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GREVE - A EDUCAÇÃO ESTÁ PARADA

Ideologia, 
fanatismo ou 

torcida?.

Dr. Ed mostra que forró também é Carnaval 

Angelo Pinto.
VARIEDADES. 
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O “couro comeu” no carnaval de Salvador! Sanfona, zam-
bumba, triangulo e a voz potente do Dr. ED em plena terça-feira 
de folia em Plataforma, mudaram o cenário musical, mas 
não a disposição do folião que não parou um só instante, 
aprovando a novidade levada pela Bahiatursa. Em março 
ele volta, na micareta, mas antes tem agenda cheia. 

VARIEDADES. Pagina 8.

Câmara Municipal inicia trabalhos do ano
Se no Brasil o ano 

começa após o carnaval, 
como é dito popularmen-
te, na Câmara Municipal 
também é assim. Depois 
do recesso parlamen-
tar os 21 vereadores de 
Feira de Santana devem 

voltar aos trabalhos na 
segunda-feira, com mui-
tos assuntos importantes 
na pauta. Como no final 
do ano haverá eleição 
municipal visando reno-
vação no Legislativo e no 
Executivo, a expectativa 

é que os trabalhos sejam 
dinamizados no primei-
ro semestre, já que no 
segundo, como geral-
mente ocorre, a maior 
atenção deve ser com o 
pleito. VARIEDADES. 
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São quase 40 anos no 
Rio de Janeiro, vivendo da 
musica, mas as raízes são 
fortes e ele esta sempre 
voltando a Feira de Santa-
na para rever familiares e 
amigos. E assim, no final 
da semana, Cacau da Bahia 
(Antônio Carlos Freitas) 
circulou pela princesa, cice-
roneado pelo comunicador 
Antônio Carlos Cerqueira, 
concedeu entrevistas, ao 
programa Linha Direta, na 
Radio Sociedade e ao Jor-
nal Folha do Norte, deixan-
do a sua mensagem: “volto 
em breve”. VARIEDAES. 
Pagina 9.

Cacau da Bahia e Feira - um elo permanente

Império Feirense homenageia mestre Val
Fundada na década de 

50 e uma das grandes cam-
peãs da micareta de Feira de 
Santana, a  Escola de Sam-
ba Império Feirense volta a 
avenida este ano sem o seu 
grande líder, o mestre Val da 
Império, que faleceu no ano 
passado e será homenagea-
do no maior carnaval fora 
de época do país. ‘Tributo a 
Val do Império’, expressivo 
samba-enredo de Vamilton 
Conceição, filho do home-
nageado, vai ser cantado na 
avenida. VARIEDADES. 
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Cerca de 500 professores 
da rede municipal de 
educação em assembleia  

realizada ontem pela APLB,  deci-
diram  paralisar por tempo inde-
terminado  as atividade que ontem 
seriam iniciadas. Os profissionais 
do magistério reivindicam, prio-
ritariamente, a reserva de 1/3 da 
carga horária para planejamento 
das atividades docentes. Os Traba-
lhadores em Educação anunciaram 
que irão à Câmara de Vereadores 

segunda-feira, na sessão que marcará o 
inicio dos trabalhos deste ano, para ex-
por as reivindicações da categoria  em 
especial a luta  pela garantia da reserva 
de 1/3 da carga horária. A secretária 
de Educação do Município Jayana 
Ribeiro, disse que estava tudo pronto 
para o inicio do ano escolar ontem, com  
47 mil estudantes, aproximadamente,  
matriculados. A secretária ressaltou 
que mesmo com a decretação da greve 
pela APLB muitas escolas funcionaram  
ontem no turno matutino.

 

Ao lançar anteontem, 
na Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana a Cam-
panha da Fraternidade 2016 
com o tema “Casa Comum 
nossa responsabilidade” o 
arcebispo metropolitano 
de Feira de Santana, dom 
Zanoni Demettino chamou 
atenção para o sentido ecu-
mênico que ela traz e por 
isso mesmo seu maior sig-
nificado.  “Este ano a  cam-
panha tem a participação 

Igreja propõe Cuidar da Casa Comum
de várias outras igrejas” 
observou ressaltando que o 
objetivo é mostrar não so-
mente a preocupação com a 
vida de cada um, mas com 
a vida no planeta.

Dom Zanoni disse 
que é a Igreja já vinha 
alertado sobre a necessi-
dade de cuidar do meio 
ambiente, mesmo antes 
das doenças transmitidas 
pelo mosquito aedes ae-
gypti. “A Igreja falava da 

preocupação com o meio 
ambiente, a defesa da 
vida. E no momento em 
que se inicia a campanha 
da fraternidade, que fala 
em cuida da  casa co-
mum,  é que  se percebe 
que a nossa casa não está 
sendo bem cuidada. Ai a  
nossa responsabilidade, o 
nosso empenho, porque a 
Igreja tem que estar atenta 
à realidade”,  ressaltou o 
arcebispo.
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atitude mascaradora, busca 
apenas a manipulação das 
pessoas e preservação do 
seu “status quo”.

Se desejamos contri-
buir para uma sociedade 
mais humana, justa e fra-
terna, devemos exercitar a 
troca de ideias, a reflexão 
sobre temas e o respeito 
pelo outro, pois esta será 
nossa grande contribuição 
para a construção de uma 
sociedade melhor. Como 
afirmou Santo Agostinho, 
um dos mais importantes 
teólogos e filósofos dos 
primeiros anos do cristia-
nismo, “Na essência somos 
iguais, nas diferenças nos 
respeitamos”. 

Texto: Angelo Pinto.
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Dom Itamar Vian No nosso dia-a-dia 
assistimos na mídia ou 
presenciamos atitudes e 
opiniões sobre determi-
nados acontecimentos e, 
percebemos como as pes-
soas estão confundindo 
ideologia com fanatismo 
ou torcida. Para muitos, a 
vontade de ser admirado 
pelo grupo ou corresponder 
às expectativas do meio, 
tornou-se o comportamento 
preponderante e o debate 
de ideias e a argumentação 
fundamentada, algo ultra-
passado. Por esse modelo, 
é preconceituoso, arcaico 
e errado, todo aquele que 
não possuir a mesma opi-
nião e posicionamento do 
meio onde se encontra. 
No trabalho, em casa ou 
nas redes sociais as pes-
soas estão cada vez mais 
divididas por causa de sua 
adesão cega em assuntos 
como consumo, religião, 
esporte e principalmente 
política. Isto faz-nos refletir 
o quanto nossa sociedade 
tem se desviado para um 
comportamento de enca-
rar as coisas, situações e 
fatos apenas por paixão 
ou interesse pessoal e não 
pelo exercício da razão e 
reflexão.

Ideologia significa um 
conjunto de ideias, pensa-
mentos, doutrinas ou visões 
de mundo de um indivíduo 
ou de determinado grupo, 
orientado para suas ações 
sociais e políticas. Já o 
Fanatismo é uma paixão 
que defende de forma des-
medida e com garra suas 
crenças ou opiniões, mui-
tas vezes faltando com a 
racionalidade, constituindo 
uma adesão incondicional a 
uma causa. Essa cegueira 
que causa a paixão, leva os 

Ideologia, fanatismo ou torcida?

fanáticos a comportarem-se 
em certas ocasiões, até de 
forma violenta e irracional, 
pois sentem-se conven-
cidos da propriedade da 
verdade e que suas ideias 
são as melhores e as únicas 
válidas, menosprezando 
e tentando ridicularizar a 
opinião alheia. Já a Torcida 
é a relação que envolve o 
maior número de sentimen-
tos e sensações possíveis 
e impossíveis e desperta a 
vontade pelo sucesso e rea-
lização do outro e que esse 
outro seja vitorioso, com ou 
sem o seu auxílio.

Em matéria publica-
da em maio de 2015 pela 
Revista Galileu, o autor 
aborda sobre o psicólogo 
social e sociólogo francês 
Gustave le Bom, autor de 
várias obras nas quais expôs 
teorias de características 
nacionais, comportamento 
de manada e psicologia 
de massas, que no século 
19 já havia atentado para 
o comportamento bizarro 
das pessoas ao se unirem 
em grupos, formando uma 
espécie de mentalidade 
única irracional. Na obra 

Psicologia das Multidões, 
publicada em 1895, Le 
Bon escreveu: “Nas gran-
des multidões, acumula-se 
a estupidez, em vez da 
inteligência. Na mentali-
dade coletiva, as aptidões 
intelectuais dos indivídu-
os e, consequentemente, 
suas personalidades se 
enfraquecem. É como se, 
ao se unir aos seus pares, 
as pessoas deixassem de 
usar a razão e passassem 
a deixar a emoção tomar 
conta, tornando-se presas 
fáceis de manipulado-
res. O grande perigo das 
devoções extremas é a 
convicção inabalável, pois 
a certeza da verdade do 
fanático não é resultante 
de uma reflexão ou de uma 
dedução intelectual”.

Muito temos ouvido 
falar sobre igualdade so-
cial, igualdade de direitos, 
respeito às diferenças, etc. 
Somos todos diferentes e 
cada um com suas carac-
terísticas e peculiaridades. 
Porém para muitos, essa 
bandeira só é levantada 
enquanto os outros pen-
sem iguais a ele. Essa 

A Bahia, tradicio-
nalmente sempre foi 
terra de grandes auto-
res, que enriqueceram 
a literatura brasileira e 
universal, no entanto 
as políticas públicas 
voltadas para os es-
critores contemporâ-
neos sempre ficaram 
aquém da demanda e 
ações que poderiam 
alavancar novos no-
mes, renovar e atuali-
zar o cânone, sempre 
deixou a desejar. Uma 
das perguntas sem res-
posta é quantos são e 
onde estão estes es-
critores que escrevem 
a nova literatura da 
Bahia. Sem esta in-
formação os artistas 
da palavra se tornam 
ainda mais anônimos. 
Para uma população 

O Mapa da Palavra da Bahia 
Carlos Souza Yeshua

Jornalista
carlossouzamkt@hotmail.com

de 15.126.371 habi-
tantes (IBGE, 2014), 
qual será a porcenta-
gem dessa população 
que escreve e publica? 
Não se sabe.

Como fruto de uma 
demanda revelada nas 
conferências de cultura 
realizadas nos diversos 
territórios e reforçada 
pelo Colegiado Setorial 
de Literatura, a Secre-
taria de Cultura, atra-
vés da Coordenação de 
Literatura da Fundação 
Cultural – FUNCEB 
está com inscrições 
abertas para o Mapa da 
Palavra.BA, um projeto 
que pretende fazer o le-
vantamento dos autores 
da Bahia, o que poderá 
nos oferecer uma res-
posta para a pergunta 
acima e ainda servirá 

para justificar o pedido 
de mais recursos para 
área de literatura.

Este é o momento 
em os escritores devem 
mostrar sua força, par-
ticipando, divulgando 
e incentivando seus 
pares a também fazer o 
mesmo. Nenhum autor 
deve ficar de fora do 
Mapa da Palavra. Em 
uma matéria publicada 
no site da FUNCEB, o 
secretário de cultura, 
Jorge Portugal, diz: 
“Esse mapeamento é 
fundamental para co-
nhecermos quem faz 
a nossa cultura e, a 
partir daí, aprimorar 
nossas políticas pú-
blicas em uma área 
tão importante como 
a Literatura. Iremos 
identificar escritores, 

poetas, cronistas, re-
citadores e cordelistas 
que encantam através 
da palavra”. 

Academias de le-
tras, editoras e outras 
agremiações de escri-
tores, compartilhem 
esta informação, pois 
além do cadastro, o 
projeto realizará outras 
ações como a seleção 
das produções literá-
rias e o lançamento 
da plataforma virtual, 
com biografias e pro-
duções literárias dos 
cadastrados. E ainda 
deve ter quatro pu-
blicações virtuais ou 
impressas das obras de 
artistas selecionados.

