar sempre em 
primeiro lugar.

Após parecer da 
Procuradoria Geral do  
Município a Prefeitura  
local renovou  no dia 
30 de março, os con-
tratos de 61 inspetores  
sanitários vinculados 
à Secretaria de Saúde 
de Feira de Santana, 
no setor de Vigilância 
Epidemiológica.  Eles 
atuam  exercendo fun-
ções correlatas às dos 
agentes de endemias, e 
têm papel fundamental 
no combate a focos do 
mosquito   aedes ae-
gypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika vírus. 

  Os contratos dos 
inspetores sanitários 
foram iniciados em 
2009, com validade de 

VIAJANTE DIVINO
Um homem caiu num poço muito fundo. De-

pois de algumas tentativas convenceu-se que não 
conseguiria sair dali com seu próprio esforço. Um 
viajante passou por ali, olhou o homem no fundo 
do poço e exortou-o para que fizesse boas obras, 
que meditasse, quem sabe, algum ser divino pode-
ria salvá-lo. Ele continuou seu caminho e o homem 
continuou no poço.

UM outro viajante disse ao caído que tudo era 
ilusão, que o poço não existia. Ele continuou o seu 
caminho, mas o poço era real e real a situação de 
desgraça. Mais um peregrino olhou para o poço e 
pediu que ele aceitasse o sofrimento, assim estaria 
se purificando. E o caído continuou no poço. E com 
uma certeza: ele não poderia salvar-se sozinho.

UM OUTRO peregrino se aproximou. Era um 
peregrino diferente e pediu ao caído se ele queria 
ser salvo. Já sem forças, o caído fez um débil sinal, 
positivo. Então aquele homem desceu ao fundo do 
poço, tomou o caído nos braços e com o auxílio de 
cordas livrou da morte aquele homem.

NÃO SE TRATA de uma lenda, mas de uma 
história real. A humanidade caiu num abismo intrans-
ponível. Místicos e religiosos de todo tipo tentaram 
explicações ou deram piedosos e inúteis conselhos. 
E o homem continuava com sua dor, seu abandono. 
Ele fortalecia seu fatalismo: assim era e assim seria 
para sempre. Um dia, um viajante divino , Jesus 
Cristo desceu pelo caminho dos homens. Ele desceu 
ao fundo do poço e devolveu ao homem a vida, a 
liberdade, a alegria e a libertação. 

JESUS  nos revelou o rosto do Pai, o rosto do 
perdão e da misericórdia. E esse perdão foi tão exi-
gente em Jesus que aceitou morrer por nós. Ele não 
nos salvou uma única vez, mas nos salva todos os 
dias. Seu amor jamais volta atrás. Este amor é, apa-
rentemente, contraditório e ilógico. Ele ama os que 
não merecem o abraço, escolhe os que não merecem 
ser escolhidos.

JESUS NÃO nos pergunta o que fizemos, mas o 
que gostaríamos de fazer, não nos pergunta de onde 
viemos, mas para onde caminhamos. É ele quem 
acolhe o filho pródigo e lhe devolve a herança, é ele 
quem busca a ovelha perdida e a carrega no colo. Seu 
amor é cheio de futuro. Ele nos garante que a vida 
pode começar agora. Permite que refaçamos hoje 
nossas escolhas. Ele permite que o ladrão arrependido 
salte da cruz ao paraíso. E ele – todos os dias – visita 
o poço, na divina alegria de reerguer o caído.

Inspetores sanitários tiveram contratos renovados
um ano. Em 2010 foi 
concedido um aditivo 
e desde então a Procu-
radoria Geral do Mu-
nicípio emite parecer, 
anualmente, para ga-
rantir as recontratações. 
O último parecer havia 
vencido no dia 24 de 
março.  Com a reno-
vação fica garantida a 
continuidade do impor-
tante trabalho que ele s 
desempenham na comu-
nidade em um momento 
de vital importância 
devido o crescimento 
do  numero de pessoas 
acometidas com essas 
doenças no que pese as 
campanhas de combate 
ao mosquito que vem 
sendo encetadas pelos 
governos. 
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MATRICULE-SE JÁ.

Escolha vencer dando mais 
um passo na sua carreira.

E S P E C I A L I Z A Ç Õ E S  E  M B A s

PRESENCIAL OU
A DISTÂNCIA/EAD

A NASSAU oferece ao aluno a possibilidade de estagiar como docente em uma disciplina de um 

dos cursos de graduação da NASSAU, através do PDES – Programa de Profi ciência para Docência 

do Ensino Superior.* Além de acrescentar uma especialização ao seu currículo, você tem a 

oportunidade de ganhar um treinamento nas atividades da NASSAU. É experiência na prática 

para você ser um vencedor.

• Especialização em Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista

• MBA em Auditoria e Controladoria

• MBA em Gestão Empresarial

• Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 

• MBA em Direito Civil e Processo Civil

• Especialização em Gerenciamento de Projetos com Ênfase nas 
Práticas PMI

• Especialização em Urgência e Emergência em Enfermagem

• Especialização em Ortodontia

• Especialização em Vigilância Sanitária

Confi ra a lista completa de cursos no site.

GRADUAÇÃO

CORPO DOCENTE COM EXPERIÊNCIA DE MERCADO

BIBLIOTECA COM TÍTULOS ATUALIZADOS

CURSO DINÂMICO COM METODOLOGIA INOVADORA

* Acesse o site para mais informações.

VARIEDADES - 03

Editor de “Momento de 
Vida”  respeitado espaço des-
te jornal dedicado às ações da 
Igreja Católica, o professor e 
biólogo Mario Antônio Lima 
Leal, receberá da Câmara 
de Vereadores de Feira de 
Santana a Comenda Áureo de 
Oliveira Filho. Apresentado 
pelo vereador Isaias de Diogo 
(PPS) o projeto de decreto 
legislativo de nº 92/15 foi 
aprovado por unanimidade e 
assim a concessão da Comen-
da Áureo de Oliveira Filho 
ao professor Mário Leal só 
depende de fixação de data, 
para a outorga.

“Estou feliz em dar essa 
Comenda a esse professor 
que contribui tanto com a 
cidade de Feira de Santana”, 
garante o vereador Isaias de 
Diogo. Mário Leal é feirense 
filho do casal Mário Leal e 
Miracy Leal Lima,  estudou 
na Escola de Aplicação Er-
nesto Carneiro Ribeiro e no 
Colégio Estadual de Feira 
de Santana, onde concluiu 
o curso de Auxiliar de Pato-
logia Clínica. Graduado em 
Licenciatura em Ciências 
– Habilitação em Biologia 
pela Universidade Estadual 
de Feira de Santana, com 
especialização em Ciências 
Básicas da Saúde, pela Uni-
versidade Federal da Bahia 
e Gestão da Saúde e Admi-
nistração Hospitalar, pela 
Universidade Estácio de Sá, 
do Rio de Janeiro.

 Já lecionou em  vários 
colégios da rede pública 
dentre eles : João Barbosa de 
Carvalho, Padre Vieira, Assis 
Chateaubriand, Ernesto Car-
neiro Ribeiro, Colégio Esta-
dual e atualmente leciona no  
Centro Estadual de Educação 

Com inscrições aber-
tas a partir deste mês 
para seis cursos: Ad-
ministração, Ciências 
Contábeis, Pedagogia, 
Serviço Social e cursos 
superiores de tecnologia 
em Logística e Gestão 
de Recursos Humanos 
e o primeiro processo 
seletivo marcado para 
domingo, o Centro Uni-
versitário Jorge Amado 
(Unijorge)  considerada 
a maior instituição pri-
vada  do ensino superior 
na Bahia, implanta o seu 
polo de Educação à Dis-
tância nesta cidade.

Independente de en-
sino superior de quali-
dade, o Unijorge  traz 
outros benefícios como  
curso de inglês online 
gratuito e bolsa integral 
para curso de lideran-
ça e empreendedorismo 
online com certificação 
internacional. As mensa-
lidades são  em condições 
especiais para a cidade, a 
primeira no valor de R$ 
39,90. O primeiro pro-
cesso seletivo será no dia 
10 deste mês, domingo.

Destaca o reitor Gui-
lherme Marback que a 
chegada a esta região 
atende à demanda de 
moradores de Feira de 
Santana e de municípios 
vizinhos por cursos uni-
versitários de qualidade e 
em áreas com real  acesso 
no mercado de trabalho.  

Professor Mário Leal receberá Comenda Áureo de Oliveira Filho

Profissional (CEEP)  nos 
colégios São José, Francisca 
Dantas, São Francisco de 
Assis, Antares e atualmente 
no Centro de Educação Tec-
nológico (EAEFS). Atuando 
também como articulador de 
área, coordenador de cur-
so e supervisão de estágio, 
CIEAC e Colégio Estadual 
É biólogo supervisor de es-
tágio de Análises Clínicas no 
CEEP em Saúde do Centro 
Baiano e coordenador de 
curso de Análises Clínicas 
na EAEFS.

Mario Leal tem uma 
extensa relação de cursos de 
aperfeiçoamento realizados 
nas áreas da educação, saúde, 
artes visuais, sexualidade, 
meio ambiente, prevenção de 
drogas, biologia, análises cli-
nicas, novas tecnologias, me-

diadores de leitura de jornais, 
práticas pedagógicas, práticas 
de mediação pedagógica do 
telecurso, ciências naturais e 
já atuou na Diretoria Regional 
de Educação - Direc 02, atual 
Núcleo Regional de Educação 
- NRE 19,  como coordenador 
dos Projetos Estruturantes da 
SEC , Educação para Saúde, 
Meio Ambiente e Educação 
Profissional e técnico NU-
PAIP. Foi vice-diretor do 
Centro Integrado de Edu-
cação Assis Chateaubriand 
e Colégio Estadual Ernesto 
Carneiro Ribeiro e diretor- 
administrativo  da UMSEGB, 
na cidade de Santanópolis.

Foi coordenador do Ser-
viço de Patologia Clínica do 
Hospital  Geral Clériston 
Andrade, onde também atuou 
como técnico de Patologia 

Clínica e do Laboratório de 
Análises Clínicas do municí-
pio  de Santanópolis,  também 
atuou na Vigilância Sanitária 
da 2ª DIRES – Diretoria Re-
gional de Saúde trabalhando 
com animais peçonhentos e 
supervisor de campanhas de 
vacinação.

Na área cultural, na dé-
cada de 80 foi ator na Oficina 
de Teatro do  Serviço Social 
da Indústria (SESI), partici-
pando de espetáculos como: 
O evangelho segundo Zebe-
deu, O Pagador de Promessas 
e O auto da barca do inferno 
e no Grupo Cabal, em Os 
mansos da terra. Mário Leal 
é católico, foi catequista e 
tem forte atuação nas áreas 
de comunicação e religião. É 
membro da Comunidade de 
Jovens  Cristãos de Santana 
(CJC), do Treinamento de 
Oração e Ação (TOA) e da 
Pastoral da Comunicação 
da Arquidiocese de Feira de 
Santana (PASCOM) onde 
já atuou nos Informativo 
Comunitário da C.J.C, Pé no 
Chão, da diocese de Feira de 
Santana e  Sinos da Catedral, 
da Catedral de Santana. 

