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COMÉRCIO ACREDITA NOS NAMORADOS

José Ferreira Pinto: 
um grande feirense 

que partiu.

Primeiro forró 
da AMBACLA dia 18.
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Bruka e seu reginalismo em cd
Garoto da zona rural de Conceição do Coité, um dia 

ele conheceu o trio elétrico e se encantou. Voltou para casa 
solfejando o que ouvira e resolveu ser musico. Virou “bate-
rista” não dando trégua aos ouvidos nem à cozinha de dona 
Tuta, sua querida mãe. Panelas, pratos, talheres, bacias, o 
que caísse em suas mãos fazia parte da bateria.  Assim, 
aos 16 anos Bruka (Orlando Nascimento de Carvalho) 
estava pronto para começar na Banda Astral, depois 
na Banda Batukerê e só há dois anos resolveu fazer 
carreira solo, como cantor e violonista. O primeiro 
cd  “Bruka & e os Brukutus- O Regional Pop” já está 
na praça e vários shows estão programados para o 
período junino. VARIEDADES. Pagina 5.

Ícones do bicicross em Feira
Os maiores nomes do 

bicicross do país vão se 
encontraR domingo, na 
pista Edmundo Araújo, 
no conjunto Morada das 
Árvores para a disputa 
da II Etapa do Campe-
onato Brasileiro dessa 
modalidade esportiva. O 

presidente da Associação 
Feirense de Bicicross, La-
elson Rios espera a partir 
de hoje a chegada de cerca 
de 200 atletas de quase 20 
estados brasileiros e do 
Distrito Federal. A compe-
tição está dividida em 34 
categorias, com ciclistas 

que vão de três a 70 anos 
de idade. A competição 
de domingo é importante 
já que precede a terceira 
e ultima fase do certame, 
no mês de novembro, em 
São Paulo. 
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Um dia que é de todos – jo-
vens, adultos, idosos -, o 
Dia dos Namorados - 12 

de junho -, representa, sobretudo, um 
momento que deve ser marcado pela 
felicidade e a alegria do convívio em 
harmonia. Não importa a idade  por-
que os sentimentos do ser humano não 
são apenas temporais e se sobrepõe ate 
mesmo às vicissitudes. E pensando no 
Dia dos Namorados – o comércio de 
Feira de Santana, vive um momento 
de campanha visando o aquecimento 
das vendas que incide também  no 
incentivo a comemoração da data e 
fazer frente ao momento não muito 
positivo provocado pela crise politico-
econômica, enfrentada pelo país.

De olho nas dificuldades do momen-
to a  Câmara de Dirigentes Lojistas, a 
Associação Comercial e o Sindicado do 
Comércio de Feira de Santana estão 
promovendo  a Campanha de Super 
Prêmios que prossegue até o mês de 
julho. Quem comprar no comércio 
feirense nos meses de junho e julho,  
concorrerá a dois carros Nissan March 
e três motos Honda. A cada R$50,00 em 
compras, o consumidor tem direito a 
um cupom. Como observa José Carlos 
Morais Lima, presidente do Sindicato 
do Comercio de Feira a campanha visa 
o fortalecimento do comércio feirense, 
envolvendo o empresariado local, bem 
como o consumidor de toda micro região 
de Feira de Santana.    

Jornal Folha do 
Norte agora é 

quinzenal.
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Dom Itamar Vian
Chegando ao trigésimo 

dia de falecimento do meu 
pai José Ferreira Pinto, muitos 
amigos, familiares e pessoas 
da comunidade pediram que 
eu publicasse o pronuncia-
mento da família durante a 
Missa de Sétimo Dia. Assim, 
como forma de expressar re-
conhecimento e gratidão em 
nome de tantos, aproveito para 
publicar o texto que tenta resu-
mir em poucas linhas, a vida 
deste grande feirense.

Estamos aqui, para cele-
brar a memória de José Fer-
reira Pinto, que faleceu no dia 
26 de abril. José Pinto nasceu 
em Feira de Santana no dia 18 
de março de 1934, filho de Pe-
trolino Ferreira Pinto e Isaura 
Almeida Pinto. Dezoito meses 
após seu nascimento, sua mãe 
veio a falecer, sendo criado 
pela sua tia, Amélia Ferreira 
Pinto. Desde criança com suas 
tias, sempre esteve envolvido 
com as ações e projetos da 
Igreja, foi um católico fervo-
roso. Membro do Coral São 
Miguel na Igreja Matriz, cur-
silista, membro da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia, 
participava efetivamente das 
missas em diversas paróquias 
da cidade, tanto na sede como 
nos distritos. Junto com o Bis-
po Dom Jackson Berenguer 
Prado, organizou e participou 
do 1º Desfile Bíblico, em ho-
menagem à criação da Diocese 
de Feira de Santana.

José Pinto sempre foi um 
homem que pensava além do 
seu tempo! Fundou a primeira 
empresa de transporte coletivo 
de Feira de Santana, abriu a 
primeira farmácia com lan-
chonete, seção de perfumaria 
e centro de enfermagem da 
cidade. No final da década de 
1960, era patrocinador assíduo 
de peças de teatro e outros 
eventos artísticos de nossa ci-
dade. Grande incentivador dos 
esportes foi presidente da Liga 
Feirense de Desportes. Como 
político em Feira de Santana, 
exerceu os cargos de vereador 
por seis vezes, vice-prefeito, 
ocupou interinamente o cargo 

José Ferreira Pinto - um grande feirense que partiu 

de Prefeito por mais de dez 
vezes e a nível estadual foi di-
retor da Secretaria de Planeja-
mento do Estado da Bahia. Foi 
autor da lei de meia passagem 
para estudantes e idosos nesta 
cidade, na década de 60, dentre 
muitas outras realizações.

Era Comendador da Or-
dem do Mérito de Feira de 
Santana, Sócio Paul Harris do 
Rotary International e recebeu 
a Medalha de Grande Benemé-
rito do Lyons Club Internacio-
nal. Da Câmara de Vereadores 
de Feira de Santana, recebeu 
a Comenda Maria Quitéria e 
a Comenda Vereador Dival 
Figueiredo Machado, pelos 
relevantes serviços prestados 
à Feira de Santana. Ainda em 
vida, a Câmara Municipal o 
homenageou dando seu nome 
a um espaço no interior da 
Casa Legislativa  e o Governo 
do Estado da Bahia, o nome do 
Colégio Estadual localizado 
no Conjunto Feira 6.

Para todos nós, seus mais 
importantes exemplos foram: a 
honradez, caráter, atenção com 

o próximo, valor à amizade e 
gratidão. Sempre se preocu-
pou mais com o “ser”, do que 
com o “ter”. Já na política, o 
respeito aos companheiros, 
elegância e conhecimento no 
falar, a melhoria da cidade e 
qualidade de vida da popu-
lação, sempre deveriam estar 
acima de qualquer interesse 
pessoal ou partidário. Era um 
homem muito inteligente. Ele 
falava e nós parávamos para 
ouvir. Ele falava e Feira de 
Santana parava para ouvir. 
Ele esbravejava e muitos se 
incomodavam, mas paravam 
para ouvir. Ele nunca cansou 
de falar! 

Há um vazio em nós que 
silencia tudo à volta, para ou-
vir, em pensamentos, uma voz 
que se calou há pouco. Uma 
voz que, enquanto existiu, foi 
sinônima de integridade, luta, 
alegria, aventura, entusiasmo 
e respeito. Uma voz que hoje 
fala por intermédio das lem-
branças e dos exemplos. Por 
um conjunto de lembranças 
que se prefiguram nas ruas de 

Feira de Santana, terra que ele 
amou e ao longo da sua vida 
pessoal, empresarial e política, 
sempre buscou contribuir na 
construção de dias melhores. 
Ironicamente, seu discurso 
mais eloquente foi em silên-
cio. Poucos viram e ouviram. 
Para alguém que passou a vida 
inteira falando, há protesto 
mais sincero e inquietante do 
que o silêncio? O silêncio de 
Zé Pinto é a manifestação mais 
evidente de que, seu exemplo 
e o que ele pregou, vivem hoje 
dentro de cada um de nós!

Assim, a família agradece 
a todos pela presença, orações, 
gestos de carinho, atenção e 
amizade, além de milhares de 
mensagens de condolências e 
pêsames enviadas neste mo-
mento de grande perda para 
todos nós. Gostaríamos de 
público também de agradecer 
o carinho, dedicação e profis-
sionalismo de toda a equipe 
do Setor de Hemodiálise da 
Clínica Senhor do Bonfim, 
do Hospital Unimed Feira e 
do Centro de Velório Gilson 
Macêdo, pela atenção e pre-
ocupação demonstradas nos 
últimos momentos de sua vida 
entre nós.

Compreender os propó-
sitos de Deus muitas vezes 
pode ser uma tarefa bem di-
fícil, principalmente quando 
a tristeza bate na nossa porta. 
Certamente o que nos acalenta 
e conforta é a fé nas promessas 
de Jesus, aliada à presença dos 
amigos e de pessoas que nos 
amam. Rubem Alves certa 
vez disse que a “morte é onde 
mora a saudade”. Por isso 
choramos, lamentamos, pro-
curamos  justificativas como 
forma de consolo e, no fundo, 
o que resta são as inúmeras 
recordações daquele que nos 
deixou. Mesmo sabendo que 
um dia a vida acaba nunca 
estamos preparados para per-
der alguém. Resta-nos com 
os bons exemplos seguir em 
frente, na missão que Deus 
reservou para cada um de nós. 
Que o Senhor nos abençoe e 
proteja. Muito obrigado!

A Associação Feirense 
de Bicicross promoverá do-
mingo,  a 2ª Etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Bici-
cross, Evento programado 
, segundo o presidente da 
entidade, Laelson Rios, 
para ser realizada na  pista 
municipal Edmundo Araú-
jo, localizada no conjunto 
Morada das Árvores ,ao 
lado do Atacadão.  Apro-
ximadamente 200 atletas 
oriundos de vários estados 
deverão tomar parte da 
competição ressalta Lael-
son, que espera a chegada 
neste final de semana de  
representantes de Sergipe, 
Pernambuco, Paraíba, Rio 

Domingo tem campeonato de bicicross em Feira
Grande do Norte,  Ceará, 
Pará, Maranhão, Rondônia, 
Goiás Minas Gerais,  Rio 
de Janeiro,  São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Distrito 
Federal, além de atletas da 
Bahia. 

A competição será di-
vidida em 34 categorias 
de acordo com as faixas 
etárias estabelecidas que 
variam de  três  a 70 anos 
de idade . A segunda etapa 
do Campeonato Brasileiro 
de Bicicross, em Feira de 
Santana, que é um dos 
principais polos dessa 
modalidade de ciclismo 
no país,  terá inicio às 10 

horas de domingo, pre-
cedida de treinos oficiais 
amanhã durante todo o 
dia e no domingo, das 
8 às 9h45min, portanto 
pouco antes do início das 
provas.  Relata Laelson 
que a primeira etapa do 
certame foi efetuada  no 

mês de março em Goiania  
e a terceira e ultima etapa, 
que indicará os campeões de 
2016 nas diversas catego-
rias, será no mês de novem-
bro em São Paulo. Cerca de 
20 atletas da cidade princesa 
integram a representação da 
Bahia de bicicross.

POR QUE NAMORAR ?

Comemora-se, neste dia 12 de junho, o Dia 
dos Namorados. A data, apesar de ser muito 
antiga, não é bem definida. No Brasil, parece 
ter sido fixada neste dia por ser véspera do 
dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro e 
o santo defensor dos valores da família. Em 
muitos países, a data é celebrada no dia 14 
de fevereiro, dia de São Valentim, o santo que 
realizava muitos casamentos.

TODA a vida do ser humano é permeada 
de relações afetivas. Na infância, com os pais, 
familiares e amigos; na adolescência, com o 
desenvolvimento da sexualidade, surge uma 
relação afetiva diferente; é a fase do namoro. 
Para qualquer pessoa que é vocacionada ao 
matrimônio, o namoro significa uma etapa muito 
importante, e deve ser vivida com seriedade e 
serenidade.

PARA QUE o(a) jovem possa aventurar-se 
nessa tarefa, é preciso que ele(a) tenha alcan-
çado certa independência da família  dos ami-
gos, bem como superado algumas dificuldades 
individuais, pois essas poderão embaraçá-lo(a)  
nessa fase da vida. Tais dificuldades podem-se 
apresentar sob a forma de timidez, medo de não 
ser aceito. Ter uma boa auto-estima significa 
aceitar, gostar e valorizar a si mesmo. Quando 
a pessoa não se gosta, é difícil admitir que outra 
possa amá-lo.