NOSSA CASA COMUM
Todos os anos, durante a Quaresma, acon-

tece no Brasil, a Campanha da Fraternidade. 
Neste ano o tema escolhido para a reflexão: 
“Casa Comum, nossa responsabilidade” e o 
lema “Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca” 
(Am 5,24). A proposta está em sintonia com a 
Encíclica do papa Francisco, “Laudato Si”.

OBJETIVO da Campanha é assegurar o 
direito ao saneamento básico para todas as pes-
soas. Além disso, a Campanha visa: Estimular 
o conhecimento da realidade local em relação 
aos serviços de saneamento básico; Incentivar 
o consumo responsável dos dons da natureza, 
principalmente da água; Apoiar os municípios 
para que elaborem e executem o seu Plano de 
Saneamento Básico. 

SANEAMENTO básico, segundo o Insti-
tuto Trata Brasil. “é o conjunto de medidas que 
visa preservar ou modificar as condições do meio 
ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e 
promover a saúde, melhorar a qualidade de vida 
da população, a produtividade do indivíduo e fa-
cilitar a atividade econômica”. O abastecimento 
de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza 
urbana... são medidas necessárias para que todas 
as pessoas possam ter saúde e vidas dignas.

A RESPONSABILIDADE pela Casa Co-
mum é de todos: dos governantes e da população. 
As comunidades são convocadas, por esta Cam-
panha da Fraternidade, a mobilizar, em todos os 
municípios, grupos de pessoas para reclamar a 
elaboração de Planos de Saneamento Básico e 
exercer o controle social sobre as ações de sua 
execução.

NEM SEMPRE estamos atentos para ati-
tudes simples, por exemplo, o descarte correto 
do lixo, ligar nossas casas às redes de esgoto, 
cuidar da água, entre outras. A falta desses cui-
dados fere a Criação, de forma que, no lugar de 
flores, jardins e frutos diversos vemos esgoto a 
céu aberto e rios poluídos. 

ASSUMIR a responsabilidade com a Casa 
Comum exige uma profunda mudança no es-
tilo de vida e nos valores que orientam nossa 
ação. Nosso modelo de sociedade está baseado 
no consumo e na aparência. Para suprir essas 
necessidades, sacrificamos a Casa Comum, que 
é o espaço em que habitamos. No entanto, a 
fé em Jesus Cristo nos anima a assumirmos o 
cuidado com a Casa Comum como resposta ao 
amor incondicional que Deus oferece a cada um 
e cada uma de nós.
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Após o recesso de 
dezembro e janeiro a 
Câmara de Vereadores 
de Feira de Santana 
voltará a funcionar na 
segunda-feira - dia 15 
-,  e dentre os assun-
tos interessantes que 
estão pautados para  
a analise do conjunto  
de 21 vereadores, está 
o veto apresentado à 
emenda do orçamen-
to municipal para o 
exercício de 2016 que 
estabelece ao governo 
local a obrigatorie-
dade de publicar em 
jornais o orçamento 
e outros elementos 
contábeis do governo 
municipal. Com essa 
medida deve ser  mais 
fácil para o publico se 
inteirar da parte finan-
ceira   da prefeitura.

A  expectativa é 
que os vereadores ace-
lerem  os trabalhos 
no inicio do período 
legislativo  tendo em 
vista que no segundo 
semestre do ano, como 
tradicionalmente ocor-
re quando há o pleito 
municipal, as atenções 
dos legisladores, ou 
pelo menos de muitos 
deles, voltam-se para a 
campanha eleitoral. A 
confirmação dos que 
irão concorrer à reelei-
ção ou que não farão 
isso, deve se verificar 
gradativamente nos 
próximos dias embora  
oficiosamente no meio 

Legislativo volta a funcionar segunda-feira

politico já transpire as 
intenções dos legisla-
dores, como também 
de ex- vereadores que 
pretendem concorrer e 
de nomes ainda pouco 
conhecidos que pode-
rão tentar uma cadeira 
na Câmara.

Com o inicio dos 
trabalhos legislativos 
no dia 15, no dia ime-
diato o setor de Li-
citação  e Compras 
da Câmara  deverá 
promover uma sessão 
de julgamento para 
abertura dos envelo-
pes das empresas  que 
pretendem concorrer 
na realização do con-
curso publico  para 

preenchimentos de 
cargos na Casa.  Cin-
co empresas demons-
traram interesse em 
participar do evento, 
mas conforme  o chefe 
do setor de Licitação, 
Marloy Santana, ini-
cialmente três foram 
habilitadas para a con-
corrência. Todavia as 
duas não-habilitadas 
apresentaram recursos 
e desse modo as cinco 
– uma de Salvador, 
uma de Alagoinhas e 
as outras três dos es-
tados do Pará, Minas 
Gerais e Ceará, devem 
ter suas propostas ana-
lisadas.

Conforme Marloy 

Santana se tudo correr 
bem e não houver ma-
nifestação de alguma 
empresa em apresen-
tar recurso será feito 
o julgamento e a ho-
mologação do certame 
licitatório. Após essa 
etapa haverá o perí-
odo concedido para 
que algum empresa, 
se assim desejar, se 
manifeste  apresentan-
do recurso. No final 
a empresa vencedora 
firmará contrato com a 
Câmara com prazo de 
120 dias para desen-
volver todo o processo 
que culminará com a 
realização das provas 
do concurso publico.

Com enorme cresci-
mento no país e Feira de 
Santana não é exceção, 
o  futvolei  terá em  breve 
nesta cidade  uma quadra 
pública para a prática desse 
esporte.  O equipamento, 
pioneiro na Bahia, está sen-
do construído nas depen-
dências do Complexo Po-
liesportivo Oyama Pinto, na 
Cidade Nova. As máquinas 
já iniciaram as escavações 
para a implantação da areia 
de praia. O próximo passo 
é a instalação da marcação 
da quadra e a rede. 

Segundo o secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer, 
Rafael Cordeiro, dentro   de 
25 dias a quadra poderá ser 
inaugurada. “É uma obra 
que não demanda mui-
tas complicações. Por isso 
muito breve teremos o equi-

O Departamento Esta-
dual de Transito (Detran) 
iniciou ontem  a liberação de 
veículos apreendidos duran-
te o Carnaval .Os  veículos já 
podem ser retirados do pátio 
do órgão de  trânsito  pelos 
proprietários, mediante o pa-
gamento da taxa de estacio-
namento e a regularização 
da documentação. Durante 
a festa órgão intensificou a 
fiscalização, com ações em 
vários pontos de Salvador, 
como blitzes da Lei Seca 
nos bairros de Paripe, Peri-
peri (Subúrbio Ferroviário), 
Pirajá, São Caetano, Estrada 
da Rainha, Avenida ACM, 
Bonocô, Via Expressa, Ave-
nida Juracy Magalhães e 
Vale do Ogunjá. 

Até a terça-feira as 
equipes do órgão aborda-
ram 2.362 pessoas e 1.084 
veículos, em operações que 
contaram com o apoio da 
Polícia Militar. Foram au-
tuados 292 veículos e apre-
endidos 100. A fiscalização 
do Detran atuou também 
na avaliação de 200 trios 
elétricos e carros de apoio, 
antes do desfile, com postos 
técnicos no Campo Grande 
e na Barra. Não foram regis-
tradas irregularidades.

O teste do bafôme-
tro foi realizado em 1.040 
condutores. Destes, 96 se 
recusaram a soprar o apa-

As obras do  Galpão 
de Arte e Cultura no bairro 
Baraúnas  que está sendo 
edificado pela administra-
ção municipal apresenta 
sensível evolução no anda-
mento dos serviços.  Além 
da conclusão do muro de 
isolamento que dará maior 
segurança ao equipamento 
público, também já  foi ini-
ciada a fundação do prédio 
que  está sendo construído 
em uma gleba da Prefei-
tura, ao lado do Parque da 
Lagoa Radialista Erivaldo 
Cerqueira ocupando  uma 
área de 1.400 metros qua-
drados. Na atual etapa as 
obras se concentram na 
construção da parte de al-
venaria e o próximo passo 
será o levantamento de 
paredes e o contra piso. A 
responsabilidade da obra 
da empresa Jota Constru-
ções.

 Com toda a estrutura 
para fomentar a cultura na 
cidade e ampliar a rede de 

Detran libera veículos 
apreendidos no Carnaval

relho ou não passaram na 
avaliação de alcoolemia.

Durante todos os dias 
de folia, o Detran levou 
para os circuitos Osmar 
(Campo Grande), Dodô 
(Barra-Ondina) e Batatinha 
(Pelourinho) a campanha 
educativa ‘Fique de boa 
no Carnaval- Se beber, não 
dirija’. O grupo de 16 bai-
larinos do projeto ‘Balada 
Consciente’ interagiu com 
os foliões, apresentando a 
coreografia da Lei Seca ao 
som do jingle cantado por 
Adelmo Casé. A campanha 
distribuiu 100 mil adesivos 
e inovou na Avenida, com 
a simulação do teste do ba-
fômetro que alcançou 600 
motoristas, além de orien-
tações sobre a legislação 
de trânsito que chegaram a 
1.024 foliões.

No posto de atendi-
mento especial instalado em 
Ondina, o Detran emitiu a 
segunda via de 50 Certifica-
dos de Licenciamento e Re-
gistro de Veículos (CLRVs), 
regularizando a situação de 
quem perdeu o documento 
na festa. Mais de 200 foli-
ões procuraram o posto para 
abrir o serviço da segunda 
via da carteira de habilita-
ção e tirar dúvidas sobre o 
histórico de multas e o uso 
do aplicativo do órgão para 
smartphones.

Feira terá primeira quadra de futvôlei pública da Bahia

pamento à disposição do 
público feirense. O esporte 
vem ganhando visibilida-
de na cidade e o Governo 
Municipal deve apoiar os 
praticantes”, garante o se-
cretario Cordeiro. Para a 
inauguração, os amantes do 

esporte  poderão contar com 
uma bela festa.

Um torneio, envol-
vendo diversos pratican-
tes e associações, vai ser o 
primeiro evento da quadra 
de futevôlei.  “Nossa in-
tenção não é só promover 

torneios internos. Vamos 
tentar trazer para nossa 
cidade etapas dos circui-
tos baiano e brasileiro. 
Fazer com que Feira de 
Santana seja referência no 
esporte”, ressalta Rafael 
Cordeiro.

Obras do Galpão de 
Arte e Cultura avançam

equipamentos destinados 
às manifestações artísticas 
nos mais diversos gêneros, 
o Galpão de Cultura vai 
oferecer três salas de aula, 
salão de eventos e palco. 
Também terá amplo espa-
ço para administração. A 
acessibilidade está sendo 
assegurada ao equipamen-
to público, tanto com a 
construção de rampas para 
cadeirantes e pessoas com 
limitações físicas  como 
também sanitários para 
portadores de necessidades 
especiais, além das bate-
rias de sanitários masculi-
nos e femininos.

www.folhadonortejornal.com.br
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
Hoje, 12 de fevereiro de 2016, estamos na 

sexta-feira depois das Cinzas e as paróquias e co-
munidades, aos poucos, retomam suas atividades 
pastorais, sendo que o próximo domingo é o primeiro 
da Quaresma.

Durante as quartas e sextas-feiras da quaresma, 
muitas comunidades realizam a Via-Sacra, na qual 
recordamos os últimos momentos de Jesus a caminho 
do Calvário, sua paixão e morte de cruz. São quinze 
estações, iniciadas com sua condenação à morte e 
culminando na sua ressurreição. A via-sacra signi-
fica caminho de sofrimento e juntos caminhamos 
carregando os sofrimentos da vida, na certeza de 
que quem caminha e vive com Jesus Cristo alcança a 
Salvação, vence os caminhos de destruição e preserva 
a vida. Não deixe de participar da Via-sacra como 
um dos exercícios quaresmais.

