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MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO GOVERNO

Lei da zabumba 
será discutida 

por forrozeiros.

Uma área de 100 tare-
fas, entre o contorno da Es-
trada do Feijão e a BR-116/
Sul, propriedade de  Hilde-
brando Pinho, foi escolhida 
para o campus da Universi-

Segurança, habitação, 
educação e agricul-
tura, itens da maior 

importância para a população, 
seja urbana ou rural, foram 
comtemplados pelo governo do 
estado  segunda-feira, durante  
visita do governador  Rui Costa  
a esta cidade. Na parte da ma-
nhã, no pátio do Departamento 
de Infraestrutura e Transportes 
da Bahia (DERBA),o governa-
dor entregou 30 novas viaturas 
para a Polícia Militar, para. 
“apoiar e estimular os traba-
lhos dos policiais militares”. 
Também foram entregues sete 
caminhões-baú, nove moto-
cicletas, um kit fruticultura 

e 27 tratores agrícolas com 
implementos, para cooperati-
vas e associações de pequenos 
produtores além de 63 moto-
cicletas por meio do Programa 
Bahia Produtiva. 

O governador Rui Costa 
também entregou 17 ônibus 
escolares para ajudar as pre-
feituras de 11 municípios no 
transporte de alunos da zona 
rural com mais conforto e se-
gurança. No período da tarde, 
o governador inaugurou um 
residencial do Minha Casa, 
Minha Vida, com 996 unidades 
habitacionais, beneficiando 
aproximadamente  3,9 mil pes-
soas. VARIEDAES. Pagina 3.

A prefeitura local 
anuncia para os próximos 
30 dias a conclusão e en-
trega da avenida Ayrton 
Senna, no bairro Manga-
beira, que vai se tornar 
importante via de acesso 
para a zona leste da cida-
de. A pavimentação asfál-
tica bem como as redes de 
drenagem e de iluminação 
publica  já estão prontas 
restando a conclusão  do 
piso do canteiro central e 
outros serviços  de menor  
monta. No dia 7 o prefei-
to Ronaldo de Carvalho 
visitou o local. VARIE-
DADES. Pagina 3.

Avenida está quase pronta 

UFRB define área de campus
dade Federal do Recôncavo 
Baiano (UFRB). O deputa-
do estadual Zé Neto, disse 
que a escolha foi de ordem 
técnica, já que havia outras 
áreas em vista e ressaltou o 

apoio do deputado federal 
Fernando Torres. “Agora 
é buscar parcerias com 
o município e o estado” 
disse. VARIEDADES. 
Pagina 5.
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CEP - cada 
um faz o 

seu!
CIDADE. 
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O tradicional Bacalhau na Vara vem de público agradecer aos 
cantores Dilma Ferreira e Djalma Ferreira, Porta-estandarte Boca-de-
Grilo, músicos da Banda Alegria-Alegria e a todos que, de alguma 
forma, contribuíram para o brilhantismo do desfile do bloco na tarde 
do sábado (30 de abril), da Micareta de Feira de Santana 2016.

Agradecimentos especiais aos patrocinadores: Prefeitura Muni-
cipal de Feira de Santana, Boulevard Shopping, Café Dois de Julho, 
Antônio Alencar Consultoria Imobiliária, Bullos Outdoor, Matiz Cores 
e Tintas, Joseval Motos Peças e Serviços Multi-marcas e Folha do 
Norte – 107 anos.

Feira, 13 de maio de 2016.
A Direção.

Dilma afastada
Como já era previsto o Senado por 

55 votos a favor e 22 contra acatou, 
ontem, o pedido de impeachmant da 

presidenta Dilma Roussef que assim, 
pelo periodo de 6 meses fica afastada do 

cargo que passa a ser ocupado pelo 
vice-presidente Michel Temmer.

VARIEDADES. Pagina 10..