O NAMORO é um estágio em que duas 
pessoas se atraem por algum motivo, iniciam 
uma aproximação afetiva com a finalidade de 
se conhecerem e de partilharem sentimentos e 
afetos; tanto pode prosseguir para um vínculo 
mais sério, como noivado-casamento, como 
pode chegar a um desvinculo. Qualquer que seja 
a opção será positiva, pois nada mais natural e 
saudável do que o término de um namoro que 
está trazendo mais tristeza que alegria.

O TEMPO de namoro e de noivado é um 
tempo sagrado. É tempo de conhecer e deixar-se 
conhecer. É tempo de avaliar e deixar-se avaliar. 
É tempo de respeitar as etapas, os sentimentos e 
a individualidade de  cada um. Quando o namoro 
for responsável, a vida a dois será uma história 
de amor. Mais do que querer a pessoa certa, o 
candidato precisa ser a pessoa certa. 

O NAMORO e o noivado são etapas para 
elaborar juntos um projeto a dois. Muitas vezes, 
não existe um projeto a dois, mas dois egoísmos 
morando na mesma casa. O Evangelho fala em 
construir sobre a rocha.  Na celebração do “Dia 
dos Namorados”, convocamos os jovens para 
que construam suas vidas sobre a rocha, dando 
estabilidade ao casamento. Muitos casam, apos-
tando na subjetividade e na busca da satisfação. 
Isto é construir sobre a areia. Que Deus abençoe 
todos os namorados!
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“Essencial em três 
atos” é o mais novo livro 
lançado pela tríade de au-
tores: José Angelo Leite 
Pinto e os padres Pedro 
Moraes Brito Júnior e Flá-
vio Silveira Porto Santos. 
O evento aconteceu no dia 
22 de maio, após a missa 
no auditório do Colégio 
Padre Ovídio, nesta cidade 
e contou com a participação 
de centenas de pessoas, 
inclusive uma caravana  da 
cidade baiana de  Jussara, 
tornando pequeno o espaço 

No dia 4 deste mês 
Feira de Santana sediou, 
no Centro Social da Cidade 
Nova, o Mutirão Social do 
Pacto Pela Vida, oferecendo 
diversos serviços sociais, 
jurídicos, de saúde, e ati-
vidades de esporte e lazer 
para a população local e 
regional. Zé Neto, deputa-
do estadual feirense e líder 
do governo  participou das 
atividades ao lado de Ge-
raldo Reis, secretário de 
Justiça, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Social. 
A Coelba em parceria com 
o Governo do Estado, fez a 
troca de geladeiras antigas 
por novas para a população 
mais carente com o intuito 
de também diminuir o con-
sumo de energia.

Zé Neto, agradeceu  
a visita do secretário e o 
trabalho que ele vem re-
alizando em assistência 
social em Feira de Santana, 
em várias frentes. “Aqui 
no CSU, na Neojibá, nos 
trabalhos terapêuticos em 
apoio ao Governo Estadu-
al, no cuidar de pessoas e 
diversas ações relacionadas 
ao  Vida Melhor, que aqui 

Mutirão Pacto Pela Vida movimentou a comunidade

é conduzido pelo compa-
nheiro Adriano Costa, que 
é responsável pela inclusão 
de mais de 1200 famílias 
no setor produtivo, com 
pequenos negócios e com 
diversos cursos, que com 
certeza melhora a qualidade 
de vida e inserção dessas 
pessoas. A vinda de Geraldo 
para nós é motivo de ale-
gria, comemoração, e prin-
cipalmente um momento 
tão especial, pois através de 
um convênio com a Coelba  
foram entregues cerca de 
400 geladeiras para famílias 
carentes” observou.

Ressaltou ainda  a 
grande importância social 
da programação a partir 
do SAC, com seus aten-
dimentos de documentos 
e principalmente carteira 
de identidade, expedida  
gratuitamente, como tam-
bém diversas outras frentes 
como o Odontomóvel  que 
gerou milhares  de 5 mil 
atendimentos. O deputado 
destacou a atenção que é 
feita pela Defensoria Pú-
blica, com os cartórios e 
todo o atendimento jurídico 
administrativo que tem 

uma grande relevância na 
vida das pessoas. “Quero 
parabenizar ao José Rocha, 
diretor do CSU, que com 
muita dedicação faz um 
trabalho extremamente va-
lioso, sempre ativo e sem-
pre inserido no dia-a-dia 
dessas pessoas de Feira de 
Santana, especialmente na 
comunidade aqui em redor 
da Cidade Nova”,  disse. 

Geraldo Reis, secre-
tário de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvi-
mento Social,  enfatizou  
que “um governo não se 
faz apenas com obras, cui-
dar do cidadão é um dever 
dos governantes. Agradeço 
o apoio do deputado Zé 
Neto, sempre a frente das 
causas sociais”. O capitão 
PM Ermilio, comandan-
te da Base Comunitária 
de Segurança do bairro 
Rua Nova, assinalou que “  
Essa ação também é uma 
maneira de combater a 
criminalidade. Quando se 
dá dignidade ao cidadão, 
está-se  contribuindo para 
formar homens de bem. 
Esta é uma grande inicia-
tiva”.

Lançamento do livro 
“Essencial em três atos”

do auditório. Reflexões, po-
esias e fotografias se unem 
em 182 páginas, para levar 
ao leitor belas mensagens, 
reflexões e fotografias, que 
certamente contribuirão 
para o crescimento pessoal 
e espiritual daqueles que 
acreditam que o SER se 
sobrepõe ao TER. 

“Somos o que pensa-
mos! A vida exige arte para 
ser bem vivida e, necessário 
se faz refletir sobre o que 
é ESSENCIAL, para que 
melhor aproveitemos essa 

grande aventura a que so-
mos convidados a fazer, que 
é o nosso viver. O objetivo 
é acender luzes, abrir portas 
e mostrar um caminho de 
espiritualidade. Caminho 
simples, sem muitos ar-
ranjos... Com o cotidiano. 
Com o corriqueiro que está 
à nossa frente pulando, 
gritando, para apontar para 
o “algo mais” da vida”, re-
lata Angelo Pinto, um dos 
autores. O livro pode ser 
encontrado na Secretaria 
da Arquidiocese de Feira 
de Santana e nas livrarias 
católicas da cidade.

Para marcar o encer-
ramento das atividades do 
primeiro semestre do ano, 
realizadas em favor da co-
munidade local, a Associa-
ção dos Moradores do Bair-
ro Campo Limpo promoverá 
no dia 18 deste mês, a partir 
das 19 horas, em sua sede, 
na Rua Inácio Soares nº 45, 
o 1º  Forró da AMBACLA.  
Luiza Carneiro Rios, pre-
sidente da entidade espera 
uma grande afluência de 
publico por se tratar o São 

Primeiro forró da AMBACLA no dia 18
João da mais importante festa 
nordestina, intrinsicamente 
integrante do ciclo de eventos 
mais importantes da cultura 
regional.

Em se tratando de forró, 
não pode faltar um bom ar-
rasta pé ao estilo mais tradi-
cional e dona Luiza Carneiro 
garante que um conjunto já 
está contratado e animará a 
festa à base do autentico forró 
“pé de serra” para que todos 
possam dançar e se divertir à 
valer. “O São João é uma das 

festas mais lindas que temos 
no Brasil, e é uma festa de 
família, onde todos podem 
se divertir”, ressalta. Duran-
te a realização do forró será 
feito o sorteio de um sortido 
“balaio junino” também 
promoção da diretoria da 
associação. O resultado fi-
nanceiro que for obtido com 
as promoções - forró e ba-
laio junino –, será destinado 
às obras de cobertura da laje 
da sede da Associação, no 
bairro Campo Limpo.

Café pode ajudar a 
aliviar o estresse

Estimulante popular, o 
café não deixa apenas a pessoa 
mais acordada e fortalece a 
memória. A cafeína, prova-
velmente, também reduz os 
efeitos do estresse.

O composto químico 
bloqueia um mecanismo no 
cérebro que desencadeia di-
versos sintomas do estresse 
no corpo. Se o mecanismo é 
interrompido, os sintomas de-
saparecem, como demonstra-
ram pesquisadores em testes 
com camundongos. A adeno-
sina, substância causadora de 
estresse, encaixa-se em uma 
ligação das células cerebrais, e 
os sintomas de tensão surgem. 
A cafeína, porém, bloqueia 
essa substância, afastando 
os sintomas. É como se ela 
ganhasse a “corrida”.
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No segunda parte os Momentos que irão aconteceram em 
Maio e início de Junho...

FESTA DE CORPUS CHRISTI EM 
NOSSA ARQUIDIOCESE

No último dia 26, com Ce-
lebração Eucarística, presidida 
por Dom Zanoni Demettino 
Castro, com participação do 
arcebispo emérito Dom Itamar 
Vian e todo clero, celebramos a 
Festa de Corpus Christi - Festa 
do Corpo e Sangue de Cris-
to. Como já é tradição, atraiu 
centenas de fiéis às ruas e também muitos que não são católicos, que  
passaram pelas ruas principais da cidade logo cedo para verem os 
belíssimos tapetes confeccionados por paróquias, comunidades e gru-
pos, que como todos os anos se empenharam para que esta bela festa 
acontecesse.  A CJC/TOA participou confeccionando um tapete com 
uma homenagem ao Ano da Misericórdia, retratando a porta santa da 
nossa Catedral Metropolitana de Senhora Santana e, em seu interior, 
a imagem de Jesus Misericordioso.

Muitos acompanharam a solene procissão, na qual o arcebispo 
dom Zanoni Demettino Castro, sob o pálio, conduziu o Ostensório com 
a Hóstia, imagem de respeito e fé por parte da comunidade católica 
de nossa cidade.

Destaque para os meios de comunicação que cobriram o evento; 
nossa coluna Momento de Vida, site Fé católica e a TV Subaé por 
levar a nossa Arquidiocese em vários programas da Rede  Globo de 
Televisão, aproveito para parabenizar toda equipe da TV Subaé que 
no último dia 01, completou 28 anos de fundação.

SAUDADES ETERNAS...JOSÉ FERREIRA PINTO 

No dia 26 de maio, completou um mês que partiu para casa do 
Pai um católico que muito contribuiu para Igreja Católica na nossa 

arquidiocese, o Sr. José Ferreira 
Pinto, conhecido como Zé Pinto 
e deixou sua história registrada 
na procissão do Fogaréu, que 
acontece na Quinta-feira Santa 
e ele com sua bela voz entoava 
o Senhor Deus e a Ladainha 
durante todo o percurso da 
procissão. Lembro de sua pre-
sença desde criança, na época 
do monsenhor Renato Galvão, 

até a última que registrei com o Pe. Arivaldo Aragão.
Fez parte da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia , na época 

do primeiro bispo Dom Jackson Berenguer Prado, ajudou a organizar 
o primeiro desfile bíblico da nossa igreja, participou do Coral São 
Miguel – da Catedral de Santana,  MCC – Movimento de Cursilho de 
Cristandade, cantou a Ave Maria em diversos casamentos, inclusive 
no dos meus pais, Mário e Miracy; uma bela voz grave que sempre 
ecoará em nossos ouvidos.

Foi sepultado, no Cemitério Piedade, na Celebração da Esperança 
do 7º dia. Fica para nós a mensagem do Salmo 23: “O Senhor é meu pas-
tor; nada me faltará”. Saudades eternas...Zé Pinto. Descanse em Paz.

UEFS -  40 ANOS DE FUNDAÇÃO

No último dia 31 de 
maio, no auditório Cen-
tral da UEFS, aconteceu 
uma cerimônia em come-
moração aos 40 anos de 
fundação da UEFS – Uni-
versidade Estadual de Feira 
de Santana, com a palestra 
UEFS 40 anos ministrada 
por um dos seus fundado-
res o professor Edvaldo 
Machado Boaventura, com 
participação da comunida-
de acadêmica, autoridades, 
ex-alunos e comunidade 
feirense que também participaram do momento cultural com apresen-
tação do Coral da UEFS, recital de cordel, apresentações musicais, duo 
de dança clássica e premiação da mostra fotográfica “UEFS 40 anos 
Patrimônio do povo baiano” .