As paróquias já começam as atividades do ano, 
através das diversas pastorais que organizam seus 
trabalhos de evangelização. Também, os diversos 
grupos e movimentos começam suas atividades, 
que devem ser norteadas de acordo com a Igreja 
no Brasil.

No próximo dia 15, as escolas da rede municipal 
e estadual iniciarão suas atividades para o ano letivo 
e a cidade ainda mais movimentada com o trânsito 
de crianças, adolescentes e jovens nas nossas ruas.

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

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

 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE

 A Campanha 
da Fraternidade é 
um apelo de con-
versão pessoal e 
comunitária por 
meio de gestos de 
solidariedade, com 
músicas que ex-
pressam o chama-
do à conversão e à 
confiança na ação 
transformadora de 
Deus. Nas casas e 
comunidades, os 
encontros começam 
a ser realizados.

Todos os anos, durante o período quaresmal, tem-
po de conversão, a CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil) realiza a Campanha da Fraternidade, 
que tem por objetivo despertar a solidariedade de seus 
fiéis e de toda a sociedade em relação a um problema 
concreto que envolve toda a nação, buscando uma so-
lução para o mesmo.

A Campanha da Fraternidade 2016 propõe como 
tema para a reflexão no tempo da Quaresma : “Casa 
comum, nossa responsabilidade” e lema “Quero ver 
o direito brotar como fonte e correr a justiça qual ria-
cho que não seca” Amós 5,24 ,  o objetivo principal 
da iniciativa será chamar atenção para a questão do 
saneamento básico no Brasil e sua importância para 
garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade 
de vida para todos.

Uma das grandes novidades desta quarta edição 
da campanha ecumênica, é a participação da Misereor, 
entidade episcopal da Igreja Católica da Alemanha 
que trabalha na cooperação para o desenvolvimento na 
Ásia, África e América Latina. A colaboração acontece 
em vista do desejo dos organizadores em transpor as 
fronteiras.

A Campanha da Fraternidade deste ano tem como 
objetivo geral “assegurar o direito ao saneamento básico 
para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por 
políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam 
a integridade e o futuro de nossa Casa Comum”.

As reflexões sobre o saneamento básico contidas 

Mensagem Bíblica
“ Em minhas dores, ó 
Senhor, permanecei 

junto de mim!” 
Salmo 90.

neste texto base demonstram que esse é um direito 
humano fundamental e, como todos os outros direitos, 
requer a união de esforços entre sociedade civil e poder 
público no planejamento e na prestação de serviços e de 
cuidados. Por isso é uma Campanha Ecumênica, pois a 
questão do Saneamento afeta não apenas católicos, mas 
todas as pessoas, independente da fé que professem.

O abastecimento de água potável, o esgoto sanitá-
rio, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o 
controle de meios transmissores de doenças e a drena-
gem de águas pluviais são medidas necessárias para que 
todas as pessoas possam ter saúde e vida dignas. Por 
isso, há que se ter em mente que “justiça ambiental” é 
parte integrante da “justiça social”.

Tenho certeza que este tema será bastante discutido 
em todos os ambientes, pois  a Igreja e a Sociedade es-
tão presentes no dia a dia do nosso povo e precisamos 
melhorar as condições de vida de cada um e o sanea-
mento básico é muito importante. Portanto, participe 
dos momentos de reflexões, decisões e busca por um 
mundo melhor.

 
FESTAS DE PADROEIRO

 Durante todo o ano, as 
festas de padroeiro movimen-
tam as nossas paróquias e co-
munidades, no mês que passou 
Senhor do Bonfim foi celebrado 
em algumas, inclusive em Sal-
vador, com a festa religiosa e 
a profana com a Lavagem do 
Bonfim, que atrai turistas de 
todo mundo, também muitas 
procissões a pé, romarias, ma-
rítimas, motorizadas, entre outras mobilizam o fim das 
festas nas comunidades.

Estas festas servem de motivação para os fieis na 
vida em comunidade, em algumas comunidades são 
realizados tríduos, em outras novenários, tendo temas 
centrais, sub-temas, cantos de ladainhas, missas, cele-
brações, cada um com sua criatividade para bem festejar 
o seu padroeiro, no mês de fevereiro aconteceram as 
festas de Nossa Senhora da Luz, das Candeias, da Pu-
rificação, da Esperança, dos Humildes, de Lourdes e a 
cada mês um santo de devoção do nosso povo.

Há alguns anos tenho tido a oportunidade de visitar 
comunidades na cidade e zona rural e fico encantado 
com a fé e devoção do povo ao celebrar seu padroeiro. 
A criatividade nas celebrações, convites, procissões, 
dinâmica da festa, entre outros.

Se você não tem costume de participar da festa do 
padroeiro na sua comunidade faça a experiência este 
ano. Se você é de Feira de Santana, participe da festa 
de Senhora Sant’Ana, no mês de julho.

Tenho certeza que será um momento de graça e 
bênção em sua vida.

 MOMENTOS...
 A CJC/TOA no domingo voltará a animar as 

Celebrações Eucarísticas na capela Nossa Senhora 
de Lourdes e em seguida realzarão reunião./   No dia 
17, celebramos o sétimo ano da morte do querido pe. 
José Dusi, com muitas celebrações eucarísticas/ A 
nossa arquidiocese se prepara para a 4ª Caminhada 
do Perdão, no próximo dia 21, saindo da Igreja de 
Santo Antônio, as 07:00 horas da manhã em direção 
a Catedral Metropolitana de Senhora Santana, onde 
acontecerá Celebração Eucarísitca. Participe!/O site 
www.fecatolica.com.br está sempre com  novidades 
para deixar o povo católico informado. O Jornal Folha 
do Norte e nossa coluna continua lá. Parabéns a toda 
equipe e a você que acessa diariamente.

Parabéns pra você... Hoje- Vanusa Silva 
e Luiza Alves, amanhã - Amanda Santos e Frei 
Luiz Alberto Lemos (Frei Beto) , 16- Iana Silva e 
Wellington Freitas, 17 - Célia Mascarenhas,18 - Pe. 
Luiz Flávio Silva
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LOCAÇÃO IMÓVEL RUA ITAMAR CARVALHO, Nº 271, CON-
DOMINIO FEIRA DE SANT’ANNA LIFE, AP 103, BLOCO 18, VILA 
OLIMPIA, FEIRA DE SANTANA, MOBILIADO COMPLETO E  COM 
AR CONDICIONADO E MICROONDAS.

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

ALUgA-SE

George Hilton, Minis-
tro do Esporte,  lamentou  a 
publicação de notícias que 
cogitam o cancelamento 
dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos Rio 2016 por 
conta da epidemia do vírus 
zika. Em nota, o ministro 
refutou essa possibilidade e 
lembrou que o evento será 
realizado durante o inverno 
brasileiro, quando há histo-
ricamente “baixa incidência 
de chuvas e de mosquitos”.  
Destacou também  que a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), autoridade 
internacional competente 
para  se pronunciar sobre 
o assunto, “não fez, em 
nenhum momento, qual-
quer recomendação para 
que se evitem viagens por 
causa do zika”. O ministro 
garantiu ainda que o evento 
será realizado com total 
atenção à saúde de todos os 
participantes.

A nota emitida pelo 
Ministro diz: “O gover-
no brasileiro lamenta a 

As inscrições para no-
vos alunos que queiram 
participar do Projeto Cul-
tura Mais Circo- Ano- O3, 
da Cia Cuca de Teatro  
permanecem abertas até o 
dia 27 deste mês. As ins-
crições irão acontecer so-
mente aos sábado nos dias, 
13, 20 e 27 de fevereiro no 
Centro de Cultura  Amélio 
Amorim no horário de 8  as 
11horas.  Apenas crianças e 
jovens, estudantes da rede 
pública de ensino na faixa 
etária de 10 a 15 anos de 
idade poderão se inscrever. 
As oficinas oferecidas são: 
técnicas circenses (acro-
bacia, contorcionismo e 
equilíbrio), teatro (focado 
nas técnicas do Clown e 
jogos teatrais) e música 
(complementação no sen-
tido de dotar os alunos 

 Há no litoral brasileiro 
áreas com acumulações de 
hidratos de gás que podem 
ser, no futuro, novas fontes 
para produção de gás natu-
ral no país, informa a Petro-
bras. De olho no potencial 
dos depósitos não conven-
cionais, o Brasil trabalha 
em cooperação tecnológica 
com a Companhia Japonesa 
de Óleo, Gás e Metais (Jog-
mec), pioneira em testes de 
produção offshore de gás 
natural de hidratos de me-
tano. O intercâmbio tecno-
lógico entre as empresas foi 
formalizado em novembro 
de 2015. O acordo visa a 
exploração e produção de 
óleo e gás de depósitos não 
convencionais, incluindo 
óleos pesados, shale gas 
(conhecido como gás de 
xisto) e principalmente, 
hidratos de gás.

Jogos Olímpicos serão realizados, garante ministro

publicação de matérias e 
opiniões na imprensa que 
cogitam a possibilidade de 
cancelamento dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016 por causa da epi-
demia do vírus Zika.  Essa 
possibilidade não está em 
discussão. O governo bra-
sileiro está integralmente 
empenhado em garantir que 
os Jogos Rio 2016 trans-
corram com segurança e 
tranquilidade. O vírus Zika 
é um problema mundial. O 
Brasil está fazendo a sua 
parte e tem mobilizado in-
tenso esforço internacional 
na luta contra a doença. 
As ações coordenadas dos 
governos federal, estadual 
e municipal de combate 
ao vírus Zika e as medidas 
tomadas pelo Comitê Rio 
2016, combinadas à mo-
bilização nacional contra 
o mosquito, assegurarão 
o eficaz combate aos cria-
douros do Aedes aegypti, 
transmissor do vírus.

Além disso, o período 

de realização dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016,  durante o inver-
no brasileiro, é, historica-
mente, de baixa incidência 
de chuvas e de mosquitos. 
A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que é a 
autoridade internacional 
competente para se pronun-
ciar sobre qualquer questão 
relacionada à saúde, não 
fez, em nenhum momento, 
qualquer recomendação 
para que se evitem viagens 
por causa do Zika. Pelo 
contrário, a OMS tem sido 
explícita em afirmar que 
não deve haver nenhuma 
medida restritiva de viagens 
ou de comércio por conta 
do vírus Zika. Da mesma 
maneira, a Organização  
Mundial de Turismo (OMT) 
afirmou, no dia 1º de feve-
reiro, que, em consonância 
com a determinação da 
OMS, não deve haver qual-
quer restrição de viagens 
para as áreas afetadas pelo 
vírus”, ressalta a nota.

Novas fontes para o gás natural no país 
O Japão foi o primei-

ro país a extrair do fundo 
do mar um gás a partir de 
hidrato de metano, que 
consiste em uma molécula 
de gás aprisionada em uma 
estrutura de água cristali-
zada, devido às condições 
submarinas de pressão e 
temperatura. Porém, ainda 
não existem, no mundo, 
tecnologias para explorar 
e produzir comercialmente 
esses reservatórios, pela 
dificuldade técnica de ga-
rantia de escoamento e esta-
bilidade na produção do gás 
natural. A Petrobras acre-
dita que a transferência de 
conhecimento será um fator 
decisivo para desenvolver 
tecnologia a ser aplicada 
nas bacias de Pelotas (Rio 
Grande do Sul) e Foz do 
Amazonas, áreas de identi-
ficação de hidratos.