Ano que vem serão 90 anos de existência 
com muito vigor!
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

OS NOVOS ESCRAVOS 
No dia 13 de maio de 1888, a Princesa 

Isabel assinou a Lei Áurea, libertando 750 mil 
negros. Desta forma encerrava-se um longo 
período da história. Oficialmente, tinha fim a 
escravidão no Brasil. O processo de extinção 
da escravidão foi lento e progressivo. Em 
1871, era aprovada a lei do ventre livre e, em 
1885, foi sancionada a lei dos sexagenários.

ESCRAVIZAR é reduzir outra pessoa a uma 
propriedade particular. É a  coizificação do ou-
tro. É reduzir o outro a instrumento de trabalho, 
à mercadoria que se compra, explora vende ou 
mata. Mesmo com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e muitas outras leis, a escra-
vidão continua sendo uma das piores violências 
de um ser humano sobre o outro, de um povo 
sobre o outro.

“AINDA hoje milhões de pessoas – crian-
ças, homens e mulheres de todas as idades – são 
privados da liberdade e constrangidos a viver em 
condições semelhantes ás da escravatura. Penso 
em tantos trabalhadores e trabalhadoras, mesmo 
menores, escravizados nos mais diversos setores, 
em nível formal e informal”. (Papa Francisco).

NA BASE da escravidão encontra-se a 
convicção de que as pessoas podem ser tratadas 
como objetos. Os outros deixam de ser vistos 
como seres de igual dignidade, como irmãos e 
irmãs. Daí para a mercantilização das pessoas 
é um pequeno passo. Alia-se a isso a corrupção 
daqueles que, para enriquecer, estão dispostos 
a tudo.

A BAHIA, principalmente a região Oeste, 
está no mapa da escravidão brasileira contempo-
rânea. Ali, nas grandes fazendas do agronegócio, 
o trabalho escravo tornou-se uma constante. O 
moderno e o arcaico, a produção e a devastação, 
a tecnologia e a escravidão andam de braços 
dados.

ANIMA-NOS a existência, em nosso país, 
do Ministério Público do Trabalho. De 1995 a 
2012, esse Ministério, no combate ao trabalho 
escravo contemporâneo, inspecionou 3,3 mil 
estabelecimentos, de onde foram resgatados 
mais de 43 mil trabalhadores. Tais dados são 
uma pequena amostra das dimensões do trabalho 
escravo em nosso país.

A ÚNICA atitude que não pode acontecer 
é o anestesiamento das nossas consciências e 
de nossa ética. A escravidão sempre foi e será 
degradante, humilhante, uma aberração. Nossa 
tarefa é fazer a sociedade pensar e agir contra 
essas bestialidades e sempre lutar a favor da vida 
e dignidade de cada ser humano. Deus revela o 
que pensa da escravidão: “ouvi o sofrimento do 
meu povo e desci para libertá-lo”(Ex 3,7-8).

Já é um problema anti-
go, a questão da eficiência 
na entrega das correspon-
dências pelos Correios em 
Feira de Santana. Milhares 
de pessoas se queixam 
diariamente pelo atraso ou 
não recebimento de suas 
correspondências e faturas, 
na maioria das vezes cau-
sando constrangimentos, 
pagamento de juros, den-
tre outras consequências. 
Quando questionados pela 
imprensa, quase sempre os 
responsáveis respondem 
da mesma maneira: “É um 
problema pontual, na maio-
ria das vezes em virtude do 
CEP está errado e caso a 
fatura não chegue, o mais 
indicado é a comunidade 
buscar alternativas para 
quitar a conta antes dos 
vencimentos.” 