Com curso de radialista, 
pelo SITRERT, Mario Leal 
é locutor, apresentador e 
animador já tendo apresen-
tado o Programa da Pastoral 
Vocacional Arquidiocesano e 
o quadro Momento  de Vida 
– no programa Amigos do 
Evangelho da Rádio Socie-
dade de Feira e realiza sem-
pre   entrevistas em eventos. 
Atualmente colabora com o 
site Fé Católica, onde atua 
como colunista, repórter e 
fotógrafo e no Jornal Folha 
do Norte com a coluna de 
religião Momento de Vida.

Unijorge traz para Feira seis 
novos cursos universitários 

Marback observa que a 
chegada da instituição 
também disponibiliza 
para os alunos de Feira de 
Santana o acesso a uma 
rede internacional de 
educação superior. “No 
momento em que passa 
a ser aluno da Unijorge, 
o estudante tem acesso 
a todos os benefícios da 
Rede Ilumno, que per-
mitem uma projeção de 
carreira com conteúdos e 
intercâmbios de alto nível 
em educação superior na 
América Latina”, diz. 

A Ilumno reúne uni-
versidades em sete pa-
íses da América Latina 
– Argentina, Brasil (a 
Unijorge é uma delas), 
Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Panamá e Para-
guai. O diploma EaD 
tem a mesma validade 
do certificado em cursos 
de educação presencial, 
além de permitir que os 
estudantes possam se 
aprofundar nos temas das 
aulas dentro da sua rotina 
diária. O polo EAD Uni-
jorge fica na Rua Barão 
de Cotegipe nº 1130, 
Centro. Para o processo 
seletivo que acontece no 
dia 10 de abril, as inscri-
ções estiveram  abertas 
até ontem com  taxa de 
inscrição de 1 kg de ali-
mento. Mais informações 
estão disponíveis por 
meio do telefone 0800-
071-1121.

Porrada 
nele!

Aedes?
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica

Hoje, 08 de abril de 2016, estamos na Segunda Semana 
da Páscoa. No próximo domingo, acompanhemos o Ressus-
citado que caminha com sua Igreja nas estradas do mundo e 
manifesta-se como presença viva e real a cada um dos seus 
seguidores.

Nós podemos encontrá-lo na escuta da palavra e na 
partilha do pão.

No próximo dia 11 de abril, 
estarei sendo condecorado pela Câ-
mara Municipal de Feira de Santana, 
recebendo a Comenda Áureo de 
Oliveira Filho, em Sessão Solene, às 
19h30min, no Plenário da Casa Legis-
lativa, o projeto de decreto legislativo 
de nº 95/15, do vereador Isaias de 
Diogo, aprovado por unanimidade 
no dia 01 de dezembro de 2015. Em 
decorrência da aprovação, disse: “Estou feliz em dar esta Co-
menda a este professor que contribuiu tanto com a cidade de 
Feira de Santana” . Na oportunidade o deputado federal Antônio 
Lázaro Silva, receberá o Título de Cidadão Feirense.

Para mim, um momento muito especial em minha vida 
por marcar o reconhecimento do meu trabalho como educador 
há mais de 34 anos na cidade de Feira de Santana, não esque-
cendo também da minha atuação em outras áreas como saúde, 
comunicação, cultura e na Igreja Católica na Arquidiocese de 
Feira de Santana. 

Agradeço a Deus por me conceder o dom da vida e me 
ajudar na caminhada diária, ao meu pai Mário, sempre lembra-
do e minha mãe, Miracy, que me deram a vida; meus irmãos, 
sobrinhos, cunhados, parentes, amigos, colegas, alunos e ex-
alunos , quero partilhar essa comenda com vocês que fazem 
parte da minha história.

Ao colega administrador e professor Marco Antônio 
Pires, pelo reconhecimento do meu trabalho e posterior indi-
cação ao vereador Isaias de Diogo, que viabilizou a realiza-
ção da outorga da Comenda e aos vereadores que votaram, 
concordando com esta homenagem.

A Comenda Áureo de 
Oliveira Filho foi Instituída 
pela resolução de nº 150 de 24 
de abril de 1984 e alterada pela 
resolução de nº 482/2011, a  
Comenda Áureo Filho é  con-
cedida pela Câmara Municipal 
de Feira de Santana a pessoas 
que  tenham prestado rele-
vantes serviços nas atividades 
artísticas, culturais e adminis-
trativas no setor educacional 
do município. Lembrando 
que Áureo de Oliveira Filho nasceu em Feira de Santana, 
em 11 de agosto de 1902. Foi odontólogo, educador, político 
nato e fanático pela educação. Fundou, em 1932, o Colégio 
Santanópolis, um dos grandes marcos da educação na Bahia. 
Entre tantas realizações, em diversas áreas de nossa cidade, 
destaco a integração ao grupo que lutou pela implantação da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, e teve seu nome 
indicado para o primeiro Conselho Administrativo. Ao saber 
do primeiro Vestibular, já no seu leito de dor, disse: “Agora 
estou feliz, é irreversível” . Faleceu uma semana depois em 
21 de junho de 1976.

Assim, só me resta relembrar a minha trajetória como 
feirense, que ama esta cidade, nasci no bairro dos Olhos 
D’Água , cresci na rua J.J. Seabra, no coração da cidade, 
onde vivenciei a Feira livre e o crescimento da nossa cidade, 
em todos os aspectos, e atualmente resido no Conjunto Feira 
X. Fui batizado, na cidade de Candeias, fiz a primeira euca-
ristia, na Catedral, e Crisma, na Senhor dos Passos. Estudei 
na Escola de Aplicação Ernesto Carneiro Ribeiro, Colégio 
Estadual de Feira de Santana e me graduei na UEFS – Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana. A partir daí, atuei 
nas áreas de saúde e educação, em Feira de Santana e outras 
cidades. Atualmente, estou na área de educação no CEEP em 
Saúde e EAEFS, colaborando com a Igreja Católica na CJC/
TOA, site Fé Católica e coluna Momento de Vida, no Jornal 
Folha do Norte.

Assim, só me resta agradecer à Santíssima Trindade e 
Nossa Senhora por todas as conquistas em minha vida.

 
DOM ZANONI NA SEMANA SANTA E 

DOM ITAMAR É ELEITO VICE-PRESIDENTE DA 
COMISSÃO  NACIONAL DE BISPOS EMÉRITOS

 
O nosso Arcebispo Metropolitano Dom Zanoni Demet-

tino Castro esteve à frente da sua primeira Semana Santana 
na nossa arquidiocese e presidiu as principais celebrações 
na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, muitas delas 
com participacão do arcebispo emérito Dom Itamar Vian, 
dos presbíteros, diáconos, religiosas,religiosos, seminaristas 
e leigos, como no Domingo de Ramos e na Missa dos Santos 
Óleos. Também, na Catedral, celebrou o Lava-pés, a Paixão, 
a Vigília Pascal da Ressurreição e a Páscoa, além de estar 
nas procissões do Encontro, Fogareú, Senhor Morto e Res-
surreição. Participando também de entrevistas em emissoras 

MOMENTOS...
 
A CJC/TOA, no domingo, animará Celebrações Eu-

carísticas, pela manhã, na comunidade Saco do capitão, 
paróquia de Santa Bárbara e às 18:00 horas, na Capela 
Nossa Senhora de Lourdes, seguida de reunião.  Os 38 
anos de caminhada da C.J.C. de Santana na Arquidiocese 
de Feira de Santana será comemorado com participação das 
Bodas de Ouro da C.J.C. NE, no período de 15 a 17 de abril, 
em Carpina, Pernambuco e com Celebração Eucarística  
em Ação de Graças, no dia 21 de abril, às 17:00 horas, na 
Catedral  Metropolitana de Senhora Santana. Participe!/ A 
Extensão Universitária se desenvolve a partir da promoção 
de eventos educacionais, culturais e científicos articulados, 
com o ensino e pesquisa, envolvendo professores, estu-
dantes e técnicos da Faculdade que buscar interagir com a 
sociedade, em um exercício de mútua contribuição. Assim, 
será iniciado, amanhã, o Curso de Extensão de Homilética, 
Oratória e Retórica, oferecido pela FAFS – Faculdade Ca-
tólica de Feira de Santana, com carga horária de 32 horas, 
aos sábados, até o dia 11 de junho. Informações (75)3626-
0977/ 3626-3529. Participe!/ Acontece hoje, às 20:00 horas, 
a Celebração Eucarística do Cerco de Jericó, na paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, tendo como tema “Mergulhados 
na Misericórdia do Pai somos libertos de todo mal”, com 
celebração Eucarística, sempre às 19h30 min, amanhã, 
momento de adoração com a juventude, o encerramento 
será dia 14 de abril. Participe!/ Acontece, amanhã, a partir 
das 16:00 horas, no Wen’t Wild, o Celebra Salvador com 
participação do Pe. Fábio de Melo, Tony Allysson, Rosa de 
Saron e Banda Alto Louvor. A caravana Fé Católica sairá 
de Feira de Santana no valor de R$ 50,00 para o Bate e 
volta. Informações 75 991487401 e o ingresso para o show 
no Aqui Ingresso Boulevard 753223 5309./ Acesse www.
fecatolica.com.br confira os Momentos da Semana Santa 
em nossa arquidiocese e acompanhe os eventos da nossa 
arquidiocese. 

“ Feliz é aquele que na lei do 
Senhor Deus vai progredindo”. 

Salmo 118.

Parabéns prá você... Hoje – Joana Quei-
roz e Márcia Cristina Lima, amanhã - Henrique 
Silva, 10 - Madalena Braga e Viviane Esperidião, 
11 - Isabel Pereira e Jorge Lima, 12 - Jonildison 
Almeida, Pe. Luciano Curvello e Frei Marcelo 
Dutra  e 13 - Ana Carolina Leal 

de rádio, jornais,sites e na TV Subaé.
Parabéns por sua presença missionária na nossa arqui-

diocese.
O Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Feira de Santa-

na, Dom Itamar Vian, foi eleito pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, em Brasília – DF, Vice-Presidente 
da Comissão Nacional de Bispos Eméritos.

A Igreja Católica tem hoje no Brasil 479 bispos; 312 
em exercício do seu cargo pastoral e 167 eméritos, ou seja, 
completaram 75 anos de idade e renunciaram ao governo nas 
suas (arqui)dioceses.  Entre as atribuições da Comissão, esta 
deve acompanhar a situação de todos os bispos eméritos do 
Brasil.

Parabéns, ao nosso bispo emérito Dom Itamar Vian pela 
nova missão.

Ambos se encontram desde o último dia 06 até o dia 15, 
participando da 54ª Assembleia da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, em Aparecida, São Paulo, que terá 
como tema l“Os cristãos leigos e leigas” estarão nas discussões 
e decisões dos bispos do Brasil durante Assembleia.