A Jogmec desenvolve 
tecnologia para extrair o gás 
natural (metano) de forma 
estável e sem perdas fugi-
dias desse gás. A produção 
do metano poderia ser con-
sumida nos mercados locais 
ou transportada para longas 
distâncias, na forma de gás 
natural liquefeito (GNL). A 
aproximação da Petrobras 
com a Jogmec começou em 
2005, quando foi assinado 
o primeiro Memorando 
de Entendimento com o 
nosso Centro de Pesquisas 
(Cenpes), sendo estendido 
em 2009. Em 2011, a com-
panhia brasileira assinou 
um Specific Agreement 
com o E&P, em cobertura 
ao acordo anterior, para es-
tudos de viabilidade de pro-
dução, no Brasil, de dutos 
flexíveis para os trabalhos 
no pré-sal.

Inscrições para “Cultura Mais Circo - Ano 3”
de uma percepção básica 
musical). Os interessados 
deverão comparecer no 
local das inscrições acom-
panhados de seus pais ou 
responsável.

Desenvolvido  pela 
Cooperativa de Teatro para 
a Infância e Juventude 
– Cia. Cuca de Teatro, o 
Projeto oferece oficinas 
gratuitas de circo, teatro e 
música para estudantes de 
escolas públicas na faixa 
etária de 10 a 15 anos de 
idade. No terceiro ano 
de  Projeto o Ponto de 
Cultura vem atendendo 
cerca de 100 alunos de 14  
escolas de Feira de San-
tana: Colégio da Policia 
Militar (CPM), Colégio 
Estadual Durvalina Car-
neiro, Colégio Estadual 
Eliana Boaventura, Co-

légio Estadual General 
Osorio, Colégio Estadual 
Odorico Tavares, Colégio 
Estadual Padre Henrique 
Alves Borges (distrito de 
Humildes), Colégio Esta-
dual Padre Vieira, Colégio 
Rotary, Escola de 1º Grau 
Evandro Matos, Escola 
do Centro de Assistência 
Social Santo Antônio - 
ECASSA, Escola Estadual 
Ecilda Ramos de Souza, 
Escola Municipal Antônio 
Brandão de Souza (distrito 
de Humildes), Escola Mu-
nicipal Maria Antônia da 
Costa e Centro Educacio-
nal Monteiro Lobato.

As oficinas acontecem 
no Centro de Cultura Amé-
lio Amorim, instituição 
que  desde 2008 apoia 
a realização do Projeto 
“Cultura Mais Circo” que 

acontece aos sábados das 
8  às 11horas  nas instala-
ções do CCAA. Todas as 
oficinas do Projeto são gra-
tuitas para estudantes da 
rede pública e pautadas em 
conceitos cidadãos como 
o respeito ao próximo, à 
comunidade, ao meio am-
biente e aos valores sociais 
que afastem os jovens das 
drogas e da violência. O 
projeto “Cultura Mais Cir-
co”, é integrante do Ter-
ritório Portal do Sertão e 
foi selecionado através de 
edital Ponto de Cultura do 
Estado da Bahia em 2008 
pela Secretaria Estadual 
de Cultura – SECULT, um 
convênio entre a Cia. Cuca 
de Teatro, Instituição reali-
zadora do Projeto, o gover-
no do estado da Bahia e o 
Ministério da Cultura.
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Ivete Sangalo Lidera 
Ivete Sangalo reinou absoluta neste Carnaval.  A 

cantora ocupou 24 horas e 34 minutos do tempo de expo-
sição nas TVs, um dia inteiro da folia baiana. O segundo 
colocado foi Bell Marques com 14horas e 34 minutos, 
seguido da Banda Vingadora com 13horas e 2 minutos, 
nada mal para quem acabou de estrear a carreira.

O período da pesquisa executada pela MidiaClip foi 
entre os dias 4 a 10 de fevereiro de 2016, datas oficiais 
do Carnaval de Salvador, em 17 emissoras que cobri-
ram a festa.  Os dados levam em consideração o nome 
mais citado e visto nas reportagens e transmissões do 
Carnaval 2016 nas TVs regionais e nacionais, abertas e 
por assinatura, do país. Foram vistas 2354 matérias com 
duração total de  251horas 07minutos e 46segundos

A cantora Ivete Sangalo mais uma vez arrebentou 
no tempo de exposição de mídia e para a alegria dos fãs 
ficou praticamente um dia inteiro na telinha, durante a 
festa. Recuperou a liderança que havia sido perdida para 
o Psirico no ano passado. 

Bell Marques e sua música Minha Deusa (Cabelo 
de chapinha) teve 47 execuções nas telinhas durante o 
horário das transmissões e ganhou a segunda posição 
no ranking com 14horas e 34 min.

Mas, a polêmica música da Vingadora, Paredão 
Metralhadora, superou todas as outras no quesito exe-
cução e saiu vitoriosa com 157 citações. A Banda ficou 
em terceiro lugar com 13horas e 2 minutos do tempo 
de exibição das TVs e ganhou as ruas nas vozes de 
diversos artistas.

Entre os blocos, o Coruja obteve a melhor posição 
(10h14min), seguido do Trio Independente Armandinho 
Dodô e Osmar (7h38min) e em terceira colocação As 
Muquiranas (06h32min). Entre os camarotes o Expresso 
2222 liderou (8h39min), na sequência o Planeta Othon 
Band (7h56min) e após, Licia Fabio (2h37min).

O levantamento registrou apenas a mídia espontâ-
nea, ou seja, o espaço editorial gratuito das emissoras de 
TV destinado às transmissões e noticiário sobre a folia. 
Esta é a décima terceira edição da pesquisa realizada 
pela MidiaClip.

 

Aniversariantes: Hoje  – Wilson Pereira Filho, 
Giácomo Mancini, Carlos Magno Vitor da Silva e 
Renan Gomes, dia 13  – Júlio Silva, dia 14 – Ângelo 
Mário Ferreira Lôbo, Mabel Veloso e  Cleusa Maria 
Almeida Pita,  dia 15 – Soraia Baqueiro Orge e Celene 
Carolina Almeida Eustáquio Silva, dia 16 – Almir 
Júnior e Maria Lúcia Pedreira de Freitas, dia 17 – 
Fernando Esperidião, José Brandão Netto, Cândido 
Mário Macêdo Silva e Mário Celso Macêdo Silva, e 
dia 18 – Ivana Lisboa Ferreira Teixeira, Sônia Fal-
cão, Ruy Santana, Romana D’Angelis, Isa Barbosa 
de Carvalho, Adroaldo Dórea, Cláudia Caribé, Sílvio 
Pedra e Joseane Limeira.

O odontólogo Adroaldo Dórea, aniversariante da 
quinta-feira (18), ladeado pelos filhos André, Maria

 Ângela, Miguel e Cristina.

Ressaca da Timbalada 
 Domingo será mais um dia para sentir a Timbalada, 

a partir das 19 horas, no Museu du Ritmo. Neste dia, os 
timbaleiros poderão ouvir os clássicos da banda, que 
este ano comemora  25 anos de uma trajetória de muitos 
sucessos. “Vamos mostrar um pouco do que foi o nosso 
Carnaval”, revela o vocalista Denny Denan. Com o tema 
Sinta a Timbalada, a proposta é aguçar todos os sentidos 
no ritmo dos timbais como a banda já vem fazendo nos 
Ensaios que começaram em dezembro.  No dia 6 de 
março a banda se prepara para o São João com o Forró 
da Timbalada.

Composta por Carlinhos Brown, a música de traba-
lho da Timbalada em 2016 tem tudo a ver com o tema do 
ano. O beijo é o protagonista da canção. Dizem os cien-
tistas que um único beijo ativa todos os sentidos, como 
tato, paladar e olfato. Batizada de “Beijos Timbaleira” 
a composição tem agradado os timbaleiros. E como diz 
parte da letra, um beijo pede um beijo.

Mais romântica, a também nova “O Melhor de Nós 
dois”, composta por Brown e Michael Sullivan fala de 
outro sentimento sinestésico que é o amor. Nos shows 
ainda poderão ser ouvidos clássicos como “Água Mi-
neral”, “Cachaça”, “Perfeita Demais”, “Camisinha” e 
“Ashansú”, músicas que conta com a guitarra harmoni-
zada timbais em um som único.

Cláudia Caribé, que também troca de idade na quinta-fei-
ra (18). A empresária inaugurou recentemente mais uma 

loja Caribé Essências na cidade, 
na Avenida Artemia Pires.

LICITAÇÃO 019/2016 - CONCURSO DE POESIA – Nº 001/2016
Objeto: 2º Concurso Municipal de Poesia de Feira de Santana, Prêmio Gas-
tão Guimarães. Informações e inscrições: Museu de Arte Contemporânea 
Raimundo de Oliveira - MAC, situado a Rua Geminiano Costa, 255 - Centro, 
Feira de Santana - BA, 44001-120, das 09:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 
17:00h de segunda à sexta-feira. Período das inscrições: 16 de fevereiro a 
31 de março de 2016. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br.  Feira de 
Santana, 12/02/2016. Antonio Carlos Daltro Coelho - Diretor Presidente. 

LICITAÇÃO 020/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 013/2016
Objeto: aquisição de material de consumo (água mineral) para atender as ne-
cessidades do CRAS, CREAS, Centro POP e ACESSUAS. Tipo: Menor preço. 
Data: 26/02/2016 às 10h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. 
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira 
de Santana, 12/02/2016. Adriana Estela Barbosa Assis – Pregoeira.

LICITAÇÃO 021/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
recargas de toner pelo período de 12 (doze), para atender ao Programa Minha 
Casa Minha Vida. Tipo: Menor preço. Data: 26/02/2016 às 08h30. Informações 
no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, 
das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital 
no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 12/02/2016. Adriana Estela 
Barbosa Assis – Pregoeira.

LICITAÇÃO 022/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2016
Objeto: exploração por concessão remunerada de uso de espaço público na 
Avenida Presidente Dutra, no bairro Capuchinhos, para instalação temporária 
e comercialização de bebidas e alimentos em lotes de barracas padronizadas 
nos tamanhos 2,5x5; 5x5 e 4x4, para a Micareta 2016. Tipo: Maior Oferta. 
Data: 16/03/2016 às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 
344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. 

de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 

14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 12/02/2016. Adriana 

Estela Barbosa Assis – Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 023/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 015/2016
Objeto: aquisição de kit material escolar destinado aos alunos da rede pública 
municipal de ensino, para o ano letivo de 2016. Tipo: Menor preço. Data: 
29/02/2016 às 08h30. Informações no Dpto de Licitação e Contratos, Av. 
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 
às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.
br. Feira de Santana, 12/02/2016. Oneide Silva Argolo – Pregoeira.

LICITAÇÃO 024/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 016/2016
Objeto: aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito. Tipo: Menor preço. Data: 26/02/2016 às 
14h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, 
Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 
3602 8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. Feira de Santana, 12/02/2016. 
Giselle Cristine de Góes Costa Botelho – Pregoeira.

LICITAÇÃO 025/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 017/2016
Objeto: contratação de empresa para aquisição de quentinhas com refrige-
rante e kit lanches para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Transporte Trânsito, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo: Menor preço. 
Data: 26/02/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. 
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. Feira de Santana, 
12/02/2016. Giselle Cristine de Góes Costa Botelho – Pregoeira.

LICITAÇÃO 026/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 018/2016
Objeto: contratação de empresa para prestar serviço de locação de toldos 
para atender as necessidades da SMTT, pelo período de 12 meses. Tipo: 
Menor preço. Data: 29/02/2016 às 14h30. Informações no Dpto. de Licitação e 
Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 
e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. 
Feira de Santana, 12/02/2016. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

LICITAÇÃO 027/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 019/2016
Objeto: contratação de empresa para implantação e manutenção do sistema 
WEB – ambiente de acesso público para registro de ocorrências de aciden-
tes de trânsito e sistema gerencial, com assistência técnica e treinamento, 
nas dependências da SMT. Tipo: Menor preço. Data: 29/02/2016 às 14h30. 
Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, 
nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 
8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. Feira de Santana, 12/02/2016. 
Mariane Jerusa das Neves – Pregoeira.