Refletindo sobre esta 
grave situação, no meu 
ponto de vista, grande parte 
deste problema vem de lon-
ge e infelizmente as autori-
dades nunca se preocupa-
ram, realmente em resolvê-
lo. Em primeiro lugar, não 
consigo compreender como 
a única empresa existente 
e responsável pela entrega 
de correspondências num 
país continental como o 
Brasil, não tem dinheiro 
e queixa-se de prejuízo? 
Segundo o artigo 21, inciso 
X da Constituição Federal 
de 1988, “compete à União, 
manter o serviço postal 
e o correio aéreo nacio-
nal”. Sendo assim, no ter-
ritório brasileiro foi criada 
uma empresa pública para 
prestar esse serviço, que 

O  compositor e ins-
trumentista Ivan Huol, com 
um show instrumental par-
ticipando da banda base, 
o artista de rua Girolento, 
que junto com a família, 
divulga a arte pelo mundo 
e o cantor feirense Jano, fo-
ram as atrações de domingo 
no Jam da Cuca,  evento 
quem acontece nas tardes 
de domingo, no Centro 
Universitário de Cultura 
(CUCA). Essa programa-
ção vem atraindo a cada 
semana um número maior 
de adeptos, inclusive mui-
tos músicos que além de 

CEP – Cada um faz o seu!

foi denominada Empresa 
de Correios e Telégrafos 
(ECT). Importante ressaltar 
que no Brasil somente essa 
empresa pode prestar este 
serviço, ou seja, estamos 
falando de um monopólio. 
Ao mesmo tempo, ao invés 
de melhorar a qualidade 
dos seus serviços, equipa-
mentos, qualificar melhor 
seus funcionários, inclusive 
com melhor remuneração, 
preocupa-se em gastar mi-
lhões em propagandas e pa-
trocínios esportivos, artísti-
cos e culturais, finalidades 
estas, para as quais não foi 
criada. E aí, as coisas vão 
ficando sempre iguais...

É inadmissível que 
duas empresas, uma de 
fornecimento de energia 
elétrica e outra de água, 
criem seus próprios CEPs 
e os dados destas faturas 
sirvam como comprovante 
de residência e também 
para o envio de futuras 
correspondências, mes-
mo com os CEPS errados. 
CEP é a sigla de Código 
de Endereçamento Postal, 

criado e utilizado pelos 
Correios para facilitar o en-
caminhamento e a entrega 
das correspondências aos 
destinatários, uma infor-
mação indispensável, pois 
identifica todos os detalhes 
do endereço a fim de facili-
tar a entrega.

Para se ter uma ideia, 
a Rua Francisco Mário 
no bairro Capuchinhos, 
possui três CEPs. Pela 
ECT = 44076-180, pela 
Coelba = 44149-999 e 
pela Embasa = 44052-230. 
Conversando com alguns 
funcionários da Coelba e 
da Embasa, os mesmos 
informaram que a empresa 
possui seu próprio cadas-
tro e não vê necessidade 
de utilizar o código dos 
Correios. Ocorre que no 
Brasil tudo que é feito para 
facilitar e desburocratizar 
não vai adiante. Em parte, 
é porque muitas vezes os 
benefícios da simplifi-
cação caem no mau uso 
dos muitos seguidores 
do “jeitinho brasileiro”, 
que fazem este país nunca 

tomar jeito.
As formas mais co-

muns e solicitadas como 
Comprovante de Residên-
cia são as contas de água, 
energia e telefone. Se a 
Coelba e Embasa possuem 
seus próprios cadastros 
de CEP, completamente 
diferentes dos Correios, 
dessa forma, as faturas e 
correspondências serão 
postadas com o Código 
de Endereçamento Pos-
tal errado e consequente-
mente não chegarão aos 
destinatários, servindo de 
argumento para os Cor-
reios pelo atraso ou não 
entrega. Com a palavra as 
Autoridades!

Jam  na  Cuca -  um musical imperdível aos domingos
assistir aos shows, deles 
também participam de for-
ma espontânea, mostrando 
as suas qualidades.