 Rezemos pelos nossos arcebispos.
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Uma festa que já caiu 
no gosto da sociedade fei-
rense e há 17 anos vem 
fazendo grande sucesso 
chega a sua decima-oitava 
realização no dia 17 deste 
mês a partir das  13h30min 
no Zila’s Cerimonial, com a 
receita de mais êxito para o 
jornalista e produtor cultural 
Paulo Norberto idealizador 
do evento que não é apenas 
uma “farra gastronômica”, 
como ele costuma dizer , é 
um momento de reencontro  
de amigos e de gerações 
que como crescimento in-
comum da cidade, perdem 
contato e  só se encontram 
em oportunidades especiais 
como essa, o Feijão Chic.

Zeloso com tudo que 
faz Paulo Norberto não se 
preocupa apenas com o 
ambiente da festa e a parte 

Feijão Chic – 18 anos de sucesso 

gênero que  tomou conta 
da Bahia se espalhou pelo 
Brasil e um virtuoso multi-
instrumentista e produtor 
musical. Com ele estará no 
Feijão Chic a cantora local  
Marizelia. 

Já está tudo definido 
com as atrações e demais 
detalhes confirmados, ga-
rante Paulo Norberto, an-
tevendo o sucesso da festa 
a exemplo do que sempre 
aconteceu nessas quase 
duas décadas de realiza-
ção.  O evento já faz parte 
do calendário cultural da 
Secretaria de Turismo de 
Feira de Santana e deverão 
estar presentes “vips do 
circuito Feira de Santana, 
Salvador e Rio de Janeiro” 
prognostica Norberto.  Os 
interessados em adquirir ca-
miseta do Feijão Chic ligar:  
75- 99962.5015/ 98338. 
3663 ou 98222.1282. O  
Zila’s Cerimonial, local da 
festa, fica na rua Xingu, 
bairro  Capuchinhos.

gastronômica, feijão da 
melhor qualidade e bebidas 
finas, na parte musical ele 
traz a Feira de Santana o 
mago  Luiz Caldas, feirense 
de nascimento que além de 
ser o criador do axé music, 

Um verdadeiro “palan-
que” da cultura nordestina 
o “Oxe  Oxente” na Radio 
Subaé, das 17 às 19 horas, 
é uma “taboa de resistên-
cia”  da cultura popular das 
feiras -livres do passado, 
dos repentistas, dos corde-
listas, dos propagandistas 
de pomadas e xaropes mi-
raculosos, capazes de curar 
tudo, desde unha encravada 
até palpitações do coração. 
É também o “palanque“ do 
mentiroso, de cuja historia 
só ele mesmo consegue 
rir. Mas, é o lugar onde o 
homem se sente bem, cer-
cado de sentimentos que 
lhe são próprios, sem as 
artificialidades da moderna 
tecnologia, que não se pode 
negar, são importantes, 
mas nos afastam cada dia 
mais de nós mesmos, e do 
Criador!

Como um “Virgulino” 
em defesa disso tudo, está 
o comunicador  Nivaldo 
Cruz. Professor, publicitá-
rio, poeta, radialista, admi-
nistrador, escritor, excelente 
comunicador, ele poderia 

Oxe, Oxente - a cultura 
nordestina na Rádio Subaé

estar em uma situação bem 
mais cômoda, mas continua 
fazendo o que gosta, divul-
gar as coisas boas que tem 
o Nordeste. E como tem! 
Mas se as raízes não forem 
fincadas em terra boa e 
profunda em pouco tempo 
poderão murchar como o 
plantio feito em solo árido 
e sem chuva.

Paradigma da verdade 
cultural nordestina Nival-
do não se limita a reunir 
no seu “palanque” violei-
ros, trovadores, aboiadores, 
repentistas, sanfoneiros, 
cordelistas e tantas outras 
figuras desse mundo míti-
co do qual ele também já 
faz parte. Vai além e já são 
cerca de três dezenas de 
cordéis ou livros de “poesia 
popular”, como ele prefere 
titular de sua autoria nos 
últimos anos. O “brincador 
de palavras”, como se de-
fine Nivaldo, esta semana 
concluiu mais um brilhante 
trabalho, sobretudo uma 
justa homenagem a uma das 
mais importantes figuras da 
historia de Feira de Santana: 

O Tropeiro.
Nessa obra “Homena-

gem ao Tropeiro”, Nivaldo 
lembra que o tropeiro cor-
tava o sertão imenso levava 
tecido, cordel, perfume, 
panela, caneco, cordão, 
lamparina, pó de arroz, doce 
para menina. Foi a primeira 
forma, ou o “protótipo” 
do supermercado de hoje, 
enfrentado a dureza das 
estradas, das matas, do sol, 
da chuva, e até de onças e 
outros bichos selvagens. 
“Tinha couro, arreio,  per-
cata, gibão,  chapéu, alforje,  
cangalha, cabresto, beiju, 
tapioca lá dentro do ces-
to...”. Na verdade como diz 
e faz Nivaldo “o Nordeste 
precisa homenagear/esse 
herói do campo e  da es-
trada/  das noites sem lua e 
enluarada/perigos que tinha 
que encarar/  no vai e vem 
do seu viajar/ nos cantos 
dos quais fazia dormida/ às 
vezes sem água e sem comi-
da/ trazendo no corpo suor e 
cansaço/ vencendo a trilha 
na força e no braço/ fazendo 
aventura da sua vida”.

Barcelona (Alecrim 
Miúdo) x Baraúnas  e  São 
Cristovão (do Posto ) x  
CSO, farão domingo, no 
estádio Honório Gonçal-
ves Martins (Miudão), em 
Maria Quitéria, a primeira 
rodada do quadrangular 
decisivo do campeonato 
de futebol de São José. 
Domingo passado foi dis-
putada a ultima rodada 
das quartas de final que 
não apresentou surpre-
sas.  Com um excelente 
publico, mais de 1.500 

Começam as finais em São José
torcedores presentes, no pri-
meiro jogo o São Cristovão 
despachou o Cruzeiro por 2 
x 1 , em um confronto bem 
equilibrado, no qual o time 
do posto soube aproveitar 
melhor as oportunidades 
surgidas  para superar o 
adversário.

No jogo principal, sob 
grande expectativa, o ulti-
mo representante da sede do 
distrito de Maria Quitéria, 
o Juventus, suportou bem 
o primeiro tempo,  mas na 
etapa final  foi superado 

pela melhor qualidade téc-
nica do adversário caindo 
por 3 x 0, para a tristeza 
do técnico do Juventus, 
Beto Soldador que no en-
tanto reconheceu o maior 
poderio técnico do CSO 
que “ fez quatro jogos 
sem perder e só tomou 
um gol”.  Agora todas 
as atenções da torcida de 
Maria Quitéria estão vol-
tadas para a rodada dupla 
de domingo:  Barcelona x  
Baraúnas,   São Cristovão 
x CSO. 

Mais 84,5 quilômetros 
de rodovia federal  pavi-
mentados foram entregues 
no dia  1º deste mês ,  na 
BR-418,  trecho entre o 
município de Caravelas e a 
BR-101, no Extremo Sul do 
estado. A obra beneficiando   
moradores da região, que já 
podem circular com mais 
segurança, além de incenti-
var o turismo naquela área,  
conhecida nacionalmente 
pelas praias e por ser ponto 
de passagem para o arqui-
pélago de Abrolhos, foi 
inaugurada pelo governa-
dor Rui Costa e o ministro 
dos Transportes Antônio 
Carlos Rodrigues. Além 
da reconstrução da estra-
da e aplicação do asfalto, 
também foram construídos 
bueiros, canalizações e 
pontes ao longo do trecho. 
O governo federal investiu 
na obra R$130,5 milhões. 

O ministro Carlos Ro-
drigues ressaltou  que a 
nova estrada foi um pedido 

Trecho da rodovia BR 418 asfaltada 
no Extremo Sul motiva crescimento 

do governador Rui Costa. 
“Essa é uma importante 
obra do Programa de Acele-
ração do Crescimento e que 
representa um sonho dessa 
população. Rui me falou 
dessa rodovia em uma das 
primeiras vezes que o vi. Eu 
disse que nós e o Exército 
estaríamos apoiando o pro-
jeto e concluindo as obras, 
por isso fiz questão de vir 
para a inauguração” assi-
nalou. Rui Costa  enfatizou 
a importância do apoio do 
governo  federal.  “Quero 
agradecer ao ministério e 
à presidenta pelos recursos 
para a estrada. E quero vol-
tar em breve para inaugurar 
as obras de esgotamento 
sanitário que terminam em 
maio e a licitação do aero-
porto de Caravelas. Essa 
região tem uma perspectiva 
boa de crescimento e por 
isso nosso trabalho para 
gerar emprego e renda para 
essa região”,  garantiu. 

O governador Rui 

Costa  falou também sobre 
a administração do aero-
porto do município, que 
foi assumida pelo governo 
do estado. “Queremos fa-
zer uma licitação para que 
uma mesma empresa possa 
administrar os aeroportos 
de Teixeira de Freitas e de 
Caravelas, e assim não haja  
concorrência entre eles 
e os dois possam operar 
comercialmente. Vamos, 
com isso, estimular o tu-
rismo, o tráfego de pesso-
as, para gerar empregos e 
oportunidades de negócios 
como bares, restaurantes 
e hotéis” disse o governa-
dor.   Durante sua passagem 
por Caravelas, Rui Costa , 
acompanhado do prefeito 
da cidade, Jadson Silva, 
inaugurou um Posto de 
Saúde da Família, no bairro 
Ponta de Areia, para levar 
mais qualidade de vida 
aos moradores e melhorar 
a Atenção Básica do mu-
nicípio.
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POMBO CORREIO
MarkusVínicius

Para ela, leve
meu sorriso
(esse abismo de
flores e cantos)
um abraço
(esse túnel
feito de asas)

e o meu beijo:
esse caminho
refeito nos mares
este destino
aberto no peito
esse atalho na
beira do sol
essa vertigem
no meio da noite.

POESIAS
Linha Direta

Linha Direta, vertical ou reta?
Figura geométrica?
Não. Apenas, informação:
Link ativo de Comunicação.

Tiete? Sim, “ levante a voz”!
Fãs de carteirinha como tantos...
Lila, Luiz, Miro, André,
Fernando, Fabrício e Sir Dilson.

Arapongas liberados por Zadir
Voaram, voaram  - em Linha Direta...
( a gênese se firmou, então):
Arapongas, liberdade de expressão.

                  Antônia Serra.
Feira de Santana, 02 de abril de 2016.

 Saturday, 13:02h - P.m.

NÃO IMPORTA

Solange Durães
dentro de mim
reacendem momentos.
________ segredos
que compõem aqueles 
(instantes, de te sentir)
incendeiam meus devaneios.
silente,
me ocupo reinventando
e o verso flui
pétalas outonais. 