A Igreja Católica através de seus presbíteros participou de alguns 
momentos na história da UEFS. O inesquecível monsenhor Renato 
de Andrade Galvão foi o primeiro vice-reitor 1979-1987,  é patrono 
do Centro de Estudos lá na UEFS, que tem o seu acervo pessoal. A 
Arquidiocese de Feira de Santana é uma das parceiras na realização da 
Feira do livro, desde a época de Dom Itamar Vian e agora com Dom 
Zanoni Demettino Castro, alguns sacerdotes, religiosas e leigos foram 
alunos da instuição e a Pastoral Universitária  que agrega universitá-
rios, realiza atividades pastorais na instituição e também celebrações 
eucarísticas, entre tantas outras atividades de evangelização, também 
nos cultos de formatura.

Eu tive a oportunidade de participar do momento da fundação do 
campus universitário, ainda como estudante do ensino fundamental 
do Colégio Estadual de Feira de Santana, no ano de 1982, ingressei 
com estudante do curso de Licenciatura em Ciências – Habilitação em 
Biologia, tendo concluído nas comemorações da UEFS 10 anos, em 30 
de janeiro de 1987, participei posteriormente de diversos cursos, entre 
eles o de radialista e colaboro na realização da Feira do livro desde o 
início, como fiscal no PROSEL e nas comemorações dos 40 anos tive 
o privilégio de homenagear com uma placa da coluna Momento de 
Vida – Jornal Folha do Norte como agradecimento pela formação que 
obtive na instituição, durante as comemorações na Biblioteca Central 
Julieta Carteado.

No dia 30, aconteceu Sessão solene na Câmara Municipal de Feira 
de Santana  em homenagem a importante comemoração e também no 
CUCA – Centro Universitário de Cultura e Arte. Quero parabenizar 
o reitor prof. Evandro Nascimento, a vice-reirota profa. Norma Lúcia 
Fernandes, docentes, funcionários e discentes antigos e atuais que 
fizeram a história da UEFS 40 anos.

Deus ilumine a todos para que continuem construindo novos 
rumos na educação em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil e no 
mundo.

04 - RELIGIÃO

Mensagem Bíblica

Hoje, 10 de junho de 2016, estamos na décima semana do 
Tempo Comum e no domingo , comemoramos o dia dos namorados 
e muitas comunidades estão dando sequência ao ciclo das festas 
juninas, terminando no dia 13 o trezenário de Santo Antônio, e no 
dia 14 serão iniciados  novenários em louvor a  São João Batista.

A cidade está bem decorada com motivos juninos, muitos 
comprando comidas típicas da época, fogos para alegrar a todos nas 
festas, fogueiras para clarear as noites comemorativas. Entremos 
no clima junino!

No último dia 05, celebrei o dom da minha vida e agradeci 
a Deus por todos os momentos vividos; tenho certeza que eles me 
farão crescer cada vez mais e foi comemorado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Obrigado Senhor!

Exatamente, há duas semanas, não nos encontramos no jornal 
impresso. A partir de hoje, o Jornal Folha do Norte circula quinze-
nalmente, portanto, o Momento de Vida sofrerá mudanças na sua 
apresentação que passará a ser compacta com os Momentos que 
virão e os que passaram. Toda equipe está unida para essa nova fase. 
No site Fé Católica, nossa coluna continua semanal, assim como a 
do nosso arcebispo emérito Dom Itamar Vian.

No dia 13,  Santo Antônio será celebrado com festa : nas 
Comunidades Barro Vermelho e Xavante (São Gonçalo), do Bravo 
(Serra Preta), do Almeida e Pau Seco (Humildes) e na cidade de 
Tanquinho, também acontece encerramento de trezenários nas 
famílias, em muitos bairros. A exemplo das residências de Vitor e 
D. Detinha, nos bairros dos Eucaliptus e Olhos D’Água respectiva-
mente e hoje na sede do  SESC – Feira de Santana, às 18:00 horas, 
último dia do Tríduo de Santo Antônio com a benção dos pães e o 
cordeiro e assim ajudamos na preservação de nossas manifestações 
religiosas e culturais!

Parabéns... Feira de Santana, pelos seus 143 anos, no dia 16.
No primeira parte os Momentos que vão acontecer...

FESTA E PROCISSÃO DE SANTO ANTÔNIO

Um dos grandes 
eventos da Arquidioce-
se de Feira de Santana 
com certeza são os fes-
tejos em louvor a Santo 
Antônio que acontecem 
na paróquia de San-
to Antônio, bairro dos 
Capuchinhos, desde o 
último dia 31 de maio 
e se estende até o dia 
13 de junho, sempre 
as 20:00 horas,  tendo 
como tema central : “ A 
Igreja da Misericórdia”  
e o lema : “ Misericor-
diosos como o Pai”.  

Santo Antônio de 
Pádua, que é comemo-
rado dia 13, em todo o 
mundo, no nosso país, é festejado nas noites frias de junho, com 
fogueiras, comidas típicas, fogos, forró e muita animação. Conhecido 
como casamenteiro, é doutor da Igreja, e considerado um de seus 
maiores pregadores, por sua maneira clara de anunciar a palavra de 
Deus. Foi ordenado sacerdote na ordem dos Cônegos Agostinianos 
e, posteriormente, mudou-se para a Ordem dos Franciscanos. É um 
santo de grande devoção popular.

Eu, particularmente, desde criança fui acostumado juntamente 
com minha família a participar dos festejos, principalmente da 
procissão dos romeiros, a qual muitas vezes fui nos paus de arara, 
acompanhando o pessoal da zona rural e outras cidades. É uma 
verdadeira demonstração de fé do povo simples a Santo Antônio, 
chova ou faça sol, a procissão motorizada não perde o brilho! Assim 
a tradição é mantida.

Se você nunca participou, poderá comprovar, no próximo dia 12, 
quando acontecerá esse grande momento pelas ruas da nossa cidade 
e estão previstas Celebrações Eucarísticas às 06:30 h, 08:30 h, 11:00 
h (dos romeiros, presidida por dom Zanoni Demettino Castro ) e 
20:00 h. Será também o dia dos romeiros com procissão motorizada 
às 10:00 horas, show às 13:00 h, despedida às 15:00 h.

No dia 13, dia de Santo Antônio, missa às 06:30h, 08:30h, 
11:00h, seguida de almoço partilhado; das 15:00h às 17:00h – Plan-
tão de Bênçãos, das 17:00h às 19:00h – Hora Santa – Adoração ao 
Santíssimo Sacramento; 19:00 h, acontecerá procissão pelas ruas do 
bairro dos Capuchinhos, seguida de missa, encerrando a festa e dia 14, 
às 17:00 h missa em ação de graças pela realização do trezenário.

Parabéns a toda comissão da festa que tem à frente o dinâmico 
pároco frei Mário Sérgio Souza.

Parabéns a todos que celebram Santo Antônio e que ele inteceda 
por nós!

Não deixe de participar! Parabéns pela presença dos Frades 
Capuchinhos na Arquidiocese de Feira de Santana.

VESTIBULAR DA FACULDADE CATÓLICA DE 
FEIRA DE SANTANA

No período de 13 a 18 
de junho, acontece o Vesti-
bular 2016.2, da Faculdade 
Católica de Feira de Santana, 
para os cursos de Bacharelado 
em Teologia, Licenciatura 
em Filosofia e Bacharelado 
em Administração, sendo o 
primeiro com todos os cur-
sos autorizados pelo  MEC 
– Ministério da Educação e 
Cultura, antes os cursos eram 
só reconhecidos pela Igreja 

Católica. As provas poderão ser agendadas.
O diretor da Faculdade Católica, o Pe. João Eudes Rocha disse 

que a proposta é de unir fé e razão em busca da verdade investindo 
na formação de profissionais qualificados em todas as suas dimen-
sões não apenas voltados para o mundo do trabalho, mas também 
aptos para o exercício pleno da cidadania e capazes de enfrentar os 
constantes desafios impostos pela economia, sociedade e cultura 
contemporânea.

Parabéns a Arquidiocese de Feira de Santana pela colabora-
ção na educação superior com a Faculdade Católica de Feira de 
Santana.

“Senhor é a vossa face que eu procuro”. 
Salmo 26.

Parabéns prá você... 31/05 – Sara Galgane, 03 - Pe. Severino 
Sobrinho, 04 - Pe. Joel Teles e Frei Gilberto Gomes, 05 - meu 
aniversário , frei Dom, Gilson Rodrigues, Nei Silva e Pe. Nicanor 
Cerqueira, 09 - Edcarlos Santana, 11- Edmar Freitas, 13 - Anto-
nieta Alves, Herislane Araújo e Roberval Barreto, 14 - Rita Silva, 
16 - Jonatan Leal, Pe. Nicanor Cerqueira e Pedro Américo Santos,  
17- Cid Dalto e Frei José Monteiro, 18 - Jailton Pereira e  22 - Pe. 
João Carlos Falcão.

MOMENTOS...
A CJC/TOA animará, amanhã, o trezenário de Santo An-

tônio, na comunidade do Almeida, na paróquia Nossa Senhora 
dos Humildes; no domingo, animarão Celebração Eucarística, na 
capela Nossa Senhora de Lourdes, seguida do primeiro encontro 
em preparação para o 35º TOA – Treinamento de Oração e Ação, 
que acontecerá de 09 a 11 de setembro, no Papagaio e, no dia 13, 
a Celebração Eucarística em homenagem a Santo Antônio, na 
comunidade Xavante, na paróquia de São Gonçalo do Amarante./ 
O Instituto Antônio Gasparini celebrou, no último dia 03, os 82 
anos do Pe. Antônio Gasparini, com Celebração Eucarística, na 
Igreja Nossa Senhora das Graças – Cidade Nova. Parabéns ao Pe. 
Antônio Gasparini pela evangelização na arquidiocese de Feira 
de Santana./ Aconteceu, no último dia 24 de maio, a Celebração 
Eucarística, presidida por Dom Zanoni Demettino Castro, na qual 
os seminaristas do 2° ano de Teologia foram admitidos às ordens 
sacras e os seminaristas do 3° e 4° ano de Teologia receberam 
o ministério de leitor. Parabéns!/  A Casa da Rainha promoveu 
um Encontro de Cura e libertação, nos dias 28 e 29 de maio, 
com participação do Pe. Cleodon./ No útimo dia 28 de maio, 
celebramos a Esperança pelo 3º ano da partida para casa do Pai, 
do nosso querido bispo emérito dom Silvério Jarbas Paulo de 
Albuquerque. Em todas as igrejas, sua alma foi lembrada e, na 
Catedral Metropolitana de Senhora Santana, onde foi sepultado./ 
No dia 31 de maio, aconteceu a Coroação de Nossa Senhora, lou-
vando à mãe de Jesus Cristo. Foi lembrada a visitação de Nossa 
Senhora a sua prima Isabel. Destaco na Catedral Metropolitana e 
no Dispensário Santana, com diversas homenagens à Mãe de Jesus 
Cristo. Continuemos, não só em maio mas em todos os meses, 
saudando Maria. / No último dia 02 , celebramos a esperança do 
sexto ano da morte de meu pai, Mário Leal, foi um dia de saudades 
para mim, minha mãe, irmãos, sobrinhos, toda família e amigos 
próximos. A vida continua e Deus nos fortelece./  No último dia 
05 de junho, aconteceu uma manhã de Ação Social, no spazio 
dom Itamar Vian, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
com grande participação./ Aconteceram os forrós  nas paróquias; 
no dia 28 de maio , o 6º Forró da Família,  da Paróquia Senhor do 
Bonfim - Cruzeiro,  na AABB, as atrações foram: Os pés quentes 
do forró, Baiá e seus teclados e Raízes da Terra. Dia 04 de junho, 
o Forró do Perequito, da paróquia Senhor dos Passos, no Ária 
Hall, as atrações foram: Dann Valente, Seu Ciço e Ministério Nos 
Passos do Senhor. E o 4º Forró da Unidade, da paróquia Nossa 
Senhora Aparecida – Feira IX, na AABB, as atrações foram : 
Adauto Sena, Valério, DJ Rafael e Você e sua família. E amanhã,  às 
21:00 horas, o Arraiá da Catedrá, no Zilas Cerimonial, tendo como 
atrações Neném do Acordeon, Dr. Ed e Menino Má. O 19º Forró da 
Amizade, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Tom-
ba, às 21:00 horas, no SESC, com participação de Forró Raízes, 
Mano Val e os meninos e Pititiu. Participe!/Acontece, no dia 06 de 
agosto, às 18:00 horas, no Prime Music , o Evangeliza  Feira com a 
participação dos Ministérios Adoração e Vida, Irmãos do Coração e 
São Miguel Aranjo. Promoção da Paróquia São Francisco de Assis. 
Adquira logo o seu ingresso nas paróquias de nossa arquidiocese 
e nos balcões do Fé Católica e Shopping Boulevard. Acesse o site 
www.fecatolica.com.br e fique por dentro das notícias da nossa 
arquidiocese./ As noites estão mais frias e o jornalista Oydema 
Ferreira, realiza a Campanha do Agasalho, para aquecer os nossos 
irmãos, que passam frio em nossa cidade e também a Campanha 
“Momento de Vida lhe dá Vida neste Inverno” em prol do Centro 
Social Monsenhor Jessé Torres.  Colabore! 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

No dia 03 de junho, comemoramos a grande solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus. Celebração que nos leva ao centro do 
cristianismo: a pessoa de Jesus, Filho de Deus e Salvador do mundo 
e, dia 04, o Imaculado Coração de Maria.