 Na sessão de domingo 
passado na plateia estava o 
deputado feirense Zé Neto: 
“ O trabalho de  Ivan Huol, 
eu acompanho desde os 
anos 80, na Universidade 
Federal da Bahia quan-
do participava do Grupo 
Garagem e fazia a cabeça 
do Movimento Estudan-
til num ambiente muito 
musical e de uma cultura 
instrumental rica”, relata o 
parlamentar.  O artista de 

rua José Girolento, foi ou-
tro que obteve  a atenção do 
público de todas as faixas 
etárias e famílias inteiras, 
já que era o Dia das Mães. 
Outro que se apresentou 
multo bem foi  Jano, cantor 
e compositor feirense que 
trabalha na linha da  MPB, 
e tem discos gravados e 
muitos shows realizados. 
“O Jam é um exemplo vivo 
de que Feira tem muita, 
muita cultura. Precisamos 
apostar mais nessa turma 
que está mostrando pra que 
veio, inovando e criando 
momentos espetaculares 

como o de hoje”, disse Zé 
Neto.

 “Jam” é um tipo de 
evento musical em que 
os músicos tocam de im-
provisação. Nos clubes 
de jazz norteamericanos, 
após o número principal, 
ou no final da apresentação, 
tradicionalmente músicos 
presentes são convidados 
para subir ao palco e tocar 
com a banda sem ensaio 
prévio. No Brasil isso tam-
bém acontece. É  a cha-
mada “canja” expressão 
usada entre os músicos para 
identificar essa situação, 
particularmente entre os 
que fazem jazz, gênero que 
permite a individualidade 
de cada artista no manejo 
do seu instrumento. O Jam 
na CUCA, no Teatro de 
Arena do Centro Univer-
sitário de Cultura e Arte 
vem sendo realizado  desde 
novembro de 2014, reunin-
do instrumentistas locais 
e  músicos convidados. O 
projeto conta com apoio do 
governo do estado, através 
da Secretaria de Cultura da 
Bahia.
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Nassau

Em um tempo estima-
do em 30 dias, a avenida 
Ayrton Sena estará pronta 
para ser entregue à comu-
nidade. È a previsão feita 
a partir da visita realizada 
à nova avenida, na parte  
leste da cidade, no dia  7 
deste mês, pelo prefeito 
Ronaldo de Carvalho. A 
pavimentação asfáltica  já 
foi concluída, bem como 
as redes de  drenagem 
e de ilumiação publica. 
O prefeito  verificou o 
andamento dos serviços 
que corre  de acordo com 
o previsto. A pavimenta-

Entrega da avenida Ayrton Senna, 
quase concluida, será em breve

ção asfáltica, drenagem 
e iluminação do canteiro 
central já foram conclu-
ídas, restando apenas o 
piso do canteiro central e 
outros  serviços para que 
a data de inauguração da 
avenida seja definida.

Observou o prefeito 
que com a sua conclu-
são das obras a  avenida  
Ayton Senna será mais 
uma importante via de 
acesso para a região leste 
da cidade. Na verdade  já 
existe  a Francisco Fraga 
Maia, entre os bairros 
Cidade Nova e o conjunto 

Feira V, e a Iguatemi, na 
Mangabeira.  A rua Cala-
mar ,no bairro Conceição 
também é considerada 
uma  importante via que 
possibilita a ligação de 
outras regiões com a zona 
leste  da cidade princesa. 
Também  no dia 7 - sába-
do- , o prefeito visitou a 
construção da trincheira 
na avenida Maria Quité-
ria na confluência com a 
avenida Getúlio Vargas 
destacando que   “A obra 
está bem adiantada e em 
breve vamos entrega-la 
aos feirenses”.

Com a entrega pelo 
governador Rui Costa, na 
manhã de segunda-feira, de 
30 novas viaturas para a Po-
lícia Militar, em cerimônia 
realizada no pátio do antigo 
Departamento de Infraes-
trutura de Transportes da 
Bahia (Derba) a segurança 
publica de Feira de Santana 
ganhou um significativo 
reforço. “As novas viaturas 
buscam apoiar e estimular 
aos policiais militares e 
civis para que eles pos-
sam repetir em 2016, o 
excepcional resultado  que 
tiveram em 2015. Feira de 
Santana foi a área que teve 
uma das maiores reduções 
nos índices de violência 
no ano passado”. disse o 
governador.