PRESENÇA
Suzana Fernandes

Pus um galho 
De arruda
Detrás da orelha,
Para dar sorte.
O galho secou
(que é natural),
Mas o perfume...
Ah! O perfume...
O perfume... 
Este ficou!

EU PRECISO DE VOCÊ
Karmen Pires

No encontro de nossos corpos ardentes,
Na sedução pretendida,
No toque suave das suas mãos,
Deslizando no meu corpo aquecido.

EU PRECISO DE VOCÊ
Nos momentos inesquecíveis
Que precisamos viver,
Para poder sentir e refletir
E fazer o amor reacender.

EU PRECISO DE VOCÊ
Para sentir o seu suave perfume  
Provocante, suave e mavioso.
Despertando com ânsia e fervor
 Paixões outrora esquecidas.
.
EU PRECISO DE VOCÊ
Não somente nestes momentos 
Mais profundos do meu ser;
Mas para gerar uma união perfeita 
Entre o amor, o sentimento e o prazer.

Aniversariou anteontem a jovem Lorena Navarro Lopes 
Marques filha do casal Maria Gildete Navarro e Fran-
cisco dos Anjos Marques o conhecido galã da cidade. 

Para Lorena felicidades, saúde e paz!

Domingo, dia 2 de abril, aniversariou Florisvaldo de 
Jesus, conhecido como “Bida Furunco”, sogro de Beto 
Soldador que o parabeniza, juntamente com os 12 filhos 

24 netos e três bisnetos de Florisvaldo.
Na segunda-feira dia 4, foi o aniversário de Marcio 
França o “Bufa Pinga” cunhado de Beto e no dia 5,  
aniversariou o neto Pedro Lucas. Hoje é a data nata-
lícia do empresário Fernando Cerqueira, conhecido 
“Deu de Alberto”. Beto Soldador e família homena-
geiam a todos os aniversariantes em Maria Quitéria, 
com votos de longa vida, saúde e muita felicidade, e 

“haja caldo de cana com gelo” diz Beto!

Na terça-feira trocou de idade Ednalva Valença, eficien-
te produtora do Programa da Manhã e  do programa 
De Olho na Cidade, na Radio Sociedade de Feira e do 
noticioso Jornal do Meio Dia, na Radio Princesa FM.  
Com muita competência Ednalva contribui decisiva-

mente para o  êxito desse programas. Felicidades, longa 
vida com saúde e sucesso Ednalva!

Trocou de idade 
anteontem o professor 
de educação física Da-
nielison Vitor, filho do 
casal Edilberto Vitor 
e Doralice. Danielson 
foi bastante parabe-
nizado pela família e 
amigos. Os que fazem 

a Folha do Norte 
também associam-se a 

essa comemoração. 

A premiação é o mo-
mento máximo, o clímax 
de qualquer competição 
e com o Festival Roda de 
Boteco, que movimen-
tou Feira de Santana de 
11 de março até o dia 2 
deste mês, não poderia 
ser diferente. Esse mo-
mento mágico acontecerá 
amanhã, a partir das 16 
horas, durante a grande 
festa denominada Bote-
cão, na Praça Padre Oví-
dio - ao lado da Catedral 
de Santana. No clima de 
Boteção muita musica e 
animação, boa comida e 
cerveja gelada. Para isso, 
todos os bares e botecos 
que integram o circuito 
estarão presentes numa 
área gastronômica com o 
petisco que foi oferecido 
no período do Festival 
em porções individuais 
a R$ 10.

Vinte e seis botecos 
participaram da Roda de 
Boteco, concorrendo com 
pratos criados exclusiva-
mente para a competição. 
As notas consideraram o 
sabor do petisco, o servi-

Premiação no Botecão

ço de bebida, a higiene 
do local, além do atendi-
mento. Os vencedores do 
primeiro, segundo e ter-
ceiro lugares na categoria 
Melhor Boteco receberão 
troféus. Na categoria Me-
lhor Atendimento, que 
premia os garçons, o pri-
meiro lugar ganhará R$ 1 
mil, o segundo lugar  R$ 
750 e o terceiro R$ 500, 
além de troféus.

Às programação na 
praça Padre Ovídio a 
partir da 16 horas  música 
mecânica, às 17h30 min 
Banda Nosso Jeito de Ser, 
às 19 horas  tem Festival 

de Música Instrumental 
com o grupo de chori-
nho Entre Amigos; às 
20h30min Marizélia, às 
21h30min a premiação e 
às 22horas show do sam-
bista Dudu Nobre, encer-
rando a programação.  

O Roda de Boteco é 
um Festival gastronômi-
co e cultural que busca 
incentivar a criatividade 
culinária e a melhoria da 
qualidade do atendimento 
dos bares participantes 
que já foi realizado com 
sucesso nas cidades de 
Vitória (ES), Colatina 
(ES), Brasília (DF), Re-

cife (PE) e Caruaru (PE). 
Na  princesa do sertão 
a realização é da Ecos 
Eventos e SindFeira de 
Santana,  com o patrocí-
nio da CIELO, Ministério 
da Cultura, Cerveja Ofi-
cial Bavária Premium e 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Feira de Santana 
– Secretaria de Trabalho, 
Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Secre-
taria de Cultura Esporte e 
Lazer, SENAC, ACEFS 
– Associação Comercial 
e Empresarial de Feira 
de Santana, BrasilGás e 
Jubiabá Renault.
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Rádio

E por falar em operador de áudio da Sociedade, que esta 
comandando a “mesa” no horário noturno  é Géo Cas-
siano, profissional altamente qualificado, que atua no 

microfone tão  bem como no áudio. Além disso, é cantor, 
compositor e músico, tendo uma das melhores bandas de 
baile da cidade. Quem quiser um bom show, musical de 

primeira, é só consultar Géo Cassiano!

“Eu assisti o renasci-
mento do semiárido. Vi 
famílias saírem da miséria 
para a glória, vi pessoas 
sem nenhuma expectativa 
de vida adquirir dignidade 
humana depois que par-
ticiparam do processo de 
implantação das cisternas 
de consumo e produção”. 
Revelou o padre Neivaldo 
Oliveira, que, há 20 anos, 
trabalha na Cáritas Dioce-
sana de Amargosa, organiza-
ção parceira da Secretaria de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social do 
Estado (SJDHDS), que atua 
na implementação de estru-
turas hídricas de consumo 
e produção no semiárido 
baiano.

 Ele destacou o trabalho 
da Cáritas Diocesana  que, 
sob a ótica da defesa dos 
direitos humanos, do de-
senvolvimento sustentável 
solidário e com uma mística 
ecumênica, desde 2012  já 
instalou 1.718 cisternas de 
consumo, nos municípios de 
Brejões, Irajuba, Milagres, 
Iaçu e Itatim, beneficiando 
igual número  de famílias. 
“Não é apenas a construção 
dessas estruturas hídricas, 
estamos falando de um pro-

Permanecem abertas 
as inscrições do Programa 
Estadual de Incentivo ao 
Patrocínio Cultural (Fazcul-
tura), para pessoas físicas e 
jurídicas, com atuação na 
área cultural na Bahia. To-
das as expressões artístico-
culturais e os bens de na-
tureza material e imaterial 
poderão ser contemplados 
nos termos do art. 3º da Lei 
Orgânica da Cultura, dispo-
nível no site da Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia 
(Secult).  As inscrições são 
realizadas exclusivamente 
pela internet, através do Cli-
que Fomento. As inscrições 
ficam abertas até o dia 2 de 
dezembro de 2016

“O Fazcultura tem pa-
pel fundamental no fomento 
à cultura no estado, apoian-
do a cadeia produtiva da 
Economia Criativa e forta-
lecendo as artes. Criado em 
1996, o programa foi sendo 
atualizado e hoje é  uma fer-
ramenta importante, tanto 

Acesso a água contempla 37 mil famílias

cesso de libertação, que ele-
va a autoestima e promove 
a cidadania, a autonomia de 
um povo que sempre viveu 
à margem das políticas pú-
blicas de acesso à água”, 
comentou o religioso.

Geraldo Reis secretário 
de Justiça, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Social do 
estado, disse que  “o acesso 
à água foi fundamental para 
que, de 2004 a 2013, a Bahia 
reduzisse de 12,6% para 6,6% 
o percentual de domicílios 
em situação de insegurança 
alimentar grave, ou seja, 
mais de um milhão de domi-
cílios saíram da situação de 
insegurança para a segurança 

alimentar nesse período” 
Ações semelhantes são reali-
zadas por outras 36 entidades 
executoras, que, em parceria 
com a secretaria e o governo 
federal, já construíram 15.830 
cisternas de placas para a 
captação e armazenamento 
de água da chuva.

 As cisternas de con-
sumo são uma tecnologia 
importante , garante a su-
perintendente de Inclusão 
e Segurança Alimentar da 
Secretaria, Rose Pondé   
porque “além da inclusão 
social, elas facilitam o aces-
so à água de boa qualidade 
para consumo humano, 
contribuem para o combate 

da mortalidade infantil e a 
redução de doenças”. Com 
capacidade de armazenar 
até 16 mil litros de água, as 
cisternas de placas suprem 
a necessidade de consumo 
de uma família de cinco 
pessoas por um período de 
estiagem de oito meses.

.A implantação das 
estruturas hídricas para 
captação de água de chuva 
para produção, por meio 
do projeto “Mais Água”, 
iniciado em 2012, também 
trouxe para a população 
do semiárido a garantia 
da segurança alimentar e 
nutricional, a autonomia 
das famílias, por meio da 
geração de renda, além 
de viabilizar as condições 
para a convivência com o 
semiárido. Foram insta-
ladas  7.042 cisternas de 
produção, 7.435 barreiros 
trincheira familiares, 525 
barreiros trincheira comuni-
tários, 48 tanques de pedra, 
61 barragens subterrâneas e 
1.278 limpezas de aguadas 
realizadas, que beneficia-
ram 21 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade 
e insegurança alimentar, 
em 135 municípios do se-
miárido.

Continuam abertas inscrições 
do Programa Fazcultura 2016

para o empresariado, que 
associa sua imagem direta-
mente às ações culturais de 
qualidade, os produtores e o 
público, que tem acesso às 
mais diversas linguagens”, 
afirmou o superintendente 
de Promoção Cultural da 
Secult,  Alexandre Simões. 
Estão disponíveis no site, 
além da legislação e do 
Guia de Orientação ao Pro-
ponente e ao Patrocinador, o 
Passo a Passo de tramitação 
e a lista de projetos patro-
cinados

Mais informações po-
dem ser obtidas na Central 
de Atendimento Integrado da 
Secult, de segunda a sexta-
feira, das 14h às 17h. Os 
interessados podem entrar 
em contato pelo telefone (71) 
3103-3489, e-mail atendi-
mento@cultura.ba.gov.br ou 
presencialmente no endere-
ço: Palácio Rio Branco, Praça 
Thomé de Souza, s/n, térreo 
– Centro, CEP: 40.020-010 – 
Salvador/Bahia.