Em relação ao Coração de Jesus, no Salmo 32, 11.19, lemos: 
“Eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo das 
gerações: libertar da morte todos os homens e conserva-lhes a vida 
em tempo de penúria”. Que possamos sempre contar com o coração 
de Jesus em nossa vida, para que nos libertemos do mal e busquemos 
dias melhores.

Em relação ao Coração de Maria, ela é a mulher que guarda 
em seu coração, as palavras do Senhor. É a morada do Espírito 
Santo, sede de sabedoria, imagem e modelo da Igreja que escuta o 
testemunho do Senhor. Ela participa do mistério da encarnação como 
fiel discípula e modelo de discipulado.

Muitas comunidades e paróquias celebraram o Sagrado Coração 
de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, sendo que o Apostolado 
da Oração e Legião de Maria se fizeram presentes através dos seus 
membros com grande atuação em diversas paróquias.
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Um artista com um 
nome diferente, estranho, 
mas que se identifica bem 
com o seu estilo pessoal, 
desprovido de vaidades, 
criativo e verdadeiro na re-
lação com as suas origens. 
Bruka (Orlando Nascimen-
to de Carvalho) natural de 
Tanque Velho, Conceição 
do Coité, já rodou bastante, 
mas entre a selva de pedra 
das grandes cidades e o 
bucolismo que ainda existe 
no interior, a segunda op-
ção é o seu mundo. Cantor, 
compositor, violonista e 
baterista, só agora, com 30 
anos de carreira ele lança o 

Bruka lança seu primeiro cd - regional pop    
primeiro disco “Bruka & 
Os Brukutus”,- O Regio-
nal Pop, uma abordagem 
daquilo que ele gosta de 
interpretar, de uma forma 
bem pessoal. Ser cover ou 
imitador de alguém, 
m e s m o  q u e 
esse alguém 
seja um ar-
tista ad-
mirado 
não está 
na sua 
c a r t i -
lha de 
vida.

Bruka começou da for-
ma mais simples possível. 
Morando na zona rural de 
Conceição do Coité, ainda 
garoto junto com alguns 
amigos, viu pela primeira 

vez um trio elétrico 
e aquilo invadiu 

sua cabeça: “Voltamos 
para a roça solfejando o 
que ouvimos”. A partir daí, 
em casa, dona Veronice 
Donato do Nascimento 
- dona Tuta, que sozinha 
criou cinco filhos, com a 
morte prematura do ma-
rido, quando Bruka tinha 
seis anos e pouco, ganhou 

mais uma missão em sua 
vida: suportar  o  “bate-
rista” que não deixava 
escapar nada: panelas, 

bacias, talheres, pratos, 
cuscuzeiro, o que lhe che-
gasse à mão era uma peça 
da sua imaginária batera!

E foi assim até aos 16 
anos trabalhando na roça, 
mas com a cabeça volta-
da para a música. Com 
amigos de Coité formou a 
banda de baile Astral, que 
se tornou bastante conhe-
cida na Bahia - tocou inú-
meras vezes no Feira Tênis 
Clube -, e fez temporada 
em outros estados, até no 
Mato Grosso. Depois veio 
a banda Batukerê, que lhe 
ocupou vários anos até que 
em 2014 entendeu que era 
tempo de voar sozinho e 
iniciou a carreira solo, mas 
nos shows que realiza tem 
ao seu lado Os Brukutus: 
seu filho Fernando Gomes 
( bateria),  o Enfermei-
ro( baixo) e na percussão 

(Duda Batera). Na grava-
ção do Cd no estúdio de 
Paulo Bindá, a participa-
ção especial de Zé Araújo 
(sanfona).

O caminho está aberto 
- claro que há pedregulhos 
e até pedras maiores pela 
frente -, mas a fé é com-
panheira desse sertanejo 
já acostumado com a du-
reza da vida e tendo um 
exemplo magno que ele 
não esquece: dona Tuta, 
que aos 79 anos continua 
costurado, bordando, to-
mando conta da casa e “se 
necessário for, ela sobe no 
telhado para consertar” 
diz Bruka, entre feliz e 
orgulhoso. O cd recém- 
concluído e em lançamento 
tem 22 faixas, com duas 
autorais “Barro no Chão” 
e “Solto é Bom” e uma se-
leção de vários interpretes 
com os quais ele tem maior 
identificação como Alceu 
Valença,  Zé Ramalho e  
Tim Maia e outros que 
também lhe agradam como 
Luiz Gonzaga, Peninha, 
Vando, Flavio José, mas 
com a sua forma peculiar 
de interpretar “nada de 
imitações”.

Morando em Feira de 
Santana, mas sem apagar 
suas origens, Bruka vem 
conquistando seu espaço 

e durante os festejos juni-
nos estará no “Roteiro do 
Forro” revendo amigos em 
Conceição do Coité, com 
apresentações em Bandia-
çu, dia 23, Salgadália, dia 
24 e Juazeirinho, dia 25. 
No dia 23 de julho ele par-
ticipará da gravação do dvd 
de Hugo Luna, a Majestade 
do  Forró, em Conceição 
do Coité. Outros contatos 
estão sendo formalizados 
com o artista. Bruka (ape-
lido do tempo de criança 
que virou nome artístico) 
agradece a Cassio Murilo,  
Grupo Ação,  Regi Barba,  
Rachid do Doce,  Ricardo 
Tucho Lanche, Loja Maria 
Maria, Sandoval P,  Mi-
neiro Bahia,  Jhone Zoião,  
Murilinho, Correia Zezito, 
Marlos do Forró,   Unidos 
Importados, Line e Nando,  
Show Luz, Contrat e SL 
Moveis,  que colaboraram 
para a produção do cd. 
Casado com dona Maria 
Eugenia e pai do baterista 
Fernando, Bruka faz “mu-
sica de cabeça” no sentido 
mais amplo, porque gosta 
de improvisar, como um 
bom violeiro, e sua mu-
sica não é presa a rótulos 
nem modismos, fala de 
sentimentos e de coisas 
da natureza e do coração, 
sobretudo!

Por que não usar a chupeta?
É quase unanimidade o uso da chupeta em nosso país. No entan-

to, os pediatras de um modo geral travam uma luta diária contra esse 
acessório que faz parte da rotina dos nossos bebês. 

Nosso foco de hoje é: porque não usar a chupeta? Temos vários 
motivos para não usá-la; vou listar alguns em seguida, a fim de de-
sestimular essa prática:

1. O bico da chupeta e também da mamadeira podem confundir 
o bebê que acaba preferindo ele ao bico do peito. Isso porque mamar 
exige muito mais da capacidade de sucção do bebê do que o bico artifi-
cial que movimenta muito menos a musculatura facial do bebê. Ou seja, 
isso pode fazer o bebê desistir de mamar, o que seria uma grande perda 
nutricional, emocional e imunológica para o pequeno paciente;

2. O uso da chupeta leva o bebê a ter uma respiração oral, o que 
resseca sua garganta e vias aéreas inferiores já que o ar não é aquecido 
e umidificado pelas vias aéreas nasais. Isso favorece o aparecimento 
de infecções respiratórias de repetição;

3. Com a chupeta o bebê não trabalha a musculatura facial 
podendo apresentar dificuldades de respiração, mastigação além das 
deformidades de oclusão dentária provocadas pelo uso repetido da 
chupeta e por tempo prolongado;

4. Além disso, a higiene da chupeta nunca é total, principalmente 
porque o bebê pode deixar o bico sob superfícies contaminadas. Além 
de estar vulnerável a infecções orais como o sapinho. 

Portanto, o ideal é estimular a amamentação que oferece ao bebê 
todo o prazer da sucção, além de fortalecer sua musculatura facial e 
lhe ajudar a respirar normalmente. Não ofereça a chupeta ao seu bebê! 
A saúde do seu pequeno agradece! 

Dra. Dayanna Leal 
Médica 

CRM-BA 23.757

Trim,mmm!  Trim,mmm!  O velho despertador me 
chamou.  Levantei esfregando os olhos e me preparei 
para sair, tomei um rápido café, acendi um   cigarro e 
fui à janela vê a situação do tempo.   O sol começava 
a banhar toda região com sua energia mística, deveras 
saudável.  Voltei, sentei na mesa , abri minha pasta e 
comecei a programar as visita aos clientes de Pedra 
Vermelha.  Representante  comercial há  mais de dez 
anos , viajava por todo interior de cidade em cidade. 
Assim, desci para pegar meu carro.    Era uma manhã 
linda  quando saí , entrei na BR77  e segui meu destino 
porém, no Km- 13,  um estrondo e o carro desgoverna-
do, dançou na pista com um pneu estourado,  controlei-o 
e puxei para o acostamento, parei e desci para trocar 
o pneu,  ao fazê-lo levei um escorregão e  caí. Isso me 
rendeu um corte na panturrilha.  Levantei e ergui a perna 
da calça, o corte era profundo e sangrava muito. Foi aí 
que vi, entre um bambual, uma placa branca. Hospital 
São Domingos. Logo à minha frente havia uma estra-
dinha que lhe dava acesso. 

Tranquei o carro e fui  procurar socorro. Era um 
prédio azul de muros altos, entrei e veio ao meu en-
contro uma moça loira e muito bonita. Estendeu-me 
a mão:  “Sou Olga e você quem é?”   “Sou Teodoro.”  
Respondi-lhe.  “E aqui estão meus documentos.” Muito 
nervoso  falei:  “Preciso de um curativo urgente!” “Cal-
ma moço! Não se preocupe, vou levá-lo à  enfermaria 
.”   Pegou-me pelo braço e fomos, lá fui atendido por 
um médico, o crachá indicava Dr. Sandro, puseram-me 
numa cama e aplicaram-me uma injeção. Acordei  em 
outra sala, numa cama próxima a minha, um sujeito  
acorrentado  e sangrando muito na cabeça com voz 
fraca e ofegante  declarou: 

“Moço! Sou  Dr. Sandro, médico desse manicômio, 
os doidos comandados por mestre Shot, apregoando-lhes 
que eles não são doidos e que os doidos somos nós, 
revoltaram-se e dominaram todo hospital, nas pregações 
de Shot ele diz que fez pesquisa em nosso cérebro e não 
encontrou sinais de razão e que nós os prendemos aqui 
mas os verdadeiro doidos estão soltos na rua.  Eles estão 
vestindo nosso uniforme e fazendo experiências medo-
nha em nosso corpo, tem muita gente morta por aí. Vá à 
sala 13 e ligue para a polícia.”  Aí notei que não haviam 
feito curativo em minha perna e deram-me um corte em 
forma de cruz na outra . Saí apavorado, nas outras camas 
havia corpos mutilados de todo jeito, cabeças abertas e 

 A Busca Louca da Razão 
Leonídio  Marchy 

os miolos espalhados por todo canto, muito sangue, era 
um quadro de horror, cheguei na porta, as pernas san-
gravam, não conseguia andar depressa, movia-me com 
dificuldade no corredor deserto  e tenebroso,  meu  sangue 
banhava todo corredor mas não sentia dor nenhuma, meu 
cérebro saturado, já não registrava essa vibração, até que 
cheguei na sala 13. Trêmulo virei a maçaneta e entrei , 
aterrorizado peguei o telefone. 