LICITAÇÃO 028/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 020/2016
Objeto: aquisição, com instalação de equipamentos de vídeo-monitoramento 
da sede da Superintendência Municipal de Trânsito. Tipo: Menor preço. Data: 
25/02/2016 às 14h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. 
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 
às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.bll.org.br. Feira de 
Santana, 12/02/2016. Mariane Jerusa das Neves – Pregoeira.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, representado pelo seu Exmº Sr. 
Prefeito José Ronaldo de Carvalho, tendo em vista o disposto nos autos do 
Processo Administrativo nº 062/DLC/2016, que concluiu pela necessidade 
de rescindir o contrato nº 600/2015/14C, firmado em 01/10/2015, com a em-
presa C.R.E CONSTRUTORA LTDA-ME, que tem por objeto a contratação 
de empresa de engenharia para reforma no imóvel onde funcionará a Casa 
do Trabalhador, na Av. Senhor dos Passos nº 158. Convênio MTE/SPPE/
CODEFAT 778827/2012, proveniente da licitação 244/2015 Tomada de Preço 
059/2015. Vem, de acordo com o quanto disposto art. 167, inciso XX e art. 
168, incisos I a XV, XX e XXI do artigo anterior, da Lei Estadual nº 9.433/05, 
bem como o parecer de n°124/PGM/16, resolve o contratante rescindir 
unilateralmente o contrato. FSA, 02/02/2016. José Ronaldo de Carvalho - 
Prefeito Municipal.
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O Banco Central (BC) 
espera recuperar, até setem-
bro deste ano R$ 6,97 bi-
lhões de grande devedores. 
Na lista elaborada pelo  BC 
constam instituições finan-
ceiras, corretoras de câm-
bio, empresas que fazem 
importação, times de fute-
bol, além de pessoas físicas. 
Ao todo, em dezembro de 
2015, o estoque de dívida 
ativa era estimado em R$ 
44,707 bilhões. “Em sua 
maioria, são multas apli-
cadas em razão de ilícitos 
cambiais, mediante regular 
processo administrativo 
sancionador, mas também 
de dívidas de maior valor 
provenientes de contratos 
celebrados no âmbito do 
Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Forta-
lecimento do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (Proer]”, 
explica o procurador-geral 
do BC Isaac Ferreira..

O Proer foi estabele-
cido em 1995 no intuito 
de recuperar instituições 
financeiras e evitar crise 
sistêmica. O programa vi-
gorou até 2001, quando foi 
promulgada a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que 
proibiu aportes de recursos 
públicos para recuperar 
bancos quebrados. A re-
cuperação de recursos faz 
parte do Projeto Grandes 
Devedores, lançado em 
2014, e vai até setembro de 
2016. Por meio dele, o BC 

Roque Sena

A EDUCAÇÃO PODE AJUDA-LO A 
TER ÊXITO NA VIDA

 
Todos nos, indistintamente, temos como preocu-

pação ser feliz na vida - obter sucesso e ter uma boa 
educação. Quem de nos já não se viu confrontado  com 
algum tipo de problema e teve aquela sensação de es-
tar se afogando em um caldeirão de agonia? Imagine 
quanto sofrimento poderia resultar se você lidasse de 
maneira errada com um desses problemas! Ninguém 
nasce com a capacidade de solucionar bem todos os 
problemas, tomando sempre decisões certas. É ai que 
entra a educação. Onde poderia obter uma educação 
que o prepare para enfrentar os problemas da vida?

Muitos jovens e idosos exaltam a importância 
de uma educação  acadêmica. Especialistas chegam 
a  dizer  que estão convencidos de que a pessoa sem  
grau universitário jamais achará um bom emprego. 
No entanto há certas necessidades humanas  que 
não podem ser preenchidas por simples realizações 
materiais. Por exemplo, será que o chamado ensino 
superior  ajuda você a ser um bom pai, ou boa mãe,  
bom marido ou boa esposa, ou ainda um bom amigo?  
Na verdade pessoas admiradas por suas façanhas in-
telectuais podem desenvolver traços de personalidade 
indesejáveis, fracassar na vida familiar ou até mesmo 
cometer suicídio.

 Muitos buscam  orientação ou educação  na reli-
gião, mas se decepcionam  por não receberem ajuda 
pratica para resolver seus problemas. Para exempli-
ficar, atentem para isso:  uma mulher  percebe após 
alguns anos que  ela e o marido  não poderiam mais  
viver juntos .Discutiam o tempo todo. Não conseguia 
fazê-lo parar de beber. Muitas vezes tinha que deixar 
os filhos menores  sozinhos  e sair à procura dele. Ela 
já estava esgotada emocionalmente. Varias vezes foi 
à igreja em busca de algo que a ajudasse achar uma 
solução.  Enfim nunca ouviu um conselho específico 
para a sua situação. As orações já não a satisfaziam.

 Pois bem, ela não encontrou uma solução e talvez 
tenha se decepcionado. Dessa forma muitos perdem  
confiança  na religião  como fonte de treinamento ou 
educação para ter êxito na vida. Ai vem o questiona-
mento -  que tipo de educação deve-se obter para con-
seguir ter êxito na vida? Qual a melhor educação?

Cerca de 7 bi deverão ser recuperados pelo BC

promoveu sistematização e 
priorização de ações em um 
universo de 4.078 processos 
de cobrança de empresas e 
pessoas físicas em situação 
de inadimplência com a 
autarquia.

O foco foram os 322 
maiores créditos devidos, 
dentro do total de créditos 
de R$ 42,7 bilhões. Desses 
maiores créditos devidos, 
o BC recuperou R$ 4,614 
bilhões entre setembro de 
2014 e dezembro de 2015. 
O dinheiro arrecadado pelo 
BC compõe o resultado con-
tábil semestral que é repas-
sado ao Tesouro Nacional. 
Os recursos permanecem no 
BC quando não constituem 
receita, ou seja, quando são 

resultado de restituição de 
valores desembolsados an-
teriormente pela autoridade 
monetária.

Conforme Isaac Fer-
reira  em 2015, foram feitas 
diligências destinadas à 
localização de devedores e 
bens, com a intensificação 
do acompanhamento dos 
créditos classificados como 
de recuperação possível 
ou provável. “A Procu-
radoria-Geral do Banco 
Central analisou estratégias 
de busca online de bens e 
devedores, criou um sis-
tema de faixas de créditos 
(ínfimo, pequeno, médio e 
grande), com providências 
e diligências obrigatórias e 
complementares”, explicou 

o procurador geral do BC.
Disse ainda que para 

concentrar esforços na 
recuperação de créditos 
viáveis, “processos con-
siderados como irrecupe-
ráveis foram analisados 
detidamente, o que acar-
retou o cancelamento de 
147 certidões de dívida 
ativa”. Dessa maneira, fo-
ram baixados do estoque 
de dívida ativa R$ 1,190 
bilhão. Ferreira concluiu 
afirmando que a cobrança 
extrajudicial mostrou-se 
eficiente na cobrança de 
valores ínfimos e peque-
nos, “contribuindo para a 
diminuição dos casos de 
cobrança encaminhados ao 
Poder Judiciário”.

A presidenta Dilma 
Rousseff sancionou a Lei nº 
13.256, que altera o Código 
de Processo Civil, para dis-
ciplinar o processo e o julga-
mento do recurso extraordi-
nário e do recurso especial. 
A lei foi publicada no Diário 
Oficial da União desta sexta-
feira (5). Uma das alterações 
envolve o artigo 12, que passa 
a vigorar com o seguinte tex-
to: “Os juízes e os tribunais 
atenderão, preferencialmente, 
à ordem cronológica de con-
clusão para proferir sentença 
ou acórdão”.

 Já o Artigo 153 passa a 
vigorar com o texto: “O escri-
vão ou o chefe de secretaria 
atenderá, preferencialmente, 

Sancionada lei que altera 
Código de Processo Civil 

à ordem cronológica de re-
cebimento para publicação 
e efetivação dos pronuncia-
mentos judiciais”. O texto 
traz de volta o mecanismo 
do duplo juízo de admissibi-
lidade dos recursos especiais, 
dirigidos ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), e dos 
recursos  extraordinários, que 
vão ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).Isso significa que 
avaliação da admissibilidade 
(quando é checado se estão 
sendo atendidos  requisitos 
necessários para o recebi-
mento dos recursos), deve ser 
feita primeiro pelos tribunais 
de segunda instância e só 
depois disse seguir para os 
tribunais superiores.

Já na segunda-feira dia 15 o garotão Cauan, filho do casal 
Mayana e Ricardo Rios completará 2 anos de idade. O 

evento será comemorado em família com bolo, refrigeran-
tes, brigadeiro e tudo que ele merece. Na foto Cauan e a 

princesa Ana Luiza prima do aniversariante.

Domingo festivo para Carla que completará idade nova e 
será homenageada pelo esposo Binho e os filhos Clarinha 
e Clebinho, a mãe Ana, a irmã Mayana e a cunhada Lua-

na. Parabéns para Carla de familiares, amigos 
e dos que fazem a Folha do Norte.

ANUNCIE 
JÁ!

(75) 3024-4208/3221-1120
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POESIAS 
 

A CHAVE DO SORRISO
 

Vou destrancar
teu sorriso
cordão de perola
cravado
em pedra bruta.

Vou invadir 
o teu hálito
de margaridas
espreguiçar
nos polens
da tua língua.
Vou aterrissar meu
sorriso no teu
semear gotas doces
de sangue
na aureola nua 
da tua boca.

Lita Passos (Angelita de Almeida Passos)
Do livro de poemas

Rosário de Lembranças

QUINTAIS DA INFANCIA

De quintais,  de saudades,
O carrossel da infância
Onde são vivas as raízes

Forró em meio ao Carnaval, e se a moda pega? Mas 
já pegou, e pegou em cheio! A apresentação do Dr. Ed e 
Banda em Plataforma, dia 9 deste mês, no Carnaval de 
Salvador, mostrou que o autentico forró nordestino com 
sanfona, zabumba e triangulo, e um natural reforço da 
guitarra e contrabaixo e páreo duro para a musica car-
navalesca. O recifense, que desde 1994 está em Feira de 
Santana e profissionalmente começou na musica em  2008 

Dr. Ed - show de forró no Carnaval
deu um show com o seu 
vozeirão bem “calibrado” e 
uma sanfona que  não deixa 
ninguém parado. A atração  
contratada pela Bahiatursa,  
agradou em cheio ao folião 
que pulou pra valer e ren-
deu mensagens como a de 
Josuel Calixto que batizou 
ED como “o nosso novo rei 
do baião”, ou do radialista 
de Salvador, Amauri Fer-
reira Delares “Esse é um 
dos melhores forrozeiros 
do Brasil !” E Carlinhos 
Brown “Esse bateu palmas 
e felicitou o forrozeiro 
“grande show” disse.

 Sebastiana, suces-
so popularizado por Jack-
son do Pandeiro, Comendo  
Vidro,  Vinvim, Casinha 
Branda, Só quero um xodó, 
De volta pro aconchego, 
Comadre Joana dentre ou-
tros hits da musica nordesti-
na,  fizeram o folião dançar 
o arrasta pé no Carnaval. 
Um detalhe importante 

lembrado pela produtora 
Ana Carolina, esposa 
de Ed, é que logo na 
terceira musica do 
show o som apresen-

tou uma pane e 
mesmo assim o 

publico conti-
nuou cantan-
do acom-
panhado a 
voz poten-

te do artista e 
no final, muitas 

fotografias e pedidos de 

autógrafos. “Foi extrema-
mente gratificante” diz 
o artista que já havia se 
apresentado  na Micareta 
de Feira de Santana no ano 
passado e deve repetir o 
show este ano. 