O bom paranaense Marcos Pedro, do distante município 
de Cornélio Procópio, continua mantendo alto índice de 

audiência para a Radio Povo, com o programa Amanhecer 
do Sertão, das 4 à 6 horas da manhã. Musica autentica-
mente sertaneja, que é comum no interior de São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, principal-
mente, é o repertório musical com a  excelente condu-

ção de Marcos Pedro que, como poucos, sabe segurar a 
atenção do publico, com um “bom dedo de prosa” como 

costuma dizer o povo  mineiro. 

Na Radio Sociedade o excelente comunicador Tanurio Brito, 
autor da máxima “o radio não atrapalha quem trabalha”, 
prova a veracidade do pensamento com um programa de 

alta qualidade que diferencia de tantos outros pelo conteúdo 
que inclui não apenas informações formativas, curiosidade, 
fatos importantes, orientações como também  boa  musica 
hoje, algo raro no radio AM que parece ter “exorcizado” 

musica das suas programações. O “Programa da Manhã” 
das 9 às 10 horas na Sociedade tem apenas um ponto que 
deixa triste o ouvinte: apenas uma hora/radio! Mas como 

diz um filosofo de plantão: “Melhor uma hora de qualidade 
do que um dia inteiro sem novidade!” Parabéns  Tanurio!

Retornou do período  de férias o operador de áudio da 
Radio Sociedade de Feira, Tony Duarte que aproveitou 

o período para articular produções interessantes que em 
breve deverão ser  transformadas em  projetos. Tony já 
esta à caminho de um estúdio e promete um trabalho 

pouco comum no segmento da mídia local. Experiência e 
talento para isso ele tem!

Festa para o 
Dia das Mães?

Contrate 
Rudy Rossi.

75 - 99194-8920

Fava Derivado de Petróleo Ltda, CNPJ: 12.289.238/0001-
68, sito Rua Senador Quintino, 1125, Olhos D’Água, CEP: 
44.003-541, Feira de Santana-BA, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) 
para o estabelecimento que desenvolve CNAE: 47.31-8-00, 
comércio varejista de combustíveis para veículos automo-
tores, localizado na  Rua Senador Quintino, 1125, Olhos 
D’Água, CEP: 44.003-541, Feira de Santana-BA. 

Hilca Sampaio Ramos
Sócia 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

VENDE-SE
Aptº no Muchila.

Contatos: 75 98841-8734/
99220-0673/98228-2020 

Amarante.
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Roque Sena

O pastor José de Ari-
mateia, deputado estadual 
(PRB),  participou no dia 
31 de março, em Salva-
dor, de um  encontro de 
pré-candidatos do Partido 
Republicano Brasileiro 
(PRB) nas eleições de 
2016 e novos republica-
nos, o que ocorreu no au-
ditório do Salvador Sho-
pping Business e contou 
com a presença da presi-
dente estadual do PRB/
BA, a deputada federal 
Tia Eron.   Arimateia, 
conversou com os futuros 
candidatos e passou um 
pouco da sua experiência 
de 17 anos na atividade 
política. Ao relembrar 
o momento em que foi 
Destaque Parlamentar na 
Assembleia Legislativa da 
Bahia, o deputado ressal-
tou a importância de ser 
reconhecido pelo com-

SERÁ QUE A GUERRA CONTRA AS DROGAS 
PODE SER VENCIDA?

       
Meus amigos, vencer a guerra contra as drogas é 

uma meta louvável, mas muito difícil de  alcançar. Duas 
forças poderosas impulsionam o comércio de drogas 
- a oferta e a procura. Por quase um século, governos  
e policias se concentraram em cortar a oferta e o seu 
pressuposto era  muito simples: não havendo drogas 
não haveria a procura. Com esse fim as forças policiais 
antidrogas têm confiscado grandes carregamentos de 
drogas  e a cooperação  internacional  tem as levado a  
grandes quadrilhas de traficantes.

Mas a dura realidade é que quanto mais se combate, 
mais aparece, e os traficantes  se tornam  mais enge-
nhosos, mudam de lugar e isso não os detém. A policia 
enfrenta problemas  em todas as partes do mundo. Hoje  
a taxa de interceptação provavelmente  não vai além 
de 30%  a 40%  para a cocaína e bem menos para as 
outras drogas. 

Se os esforços para controlar  a oferta e a procu-
ra  de drogas tem  sido  inúteis, que dizer de reduzir 
a procura?  A guerra contra as drogas é, na verdade, 
batalha pelo coração e mente das pessoas e não  uma 
simples  questão de tribunais, cadeias e policiais. O 
vicio das drogas é um problema social criado pela 
sociedade,  de modo que temos  de mudar a sociedade 
ou, pelo menos mudar o modo de pensar das pessoas.  
Está se tentando envolver  escolas, pais, professores,  
de modo que todos  percebam  que o perigo existe, 
que as drogas estão  disponíveis  e que os nossos filhos  
podem cair vitimas.

A Ilha de Paquetá 
povoa meu imaginário 
desde a adolescência, 
quando li o romance A 
Moreninha, de Joaquim 
Manoel de Macedo. A 
leitura do folhetim me 
fazia viajar no tempo, 
me ver no século XIX, 
enamorada, sonhando 
com o amado, com os 
encontros na praia, com 
o camafeu recheado de 
juras de amor.

Me senti assim em 
pleno século XXI, ano de 
2015, quando finalmente 
conheci Paquetá. A ilha 
da Moreninha! Mesmo 
com todo o progresso, 
há uma aura na ilha de 
passado, do tempo que 
fica estagnado, cujo fluir 
da vida se dá na man-
sidão das águas que a 

Paquetá: estacionada no tempo a encantar!
envolvem! Percorre-se suas 
ruas a pé, de bicicleta ou 
de charrete. Veículos mo-
torizados não há, apenas 
aqueles que vêm de outra 
ilha, a do Governador, tra-
zer produtos de toda ordem 
para abastecer as casas e 
os comércios, e que se vão 
ao fim do cumprimento da 
missão, saindo de fininho 
para não causar incomo-
dação.

Fiquei imaginando, 
desde que a barca san-
grou as águas da Baía de 
Guanabara, como era a 
vida na ilha nos séculos 
passados, principalmente 
o XIX, período em que se 
passa a história da “Mo-
reninha”. Viajei nos trajes 
femininos, na elegância das 
mulheres a desfilarem na 
ilha paradisíaca e bucólica. 

Passear à tardinha, subir a 
rocha que ficou conhecida 
como “Pedra da Moreni-
nha”, vislumbrar o mar, as 
gaivotas a beijarem seus 
peixes, o doce balouço das 
ondas miúdas, a brisa sua-
ve a acariciar as faces dos 
casais apaixonados. Tudo 
se passando na tela mágica 
das águas da baía!

Mas o século XXI tam-
bém nos apresenta uma 
ilha encantada, com seu 
cemitério de pássaros, úni-
co no mundo, criado pelo 
pintor Pedro Bruno. Surre-
al! Não só o cemitério, mas 
a tranquilidade do local! 
Bicicletas estacionadas ao 
léo, esperando seus donos 
regressarem do Rio de Ja-
neiro e as pegarem para ir 
para suas casas. As charre-
tes, que levam os turistas 

para um breve passeio. 
As cadeiras nas calçadas, 
com as senhoras a con-
versarem sem pressa, a 
verem as barcas indo e 
vindo.

Parar na “Pedra dos 
Namorados”, atirar três 
pedrinhas a fim de ver se 
alguma fica a confirmar se 
haverá namorado! Passar 
pela casa de José Boni-
fácio, voltar no tempo! 
Subir na pedra da More-
ninha! Século XIX, ser a 
própria Moreninha, a me-
nina que sonha com um 
lindo e verdadeiro amor, 
a iluminar seus olhos, a 
marfinizar seu sorriso, 
a tornar púrpuros seus 
lábios, a sair da moldura 
do retrato!

Arimatéia participou 
de encontro do PRB

promisso constante com 
o povo.

‘”O PRB é um par-
tido organizado e não se 
encontra facilmente por aí 
partidos assim, com pesso-
as sérias, que carreguem 
esse compromisso”, disse, 
acrescentando aos futuros 

candidatos que é preciso 
abdicar de compromissos 
próprios e saber que estão 
entrando na vida pública 
para ajudar, mudar a si-
tuação do seu município, 
fazer uma administração 
diferente e ser um exemplo 
para, dessa forma  haver o 

reconhecimento  “Quero 
parabenizar a nossa presi-
dente, Tia Eron, pela ini-
ciativa e pela preocupação 
que tem com o partido, 
principalmente no momen-
to em que nos preparamos 
para uma grande disputa 
política” relatou.

Rita Queiroz

Quando levar meu bebê 
à emergência?

Muitas vezes a ansiedade e preocupação dos pais e 
familiares leva à procura da emergência por motivos que 
seriam controlados nas consultas médicas. 

De um modo  geral, quando procurar a emergência?

•Febre alta e ou acima de 48h;
•Dor intensa;
•Letargia, sonolência excessiva;
•Convulsão;
•Traumas; 
•Intoxicação;
•Queimaduras;
•Cianoses (pele ou lábios roxos);
•Icterícia (pele e olhos amarelos);
•Dispneia (falta de ar), chiado no peito, tosse de cachor-
ro; 
•Desidratação: vômitos, diarreia e febre persistente 

Quais os riscos e desvantagens da emergência?

Doenças infectocontagiosas ;
Filas de espera grandes por uma demanda de casos que 

poderiam ser resolvidos em consultas;
Aumenta a ansiedade dos pais e dificulta o serviço da 

equipe.

Um acompanhamento periódico e regular do seu peque-
no com o médico lhe ajudará através de orientações sobre 
sua saúde, além da prevenção e tratamento de doenças! Isso 
reduzirá sua ansiedade auxiliando a decidir sobre a procura 
da emergência somente quando necessário! 

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 

Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar) Edf. Clínica 
São Felipe - Feira /BA

Tel: (075) 3221-6060
Convênios e Particular

O deputado estadual 
Carlos Geilson (PSDB) 
apresentou, ontem,  uma 
moção de congratulações 
na Assembleia Legis-
lativa da Bahia, alusiva 
a passagem do Dia dos 
Jornalistas. Ressaltou a 
importância da missão 
que têm esses profis-
sionais ao informar nas 
diversas áreas de ativi-
dades: ciência, esporte, 
politica, arte, segurança 
publica, saúde, tecno-
logia, comportamento 
humano dentre outras. 

“Seja através da co-
municação escrita, fa-

Geilson parabeniza jornalistas pela data comemorativa
lada ou televisionada, o 
jornalista é responsável, 
em parte significativa, 
pelo pensamento que 
as pessoas têm sobre os 
temas citados e tantos 
outros. Porém, o trabalho 
desse profissional pode 
lhe trazer sérios riscos. 
O fato que originou a 
data comemorativa é um 
exemplo” disse, lem-
brando  que a criação da 
data remonta ao século 
XIX,  quando o jornalista 
João Batista Líbero Ba-
daró foi assassinado por 
denunciar os desmandos 
do Império através do 

seu jornal Observador 
Constitucional.