“ Alô! Alô!”  do outro lado uma voz feminina. 
Desesperado gritei: “ Senhorita ! Estou no Hospital São 
Domingos. Os doidos dominaram o manicômio e estão 
matando todos.!” “ Calma moço! Não se desespere vou 
mandar viaturas.”   Desliguei,  tremulamente peguei um 
cigarro  e comecei a fumar, ao olhar a fumaça se esvaindo 
no ar, lembrei-me da expressão”Calma moço!....” usada 
por Olga a moça da portaria. Apavorado levantei mas já 
era tarde, a sala foi invadida por um grupo de doido, todos 
de branco, com Olga à frente, puxaram-me com selvage-
ria pelo corredor, deslocaram-me os braços e levaram-me 
para uma sala e puseram-me numa cama, amarraram-me 
os pés, de repente fez-se silêncio e apareceu um sujeito 
branco, alto, magricela, cabelos compridos e cavanhaque 
amarelado,  todos gritaram. “Viva mestre Shot!  Viva!!!” 
Apontou-me o dedo fino e longo.

 “Vocês acham que somos doidos mas os doidos 
são vocês. Os verdadeiro doidos estão na rua de paletó 
e gravata”.  O discurso era interrompido com vivas. “ 
Atrás de cada volante de um carro tem  um doido lá 
fora.” Aí alguém falou. “Ô mestre Shot, político é o mais 
doido.”   “Não filho! Político não é doido. Político é 
descarado!” De meu sepulcro pensei. “ Político não tem 
moral nem com doido.”  E  aí soou um gongo, Olga fez 
um risco circundando minha caixa craniana e ligou uma 
serra elétrica. Mestre Shot falou:  “ Vamos ver se tem 
sinais de razão nesse cérebro.”  Olga começou a abrir 
meu crânio, o sangue salpicava-lhe as mãos e  o rosto. 
Inerte  ouvia a serra mastigando os ossos,  banhando 
meu peito sufocado e desfalecido, meus músculos se 
afrouxando, meu corpo dilacerado esfriando-se, minha 
face empalidecida e ensanguentada esvaecendo-se, 
meus olhos turvos e embaçados apagando-se como uma 
vela,  numa noite tenebrosa de inverno mas, dentre o 
pálido nevoeiro, vislumbrei um cavanhaque amarelado 
e uma voz bem longe. “Onde está a razão! Onde está a 
razão!” E foi sumindo, sumindo...Não ouço mais nada, 
não vejo mais nada. Parto, parto para o Além...

LICITAÇÃO 094/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 075/2016
Fica REMARCADA a licitação 094/2016, Objeto: Contratação de empresa 
especializada para serviço de instalação, montagem e adaptação do veículo 
tipo van da Superintendência Municipal de Trânsito.Tipo: Menor preço. Data: 
22/06/2016 às 14h30. Informações no Dpto.de Licitação e Contratos, Av. Sam-
paio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. 
Feira de Santana, 09/06/2016. Fabricio dos Santos Amorim– Pregoeiro
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Ilustrando a coluna social com a sua beleza e simpatia a 
jovem Maxleyde Lobo, eficiente programadora musical 
e operadora de áudio do serviço de som de Pedro Nunes 

que, neste período junino, informa e alegra o publico 
consumidor, como também aos comerciários do centro 

da cidade, com uma programação especial. Muito forró - 
xote, baião, arrasta-pé, galope -, musica autenticamente 

nordestina sob a regência de Maxleyde.

No dia 31 de maio quem trocou de idade foi o nosso leitor 
João Felix Azevedo Oliveira, conceituado oftalmologista 
que, merecidamente, foi homenageado por familiares e 

amigos. João Felix nasceu em Santo Estevão e veio para 
Feira de Santana com a família com pouco mais de dois 
anos. Muito jovem e antes de ingressar na universidade 
em Salvador, ele trabalhou na Radio Cultura de Feira, 

destacando-se como excelente operador de áudio. Felici-
dades, longa vida com saúde e prosperidade são os votos 

da FN para o oftalmologista  João Felix Oliveira.

Antônio Sotero Filho, excelente repórter da Radio Subaé, 
trocou de idade na semana passada e foi muito felicitado 
por colegas da Subaé  e demais  emissoras da cidade. Ta-
lentoso, Soterinho segue os passos do pai Antônio Sotero, 

um dos lideres de audiência na Radio Povo. Parabéns, 
felicidades e longa vida com sucesso Soterinho!

A falta de incentivo 
às atividades culturais no 
país, de um modo geral é 
notória, e quando se fala 
da produção literária 
ela se acentua 
muito mais até 
porque, com 
o advento da 
in terne t  a 
procura por 
livros, revis-
tas e jornais, 
declina peri-
gosamente. É 
nesse pa-
nora-
ma 

Jonas - “Tudo pela Vida e o Amor”
que o professor e conta-
bilista aposentado, Jonas 
Alves Simões Ferreira per-
corre caminhos em busca 

de apoio para publicar 
o livro “Tudo pela 

Vida e o Amor”. Já 
pronto e com or-
çamento definido, 
o livro, com cerca 
de 90 paginas  re-
úne crônicas, poe-

sias e pensamentos 
do autor, com aura  

positiva. Como 
ele gosta de 

dizer: “A vida é como as 
poesias, trazendo dentro 
de si o amor, as canções, 
as recordações, os senti-
mentos, os enganos, os 
sacrifícios, os desejos, 
os carinhos a tristeza e a 
alegria”.

Maragogipano de nas-
cimento, mas vivendo em 
Feira de Santana desde os 
dois anos de idade, Jonas 
Alves há muito tempo 
escreve crônicas, poemas, 
pensamentos, mas a timi-
dez sempre impediu que 
ele tornasse publico a sua 
capacidade intelectual. 
Recentemente, no entan-
to, ele resolveu quebrar 
o gelo e sair em busca de 
apoio para publicar o livro 
e garante que tem sido di-
fícil. O  Procultura é uma 
alternativa, mas a captação 
de recursos, através  desse 
programa é desestimulan-
te, garante Jonas Alves que 
não desistiu e já foi a algu-
mas empresas. Alegando 

o momento de dificuldade 
econômica do país elas 
não puderam atendê-lo.

Jonas Alves mantém a 
luta na esperança de obter 
apoio de alguma empresa. 
“Tenho muito material es-
crito que dá para produzir 
outro livro, mas a minha 
meta é poder lançar “Tudo 
pela Vida e pelo Amor” 
que já esta pronto  na grá-
fica, só faltando mesmo a 
impressão para edita-lo” 
garante observando que 
“Todo ser humano é um 
poeta, depende do  mo-
mento que ele vive” e esse 
é o momento que ele vive 
por entender que  “expres-
sar seus sentimentos  e seus 
desejos é uma necessidade 
que  todo homem tem”. O 
livro tem capa de Joelma 
Morbeck, diagramação 
de Wellington Santana e 
revisão de Edson Boaven-
tura. Contatos com Jonas 
Alves, através do  telefone 
3225.8863.

Por  Dimas Oliveira

Roque Sena

DEMISSÕES  – O GRANDE  PESADELO

Não existe coisa pior na vida do que chegar cedo 
ao local de trabalho e logo  o chefe lhe chamar e dizer: 
Você esta demitido! É um terrível golpe  para a sua 
autoconfiança. A pessoa se sente imprestável. Todo em-
pregado passa por essa terrível  experiência traumática 
ao ser demitido.

O patrão quando quer demitir, não olha o tempo nem 
a idade do funcionário. Quando não se é novato, prova-
velmente, sente-se mais seguro no emprego  e como não 
era de se esperar o emprego chega ao fim e aquela frase  
faz tremer:  “Esvazie sua escrivaninha, retire suas coisas 
e passe no escritório” . É duro camarada!  Sabe-se muito 
bem  que a incerteza econômica não é nada de novo. 
Em muitos países, sempre houve períodos de relativa 
prosperidade, seguidos de recessões ou de depressões, 
o que leva muitas pessoas a compreender  que não deve 
ter como certo   seus empregos e suas rendas.

Parece que os dias dos empregados domésticos 
estão contados. Será que isso tem a ver com demissões? 
É forte o efeito da desaceleração  econômica sobre a 
força do trabalho. Empresas se vêm obrigadas a reduzir 
ao mínimo os custos ,o que não é raro, e isso resulta em 
extensivas demissões de funcionários. Tudo isso causa 
duplo impacto: os funcionários demitidos são atingidos  
tanto financeira como emocionalmente. A tensão finan-
ceira é óbvia. A pessoa ao dispor de menor renda precisa 
ajustar o seu padrão de vida. O desemprego produz, 
também, um efeito emocional. Ai vem o desespero, a 
depressão, os traumas, o divorcio, e até suicido.  Desse 
modo quando se perde o emprego não só a carteira é 
atingida!!

Thriller, terror e ação
Nesta semana no Orient Cinemas Boulevard, 

desde quinta-feira, 9, dois lançamentos nacionais, uma 
pré-estreia e quatro continuações.

Os lançamentos são o thriller “Truque de Mestre 
2: O Segundo Ato” e o filme de horror “A Invocação 
do Mal 2”. A pré-estreia é a do filme de ação e ficção 
científica “Tartarugas Ninja: Fora das Sombras”. Todos 
os três filmes são sequências.

O filme de ação, aventura e fantasia, “Warcraft: 
O Primeiro Encontro de Dois Mundos”, baseado em 
game da Blizzard, entra em segunda semana.

Filme de ação, aventura, fantasia e ficção-científica 
“X-Men: Apocalipse”, continua em em quarta sema-
na. O filme de aventura e fantasia “Alice Através do 
Espelho” entra terceira semana.

Ainda tem a animação “Peppa Pig: As Botas de 
Ouro e Outras Histórias”, que depois de pré-estreia em 
matinal entra em sessão única na matinê.

O biólogo e comendador Mário Leal, destacado membro 
da igreja católica e titular da coluna Momento de Vida, 
neste jornal, completou nova idade no dia 5. Mário está 

sendo parabenizado por seus familiares, leitores e milha-
res de amigos dentre os quais seus colegas 

da Folha do Norte. 

Trocou de idade anteontem Jeferson Cabral de Souza, 
popularizado no futebol como Gerson pela sua extrema 

habilidade com a bola. Gerson foi muito parabenizado por 
colegas, amigos e pela esposa Elma e os filhos Jefrey e 

Caio. Aos 16 anos Gerson esteve em contato para defender 
o Flamengo do Rio, mas preferiu ficar com os pais.

 Abração para o aniversariante.
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Rádio

Profissional de alto nível Amaury Junior continua  em 
evidência atuando nos jornais Folha do Estado e Munici-
pios em Foco e na sua agencia de publicidade Know How. 
Competente ele escreve, produz shows, comerciais,  promo-
ve artistas e oferece assessoria.  Baiano de Santa Barbara, 
Amaury - na verdade Maury Ponce -, viveu muito tempo no 

Rio de Janeiro, sempre no segmento artístico e em Feira 
já atuou nas rádios Sociedade, Princesa FM e Nordeste e 
Transamérica FM. É um valor de qualidade indiscutível!

Ai está, para os mais jovens, um trio de qualidade da Radio 
Sociedade de Feira na década de 60. Para ser exato, na 

micareta de 1965. Gildarte Ramos com o microfone, ladeado 
por Francisco Almeida - o Chico Caipira, e Nilton Hiroshi 

Watanabe. Época de grandes transmissões quando a micare-
ta empolgava atraindo foliões e visitantes de varias partes do 

país e até do exterior.

Alvorada Sertaneja o programa matinal da Rádio Sociedade 
de Feira, apresentado todos os dias das 4 às 6 horas por Gil-

van Franklin, já está em ritmo junino, registrando diaria-
mente  especiais com grandes nomes da musica nordestina 
e assim vai permanecer até o final do mês. O publico está 

elogiando a programação do Alvorada, que ganhou novas e 
bem produzidas  vinhetas. As novidades continuam chegan-
do, garante Gilvan, que busca, a cada dia, melhor o conteú-
do da programação   com novas e interessantes seções. Ele 
apresenta o programa ao lado de Ivan Costa, Clovis Estrela 

e Cleiton Lima, uma equipe que leva à serio o que faz.

 

David Silva foi um dos grandes cantores de Feira de San-
tana. Voz grave, melodiosa, fez enorme sucesso  cantando 

em emissoras de radio e clubes sociais - Feira Tênis Clube, 
Cajueiro, Euterpe Feirense -, e se especializou na gravação 
de jingles para campanhas politicas além  de animar comí-
cios, contribuindo para aumentar a presença de eleitores e 
não-eleitores que iam mais para vê-lo e ouvi-lo cantar. Foi 
também bom de bola tendo atuando no Botafogo de Feira. 
David Silva faleceu ainda jovem e por conta das dificulda-

des técnicas da época e mesmo por desinteresse não chegou 
a registrar seu trabalho em discos para que os mais novos 

pudessem conhecer o seu grande potencial. 