Com vários Cds  lan-
çados e a meta de produzir 
um trabalho com musicas 
inéditas para o final do ano 
Dr.Ed  tem agenda cheia 
durante toda a temporada. 
Dia 16 deste mês ele estará 
se apresentando  na cidade 
de Mairi, dia 17 em Piritiba. 
No dia 20 irá a cidade de 
Santa Terezinha no dia 2 
de março o show será nesta 
cidade, no Mercado de Arte 
Popular (MAP). Também 
em março o destino do dr. 
Ed e Banda  será o estado 
de Tocantins. Lá estão con-
firmados quatro shows.  Dia 
12 de abril porteira aberta 
para o forró nordestino em 

show internacional na cida-
de de Salvador. Logo terão 
inicio em Feira de Santana 
os “Ensaios do Dr. Ed” e 
ai “o couro vai comer” nos 

preparativos para o período 
junino quando a banda deve 
enfrentar uma maratona de 
apresentações em varias 
cidades baianas.

Seiva, combustível...

No tempo, o carrossel voa!
Acenando janelas
Seguindo a rota
No eixo do destino

Nos varais dos quintais
Flutuam infernos
Flutuam céus 
Vibração presente.

 
PRESENÇA DE DEUS

Não é só nos templos
Que Deus se encontra,
Mas, sim, no coração 
De cada pessoa
Que lhe tem amor
Quando esses corações
Estão vibrando
Apaixonadamente 
Juntos
Pala adoração
Em algum lugar
E em seu Santo Nome,
Então, ai se encontra
A presença inconteste
Do Deus vivo
Entre nós!

Neuza Brito Carneiro.
Do livro Espantos e Esperanças

Dr. Ed, Ana Carolina e a filha Maria Cecília.

Confraternizações 
de final de ano, 
sindicatos, 
organizações 
comunitárias, 
comércio em geral 
contrate 
Rudy Rossi. 
Contato - (75) 
99146-8920
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Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“CORRIDA”
O Carnaval sempre serviu  de divisor de época para os 

candidatos a  cargos eletivos se declararem  e começarem  
a  arrumar seus  grupos para coligações etc. Sendo assim,  
a partir dessa quinta feira(11) começou a corrida pelas  ca-
deiras de prefeitos e de vereadores  na Bahia. Em Feira  de 
Santana,certo mesmo é  José Ronaldo como candidato à ree-
leição. A oposição é  que é uma  grande interrogação,porque 
até mesmo o candidato do PT, Zé Neto, não se declarou 
firmemente candidato,mesmo  após o governador Ruy Costa 
dizer que ele é o candidato do governo. Colbert Filho que  
há algum tempo chegou a  dizer e depois desdizer que seria 
candidato(PMDB),  não tem  demonstrado “apetite para 
tal”. Sérgio Carneiro  que sempre sonhou com a cadeira de 
alcáide municipal, hoje está “laçado” por José Ronaldo   e 
certamente não vai desgostar aquele a  quem recentemente 
ele o chamou de seu grande  líder. Ângelo Almeida(PSB)  
que  até bem pouco tempo se manifestava interessado em  
brigar pela cadeira, já admite que tanto ele  como ser Celso 
Pereira  poderá ser o escolhido pelo partido comandado por 
Lídice da Mata.O Irmão Lázaro também se mostra interes-
sado no paço municipal,certamente confiado na comunidade 
evangélica que também é mirada pelo deputado José de Ari-
matéia e ninguém pode prever se os votos dos evangélicos 
seriam suficientes para  botar um representante na prefeitura. 
o PSOL deve ter um nome femeninio na disputa;talvez para 
marcar território.Se as oposições quiserem fazer a tentativa 
de levar a eleição para segundo turno,que comecem cedo  a  
se unir  para ter  alguma chance  de vencer uma “corrida”  
onde o principal “corredor” larga na frente com uma dis-
tância muito grande,porque tem  “a  caneta na mão, a chave 
do cofre e o diário oficial”.

Radicado no Rio de 
Janeiro há 38 anos, ele faz 
parte de uma geração de 
artistas que surgiu em Feira 
de Santana entre as décadas 
de 60 e 70 revelando dentre 
outros Cescé, Israel Exal-
to, Jurandir da Feira, Zé 
Carlos, Zequinha de Abril, 
Hélio Maynart,  Jacaré,  en-
fim uma plêiade de valores 
muitos dos quais já não es-
tão fisicamente entre nós e 
outros atuando fora de Feira 
de Santana. Cacau da Bahia 
(Antônio Carlos Freitas) 
ainda garoto demonstrava 

Cacau da Bahia reencontra a princesa
enorme intimidade com a 
música, compondo, tocando 
violão e cantando. Voz me-
lodiosa e afinadíssima che-
gou a fazer parte de alguns 
grupos musicais, dentre eles 
o IsraelStones, liderado por 
Israel Exalto.

Assim como outros 
jovens valores ele foi para o 
Rio de Janeiro em busca de 
um palco maior para o seu 
trabalho e por lá ficou, com 
vindas esporádicas à cidade 
princesa, onde moram fami-
liares.  Na semana passada 
ele fez uma dessas viagens e 

aqui além do carinho da fa-
mília foi recepcionado pelo 
comunicador, cantor e dono 
das bandas Capim Molhado 
e Santa Fé, Antônio Carlos 
Cerqueira que, com a sua 
habitual cordialidade e ge-
nerosidade,  ciceroneou o 
artista na cidade.

Versátil ,  Cacau da 
Bahia transita com facili-
dade pelos mais distintos 
gêneros musicais, como 
interprete e compositor. 
Essas qualidades garantem-
lhe permanente agenda de 
apresentações em casas 

noturnas, bares e similares 
no Rio de Janeiro, sempre 
com ótimo público. Vários 
CDs lançados e musicas de 
sucesso como: Na Levada 
do Axé, A dança da Vampira 
Caipira, O Conde Deu, Olha 
a Banda da Nega todas na 
pegada do autentico axé, e 
Lua Bonita, um xote den-
goso de letra agradável e 
pegajosa, muito executado 
em emissoras de radio.

Além do Cd com15 
musicas de sua autoria, 
Cacau da Bahia já lançou 
outros discos na pele de 
interprete, cantando parte 
do seu grande repertorio ro-
mântico: Sá Marina, Deixa 
eu te amar, Mal acostumado, 
Amantes,  Poxa, Mania de 
você, Na rua, na chuva na 
fazenda, Saigon, Dia de 
Domingo, As rosas não fa-
lam, Chove chuva, Mas que 
nada, e tantos hits que foram 
exaustivamente tocados nos 
quatro cantos do país. Em 
Feira lembrar os tempos 
do Engenho Velho,  Feira 
Tênis Clube e de colegas da 
época é obrigatório. Ai vem 
o saudosismo, mas a certeza 
de que houve conquistas 
importantes nessa trajetória, 
deixa-o feliz, principalmen-
te ao sentir que Feira de 
Santana não lhe esqueceu, 
e continua “formoso e ben-
dita”, como disse no Hino à 
Feira, a poetisa Georgina de 
Mello Erismann.

Cintia Portugal

ESTACIONAR: PERNAS
Sabemos, tudo tem seu tempo, mas no momen-

to, o que realmente queremos é tomá-lo, desfrutá-
lo, todo, de uma só vez, e se possível sem piscar, 
sem pensar... este é o nosso tempo, não é mesmo? Já 
chegamos nele com reservas feitas no nosso nome, 
e nem contem as estrelas, são todas nossas. Nada 
mais louco ou natural, não que pensemos errado: 
o tempo é tecido de agoras. Diante da tela a pro-
gramação desagrada. Pernas? Sim, ficou bem mais 
fácil desligar a tevê com o controle nas mãos. 

Neste exato momento...  estou tentando cortar as 
raízes que me impedem de caminhar. Aqui mesmo 
fincada, e trazendo à lembrança Tibério (Tarcísio 
Meira): personagem, imaginado por Ricardo Li-
nhares para a nova versão de ‘Saramandaia’, nela, 
em quase todas as cenas, o encontramos sentado 
numa cadeira, ali, cria raízes de tanto ficar dentro de 
casa. Quem sabe eu também vire uma árvore como 
o personagem, e comece a incomodar. Já livre das 
amarras e pensando: pernas pra quê te quero?

  Um passo aqui outro ali, imaginando tempos: 
o andar está ficando arrastado... pernas, as ruas já 
não se dobram por vocês, as vias, então, essas vão 
passar por cima. Talvez, a SAMU, ainda pare o 
trânsito... nem sei se vai valer a pena o esforço para 
juntar os pedaços. Caminhemos por entre troncos e 
barrancos, barracos. Cruzamos com pernas apres-
sadas: é tarde! É tarde... nem reparamos mais nas 
vitrines de sapatos.

Caminhar no hoje parece interrogar-nos: senti-
dos para quê? Membros inferiores, como circular 

por entre os carros atrevidos, por entre pernas que 
devoram as pistas? 

Mais um cenário aparece, é o progresso e a 
lembrança dos sofanáticos avançando. Nas ruas, 
cenas de casas, estabelecimentos comerciais, abri-
gos, feiras correm com os nossos olhos, cortinas de 
fumaça, e elas, as pernas de borracha. A metrópole 
se encanta, cai aos seus pés, e como não as preferir? 
A palavra de ordem é: estacionar. 

A cidade se rendeu ao charme das sedutoras 
câmaras de ar e acelerou a providência: o chão 
engoliu as árvores, os flamboyants, os cinemas Íris, 
Timbira e outros, no hoje, os cines dos shoppings 
vibram. Casarões antigos, clubes jogados aos seus 
pés: abram alas às pernas de borracha, passando, 
nas vagas do agora. 

Estacionamentos ávidos, vendedores clamam, 
lojas arregalam as vistas, em especial as casas de 
peças automotoras, postos de combustíveis: bebam 
à vontade. Lembremos, são duas, quatro, oito per-
nas de parar o trânsito, e ainda podemos trocá-las 
quando quisermos, talvez, recauchutá-las, pronto 
novinhas, com alguns quilômetros rodados... e 
quem se importa: rodemos! 

As ruas imploram: venham, deixem suas mar-
cas. Ah! Pernas de borracha... apreciemos suas 
curvas, freios, aceleração, desvios, peso, rapidez, 
agilidade, ousadia, irreverência, sofisticação, ver-
dadeiras máquinas mortíferas. 

Arrasam. Em Feira de Santana, não poderia 
ser diferente, andar para quê? Míseras pernas de 
carne e osso: músculos condenados a desaparece-
rem, ossos candidatos à osteoporose, artrites. Os 
estacionamentos são os  shoppings do presente, 
breve, quem sabe terão ar condicionado. Cheias, 
vazias, provavelmente, o sonho de consumo das 
pernas de borracha seria ficar para sempre nele, 
estacionadas. Ar daqui ar dali... Calibradas. Pernas 
para quê te quero?

Durante visita a esta cidade no final de 
semana passado Cacau da Bahia esteve no 

Programa Linha Direta da Rádio Sociedade 
de Feira no qual foi entreveistado longamente 
pelos apresentadores Fernando Moreira e Luiz 
Santos. Cacau falou sobre sua carreira inicia-
da em Feira na década de 60 e a sua trajetória 
no Rio de Janeiro onde permanece até hoje e 

tem um bom público em todos os shows e apre-
sentações que realiza.Cacau da Bahia e o comunicador Antonio Carlos Cerqueira, 

uma amizade que se renova a cada encontro.
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Por  Dimas Oliveira

Thriller com atriz brasileira no elenco
 
Baseado njo anti-herói não convencional 

da Marvel Comics, “Deadpool”, de Tim Mil-
ler, é a principal novidade pós-Carnaval no 
Orient Cinemas Boulevard, desde quinta-feira, 
11, em lançamento nacional.