Rui Costa - uma visita positiva

A agricultura fami-
liar da região também foi  
contemplada com investi-
mentos. Foram entregues 
sete caminhões-baú, nove 
motocicletas, um kit fruti-
cultura e 27 tratores agríco-

las com implementos para 
cooperativas e associações 
de pequenos produtores. 
Os veículos e equipamen-
tos ajudarão a organizar a 
produção nos municípios 
beneficiados. Outras 63 
motocicletas ainda foram 
entregues por meio do Pro-
grama Bahia Produtiva. 
Elas serão utilizadas em 
atividades de assistência 
técnica para a apicultura, 
também com foco nos pe-
quenos produtores. 

O governador  Rui 
Costa ainda entregou 17 
ônibus escolares para aju-
dar as prefeituras de Caa-
tiba, Belmonte, Conceição 
do Coité, Condeúba, Feira 
da Mata, Presidente Dutra, 
Queimadas, Serrinha, Tu-
cano e Paramirim no trans-
porte dos alunos da zona 
rural, com mais conforto e 
segurança. Já no período da 
tarde, o governador inaugu-
ra no município mais um 
residencial construído por 
meio do programa Minha 
Casa, Minha Vida, com 996 
unidades habitacionais, 
beneficiando cerca de 3,9 
mil pessoas.

Estão bem adiantadas 
as obras de reforma e am-
pliação da Creche Munici-
pal Mãe dos Humildes.  Na 
semana passada o  prefeito 
Ronaldo de Carvalho este-
ve no distrito de Humildes 
observando o andamento 
dos serviços, que incluem 
a construção de novos 
espaços para atender à 
demanda.  A obra está con-
centrada no levantamento 
de paredes, no reboco e 
na cobertura do prédio, 
trabalho desenvolvido pela 
empresa JH Construções. 

Os serviços de pin-
tura devem começar, en-
quanto  os operários se 
preparam para assentar 
tijolos e outros instalam 
as peças de ferro para a 
cobertura. A Creche Mãe 
dos Humildes fica ao lado 
da Escola Municipal An-
tônio Brandão de Souza.

Creche em 
Humildes
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Mensagem Bíblica

Hoje, 13 de maio de 2016, estamos na sétima Semana 
da Páscoa, seguimos o mês dedicado a Nossa Senhora, às 
mães e às noivas. Celebramos Nossa Senhora de Fátima 
lembramos da aparição dela às crianças Francisco, Jacinta 
e Lúcia. Nas suas mensagens, ela pedia orações pela con-
versão das pessoas e pela paz mundial. Na paróquia Nossa 
Senhora de Fátima – Caseb, às 18:30 horas, procissão, 
seguida de Celebração Eucarística, celebrando, assim, com 
muita devoção, Nossa Senhora de Fátima, sendo presidida 
pelo arcebispo emérito dom Itamar Vian.

Acontecem muitos novenários em preparação para a 
festa de Pentecostes, celebrada no próximo domingo, que 
é comemorada com grande fervor, com vigília em muitas 
comunidades e paróquias, abrindo assim nossa mente e o 
nosso coração para acolher o grande dom do Espírito Santo 
prometido por Jesus e pedir que ele acenda em cada um de 
nós o amor e a alegria de estarmos reunidos como família, 
na grande solenidade em que celebramos o nascimento 
da Igreja com o batismo no Espírito Santo. Nesse dia será 
apagado o Círio Pascal.

O universo todo se rejubila com a presença do Espírito 
criador e unificador. Que possamos receber os dons do 
Espírito Santo e celebrar esta festa. Cada paróquia terá 
sua programação própria. Participe!