Outro exponencial nome da musica feirense e contemporâ-
neo de David,  o cantor e compositor  Antônio Moreira,  está 
radicando há muito tempo em São Paulo, onde tem um bom 

estúdio de gravações procurado por muitos artistas que ali vão 
produzir seus trabalhos. Moreira, co-autor do Hino do Flumi-
nense ( ele e o radialista José Malta) também fez muitas apre-

sentações em carreira solo e integrou grupos musicas antes 
de se transferir para São Paulo. Outro bom de bola, atacante 
rápido e insinuante, atuou em clubes amadores  locais   e fez 

teste no Fluminense, mas preferiu a carreira musical.

 Ambos já não estão entre nós, mas deixaram muita saudade. 
Rossini Souza e Wilson Simonal. O professor Rossini  traba-
lhou na folha do Norte, na Radio Sociedade  e foi dedicado 

maestro-instrutor da banda musical do Instituto de Educação 
Gastão Guimarães, na qual surgiram muitos profissionais . Wil-
son Simonal fez parte do quadro da FN e atuou em emissoras 
de radio como a Cultura e a Sociedade, nas áreas de esporte e 
policia. Teve morte estranha que não ficou bem esclarecida.

O engenheiro especializado no segmento de eletricidade 
Plinio Pereira, mostra os seus conhecimentos sobre o fute-
bol na equipe de esportes da Radio Sociedade de Feira, que 
tem o comando de Rogério Santana. Elegante nas palavras, 
ele conduz seus comentários com a  habilidade de um bom 
meio-campista enriquecendo os trabalhos de Paulo José e 

Valdir Moreira, narradores da RS e de toda a equipe.

A desumana consequência do 
sentimento de superioridade

             
Todos nós temos muitos comportamentos e opini-

ões. Alguns demonstramos, outros ocultamos. Para o 
bem e para o mal nossas atitudes diárias constroem situ-
ações que fazem o mundo melhor ou pior. Muitas vezes 
desconhecemos as causas de muitas das nossas idéias e 
ações. As influências que ocorrem das conveniências, 
culturas, religiosidades ou até mesmo do MAIOR ge-
rador do mau, o sentimento de superioridade.

Refletindo sobre esta última afirmação, o porquê 
do sentimento de superioridade ser o maior gerador 
do mau? Todos nós temos desejos de estar bem, de 
sermos respeitados, isso pode confundir algumas pes-
soas e leva-las ao egocentrismo. Em vês de buscar a 
NECESSÁRIA alto-estima parte para afirmar-se pela 
superioridade. A procura desse brilho pessoal dificulta a 
avaliação da verdadeira natureza deste comportamento 
desumano.

Toda concepção gera uma ação direta ou indireta. 
Quando queremos ser melhor do que os outros estamos 
violentando nossa humildade, nosso caráter, nosso 
humanismo e abrindo as portas para a insensibilidade 
que culminará, se não cortarmos esse mal pela raiz, num 
processo lento, assintomático e progressivo de constru-
ção de um ser tão mau, que poderá nos transformar num 
predador implacável. Numa criatura monstruosa.

Essa é uma DURA descoberta mais infelizmente 
verdadeira. A busca descontrolada da superioridade po-
derá desumanizar seus seguidores até transformá-los em 
fascistas. E se agrava quando seus defensores produzem 
uma aparência hipócrita para NÃO DEMONSTRAR no 
que se transformaram, e aí conseguirão alimentar-se de 
fazer o inferno na vida dos outros se escondendo atrás do 
sorriso, das palavras bonitas e até em alguma religião. 

O resultado prático desta mutação humana é que 
suas atitudes criam e elevam as desigualdades sociais, a 
proliferação das drogas, a prostituição, a devastação do 
meio ambiente, e de tudo que não presta.    Todo cuidado 
com o desejo de ser superior é pouco, pois tanto essa 
como todas as variações do ódio PRIMEIRO destroem 
o coração e a mente do seu próprio portador. Este é um 
reflexivo e severo castigo para quem transgredir a von-
tade de Deus que pede o contrário, o Amor e a Unidade 
na diversidade de pensamentos e culturas. 

 
Claudio Smera

ARRUMAÇÃO DANOSA
 

O que dá mais prejuízo à Na-
ção é a arrumação política, que, 
em vez de organizar e colocar as 
coisas nos eixos desarruma e cau-
sa danos. Começando pelo nosso 
sistema eleitoral. Faz-se eleição a 
cada dois anos, em vez de eleição 
única de quatro em quatro ou 
cinco anos. Eleição a cada dois 
anos estrangula o progresso e o 
desenvolvimento do País, visto 
que os gestores e legisladores eleitos e empossados 
vão se adaptar  ao que recebeu dos antecessores, vão 
planejar  o que fazer,  e no tempo de executar surge 
nova eleição. Então tudo para novamente para cuidar 
da nova campanha politica,  para conseguir votos  e 
eleger o candidato de preferencia dos gestores. O tem-
po passa  os projetos não são concluídos e nada anda 
de acordo com o que é necessário para o povo , para 
a nação, porque  temos em quatro  a quatro anos duas 
eleições,  com gasto de tempo e capital, quando seria 
mais prático e econômico uma eleição unificada .

Outro aspecto á falta de respeito para com o eleitor  
que escolhe candidato para o Legislativo, faz campa-
nha pensando em eleger  o mesmo, para atender  seus 
preitos, e depois de eleito o vereador ou deputado   é 
nomeado para outros cargos a fim de arrumar a vida 
do suplente e obter votos. O eleitor fica a ver navios. 
É preciso criar uma lei proibindo que deputados, se-
nadores e vereadores assumam cargos administrativos    
,permanecendo na função para a qual foram eleitos 
legislando para o bem do país e do povo, bem como 
que os setores administrativos sejam ocupados  por 
profissionais competentes.

  A economia é a base da prosperidade. Tempos 
passados o Brasil não era tão explorado  por políticos 
gananciosos ,havia contenção de  despesas ,os políticos 
eram eleitos para cuidar do país com salários baixos 
ou até sem ganhar nada, só por dedicação .Hoje vemos 
políticos ganhando milhões por ano e nada fazendo 
pela Nação. Tempos atrás havia dois partidos políticos, 
hoje, salvo engano, são 32 , todos consumindo  dinhei-
ro que sai  dos impostos pagos pelo povo e não se vê 
desenvolvimento, só  arrocho. O caminho é cortar as 
mordomias para reduzir os custos e pensar no país e 
não cada um em si. É preciso que o Homem, a Politica, 
o Capital e o Trabalho  se entendam , que a ganancia e 
o egoísmo sejam eliminados  para que em harmonia, 
a Nação cresça e apareça!

 Antônio Nogueira.
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Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“UMA MISSÃO DO GOVERNADOR”

Se Jairo Carneiro realmente deseja   candi-
datar-se  à prefeito de Feira de Santana,”deve  
dar as caras na cidade”  e fazer um pronuncia-
mento  se de fato ele   vai concorrer ou não e 
se é verdade que ele contará com o apoio do 
Governador Ruy Costa,  que  assim apoiaria,no 
mínimo dois  candidatos ( Zé Neto e Jairo Car-
neiro).Se ele  assim não o fizer, estará perdendo 
tempo precioso e será considerado uma  falta 
de  interesse para essa  missão,porque segundo 
informações que  recebemos,quando ele(Jairo) 
desincompatibilizou-se  recentemente do  car-
go que exerceu no Desembahia, teria dito que 
estava deixando-o “para cumprir uma missão” 
determinada pelo do governador Ruy Costa.
Logo,imagina-se,que essa missão seria sua 
candidatura à prefeitura de Feira.Jairo tem uma 
experiência parlamentar das mais expressivas  
e  no executivo foi secretario de estado,chefe 
da Casa Civil de João Durval,comandou o an-
tigo  CEDIN e por último uma  diretoria   do 
Desembahia.Portanto,é um, nome testado nas  
urnas(deputado federal em várias legislaturas) 
e tem um passado sem máculas,  o que pode 
se  dar respaldo  para ser principal nome das  
oposições para enfrentar o prefeito José Ro-
naldo  que  hoje tem um governo muito bem 
avaliado.
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POLÍTICA AMBIENTAL

A EMPRESA CODISAUTO DISTRIBUIDORA DE PE-
ÇAS PARA AUTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
41.987.660/0001-95 terá como objetivo manter total compro-
metimento com o meio ambiente, orientada pelos seguintes 
princípios: 

• Gestão ambiental como prioridade e fator determinante 
para a realização do desenvolvimento sustentável; 
• Ajuste contínuo à legislação ambiental vigente, aos regu-
lamentos padrões, normas e procedimentos voltados para 
o meio ambiente, assegurando otimização operacional que 
permita reeducação dos efeitos ambientais adverso;  
• A racionalização e a redução do uso de recursos naturais 
são diretrizes da Empresa, bem como a gestão de resíduos, 
de modo a promover a reutilização e/ou reciclagem máximas 
e descarte mínimo;
• Promover treinamento de ações de educação ambiental, 
sensibilizando seus colaboradores para preservação do 
meio ambiente;
• Manter permanentemente diálogo com as partes interes-
sadas: empregados, fornecedores, comunidades vizinhas, 
clientes e órgãos de controle ambiental e o publico em geral 
como comprometimento de abertura nas discussões de 
pratica de segurança e meio ambiente. 

Direção Administrativa Codisauto

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

A EMPRESA CODISAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
PARA AUTOS LTDA - EPP de CNPJ 41.987.660/0001-95, 
torna publico que está requerendo a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM a Licença 
Ambiental Simplificada para que possa perante a legislação 
ambiental vigente no Estado da Bahia, vir a desenvolver 
suas atividades na Av. Eduardo Froes da Mota, nº 3.234, 
Santa Mônica, Feira de Santana-BA, CEP: 44.078-015.

Direção Administrativa EMPRESA CODISAUTO

Canto e um lugar 
reservado, canto tam-
bém e soltar a voz, e 
encanto, é tudo aqui-
lo que fascina que nos 
deixa extasiados. Três 
Em Cantos é tudo isso e 
muito mais. O show que 
reúne Cescé Amorim, 
Timbaúba e Paulinho 
Jequié, legítimos re-
presentantes do canto 
regionalista, transcende 
aos espetáculos pom-
posos - voltados muito 
mais para cenários faus-
tosos -, e se prende com 
naturalidade na cena 
nordestina, sertaneja, 

Cescé, Timbauba e Paulinho - 
um show do trio que encanta 

onde esses três gran-
des artistas se sentem 
à vontade, pois é deles 
esse canto.

O espetáculo Três 
Em Cantos, que pode ser 
lido e entendido mesmo 
como TRES ENCAN-
TOS, com produção 
da talentosa poetisa e 
escritora Beth Nasci-
mento será apresentado 
no dia 17 deste mês, 
no Teatro Municipal 
Margarida Ribeiro, às 
20h30min. Ingressos 
estão à venda com Beth 
através do telefone - (75) 
99134.9283. 

Raymundo Lopes tem foto premiada
Os 40 anos  de 

existência da Uni-
versidade Estadual 
de Feira de Santana 
(1976/2016),estão sen-
do  comemorados com 
ampla programação de 
atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais 
que irão até o final do 
ano.  A ‘Mostra Foto-
gráfica UEFS 40 anos 
– Patrimônio do Povo 
Baiano’, com a parti-
cipação de pessoas da 
comunidade, inclusive 
com exposição de tra-
balho, foi realizada no 
dia 31 de maio, data do 
aniversário da Institui-
ção, no Auditório Cen- Foto, “Anoitecendo”, do professor Raymundo Luiz Lopes uma das destacadas/premiadas. 

tral, Campus Universi-
tário com o objetivo de 
incentivar a produção 
fotográfica como uma 
forma de linguagem 
artística, observando-
se os temas: história da 
Uefs e seu campus; vi-
vências dos servidores; 
olhares diversos sobre 
a graduação e pós-gra-
duação; vivências do 
movimento estudantil; 
e participação popular 
da Uefs: ações sociais 
e redes vivas.