 O crime motivou a 
ação popular que forçou 
D. Pedro I a deixar o 
trono em 7 de abril de 
1831. Os séculos se pas-
saram e os jornalistas 
continuam sendo alvos 
de ameaças e vítimas 
de crimes inaceitáveis, 
como o que aconteceu 
com Tim Lopes, morto 
no Rio de Janeiro em 
2002 ao fazer matéria 
investigativa sobre cor-
rupção de menores e trá-
fico de drogas, citou.

“O jornalista tem 

um papel social de gran-
de importância na cons-
trução de uma socieda-
de mais democrática. 
Nesta data tão repre-
sentativa, parabenizo 
os jornalistas baianos 
pelo importante traba-
lho que desenvolvem 
em prol de uma so-
ciedade mais justa e 
formada por cidadãos 
conscientes sobre os fa-
tos que ocorrem na sua 
cidade, estado e País”,  
concluiu o deputado 
feirense que também 
milita nos  meios de 
comunicação.
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Aniversariantes: Hoje – Bruno Lisboa Ferreira, 
dia 9 – Antônio Sérgio Aras Almeida, Floricéia Chagas, 
Marco Brandão, Ricardo Trindade Marques, Maria 
Luiza Orge, Luiz Henrique Orge e Maria Bernadeth 
Kruschewsky Duarte, dia 10 – Vivianne Freire Es-
peridião, Luana Feitoza, Madalena Braga, Nilton e 
Nilson Góes, Giancarlo Xavier, Fernando Moreira e 
Sara Souza Araujo, dia 11 – Maria Lúcia Bittencourt 
de Magalhães, Luís Eduardo Magalhães Filho, Janete 
Maria Ribeiro Araújo e Carolina Busseni, dia 12 – Lu-
cinha Carvalho, Evandro Sampaio de Oliveira, Fátima 
Fares, Jorge Afonso de Melo, Eduardo Nogueira Filho, 
André Keacher e Marcus Pinho e, dia 13 – Pablo Stolze 
Gagliano, Alpiniano Reis Oliveira Neto, Rubens Pires 
Ferreira e Maria Virgínia Bahia Bastos. 

Vivianne e Fernando Esperidião. Ela certamente estará 
cercada de carinhos e mimos de familiares e amigos pela 

troca de idade no domingo. (10).
Ecos da Feijoada Noite Dia, capitaneada por 

José Carlos Pedreira (Zé Coió) e sua filha Carla 
Ongaratto, na Mansão 888

Baile da Amizade
Promovido pela Casa da Amizade, será realizado 

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

Projeto Jam na Cuca
Os acordes do piano com um toque de “baianidade” 

e misturado com outras vertentes. Essa será a tônica da 
apresentação do pianista, compositor e arranjador baiano 
Marcelo Galter, domingo, na terceira edição deste ano 
do Projeto Jam na Cuca. A “jam sessions”, um show 
caracterizado pela improvisação, será às 17h30min., no 
Teatro de Arena do Cuca.  

O local  estará aberto ao público a partir das 16 
horas, com exposição e venda de trabalhos artesanais, 
moda, e culinária. Antes do show, Marcelo Galter 
ministrará o workshop com o tema: “Ritmica para Pia-
no”, destinado a músicos profissionais e amadores. Os 
interessados devem solicitar inscrição através do email 
jamnacuca@hotmail.com, informando: nome completo, 
número de RG, endereço, profissão (se instrumentista, 
indicar o instrumento) e número do telefone celular.

Simonetto
Aconteceu na noite da terça-feira o badalado e 

concorrido coquetel de inauguração da loja Simonetto 
Móveis Planejados, na rua Marechal Castelo Branco, n.º 
1.045, no bairro Santa Mônica.  Na oportunidade os con-
vidados puderam conhecer o show  room Casa Conceito 
Simonetto, assinado pelo renomado arquiteto feirense 
Ed Vasco, que prestigiou o evento que teve assinatura da 
jornalista Lília Campos. Confiram alguns momentos:

Bloco Bacalhau na Vara 2016
O bloco mais animado do sábado da Micareta de Feira 

está confirmadíssimo e desfilará com toda a animação dos 
anos anteriores, ao som das famosas marchinhas de carna-
vais passados.   O Bacalhau na Vara, será  mais uma vez 
comandado pela cantora Dilma Ferreira e seus convidados, 
acompanhados pela Orquestra de Sopro Alegria-Alegria.  
As camisas em breve estarão à venda no Arnold Silva 
Plaza, Boulevard Shopping e Shopping das Fábricas. Mais 
informações pelo telefone (75) 3221.1120.

Lúcia Boaventura Carvalho é a aniversariante 
da terça-feira (12).

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB SISAL 
CNPJ: 63.229.629/0001-28, NIRE 29.400.017.193 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Sisal, no uso 
das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os cooperados 
associados, que nesta data totalizam 16.395 (dezesseis mil, trezentos e 
noventa e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de abril de 2016, no Clube Trem 
D’Alegria - Estrada Fazenda Guanabara, km 5, Zona Rural do Município 
de Serrinha-BA, CEP. 48.700-000, por possuir melhor acomodação para 
um elevado número de associados, obedecendo aos seguintes horários e 
quórum para a sua instalação: em primeira convocação às 16:00 horas, com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação 
às 17:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados; e em 
terceira e última convocação às 18:00 horas, com a presença de no mínimo 
10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas da Administração referente ao Exercício de 2015, 
compreendendo o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial, os Demonstra-
tivo de Sobras ou Perdas apuradas, as Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis, o Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da Auditoria Independente 
e demais peças contábeis, todos em relação a 31 de dezembro de 2015;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do Exercício de 
2015
3. Eleição para os membros do Conselho de Administração;
4. Fixação de honorários da Diretoria e cédula de presença dos Conselhos 
de Administração e Fiscal;
5. Aprovação do plano de atividades para o exercício de 2016. 

Serrinha-BA, 06 de abril de 2016. 
 

Antonio Claudio Oliveira Santiago
Diretor Presidente 

Baleado de Mulheres
Uma brincadeira muito comum de décadas atrás voltou a 

ser tendência nos dias atuais, especialmente entre as mulheres: 
o baleado. O jogo vai movimentar à tarde das meninas no 
domingo, no Ville Gourmet, quando será realizado o Festboll, 
o primeiro torneio de baleado feminino de Feira,  promovido 
pela jornalista Lília Campos, do Blog da Lília. Todas as parti-
cipantes inscritas receberão, no dia do evento, um kit contendo 
camisa, produtos Farmanutri e um brinde especial.

Impeachment, offshore e outras peripécias
André Navarro

Muito se fala do processo de impeach-
ment contra a presidente Dilma Rousseff e 
aos poucos vemos seus atores em constante 
mudança, tanto em seus posicionamentos 
quanto de seus partidos. A crise política 
desgastou a imagem do Partido dos Traba-
lhadores, criando uma onda de evasão de 
alguns dos seus famosos filiados, como o 
caso do senador baiano Walter Pinheiro, 
e da ex-prefeita de São Paulo, uma das 
fundadoras do partido, Marta Suplicy. 
Paulo Maluf, aliado do PT na última 
campanha política, que já havia se posicionado contra a saída 
da presidente, acabou de declarar seu apoio ao processo de 
impeachment, virando, mais uma vez o jogo.

Parece que nos encontramos em clima de desgaste e can-
saço sobre o furor do impeachment. Arrisco dizer que o debate 
se arrasta e perde a seriedade quando vira uma ferramenta 
banal. Somente nesta semana o relator aceitou a abertura 
do processo de impeachment da presidente; o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, decidiu 
que Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, aceite, em 
consequência, abertura do processo contra o vice-presidente, 
Michel Temer, e, em decorrência de tal decisão, o próprio 
ministro do STF também foi alvo de pedido de impeachment 
por parte do Movimento Brasil Livre (MBL), sob argumento 
de desídia e atentado contra a Constituição Federal.

Temos a impressão de que se pede impeachment por tudo 
e por todos. Qualquer tropeço, atropelo, desentendimento ou 
até mesmo antipatia é o mínimo necessário para pedir a saída 
de ministros da Suprema Corte, presidentes da República, seu 
vice e quem mais se encontrar pela frente. Segue o “trator” do 
impeachment, com ameaças de derrubar e passar por cima, 
só esquecem de alertar quem (ou o que) ficará no lugar para 
tapar o “buraco”.

Como se já não bastasse, nesta semana ocorreu o maior 
vazamento de dados bancários sigilosos da história, revelando 
mais de 11 milhões de documentos e registros de offshores em 
paraísos fiscais. Dentre os nomes do nosso cenário político es-
tão o senador Edison Lobão, o ex-ministro da fazenda Delfim 
Neto, o presidente da câmara dos deputados (para surpresa 
geral da nação), Eduardo Cunha, dentre outros. A lista de 
possíveis envolvimentos em paraísos fiscais é tão extensa que 
seria inviável pontua-los por completo. Complemento ainda 
que este vazamento já culminou na saída do Primeiro Minis-
tro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, e descava 
nomes como Macri, presidente da Argentina, o jogador Messi 
e inúmeras autoridades nacionais e estrangeiras.

O sentimento da necessidade de transparência e empo-
deramento ético no cenário político e setor privado parece ser 
uma ânsia global. A corrupção sistêmica e cultural parece não 
estar surtindo o velho efeito. Reflexos aparecem na Operação 
Lava Jato e no vazamento do Panama Papers. Estamos entran-
do em sintonia com investigações de outros países de cultura 
política semelhante. Aguardemos os desdobramentos.

Só para constar: no caso de impeachment da presidente 
Dilma e do seu vice, Michel Temer, quem assumiria, por curto 
período de tempo, é o presidente da câmara, Eduardo Cunha 
(neste momento, o leitor pode lacrimejar).
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Micareta  2016/ A Voz da Sociedade
Grande iniciativa 

do radialista e jornalista 
Leon Wanderley de levar 
para o Bar Resenharia, 
na Kalilandia no domin-
go, dia 3,  o programa A 
Voz da Sociedade que 
ele apresenta na Radio 
Sociedade das 11 às 13 
horas. O secretário de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Rafael Pinto Cordeiro 
esteve participando dire-
tamente dos debates ao 
lado de pessoas ligadas 
ao evento como: Girla-
nio Guirra, Iramá Lima, 
Edilson Veloso, Roquinho  do Carburador  Reny Alves, Alfredo Marques, Valter Lima, Sergio Aras, Framario 
Mendes (candidato a Rei Momo) e Reginaldo Pereira.  Um dos momentos mais acirrados do evento foi quando o 
radialista Reny Alves propôs a transferência da data da micareta para o mês de janeiro. A proposta gerou um rebate 
do jornalista Reginaldo Pereira para o qual quem defende a micareta em janeiro quer acabar com a festa: “Isso é 
golpe. E não vai haver golpe!”. Reny argumentou que em janeiro haveria a presença de turistas. Mas Reginaldo 
rebate dizendo que “ninguém vai sair de Salvador, dos ensaios do  Carnaval para brincar a micareta em Feira. É 
golpe!” Praticamente 100 % dos presentes apoiaram Reginaldo Pereira. Ficaram contra o professor do Jardim 
Cruzeiro(Edilson Velosos) e Mairi Monte Alegre, o Tim Maia do Sertão, que foram mal orientados por Edson 
Borges, grande líder espiritual da dupla.  Outro que apoiou a ideia de Reny foi Walter Lima, o Bloco La Vem Elas, 
que tem como mentor Moura Pinho! Deus  me livre de mentores espirituais como  esses! Oxalá meu Pai!