 

MÊS MARIANO 

 É tempo de celebrar Nossa Senhora, mãe de Jesus Cris-
to e nossa mãe. Cada comunidade tem seu jeito próprio de 
celebrar Nossa Senhora, seja na zona rural ou urbana, muitos 
rezam terços nas casas, outros fazem caminhadas com cânticos 
e louvores.

Para quem não pode participar desses momentos, faça 
o seu momento com Maria, através da Oração do Terço, que 
também são partilhados em CDs e nas emissoras de Rádio AM 
e FM com a Ave Maria, nas emissoras católicas de televisão 
, às 18:00 horas.

A paróquia da Catedral Metropolitana de Senhora Santa-
na, através da comunidade São Francisco de Assis, Dispensário 
Santana realiza, há décadas, o Mês Marial, consagrado a Nossa 
Senhora, mãe de Jesus Cristo e nossa mãe, com muito fervor 
durante todas as noites do mês de maio, sempre às 19:30 horas 
e todos são convidados a receber as bênçãos de Nossa Senhora. 
A abertura foi solene e no dia 08, foi comemorada a festa de 
Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento.

Esse ano o tema geral é “ Maria, Mãe da Misericórdia, 
na ação missionária” com diversos sub-temas trabalhados 
as noites de cada semana que são: Com Maria...bebendo da 
alegria do Evangelho, nas viagens missionárias de Paulo, 
vivendo a mística de Jesus Missionário e vivendo o ano santo 
da misericórdia . Aos sábados, sempre Celebração Eucarística, 
no dia 29, aniversário do Dispensário Santana e Capela do Pe. 
Vigne, com caminhada paroquial, às 06;00 horas da manhã e 
no dia 31, acontece a Coroação de Nossa Senhora na quadra 
de esportes.

Parabéns a Irmã Rosa Aparecida e toda equipe pela rea-
lização do momento de louvor a Nossa Senhora.

 
 2º KAIRÓS COM TONY ALLYSSON

 
No próximo domingo, festa de Pentecostes, acontece 

na cidade de Santa Bárbara, o 2º Kairós, a partir das 14:00 
horas, na cobertura do Centro de Abastecimento, com a ex-
pectativa de reunir mais de quatro mil pessoas, com caravanas 
demais de dez cidades do nosso estado, entre elas a do site 
Fé Católica.

Kairós é o tempo de Deus é um evento religioso para 
evangelizar e no dia de Pentecostes é o nascimento do cristia-
nismo para tornar o Espírito Santo mais conhecido. É promo-
vido pela Renovação Carismática Católica de Santa Bárbara. O 
nosso arcebispo metropolitano Dom Zanni Demettino Castro 

marcará presença.
O evento terá como tema: “ Arrependei-vos e recereis 

o dom do Espírito Santo” Atos dos Apóstolos 2, 38  com 
momentos de louvor, pregação, testemunho, oração por cura 
e libertação com a animação do Ministério São Miguel Ara-
canjo, da paróquia Nossa Senhora de Fátima – Caseb e terço 
da misericórdia . Em seguida Celebração Eucarísitca presidida 
pelo frei Mário Sérgio, pároco de Santo Antônio – Capuchi-
nhos, logo após pregação pelo pe. Francisco Spinola, pároco 
de Conceição da Feira e a cristoteca trazendo a musica e a 
alegria de ser cristão.

 O show de encerramento será com o cantor católico 
Tony Allysson que mais uma vez realizará show na nossa 
arquidiocese, ele que é sucesso nacional, no seu testemunho 
que foi tocado na juventude se libertando das drogas e ali 
experimentando Deus. Dedicando sua vida à pregação e a 
música com o objetivo de propagar o amor de Deus. Já gravou 
dos CDs Poderosos Deus e Soberano. Entre os seus sucesso a 
canção “ Filho de Davi” que é cantada em muitas celebrações 
e eventos católicos.