O certame esco-
lheu dois destaques por 
tema e 10 destaques da 
mostra com outorga de 
certificado de Destaque 
aos autores de foto-
grafias selecionadas e 
todos recebem certifi-
cado de participação. 

Foram selecionadas 
40 fotos  das quais 10 
obtiveram prêmios/
destaques. Dentre os 
laureados está o pro-
fessor, escritor  e poeta 
Raymundo Luiz Lopes 
“Fiquei muito contente 
em obter esse prêmio, 
afinal não sou profis-
sional  da fotografia. 
Também o fato de 
estar comemorando 
os 40 anos da Uefs, 
como um dos funda-
dores, me fez  feliz, 
apesar dos problemas 
da nossa universida-
de. Dediquei minha 
vida,  à minha  segun-
da casa ,a Uefs. Saio 
de cena consciente 
pelo dever cumprido” 
diz Raymundo Luiz 
Lopes.Rafaela e Raymundo Lopes ambos premiados.



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 10 de junho de 2016FOLHA DO NORTE 106 anos VARIEDADES - 09

silvalicia18@gmail.com

Aniversariantes: Hoje – Eliane Gomes Martins Silva, Ricardo 
Falcão e Dilton Vita Barros Júnior, dia 11  – Ricardo Chaves Pedreira 
de Freitas, Luana Barbosa e Ernesto Cunha Pires, dia 12 – Karyna 
Moraes Rodrigues e  Isac Faria, dia 13 – Luiz Alberto Lima Figuei-
redo, Ludmila Souza Oliveira, Suzana Barreto Oliveira, Luciano 
Ribeiro Guimarães Filho e Renato Dias, dia 14 – Antônio Fernando 
Ribeiro de Almeida, Nini Adalgisa Aras Macêdo e Márcio Freitas,  
dia 15 – Ricardo Wildberger Lisboa, Marcelo Pitombo, Myrian 
Ferreira Lobo e Clausa Andrade Falcão,  dia 16 – Carlos Rubinos 
Bahia Neto, Lícia Fábio, Leonardo Britto, Antônia Carlinda Cunha 
Oliveira, Camila Trabuco e Jurema Morais Silva,  dia 17 – Laura 
Mascarenhas, Cid Daltro, Sônia Melo Mascarenhas, Frei José João 
Monteiro Sobrinho e Patrícia dos Santos, dia 18  – Carlos Eduardo 
Guimarães Araújo, Ramaxandra Baruk, Olga Sabino e Maria Be-
thânia Veloso, dia 19 – Ozana Barreto, Ana Celi Silva Torres, Flávia 
Carvalho Campos Calabrese, dia 20 – Jamil Moreira Castro, Priscila 
Carvalho Pinto e Annunziata Brito e dia 21 – Hilna Seraphin Falcão, 
Suzana Cardoso Lima e Hilda Ledoux Vargas.

Rua Sales Barbosa, 472- Centro
Telefax: (75) 3221-1484 - Feira de Santana 

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

Onde está a pauta?
André Navarro

Em tempos de governo interino, 
tanto da presidência da república quan-
to da câmara dos deputados, o que não 
falta é o contumaz disparate político que 
se assolou pelos poderes nos últimos 18 
meses.

Após assumir interinamente a 
presidência da república, Michel Te-
mer ainda não conseguiu consolidar 
sua equipe, tendo perdas imensurá-
veis em pastas estratégicas. Jucá, 
braço forte de Temer, se viu enco-
berto pelo escândalo do seu áudio 
com Sérgio Machado e afastou-se do 
cargo logo em seguida. Também afastado do cargo foi 
Fabiano Silveira, ministro da transparência, devido ao 
vazamento de áudios em que opinava sobre o andamen-
to de investigações e sobre a Operação Lava Jato.

Após quedas sensíveis, a administração Temer está 
fazendo um papel pouco comum em relação às últimas 
décadas de presidência, pois está aproveitando seu 
posto interino para enxugar a máquina pública. Nem 
sempre acerta nas decisões, tanto que cede à pressão 
popular com facilidade por medo de sofrer rejeição 
em demasia e tornar à vice-presidência, como foi o 
caso da extinção do Ministério da Cultura que gerou 
comoção e articulação da classe artística, tendo a pasta 
retornado ao seu posto.

Já a presidência da câmara dos deputados sofre 
um limbo. Não há uma liderança programática e nem 
uma pauta que tenha relevância de votação. Desde os 
escândalos da Operação Lava Jato, os áudios de Lula e 
Dilma e a pressão popular para afasta-la da presidência, 
a Casa do Povo já não pauta os projetos mais sensíveis 
e atrasa o debate público. Brasília passou a viver em 
função da onda presidencial, das entregas dos cargos, 
da degola política e da crise.

Os debates como redução da maioridade penal, 
aborto, liberdade religiosa, redução de impostos e faci-
litação para microempreendedores, reorganização das 
faixas do Imposto de Renda, casamento homoafetivo, 
aumento e reajuste salarial de servidores públicos, dis-
tribuição de recursos públicos, PAC e outros programas 
de governo, melhoramento dos meios e mecanismo de 
fiscalização da máquina pública e reforma do Código 
Penal são exemplos de pautas esquecidas, jogadas 
para escanteio e que demonstram o atraso que o im-
peachment custou ao amadurecimento do legislativo 
nacional.

Só resta esperar as eleições de 2018 para ouvir-
mos as mesmas promessas, a retomada dos debates 
antigos, as mesmas comissões parlamentares com os 
mesmos membros e, como não poderia deixar de ser, 
deixando toda pauta de lado novamente por conta de 
algum escândalo na mídia.

Mércia com as filhas Thaissa e Bia no concorrido Coquetel 
de Aniversário da loja Mércia Jóias, do 

Boulevard Shopping, no dia 2.

Poli Moda
Aconteceu na terça-feira (7), para profissionais da 

imprensa e convidados, coquetel seguido de um tour pelo 
Pólo de Confecções da Bahia Poli Moda, empreendimento 
situado na Avenida Senhor dos Passos, que teve a inicia-
tiva do Sindicato da Indústria de Vestuário de Feira de 
Santana e região (SINDIVEST), com apoio do governo do 
estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 
Federação das Indústrias da Bahia, Sebrae e Senai.

O empreendimento conta com cerca de 70 lojas, 
sendo 55 de fábricas baianas do segmento de confecções, 
para venda e pronta entrega – atacado e varejo – de roupas 
e acessórios de couro, 340 vagas de estacionamento, área 
de carga e descarga e estrutura de serviços com restau-
rantes, lanchonetes, casa lotérica e agência da COELBA. 
Confiram alguns momentos do evento que teve assina-
tura da jornalista Lília Campos, com direito a sorteios e 
distribuição de brindes. 

Vernissage
O artista plástico Bruno Calazans recebeu con-

vidados para o vernissage de exposição dos seus 
trabalhos na noite da quarta-feira no espaço ArteUm 
- Quadros e Design, na Avenida Getúlio Vargas, nº 
2.247 - Loja 3, Capuchinhos.

Luana Barbosa e Leonardo Britto que promoveram 
animado chá de fraldas no domingo em já em clima de 
festas juninas, também são aniversariantes do mês. Ela 

amanhã e ele na quinta-feira (16).
Clima Junino no Boulevard

O mês de junho chegou e com ele todo charme do 
São João. O Boulevard Feira, sempre antenado, não ia 
ficar fora dessa. A partir do dia 14, os clientes do shop-
ping vão poder aproveitar a Vila Junina, na entrada do 
estacionamento E3. 

A Vila Junina é um espaço aconchegante que traz 
todo sabor e animação típicos desse festejo. Até o dia 30 
de junho no Boulevard, a Vila conta com barraquinhas 
filantrópicas com quitutes e bebidas característicos 
dessa época. As barracas são da Associação de Proteção 
à Infância (API) e do Dispensário de Santana, institui-
ção católica que funcionada como capela, abrigo para 
idosos e oferece serviços de utilidade pública para os 
cidadãos. 

Além das barraquinhas, o espaço conta com um 
touro mecânico para desafiar os visitantes. Para se 
aventurar no brinquedo é preciso adquirir ingresso que 
oferece duas opções de preço: um ingresso custa R$ 5, 
para uma queda e R$ 10, podendo cair três vezes.

O casal Antônia Carlinda e José Lima de Menezes. 
Ela é aniversariante da quinta-feira (16).

Nova Coleção
A icônica Barbie, consagrada ao longo dos anos 

como um ícone da moda mundial, é tema da nova 
coleção de Make B. de O Boticário para o Dia dos 
Namorados. Em edição limitada, ela é uma parceria 
inédita entre as duas marcas que transitam pelo universo 
feminino urbano e fashion. Make B. Barbie Edition traz 
sete tons de batom, em pares com sete cores de esmaltes, 
que vão do roxo ao rosa – e prometem virar must have 
da temporada. Para complementar o look, a coleção traz 
uma fragrância floral ambarada e uma nécessaire. 
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O Brasil acompanhará as 
crianças que não nasceram com 
microcefalia, mas tiveram suas 
mães infectadas pelo vírus Zika. 
A ação foi anunciada pelo minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, no 
dia 23 de maio na abertura 69ª 
Assembleia Mundial da Saúde, 
em Genebra, na Suíça. Serão 
monitorados os casos notificados 
no sistema de vigilância, mas 
descartados para microcefalia. 
O objetivo é verificar se existem 
outras consequências da infecção 
pelo vírus. “Oferecemos atenção 
integral às crianças com micro-
cefalia e vamos acompanhar as 
crianças cujas mães apresenta-
ram infecção pelo Zika durante 
a gestação, inclusive as que não 
apresentam microcefalia, para 
detectar o surgimento de compli-
cações neurológicas, oculares ou 
auditivas”, garantiu Barros.

O próximo passo é definir 
quais instituições vão oferecer o 
acompanhamento para identificar 
se o vírus Zika pode estar relacio-
nado a outras consequências no 
desenvolvimento das crianças. 
Inicialmente, o Brasil deve con-
tar com a participação da Orga-
nização Pan-Americana da Saúde 
(Opas/OMS). “Reconhecemos o 
papel desempenhado pela Opas 
e pela OMS nas ações conjuntas 
com o Brasil na resposta ao 
vírus Zika, emergência de saúde 
pública que já está presente em 
60 países, expondo 1,3 bilhão de 

Consequencias do zika em crianças são investigadas 

pessoas à doença, dos quais 15% 
são brasileiros. Nos próximos 
dias teremos oportunidade de 
debater e seguir compartilhando 
as informações sobre a resposta 
a essa emergência”, ressaltou o 
titular do Ministério da Saúde.   

Além de apontar as ações 
implementadas no país contra o 
Aedes aegypti, como o fortaleci-
mento da vigilância em saúde e o 
estímulo ao desenvolvimento de 
novas tecnologias para controle 
de vetores, o ministro tratou de 
tranquilizar as demais nações no 
que diz respeito às medidas de 
segurança na área da saúde a se-
rem executadas nas Olimpíadas. 
Barros mostrou um gráfico com 
a baixa incidência da transmis-
são de dengue e outras doenças 
ocasionadas  pelo Aedes no pe-
ríodo da competição no Rio de 

Janeiro (RJ). “Tomamos medidas 
específicas de controle vetorial 
que me permite reafirmar que os 
Jogos Olímpicos transcorrerão 
de maneira segura para a família 
olímpica e todos os visitantes”, 
assinalou.

O ministro também abordou 
outras medidas que o Brasil está 
adotando para atingir as metas 
da Agenda 2030 para Desenvol-
vimento Sustentável, pactuada 
em substituição aos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milê-
nio. Uma das ações defendidas 
é o incentivo à alimentação e ao 
estilo de vida saudável.

“Precisamos de ações 
inovadoras nesse campo que 
aumentem a efetividade da pre-
venção e promoção da saúde. 
Nesse sentido, acabo de firmar 
um compromisso para que 

todos os alimentos oferecidos 
nos eventos realizados por insti-
tuições públicas federais sejam 
saudáveis”, disse Barros.

O ministro também res-
saltou os avanços do Brasil 
em relação ao combate às 
doenças transmissíveis como 
HIV, DSTs e hepatites virais. 
Outro ponto destacado foi o 
combate ao tabagismo, com a 
regulamentação da Lei Antifu-
mo, que proíbe o consumo de 
cigarros em ambientes fechados 
e restringe a propaganda dos 
produtos, bem como o empenho 
no aperfeiçoamento e aplica-
ção de políticas para enfrentar 
problemas relacionados aos 
acidentes de trânsito e a prepa-
ração do sistema de saúde para 
o processo de envelhecimento 
da população.