Esbórniaunder
Para quem não sabe esse é SAIN, filho de Marcelo 

D2 e cantor na banda START RAP. Ele estará presente 
no ESBÓRNIAUNDER dia 15 de Abril na Castro 
House, em Feira de Santana. Também vamos contar 
com a presença do Dj Donnie Jay (RJ) , Sincronia 
Primordial (FSA) , Proside (FSA) , Thedozze (FSA) e 
Lucas Got (FSA). Chega mais !!!!!!! Esse show será 
uma promoção da estudante e promoter Laila Velame,  
filha da artista plásticas  Leda Velame e  do empresário 
Tertuliano Barros. Laila Velame que é estudante de 
Pedagogia da UFBA vem se destacando também como 
promotora de eventos artísticos.

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

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

Por  Dimas Oliveira

João Carlos
Completou três anos ontem o nosso pequeno grande 

amigo João Carlos, filho do casal Suzana e Ronaldo 
França. João recebeu muitas homenagens dos familiares 
e amigos. Desse espaço desejamos muitas felicidades 
e saúde ao ariano e que ele cresça fazendo por merecer 
o signo que o rege. 

Primeiro encontro no cinema de 
heróis dos quadrinhos

O filme de ação, aventura e fantasia “Batman 
Vs. Superman: A Origem da Justiça”, em lançamen-
to nacional, é a única novidade desta semana, desde 
quinta-feira, 24, no Orient Cinemas Boulevard. Trata-
se do primeiro encontro no cinema dos heróis dos 
quadrinhos. Entra em duas salas, com cópias dublada 
e legendada.

Com direção de Zack Snyder,  o filme conta com 
Ben Aflleck como Batman, Henry Cavill como Su-
perman e Gal Gadot como Mulher-Maravilha. Jesse 
Eisenberg faz o vilão Lex Luthor.

Na trama, preocupado com as ações de Superman, 
Batman decide confrontar o herói alienígena e inicia 
uma guerra sem precedentes que envolverá além da 
Mulher-Maravilha uma nova e imprevisível ameaça.

Enquanto isso, continua em cartaz a animação 
“Zootopia: Essa Cidade É o Bicho”, em segunda 
semana.

Também continua o filme de ficção-científica “A 
Série Divergente: Convergente”, em terceira semana. 
Outras continuações: a animação “Kung Fu Panda 
3”, em quarta semana; e “Os Dez Mandamentos - O 
Filme”, em nona semana.

Tracajá e  Zero Hora
Na quinta feira (dia 14) as portas do Bar 

Resenharia serão abertas às 19 horas para 
receber as atuais  majestades  dos blocos 
Tracajá e  Zero Hora, eleitas no ano passado 
e realizar a escolha dos seus substitutos. No 
Tracajá não será surpresa a permanência do 
rei e rainha do ano anterior, o que não deve 
ocorrer no Zero Hora que não vive sob o 
mesmo regime de tirania! A festa vai ser 
animada por Bira dos Teclados, e contará 
com as  presenças de Cescé Amorim, Dito 
Leopardo, Djalma Ferreira, Rudy Rossi e 
tantos quantos queiram enriquecer a folia. 
Marizelia rainha do ano passado do Traca-
ja,  atualmente morando no Rio de Janeiro, 
estará presente para saber se permanecerá 
rainha ao lado do tirano Silvério Silva.

A RUA, SALES E EU
Coloque a música “Sonata ao Luar” de Ludwing Van 

Bethoven, nela as palavras de ordem são: sentimento, ima-
ginação, anseio por algo longínquo, inatingível e uma forte 
atração pela noite – o resultado é liberdade! Ouça...

É dia! Convido o leitor a olhar para a Rua Sales Bar-
bosa, mas peço-lhe um favor: priorize a segunda-feira, dia 
de feira na Feira.

A Rua Sales Barbosa tem seu início na Praça João 
Pedreira, o término na Praça Fróes da Mota e um coração 
que pulsa no lambe-lambe da Praça Bernardino Bahia.

Observe! Gente de várias cores, de povoados, de 
distritos, de lugares diversos, gente nossa! Andando de lá 
prá cá tropeçando em meio às barracas centralizadas no 
local.  Sacolas-gente que guardam lembranças, e um olhar 
perdido que esbarra nos manequins pálidos em frente às 
lojas do calçadão.

Envolva-se – misture-se, agora, desligue a “Sonata”, 
amúsica que toca na Sales é outra e acompanha as batidas 
do nosso coração numa convidativa percussão – como 
diz Victor Hugo, o poeta francês: “a música é um barulho 
que pensa”. Logo, pergunte a um passante – quem é Sales 
Barbosa?

Sou nascida em Feira de Santana, mais precisamente 
na Rua da Aurora, hoje, Filinto Bastos – adotei a casa da 
vovó Nair e a rua, como o berço que embalou as melhores 
recordações da minha infância, de Filinto à Sales, a ben-
çãodos Remédios.

Quando criança ir à Sales Barbosa era motivo de festa, 
principalmente quando fiz o caminho das abelhas que se 
deliciam num cesto de pão de açúcar. Percorri a Rua Filinto 
Bastos, entrei correndo no Beco da Coelba, atravessei a 
Conselheiro Franco e passando pela Igreja dos Remédios 
fiz o sinal da cruz - enfim, Sales!

 É, e eu estava me sentido só e feliz, pois foi a primei-
ra vez que saí sozinha para comprar o pão beijado pelas 
abelhas da Padaria da Fé.  Sonhos  e tanta euforia, sempre 
acompanhado da mesma pergunta: quem é Sales Barbosa? 
Engraçado que não me recordo de ter perguntado a alguém 
- não, que eu não tivesse curiosidade de conhecer quem 
estava por trás dos outros nomes de ruas que povoavam a 
minha cabeça, nas idas e vindas pela cidade, mas a Sales 
era ou é especial?!

  Cresci, passei inúmeras vezes pela Rua e a lembrança 
da pergunta adormeceu com a minha infância coberta pelas 
palavras de Voltaire: “sufoca-se o espírito da criança com 
acontecimentos inúteis”. 

Cintia Portugal
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Representando  um 
investimento de R$ 1,7 
bilhão e mais 458.500 MW 
adicionado a rede elétrica 
, 18 novas usinas eólicas 
entraram em funcionamen-
to no semiárido baiano, no 
primeiro trimestre de 2016 
: Sento Sé, com quatro – 
Banda de Couro, Baraúnas 
I e II, Morro Branco I e 
Mussambê – e um total de 
R$ 495 milhões investidos, 
foi o município que mais 
se destacou neste período 
como produtor de energia 
via a força dos ventos. Cam-
po Formoso, município da 
caatinga, também se desta-
cou, começando a produzir 
energia eólica com as usinas 
Campo Formoso I, Ando-
rinha, Morrinhos e Sertão, 
onde as empresas  Renova e 
Atlantic investiram R$ 495 
milhões. A Renova também 
colocou em funcionamento, 
em Caetité, três novas usi-
nas eólicas - Borgo, Serra do 
Espinhaço e Caetité – com 
investimentos da ordem de 
R$ 275,5 milhões

Em Igaporã, a com-
panhia investiu R$ 127,6 
milhões nas usinas Espigão 
e Pelourinho Pindaí, na 
microrregião de Guanambi, 
no sudoeste baianos e com 
cerca de 15 mil habitantes, 
também passa a ser produ-

Bahia tem 18 novas usinas eólicas funcionando

tor de energia eólica com 
a ativação das usinas An-
gical, Caititu, Coqueirinho 
e Tamanduá Mirim. Nelas, 
o consórcio Brazil Energy/
Sequóia Capital investiu 
R$ 326,2 milhões. “São 
municípios da caatinga 
que ganham um adicional 
de renda e receita, o que 
seria bastante improvável 
não fosse a bênção de eles 
terem os melhores ventos 
do Brasil. Com o acrésci-
mo dessas novas usinas, a 
Bahia completa um total 
de 60 usinas em operação e 
mais de 1,53 GW em potên-

cia instalada na produção 
de energia eólica”, explica 
Jorge Hereda, secretário es-
tadual de Desenvolvimento 
Econômico.

Conforme dados da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), a Bahia 
é o terceiro maior estado 
brasileiro em produção de 
energia eólica, ficando atrás 
do Rio Grande do Norte, 
com 97 usinas e 2,6 GW de 
potência instalada; e o Rio 
Grande do Sul, com 67 usi-
nas e 1,55 GW. No Brasil, o 
território baiano é o que mais 
possui usinas eólicas em 

construção, um total de 46, 
mais que o dobro do segun-
do colocado, o Rio Grande 
do Norte, com 20 empre-
endimentos.   Na Bahia os 
investimentos em eólica  são 
da ordem de R$ 18,5 bilhões 
em 186 usinas, com 4,5 GW 
de potência, distribuídas em 
22 municípios do semiárido. 
O estado também começa 
a se destacar na produção 
de energia fotovoltaica – a 
partir da fonte solar – com 
investimentos de R$ 4,2 
bilhões em 32 empreendi-
mentos instalados em cinco 
municípios.

POLÍTICA AMBIENTAL

GLOBALPACKDO NORDESTE INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO Ltda, CNPJ: 02.385.898/0004-31, na busca da 
melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, 
assegura que está comprometida em:

• Promover o desenvolvimento sustentável, protegen-
do o meio ambiente através da preservação da poluição, 
administrando os impactos ambientais de forma a torná-los 
compatíveis com a preservação das condições necessárias 
à vida;

• Atender à legislação ambiental vigente aplicável e 
demais requisitos subscritos pela organização;

• Promover a melhoria contínua em meio ambiente atra-
vés de sistema de gestão estruturado que controla e avaliam 
as atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e 
revisa seus objetivos e metas ambientais;

• Garantir transparência nas atividades e ações da em-
presa, disponibilizando às partes interessadas informações 
sobre seu desempenho em meio ambiente;

• Praticar a reciclagem e o recuso das águas do pro-
cesso produtivo, contribuindo com a redução dos impactos 
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;

• Promover a conscientização e o envolvimento de 
seus colaboradores, para que atuem de forma responsável 
e ambientalmente correta;

A Direção

EXPLORAÇÃO DESTROI O BOLSO 
 
Um dos elementos que mais destroem a economia é a ex-

ploração, sarna que está em todos os meios.  O ser humano nunca 
está satisfeito com o que tem com o que faz e com o que quer. 
Está sempre correndo atrás de mais sem pensar no próximo, nem 
nas consequências que causará à sociedade, vive só olhando para 
si, seus desejos e seu bolso. Assistimos vários tipos de explora-
ção sem controle, e sem fiscalização dos governos e órgãos de 
proteção ao consumidor. Exploração por parte de bancos, cartões 
de crédito,  planos de saúde, sistemas de comunicação, greves  e 
outros segmentos. O consumidor reclama, não vê solução e o povo 
continua sofrendo.