Parabéns a toda equipe. A coluna Momento de Vida- 
Jornal Folha do Norte e o site Fá Católica participarão da 
cobertura do evento. Participe!

Parabéns pra você...06- Dilson Barbosa, 07- Pe. Francis-
mário Araújo, 12 - Irmã Terezinha Mattos,  hoje -  Elza Felix, 
Elenita Queiroz e Joselita Souza, amanhã - Elaine Almeida 
e Márcia Pinheiro, 15 - Jeciné Nascimento e Maria Silva, 16 
- Luiza Cecília Trabuco, 17 – Dilton Coutinho, Madre Fele-
cina Ferrari, Robério de Jesus e Wagner Filho, 18 - Carlos 
Wanderley, Dr. Haroldo Dourado e  Miguel Mário Amorim 
e 19 - Celi Rios, Janno e Maria Clara Portugal Lima. 

“Enviai o vosso Espírito, 
Senhor, e da terra toda 

face renovai”.  
Salmo 103.

MOMENTOS...
 
A CJC/ TOA animará no domingo, o novenário de 

Nossa Senhora de Brotas, na paróquia São Gonçalo do 
Amarante. Confira as fotos da comemoração do Jubileu de 
Ouro da C.J.C. Nordeste Brasil e dos 38 anos  da C.J.C. 
de Santana no site Fé Católica./ Hoje, acontece diversas 
celebrações em louvor a Nossa Senhora de Fátima, o nosso 
arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, presidirá Cele-
bração Eucarística, às 19h30min, na paróquia São Francisco 
de Assis, em um evento do Terço dos Homens. Participe!/ 
Será iniciado hoje e se estende até o dia 21, o novenário da 
Santíssima Trindade, na paróquia do mesmo nome, conjunto 
FeiraX, sempre às 19h30min. No dia 22, grande dia de festa, 
com procissão às 17:00 horas e às 18:00 horas, celebração 
eucarísitca presidida pelo arcebipo metropolitano Dom 
Zanoni Demettino Castro. Participe!/Acontece, na nossa 
Arquidiocese, no final de semana, reunião do Conselho de 
Pastoral e Retiro da Pastoral do Povo de rua. Com grande 
participação./ Acontece até o dia 21 de maio, o novenário 
de Nossa Senhora de Brotas, na paróquia São Gonçalo do 
Amarante, sempre às 19h30min, rendo como tema central: 
“ A exemplo de Maria somos chamados a acolher Jesus 
Misericordioso no rosto da humanidade”. No dia 22, encer-
ramento com  Celebração Eucarística . Participe!/ Muitas 
comunidades iniciam hoje novenários em louvor a Santa 
Rita de Cássia até o dia 21, no dia 22, grande dia de festa. 
Entre elas as comunidades dos Eucaliptus, paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro; comunidades Baraúnas e 
Fim de linha, paróquia Senhor do Bonfim, entre outras. 
Participe!/ Ontem aconteceu na Casa de formação das Irmãs 
Missionárias do Coração de Maria, Celebração Eucarística 
presidida pelo Pe. Edimundo Almeida, em comemoração ao 
aniversário da Irmã Terezinha Mattos. Parabéns!/ Acesse 
o site www.fecatolica.com.br e acompanhe os eventos da 
nossa arquidiocese.

Saudades eternas... Ruy Barcellos, que partiu 
para a Casa do Pai, no último dia 11.
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Ficará na zona sul da 
cidade o campus da Uni-
versidade Federal do Re-
côncavo Baiano (UFRB). 
No dia  13 de abril foi 
concluído o processo de 
seleção que definiu a área 
em que será construído o 
primeiro  campus de uma 
universidade federal  em 
Feira de Santana.  Houve 
um estudo acurado diante 
das varias possibilida-
des surgidas e depois do 
embate entre limites das 
regiões sul e leste da ci-
dade, cumpridos todos os 
trâmites administrativos 
e legais, foi selecionada 
a área localizada entre o 
contorno da Estrada do 
Feijão e a BR116 Sul, de 
propriedade de Hilde-
brando Pinho.