O Sistema Viário do 
Complexo Industrial de Santo 
Antônio de Jesus – importan-
te via para  o desenvolvimen-
to industrial no  Recôncavo 
Baiano,  voltou a receber 
melhorias em sua estrutura. 
As obras, à margem da BA-
046, foram visitadas pelo 
governador Rui Costa no dia 
3, marcando a retomada das 
intervenções, paralisadas 
desde o final de 2014. Quatro 
quilômetros- aproximada-
mente - , do sistema viário 
que liga diferentes indústrias 
da região estão recebendo 
pavimentação asfáltica e 
serviços de drenagem plu-
viométrica. A obra, na qual 
são aplicados cerca de R$ 
7,7 milhões, via Programa de 
Inclusão e Desenvolvimento 
Socioeconômico da Bahia 
(Proinclusão), beneficiará 
também os municípios de Na-
zaré, Amargosa e Varzedo.

O governador Rui Costa 
ao vistoriar os trabalhos  des-
tacou que é importante  dar 
condições ao desenvolvimen-
to industrial baiano, como al-
ternativa para superar a crise 
econômica. “O centro indus-

Governo investe 
mais no Reconcavo

trial tem a função de atrair 
empresas que queiram gerar 
empregos em Santo Antônio 
de Jesus. Essa infraestrutura 
servirá de estímulo para que 
muitos empresários venham 
se instalar aqui. A obra ficará 
pronta em setembro e preten-
demos fazer a inauguração já 
com o anúncio de muitos em-
pregos para a região”, disse o 
governador, que ainda plantou 
uma árvore no canteiro de 
obras, chamando a atenção 
para que o desenvolvimento 
caminhe junto à preservação 
ambiental.

Hélio Lima  coorde-
nador regional da Superin-
tendência de Desenvolvi-
mento Industrial e Comer-
cial do Governo do Estado 
(Sudic),disse que 16 novas 
empresas já demonstraram 
interesse em se instalar na 
área do distrito industrial, 
com perspectiva de geração 
de centenas de empregos 
diretos. “Pela localização 
privilegiada, a região de 
Santo Antônio de Jesus sai 
na frente quando tem investi-
mentos para superar a crise”, 
acentuou Lima.
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Um dos melhores 
compositores brasileiros 
com dezenas e dezenas de 
belas canções gravadas por 
grandes  nomes da musica 
popular verde-amarela em 
diferentes gêneros,  Se-
bastião Ferreira da Silva, 
o ícone da Grande Parada 
Nacional de Sucessos, 
que durante  muitos anos 
ditou os hits musicais que 
tocavam nas emissoras de 
rádio do país, de norte a 
sul, continua o mestre na 
poesia, compondo letras 
onde os sentimentos estão 
presentes, em especial 
o amor, a ternura, a pai-

xão, e a vida em si, que 
é um dom Divino 

único capaz de 
abranger todas 

as emoções e 
pensamentos  
do homem.

Recen-
t e m e n t e 
Sebas t i ão 
Ferreira re-
lançou mais 
um traba-
l h o   s e u 

para o Dia 
dos Namora-

dos, “Para Vi-
ver Um grande 

Amor” gravado na 
década de 80 pelo 

barítono  Agnaldo 
Rayol, uma das mais   

Para viver um grande amor
Sebastião Ferreira da Silva

belas vozes masculinas 
do país valorizando ainda 
mais a riqueza lírica des-
sa composição tão bela 
e tão atual mas que hoje, 
lamentavelmente,  já não 
encontra nos jovens a mes-
ma admiração de tempos 
atrás.

Diz esse grande poeta: 
“Para viver, temos que 
ter um grande amor. Para 
viver, é importante um 
mundo novo conhecer. 
Para viver, é necessário 
pela vida prosseguir, com 
esperança  de chegar a 
ser feliz  e ter coragem 
para  ficar apaixonado. 
Para viver, igual a flor 
,também precisa reflorir 
e não deixar o coração se 
consumir, por primaveras 
que ficaram no passado. 
Pra meu viver, Deus co-
locou você no mundo, 
pra meu viver. Pra meu 
viver , nossos corações se 
cruzaram por querer. Pra 
meu viver ,além da morte 
uma vida prosseguir, na 
embriaguez interminável 
de sentir ,que desejo des-
se jeito exagerado. Pra 
meu viver, você mandou 
a primavera acontecer,  
não tenho mais nenhuma 
dor para esquecer e creio 
mesmo que jamais tive 
passado!”, diz o poeta 
Sebastião.

Agricultor reclama 
a falta de chuvas

O trabalho do  agri-
cultor, notadamente do 
pequeno proprietário, que 
vive da terra e dela tira o 
sustento familiar, depende  
basicamente da chuva nos 
períodos certos. Com a ir-
regularidade climática que 
vem ocorrendo  na região 
muitos enfrentam dificul-
dades e dentre esses está o 
roceiro, como ele mesmo 
prefere ser identificado, 
Luciano Dantas Campos 
Martins.  Nascido e até 
hoje vivendo em um sitio, 
na comunidade de Cabeça 
de Boi, no município de 
Irará, ele se queixa de 
grandes dificuldades, no 
momento.

   “Tenho um pequeno 
sitio, de três tarefas onde 
planto feijão, milho, batata, 
abóbora, aipim, tomate e 
outras variedades para o 
nosso consumo e comer-
cialização do pouco que 
sobra, mas com a falta de 
chuva nada temos feito” 
lamenta. Diante das difi-
culdades ele tem buscado 
apoio junto ao presidente 
do Sindicato dos Trabalha-

dores Dissidentes, Viviano 
Braz de Oliveira que pro-
mete  distribuir sementes 
de feijão e milho para os 
associados, mas também 
está preocupado com o 
fator climático.

“O Sindicato vai ad-
quirir uma quantidade de 
sementes compatível com 
as necessidades dos nos-
sos associados, alias já 
temos uma parte e vamos 
comprar mais sementes 
para que o trabalhador 
possa fazer o plantio de 
acordo com o calendário 
agrícola da região. Mas 
esperamos as chuvas de in-
verno, porque sem  chuva  
é muito difícil o agricultor 
trabalhar “ lamenta Braz 
citado o caso de Luciano 
Dantas “ele é um homem 
experiente mas está sem 
saber o que fazer se não 
houver inverno” . Luciano 
ressalta que se não plantar 
ate o final do mês de junho 
não haverá a chamada safra 
de inverno este ano. “Só 
Deus pode nos ajudar” diz 
preocupado, mas confiante 
na providencia divina.

Admirador do futebol 
de David Luiz, Gusta-
vo Cruz (Gustavo da 
Cruz Bezerra) 12 
anos, 1.55m de al-
tura, pretende seguir 
os passos do zaguei-
ro da seleção 
brasileira que 

Gustavo Cruz mais uma revelação do Vitoria/Caic  
começou no E.C. Vitória e 

tem boas razões para acre-
ditar que terá êxito no 
seu sonho. Reservado, 
e  levando à serio os 
estudos na Escola Di-

val Machado, em Ipu-
açu, onde conta 

com o carinho 
e  apoio  da 
p r o f e s s o r a 
Elane, dire-
tora do esta-
belecimen-
to, e demais 

professores, ele não nega 
que seu sonho é jogar 
futebol  em uma grande 
equipe, quem sabe o São 
Paulo ou o Botafogo, dos 
quais é torcedor.

Esse apoio ele tam-
bém recebe em casa do pai 
João Vasconcelos Bezerra, 
que foi um bom goleiro, 
e da mãe  dona Cristiane 
Ribeiro Bezerra. No Vito-
ria /CAIC, o técnico Re-
sinaldo Adriano, o “pro-
fessor Reginho” como é 
chamado pela garotada, 
também tem as melhores 
referencias  sobre Gustavo 
Cruz: “Ele é muito bom, 
sabe dominar a bola e sair 
jogando, como poucos za-
gueiros fazem hoje, além 
do mais leva à sério os 
treinamentos, apesar de só 
ter 12 anos. Acredito ,mui-
to no Gustavo”.  A opinião 
de Resinaldo é valiosa 
uma vez que o Vitoria /
CAIC tem revelado um 
sem-número de garotos, 
hoje atuando em equipes 
de varias partes do país. 
Ele acredita que muito em 
breve esse também será o 
destino do zagueiro Gus-
tavo Cruz.

Luciano Dantas e Viviano Braz.

CONVITE
ABANDONO DE EMPREGO

A empresa D.L CARVALHO, com sede na Rua Libânio de Morais, 5 – 
Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº 02.239.031/0001-25, convida 
a Sr. Cristovam Peixoto de Lacerda, CTPS nº 4140675 – SÉRIE 002-0/BA, a 
comparecer ao local de trabalho, pois o mesmo se encontra ausente desde 
o dia 30/05/2016.

Feira de Santana-Bahia, 08 de junho de 2016.

Edital de Convocação

O presidente da ADMFS – Associação Desportiva Metropolitana de Feira de 
Santana, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social 
em seu artigo 13 do capitulo III, convoca os associados em pleno gozo de seus 
direitos, para eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio 2016 
a 2019, a realizar-se  no dia 03 julho de 2016 das 08:00 às 12:00 hs, na sede da 
entidade à Rua Esplanada, 600, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana-Ba.

Feira de Santana-Ba, 03 de junho de 2016.
Joselito da Conceição Pereira

ADMFS – Associação Desportiva 
Metropolitana de Feira de Santana
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Começa hoje e vai 
até o dia  18 deste mês,  
o Arraia do Comercio, 
anualmente promovido 
pela Prefeitura de Feira 
de Santana, Serviço So-
cial do Comércio,  Asso-
ciação Comercial, com 
apoio da Policia Militar,  
Sindicato do Comercio 
e Serviço Nacional do 
Comercio, tendo como 
locais de realização a 
praça João Barbosa de 
Carvalho (praça do Fó-
rum)  e o Mercado de 
Arte Popular( MAP).  A 
programação elaborada 
pela prefeitura prevê 
para hoje a partir das 17 
horas na praça do Fórum: 
Banda Sutak do For-
ró,  Os Dominantes do 
Forró e Cescé Amorim. 
Amanhã,  a partir de 11 
horas – Caboquinho e 
João Ramos, Amaral dos 
Oito Baixos, quadrilhas 
juninas, Forró Canto de 
Cerca, Quixabeira de 
Matinha e David Junior.

Domingo, começan-
do às 11 horas:  Adauto 
Vianey,  Forrozão Ba-
lanço Novo,  quadrilhas 
juninas,  Sambadores do 
Nordeste, Trio Ingazei-
ra. Dia 13 – a partir de 
18 horas:  Trio Maracás 
e  Arquivo Nordestino. 

Começa hoje o Arraiá do Comércio  

Dia 14, começando às 
18 horas: Zé do Norte e  
Coronel da Sanfona. Dia 
15 -. Às 18 horas Dr.Ed  
- 20 horas Valdomio e 
Fofinho do Forró. Dia 16 
as 18 horas  J. Sobrinho 
e  às 20 horas Forrozão 
Raízes do Nordeste.

Dia 17 ,ás 17 ho-
ras Pedrinho dos Oito 
Baixos, às 18h30min 
Mequinha do Acorde-
on,  20 horas Forrozão 
Balanço Forroeiro. Dia 
18 a partir das  11 horas 

Rony Reis, 12 horas 
-  União do Samba,  
14 horas - quadrilhas 
juninas,16 horas - Qui-
xabeira da Lagoa da Ca-
misa, 18 horas - Banana 
com Leite e 20 horas 
Lamirê do Forró.  

Já no Mercado de 
Arte Popular no período 
de 13 a 18 deste mês: 
dia 13  as 11 horas Os 
Pés Quentes do Forró, 
13 horas - Bom Balan-
ço do Nordeste. Dia 14 
na mesma sequencia de 

horários  Adilson e Cia 
e  Raízes do Campo. Dia 
15 - Trio Esperança do 
Nordeste e  Nordestinos 
do Forró. Dia 16 – às 11 
horas Ismael dos Oito 
Baixos,  às 13 horas Fru-
tos Nordestinos. Dia 17,  
Scandalo do Forro às 11 
horas e  Forró Primavera 
às 13 horas e no dia 18 de 
junho, fechando a pro-
gramação no MAP ,Trio 
Cheiro do Acordeon às 
11 horas e Quarteto Nor-
destino às 13 horas . 