Tempos atrás tudo era tabelado, os produtos saiam da fabrica 
com preço de custo e preço de venda. O combustível era tabela-
do pelo governo. O controle de preços protegia o consumidor e 
equilibrava a economia. Hoje não existe mais esse controle e o 
preço é aplicado de acordo com a consciência de quem vende, e 
o consumidor, que é o mantenedor do mercado, sofre as consequ-
ências da exploração.

Verificamos vários exemplos: o combustível que é a mola 
mestra para o desenvolvimento  do mercado é o mais caro do mun-
do. Quem faz o preço é o cartel e não se observa fiscalização. O 
dólar aumenta a mercadoria sobe, o dólar desce, o preço não baixa, 
prevalecendo a ganância dos empresários  que não pensam  no 
consumidor, que é a peça mais importante dessa  engrenagem.

O salário aumenta 10 por cento, os preços aumentam o dobro 
ou o triplo, e dai por diante. O povo continua carente, vendo o 
produto ser mais valorizado que a moeda, o que deveria ser evitado 
afim de não haver a exploração e a desvalorização do dinheiro, com  
inflação. A exploração destrói o poder aquisitivo do trabalhador. É 
preciso evitar o abusivo aumento de preços dos produtos  essenciais 
para a alimentação do povo como se vê atualmente. Tem que haver 
um controle  rigoroso por parte dos órgãos reguladores  afim de 
evitar a exploração  dos consumidores e a alta do custo de vida  e 
para que o produtor pense  que quem consome o produto deve ser 
preservado e não explorado. Quando pensarmos que todos somos  
UNO,  desaparecerá a ganância e a exploração.

ANTONIO NOGUEIRA.

 

Pernambucano de São 
Bento do Una, nascido em 
1º de julho de 1946, Alceu 
Valença (Alceu Paiva Va-
lença) desde garoto cercou-
se da musica através dos 
cantadores da feira-livre da 
sua cidade natal e de artistas 
nordestinos como Jackson 
do Pandeiro, Luiz Gonzaga 
e Marinês, três dos principais 
irradiadores da cultura mu-
sical nordestina. Em casa, a 
formação ficou por conta do 
avô, Orestes Alves Valença, 
que era poeta e violeiro. Aos 
10 anos foi para Recife, como 
o objetivo de estudar já que 
seu desejo era ser arquiteto 
ou engenheiro e na região de 
Petrolina, naquela época, não 

Alceu Valença - do interior 
pernambucano para o mundo     

havia faculdade. 
Na capital pernambuca-

na  passou a ouvir  Orlando 
Silva e Dalva de Oliveira, 
Nelson Gonçalves  e outros 
astros da musica  brasileira,    
alternando com o ritmo de 
Little Richard, Ray Charles 
e outros ícones da chamada 
primeira geração do rock 
and roll. Em 1969 desistiu 
dos estudos, trabalhou como 
correspondente do Jornal do 
Brasil  e resolveu investir na 
música.

 Foi para o Rio de Ja-
neiro em 1971 com o amigo 
e incentivador Geraldo Aze-
vedo. Começa a participar 
de festivais universitários, 
como o da TV Tupi com a 

faixa Planetário.  Em 1980, 
lançou o LP Coração Bobo 
(Ariola), cuja música de 
mesmo nome faz sucesso 
nas rádios de todo o país[1] 
, revelando o nome de Alceu 
Valença para o grande pú-
blico que se apresentou em 
vários estados. 

Em 1996, ao lado de Ge-
raldo Azevedo, Zé Ramalho 
e Elba Ramalho participou 
da série de shows O Grande 
Encontro, que percorreu di-
versas cidades brasileiras e 
foi registrada pela gravadora 
BMG no álbum de mesmo 
nome. Em julho de 2000, 
participou da noite “Pernam-
buco em canto: carnaval de 
Olinda”, no Festival de Mon-
treux (Suíça)[2] , ao lado 
de Elba Ramalho, Geraldo 
Azevedo, Naná Vasconcelos 
e Moraes Moreira.

Em maio de 2003, gra-
vou novo projeto ao vivo 
no Rio de Janeiro (Indie 
Records), reunindo vários 
sucessos em um álbum e, 
pela primeira vez, em DVD. 
Em julho, é agraciado com o 
Prêmio Tim de Música Bra-
sileira na categoria “Melhor 
cantor regional”, pelo álbum 
De Janeiro a Janeiro, em ce-
rimônia realizada no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. 
No mesmo mês chegava às 

lojas o álbum Ao vivo em 
todos os sentidos. Em agosto 
o DVD do mesmo projeto foi 
lançado.

Em 2009, trabalhou no 
seu filme Cordel Virtual (a 
Luneta do Tempo) um musi-
cal que não segue a linha de 
qualquer musical tradicional.
[2] No fundo, é um mergulho 
que faz em sua infância, no 
seu passado que tem a trilha 
sonora das ruas do Nordeste, 
dos cantadores anônimos, 
conquistas, violeiros, em-
boladores, cegos arautos de 
feira, da música de Jackson 
do Pandeiro e Luiz Gonzaga,  
do samba-canção dos anos 
50, da música contemporâ-
nea brasileira.

Em 2014, o álbum Ami-
go da Arte foi indicado ao 
Grammy Latino de Melhor 
Álbum de Música Regional 
ou de Raizes Brasileiras.
[3] Em 2015, ganhou o 26º 
Prêmio da Música Brasileira 
na categoria Melhor Cantor 
Regional. Este ano, durante 
seu show no carnaval do 
Recife, na madrugada de 9 
para 10 de fevereiro, marco 
esperado anualmente por 
pernambucanos e turistas 
Geraldo convidou a todos 
para o lançamento de seu 
filme marcado para   24 de 
março, mês passado.

PEDIDO DE LICENÇA (LICENÇA DE OPERAÇÃO)
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Ltda, CNPJ: 02.385.898/0004-31, Torna Publico que está 
requerendo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais – SEMMAM a Licença Ambiental Simplificada (LAS), 
de suas instalações BR-116, KM 08, Galpão 006, Bairro Novo 
Horizonte – Cep: 44.036-331 - Feira de Santana.
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A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a gripe na Bahia será re-
alizada de 30 deste mês 
a 20 de maio e não há 
previsão para antecipação 
dessa data, uma vez que 
as vacinas, fornecidas pelo 
Ministério da Saúde, ainda 
não chegaram a Salvador. 
A informação é da Secre-
taria de Saúde do estado, 
através da Coordenação 
Estadual do Programa de 
Imunização.  

Como determina o Mi-
nistério da Saúde, a cam-
panha é dirigida a crianças 
de seis meses, menores de 
cinco anos, idosos (a partir 
de 60 anos), trabalhadores 
da área da saúde, povos 
indígenas, gestantes, puér-
peras (até 45 dias após o 
parto), grupos portadores 
de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais, 
população privada de li-
berdade e funcionários do 
sistema prisional. 

Dez casos foram con-
firmados da gripe H1N1 
na Bahia este ano e desses, 
dois pacientes vieram a 
óbito em Salvador. No 
ano passado, apenas um 
caso foi registrado em uma 
pessoa procedente  de São 
Paulo. O aumento do nú-

Dia 30 começa vacinação contra a gripe H1N1

mero de casos e de óbitos, 
principalmente em São 
Paulo, tem despertado a 
atenção das autoridades de 
saúde porque estão acon-
tecendo fora da época do 
inverno, quando mais  cos-
tumam ser registrados.

Como se 
proteger da H1N1
             
Além da vacinação, 

medidas simples podem 
ser adotadas para preven-
ção contra gripe. Uma 
delas consiste em simples-
mente lavar as mãos com 

água e sabão, ou passar 
álcool para desinfetá-las. 
Também é preciso manter 
a casa sempre arejada, evi-
tar espirrar nas mãos e sim 
na curva do braço; jogar 
fora os lenços descartáveis 
usados para cobrir a boca e 
o nariz, ao tossir ou espir-
rar; além de evitar viajar 
para lugares onde estejam 
acontecendo muitos casos 
da doença.

            
Sintomas

Os sintomas da gripe 
H1N1 são semelhantes aos 

causados pelos vírus de 
outras gripes. No entanto, 
requer cuidados especiais 
a pessoa que apresentar 
febre alta – acima de 38º, 
39º e de início repentino 
-, dor muscular, dor de 
cabeça, de garganta e nas 
articulações, irritação nos 
olhos, tosse, coriza, can-
saço e inapetência. Em 
alguns casos, também 
podem ocorrer vômitos 
e diarreia. Nesses casos, 
é bom procurar logo o 
médico na unidade de 
saúde mais próxima da 
residência.

 A realização da Mi-
careta foi questionada na 
Câmara pelo vereador 
Alberto Nery (PT) para 
o qual é necessário ser 
prudente com os gastos 
públicos diante da crise 
que o país atravessa. “ 
Estamos vivendo uma 
crise nacional.  Em Feira 
de Santana ainda temos 
um agravante que são as 
obras do BRT que está 
transformando a cidade 
num caos. Sem contar que 
estamos nos aproximando 
de um período chuvoso o 
que pode ampliar ainda 
mais os problemas com a 
Chikungunya. Então por 
que não perguntar à socie-
dade, fazer uma enquete, 
para saber se a maioria 
da população é a favor da 
realização da festa? obser-
vou Nery.

O líder da oposição 
no legislativo local seguiu 
indagando ao Poder Exe-
cutivo sobre os custos de 
contratação de algumas 
bandas já anunciadas pela 
prefeitura.  “Farei um re-

Vereador do PT – será que 
o povo quer a Micareta?

querimento nesta Casa, 
para saber quanto custou 
as bandas contratadas para 
a festa, como Aviões do 
Forró e É o Tchan. Existe 
algum patrocinador, ou 
será totalmente custeado 
pela prefeitura?”. E rei-
terou a necessidade de se 
debater mais a micareta.

 “Independente do 
resultado da enquete, eu 
acredito ser importante 
conhecer a opinião das 
pessoas. Já foi ventilada a 
possibilidade de mudança 
de data, até porque não é 
uma data favorável paro 
turismo, mas não há esse 
debate”.  Ainda durante 
a sessão, Nery voltou a 
criticar o Poder Executivo 
por enviar  mais uma vez 
projeto de lei autorizando 
transferência de recur-
sos  entre as secretarias. 
“Aprovamos o orçamento 
anual em novembro. Ago-
ra, menos de seis meses 
depois já querem fazer 
transferência de rubricas. 
Por isso votei contrário a 
este projeto”, concluiu.