Conta a história da origem do ex-agente 
das Forças Especiais que se tornou o merce-
nário Wade Wilson. Depois de ser submetido 
a um desonesto experimento que o deixa com 
poderes de cura acelerada, ele adota o alter ego 
de Deadpool. Armado com novas habilidades 

“Tributo a Val do Im-
pério” com este samba-
enredo de autoria de Val da 
Conceição, em homenagem 
a seu pai Edvaldo Lago 
dos Santos, falecido no 
ano passado, a Escola de 
Samba Império Feirense 
desfilará este ano na Mica-
reta buscando a vitória para 
oferecer ao seu grande lí-
der, que deixou um enorme 
vazio entre os micaretescos 
e desportistas. Além da sua 
profunda ligação com o 
samba e de bom cantor, Val 
tornou-se conhecido ante-
riormente  como jogador 
de futebol, tendo atuado 
muito tempo no Botafogo 
local, na época dirigido 
pelo desportista  Manoel 
de Emília ( Manoel Fausto 
dos Santos).

 Val atuava com a mes-
ma qualidade e habilidade 

como goleiro centroavante 
e ponta-esquerda em um 
time que tinha talentos 
como Antônio Chimbi-

“Tributo a  Val do Imperio” 
nha, Roque, Lindu, Fiinho, 
Russo, Jairinho, Tonho de 
Fessô, Louro Capagato, 
Roque do Tênis e tantos 
outros. Deixando o futebol 
dedicou-se mais ao samba 
e graças a ele entre 1993 até 
2010, o Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Império 
Feirense realizou excelen-
tes desfiles, sempre figu-
rando entre as primeiras do 
grupo especial, com maior 
destaque nos anos de 2000, 
2007,2009 e 2010, conquis-
tando o primeiro, segundo 
e terceiro lugares. .

Devido dificuldades 
financeiras e falta de apoio 
da comunidade, contando 
apenas com uma ajuda de 
custo repassada pela prefei-
tura municipal e com o seu 
baluarte passando por um 
grave problema de saúde 
em 2010, após obter o 2º 

lugar na micareta, o Impé-
rio Feirense deixou de ser 
escola de samba  passado 
para a categoria de bloco 

afro. Surgiu o Movimento 
de Cultura Afro Império 
Africano e com isso alguns 
membros se afastaram. 
Durante o período de 2011 
á 2015 o Império Africano 
participou da festa, como 

forma de manter  a chama 
que surgiu  na década de 50 
com o “Mestre Pepedro” e 
foi mantida pelo “Mestre 
Val do Império”.

Em junho de 2015, 
após lutar bravamente o 
elegante e garboso porta-
estandarte da década de 
50,  Mestre Val do Império 
foi vencido pelo câncer, 
depois de quatro anos de 
batalha, por certo juntando-
se a inesquecíveis sambis-
tas e sambadores como: 
Manoel de Emília, Mãe 

Socorro, mestre Lindú, 
Mitota, Zefó, Coleirinho da 
Bahia, Amâncio da Bahia, 
mestre Kêu, mestre Bene-
dito, Miliano ( Lourival 
Ferreira), Everaldo, Clóvis 
da Marquês de Sapucai.  

Diretores do bloco afro e 
antigos componentes da es-
cola de samba, como justo 
preito ao eterno baluarte do 
samba feirense, resolveram 
então  que era o momento 
do retorno do Grêmio Re-
creativo Escola de Samba 
Império Feirense. Assim 
este ano a entidade  voltará 
a avenida e desfilará no 
grupo único das escolas de 
samba na micareta de Feira 
de Santana.

O samba-enredo que 
marcará o retorno da  Im-

pério Feirense será em 
homenagem a Edivaldo 
Lago dos Santos o “Mestre 
Val do Império”. Idealizado 
pela família e escrito pelo 
seu filho e herdeiro cultural 

Valmilton Santos (Val da 
Conceição) sob o crivo da 
matriarca da família Dona 
Dete (Hildete Pereira San-
tos) eis o samba-enredo da 
Império: 

Chorar pra quê,pra quê chorar
Se a saudade é o que fica,O império dá essa dica
é Val porrete que hoje vamos celebrar.

Chorar pra quê,pra quê chorar
Se a saudade é o que fica,O império dá essa dica
é Val porrete que hoje vamos celebrar.

Sorrir,é o segredo da felicidade
Sambar,é o caminho pra eternidade
Saudade,sete letras que fazem lembrar
E o Império a desfilar,nessa noite de alegria
Vejam,quanta emoção pra essa gente
É Val do Império eternamente,sua vida eu vou cantar 
lá,lá,láiá
Vejam,quanta emoção pra essa gente
É Val do Império eternamente,sua vida eu vou cantar.

Nas Baraúnas,ele nasceu
Porta-estandarte,ele se tornou
Cantor de rádio,ele cresceu
E até a guarda,ele comandou
Como alfaiate,ele venceu
Samba de breque,ele já cantou
Rio de Janeiro,ele conheceu,no Botafogo ele já jogou.
Nas Baraúnas,ele nasceu
Porta-estandarte,ele se tornou
Cantor de rádio,ele cresceu
E até a guarda,ele comandou.

Vida quase octogenária,bem vivida nos cultos de fé
Religiosamente sua benção,era Senhor do Bonfim e 
Oxalá no candomblé
O samba...que sempre foi sua maior paixão
Era Império Feirense de coração
Com seus enredos fascinantes
Exibia sorriso brilhante,que agora relembrante
Na avenida faz chorar,lá,lá,laiá
Neto de escravos brasileiros,esse nobre batuqueiro
Que hoje vamos homenagear.
(Chorar)

Chorar pra quê,pra quê chorar
Se a saudade é o que fica,O império dá essa dica
é Val porrete que hoje vamos celebrar.

e um senso de humor negro e distorcido, ele per-
segue o homem que quase destruiu sua vida.

O thriller de ficção-científica tem ação e 
aventura. Por conter cenas de sexo e nudez, o 
filme não é recomendado para menores de 16 
anos. Nascida no Rio de Janeiro, mas sem ter 
atuado no Brasil, a atriz Morena Baccarin está 
no filme. Em “X-Men Origens: Wolverine”, de 
2009, o personagem aparece, interpretado pelo 
mesmo Ryan Reynolds.

Outra novidade é a comédia - está mais para 
comediota - brasileira “Um Suburbano Sortu-
do”, de Roberto Santucci e Marcelo Antunez, 
comRodrigo Sant’Anna, Carol Castro, Stepan 
Nercessian e Claudia Alencar. 

O thriller dramático “O Regresso” (The Re-
venant), de Alejandro González Iñarritu, com 
12 indicações ao Oscar da Academia de Artes 

e Ciências Cinematográficas de Hollywood, 
incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Me-
lhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Ator 
Coadjuvante (Tom Hardy), entra em segunda 
semana. Continua com cópia legendada na úl-
tima sessão. O filme ganhou o Globo de Ouro 
nas categorias de Filme, Diretor e Ator.

 Em terceira semana, “Os Dez Mandamen-
tos - O Filme”, que continua atraindo grande 
público para a maior do Multiplex, com 261 
lugares. O filme conta a épica e emocionante 
saga de Moisés, que cobre mais de 100 anos 
de história e adapta livremente quatro livros 
da Bíblia - Êxodo, Levítico, Números e Deu-
teronômio.

Outra continuação é “Snoopy & Charlie 
Brown: Peanuts: O Filme”, que chega à quinta 
semana.

Val da Conceição autor do samba enredo.

Val será homenageado pela Império Feirense.
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Rádio

Interessante como alguns profissionais do radio de 
afastam da atividade e continua vivos na imaginação do 

publico. É o caso de Antônio Carlos  Cerqueira, há muito 
tempo fora do radio, mas reconhecido e tratado com 

carinho e respeito onde chega. Antônio Carlos marcou na 
Rádio Sociedade principalmente com o Musical Dentro 
da Noite,  ganhando o cognome de “professor do amor” 
pelas suas mensagens e belíssima voz. Ex-cantor ele co-

manda as bandas Capim Molhado e Santa Fé, além de ter 
atividades na pecuária.

Uma das mais expres-
sivas cantoras de samba 
do país, Leci Brandão 
(Leci Brandão da Silva) 
carioca nascida em 1944, 
começou a carreira no 
início da década de 1970, 
tornando-se a primeira 
mulher a participar da 
ala de compositores da 
Mangueira. Ao longo de 
sua carreira, gravou 20 
elepês e três compactos. 
[1] Participou do Festival 
MPB-Shell promovido 
pela Rede Globo, em 
1980, com a música Essa 
tal criatura. Em 1985, 
gravou Isso é fundo de 
quintal. Durante o Car-
naval de 1995, foi a in-
térprete da Acadêmicos 
de Santa Cruz

Leci atuou na te-
lenovela Xica da Silva 
da TV Manchete, como 
Severina.[2] Em 2008, 
participou do clipe do 
Dia de Fazer a Diferen-
ça da Rede Record em 
parceria com o Instituto 
Ressoar.[3] No carnaval 
2012, foi homenageada 
pela escola de samba 
Acadêmicos do Tatuapé.

Leny Eversong, a maior cantora brasileira acabou no ostracismo
Hilda Campos So-

ares da Silva, possivel-
mente ninguém jamais 
ouviu falar nesse nome 
no meio artístico nacio-
nal e com muita razão. 
Mas Leny Eversong, a 
loura, alta e de corpo 
cheio, tanto como a sua 
poderosa voz, é consi-
derada até hoje a melhor 
cantora brasileira de to-
dos os tempos. Natural 
da cidade de Santos, São 
Paulo, ela começou a 

cantar aos 12 anos con-
tratada pela Radio Clube 
de Santos, como um 
verdadeiro fenômeno. 
Falava fluentemente o 
francês e o inglês, de tal 
modo que com o nome 
de Leny Eversong, todos 
acreditavam que ela era 
estrangeira, talvez sueca 
ou alemã.

Em 1937 já na capital 
de São Paulo foi crooner 
das melhores boates e 
excursionou na Argenti-
na com enorme sucesso. 
Nos anos 50 voltou a 

cantar em português 
gravou um elepê 
cantando em vá-
rios idiomas cujo 
maior sucesso foi 
a musica Jezebel, 
onde ela explora-
va bem a sua voz 
potente em notáveis 

graves e agudos. Em 

1955 na inauguração 
da Radio Mundial seu 
sucesso foi estrondoso. 
No final da década de 
50 foi excursionar nos 
Estados Unidos e teve a 
oportunidade de gravar 
o disco “Leny Eversong 
nos Estados Unidos” 
com a Orquestra de Neal 
Hefti. Apresentando-se 
no famoso programa de 
televisão de Ed Sulli-
van, onde gravou com 
Elvis Presley, o publico 
a aplaudiu de pé demo-
radamente ao final da 
interpretação do mambo 
El Cumbanchero. Tinha 
uma voz tão potente que 
cantando sem micro-
fone, fez estremecer as 
colunas do auditório da 
emissora de televisão 
norte-americana.

Depois  real i -
zou uma demorada 

excursão á 
Europa e 
três grades 
t empora -
das em Las 

Vegas, Esta-
dos Unidos. Foi 

uma cantora que pela 
sua aparência física, lou-
ra, grande e gorda, não 
se  quadrava no padrão 
brasileiro, não supe-
rando em fama Ângela 
Maria, considerada a 
melhor cantora brasilei-
ra ou Dalva de Oliveira, 
mas no exterior foi a 

melhor representante 
em todos os tempos. 
Em duas oportunidades 
foi eleita “A melhor 
cantora americana em 
países europeus” titulo 
jamais obtido por outra 
brasileira.

Até os anos 70 Leny 
continuava uma diva de 
sucesso onde se apresen-
tasse inclusive com um 
grande show no Cane-
cão, Rio de Janeiro, mas 
veio um período terrível 
na vida da artista. Uma 
noite o marido dela saiu 
para comprar cigarros e 
nunca mais voltou. Era a 
época da ditadura militar 
e confundindo com um 
“subversivo” ele desa-
pareceu para sempre. Ela 
desesperada abandonou 
a vida artística. Os mi-
lhões que ela ganhou 
em inúmeras excursões 
e que estavam em conta 
conjunta com o  marido 
foram bloqueados pelo 
banco. Sem recursos 
passou a morar em ca-
sas de parentes. Leny, 
incomparável cantora 
brasileira morreu no os-
tracismo em 1984, aos 
64 anos de idade hiper-
tensa, com problemas 
cardíacos e diabetes e 
amargurada pelo desa-
parecimento do marido, 
cujo motivo ela nunca 
soube e só foi conhecido 
após a sua morte.

Leci Brandão, samba, novela e política 
[4] Atualmente, além 
de se dedicar à carreira 
musical, é membro do 
Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade 
Racial e do Conselho 
Nacional dos Direitos 
da Mulher. Desde 2003 
também vem exercendo 
a função de comentarista 
dos desfiles de esco-
las de samba do Grupo 
Especial de São Paulo, 
pela Rede Globo, sen-
do considerada uma as 
mais abalizadas nessa 
atividade.

Em fevereiro de 
2010, Leci Brandão fi-
liou-se ao Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB)  
candidatando-se ao car-
go de Deputada Estadual 
pelo estado de São Pau-
lo, tendo sido eleita com 
mais de 85 mil votos e 
concentrou  sua atuação 
no Legislativo paulista  
em projetos de inclusão 
de negros nas universi-
dades, no respeito à Lei 
Maria da Penha, defesa 
dos professores,  comba-
te à intolerância religiosa 
e à homofobia. 

De volta das férias, retomou o comando do programa Nas 
Ruas e na Policia, das 10 às 11 horas na Radio Sociedade 

de Feira, o repórter Aldo Mattos, idealizador e realiza-
dor do programa que já tem  uma década no ar e grande 
audiência em toda a região. Natural de São Domingos, 

na região    sisaleira,  Adroaldo de Matos começou como 
repórter esportivo optando, tempos depois, pela área 

policial, talvez por ser mais perigosa e interessante, assim 
atraindo-o. Vez em quando ele aparece em uma jornada 

esportiva, mas em primeiro plano está Nas Ruas e na 
Policia que, durante sua ausência, foi bem apresentado 

pelo repórter Messias  Teles.

 Gildarte Ramos destacado radialista feirense também 
ator, ultimamente fora do microfone mas atuando ainda 

na área comercial. Gildarte foi um dos melhores 
locutores comerciais e animadores entre os anos 60 e 80.
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Feira de Santana, 11 de Fevereiro de 2016

Esclarecimentos e proposta sobre a reserva de carga 
horária para professor na rede municipal 

A Prefeitura de Feira de Santana foi notificada, por ofício, através da dire-
ção local da APLB, que a rede municipal pode não iniciar o ano letivo 2016, 
caso a administração não atenda a uma reivindicação específica, conforme o 
documento: a reserva de carga horária para os professores que atuam nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Para que a sociedade 
seja devidamente informada, apresentamos esclarecimentos sobre o assunto. 

O Poder Executivo criou, em 15 de maio de 2014, conforme decreto de 
nº 9.234/2014,  

Comissão Especial para tratar da Implantação da “Lei do Piso” na Rede 
Municipal de Ensino do 

Município de Feira de Santana, a qual dispõe também sobre a redução 
de carga horária, matéria prevista em lei federal.  Importante observar que o 
grupo de trabalho contou com a participação de representantes da APLB. 

Realizado pelo período de seis meses, o estudo indica um quadro de pro-
funda reflexão para que se possa partir para a aplicação da medida, sem ferir 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para despesas com 
pessoal.

1. Necessidade de contratação de 610 novos professores, para atender a 
demanda de maneira imediata e de uma só vez.

2. Aumento na folha de pagamento em 20% por cento, que sairia de R$ 
146.758.970,39 para 168.756.397,85 anualmente. 

3. Além desses números, nos próximos três anos 697 professores estarão 

aptos a solicitar aposentadoria na rede municipal de ensino, fato que implicará 
na reposição desses docentes e, conseqüentemente, em aumento de despesa 
de pessoal. 

Por outro lado, a Prefeitura de Feira de Santana aplica, atualmente, cerca 
de 90% dos recursos oriundos do Fundo de Valorização da Educação Básica 
(Fundeb) na folha de pagamento dos profissionais da Educação. Somente nos 
últimos três anos, a Secretaria de Educação convocou 490 professores con-
cursados para compor o quadro docente. 

Um detalhe importante: Professores do Ensino Fundamental I e da Edu-
cação Infantil recebem 15% de gratificação para realização de planejamento 
de suas atividades pedagógicas fora do horário de trabalho. Por sua vez, os 
professores que atuam no Ensino Fundamental II já dispõem de reserva de 
carga horária. 

A administração de Feira de Santana está disposta a dialogar e encontrar 
caminhos para enfrentar as dificuldades econômicas conhecidas do atual ce-
nário e buscar a implantação da reserva de carga horária para os professores 
da rede municipal. Nessa direção, a Secretaria de Educação apresentou, em 
2015, proposta de aplicação gradativa da medida. 

Lamentavelmente, a sugestão foi recusada pela direção da entidade, que 
se mantém intransigente no propósito de mudança imediata e integral.

Para melhor compreensão dos fatos, é importante considerar que o minu-
cioso estudo, realizado pela comissão da qual a APLB fez parte, foi apresentado 
e analisado também pelo Ministério Público.

Em audiência realizada no Ministério Público em 1º de julho de 2015, a 
pedido da própria APLB, a Promotoria propôs, e a APLB acatou, que a enti-
dade realizasse outro estudo para estabelecer comparativo com o que foi feito 
pela Comissão Especial. Porém, até a presente data a Secretaria de Educação 
desconhece a concretização do estudo por parte da diretoria da APLB. E no 
segundo semestre de 2015, a Secretaria de Educação foi comunicada que a 
APLB retirou a representação que tratava do assunto.

No Brasil, em um universo de mais de 5.500, são poucos os municípios 
que conseguiram aplicar a reserva de carga horária para todos os professores. 
A Prefeitura de Feira de Santana quer implantar a medida. Para isto se dispõe 
a sentar à mesa de negociações e alcançar uma solução. O Governo Municipal 
reitera, assim, o desejo de se unir aos professores no esforço para ampliar os 
avanços na  educação das nossas crianças e adolescentes. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

A Secretaria de Saú-
de de Feira de Santana 
está unida ao Exército 
Brasileiro na luta con-
tra o mosquito aedes 
aegypti, transmissor 
da zika, chikungunya 
e dengue. Ontem uma 
capacitação para os sol-
dados envolvidos no 
trabalho foi realizada 
no 35º Batalhão de In-
fantaria. A palestra foi 
ministrada pela bióloga 
Cintia Sacramento, da 
Vigilância Epidemioló-
gica do município e o 
coordenador do Centro 
de Endemias, Edilson 
José. “O trabalho con-
junto só vai somar. Se-
rão visitados em torno 
de 364 mil imóveis até o 
dia 29 de fevereiro”, ex-
plicou o coordenador do 
Centro de Endemias.

Os trabalhos terão 
andamento quando 840 
militares deverão traba-
lhar na conscientização, 
esclarecimento e mo-
tivação da população 
feirense, com visitação 
a residências e estabe-
lecimentos comerciais, 
quanto aos procedimen-
tos para evitar focos do 
mosquito, por meio de 
panfletos educativos. 

Ao contrário de anos 
anteriores, a validação do 
cartão que garante a gratui-
dade no sistema de transporte 
de passageiros de Feira de 
Santana a deficientes físicos, 
auditivos, visuais e mentais – 
nas suas diversas formas, está 
sendo feita imediatamente 
após a sua emissão. Tam-
bém tem direito à gratuidade 
estudantes excepcionais e 
renais crônicos que fazem 
hemodiálise no município.O 
cadastramento e recadastra-
mento para o cartão social, 
que é anual, começou on-
tem na Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito 
(SMTT), próximo ao Boule-
vard Shopping, no Caseb, que 
emitiu cerca de 200 cartões, 
e será encerrado no dia 30 
de junho. Este benefício está 
previsto na Lei Municipal 
2.397/2003. O atendimento 
será pela manhã.

O secretário Pedro Bo-
aventura disse que a meta é 
que todos os dias entre 150 e 
200 cartões sejam emitidos. 
“Não há necessidade de cor-
reria porque o prazo é bem 

Exército entra em campo contra o  aedes

“Começamos o traba-
lho dentro do quartel, 
vasculhando as áreas 
internas e eliminando 
qualquer possível foco 
desse mosquito, pois 
até uma simples tampa 
de garrafa pode ser uma 
área de reprodução”, in-
formou o Coronel Clau-
dio Eduardo Bouças.

Entre 15 e 18 de 
fevereiro, serão realiza-
das ações de vistoria de 
residências e colocação 
de larvicida para a erra-
dicação de focos e proli-
feração do mosquito nas 
áreas urbanas de Feira 

de Santana. este traba-
lho será realizado por 80 
militares acompanhan-
do a equipe da Secre-
taria de Saúde na visita 
às residências. Entre os 
bairros visitados, estão 
os que possuem maior 
incidência do mosquito, 
a exemplo do: George 
Américo, Cidade Nova, 
Santa Mônica, Feira X, 
Jardim Acácia, Barro-
quinha, Centro, João 
Paulo, Parque Lagoa 
Subaé, Lagoa Salgada, 
Parque Tamandari e 
Santo Antônio dos Pra-
zeres.

Além dessas ações, 
o 35º BI disponibiliza 
militares para visitar es-
colas, explicando como 
deve ser o combate ao 
mosquito Aedes Ae-
gypti. “Qualquer escola 
que tiver interesse em 
explicar aos seus alunos 
como deve ser feito o 
trabalho de conscienti-
zação em casa, na rua 
onde mora e no próprio 
ambiente de ensino, 
pode nos procurar”, afir-
ma o Coronel Claudio. 
O telefone para contato 
do 35º BI é o 3603-
7900.

SMTT agiliza emissão de 
cartões de gratuidade

longo e da para que todos 
se recadastrem ou se cadas-
trem”. Ele ainda disse que foi 
montada uma estrutura para 
que os beneficiários fiquem 
bem acomodados.Alguns 
casos, o acompanhante tem 
direito à gratuidade – desde 
que indicado no laudo médi-
co expedido. Os interessados 
devem apresentar, além do 
referido laudo, comprovan-
te de residência atualizado, 
bem como documento de 
identidade. Outro ponto é 
que as pessoas observem 
quem tem direito a este tipo 
de gratuidade.

Dona Helenita Cerquei-
ra Nascimento disse que 
ficou satisfeita com o tempo 
que esperou para ser atendi-
da. “Demorou pouco mais 
de meia-hora e o pessoal 
foi muito gentil”. E ficou 
contente ao ser informada 
de que já podia usar o cartão. 
“Isto nunca aconteceu. Antes 
demorava alguns dias para 
que nós pudessemos usar. 
Já vou voltar para casa de 
ônibus”. Ela mora no Campo 
do Gado Novo.