O Centro de Ciência 
e Tecnologia em Ener-
gia e Sustentabilidade 
(CETENS) da UFRB, 
atualmente funciona no 
bairro SIM com os cursos 
de Licenciatura em Edu-
cação do Campo, com 
habilitação em Ciências 
da Natureza e Matemá-
tica e o Bacharelado In-
terdisciplinar em Energia 
e Sustentabilidade, que 
constitui formalmente 
para ingresso no segundo 
ciclo de formação espe-
cífica de Engenharia de 

Campus da UFRB já tem local 
definido na zona sul de Feira

Materiais, Engenharia de 
Energia, Engenharia em 
Tecnologias Assistivas e 
Engenharia de Produção. 
Com o novo espaço com 
cerca de 100 tarefas, o 
campus deverá abrigará 
11 cursos, entre eles Ar-
quitetura e Urbanismo, 
Economia, pós-gradua-
ção em Energia, Mate-
riais e Desenvolvimento 
Sustentável.

A vinda da UFRB 
para Feira de Santana 
foi designada pelo en-
tão presidente Lula, no 
último ano de seu go-
verno, em 2010, quando 

Jaques Wagner, ainda 
governava a Bahia. Um 
dos percussores da luta 
com empenho decisivo 
na conquista dessa  ini-
ciativa ,que agora dá 
outro passo importante 
em Feira de Santana, o 
deputado estadual Zé 
Neto visitou vários terre-
nos para escolha da área, 
junto ao deputado federal 
Fernando Torres, que se 
disponibiliza a ajudar 
com emenda federal e 
tem sido incentivador da 
UFRB em Feira. Com a 
decisão de ampliação, a 
atuação da Universidade 

irá gerar novos empregos, 
determinar um polo de 
desenvolvimento na área 
sul da cidade, de forma 
promissora, beneficiando 
a região numa conjuntura 
educacional, cultural e 
socioeconômico.

Silvio Soglia, rei-
tor da UFRB  garante 
que, cumpridas todas as 
formalidades legais e 
maturado esse processo 
com a cautela e eficiência 
na investigação técnica 
necessária, universidade 
poderá trabalhar para 
começar as obras do cam-
pus em Feira de Santana. 

O deputado Zé Neto disse 
que a escolha da parte 
sul da cidade recai sobre 
a mais indicada. “Foram 
muitas áreas visitadas, 
inclusive com algumas 
ofertas feitas. No final 
ficaram duas boas op-
ções e os técnicos da 
UFRB, que formaram 
uma comissão para fazer 
os comparativos, com 
certeza, escolheram de 
forma muito precisa esse 
que vai ser o espaço des-
se novo momento para a 
vida da nossa cidade. O 
campus na região sul, no 
meu ponto de vista, aju-

dará muito o nosso cres-
cimento, nossa expansão 
geográfica, territorial e 
econômica. É uma região 
que aos poucos começa 
a dar direção de cresci-
mento a nossa cidade”, 
assinalou o parlamentar 
feirense.

Zé Neto ressaltou 
ainda: “Não posso deixar 
de agradecer ao ex-presi-
dente Lula, a presidente 
Dilma que deu passos 
decisivos na consolida-
ção desse processo, e a 
boa vontade de todos os 
técnicos, em especial do 
reitor da UFRB, Soglia. 
Agora é buscar as par-
cerias com o Município 
e com o Estado. Tenho 
certeza que o governador 
Rui Costa estará aberto 
a esta parceria uma vez 
que ele, quando ainda 
dirigia a Casa Civil, foi 
um dos parceiros nessa 
luta. Portanto, Feira de 
Santana é que agradece 
e nesse momento é traba-
lhar para que os próximos 
passos sejam dados com 
eficiência e celeridade, 
para que tenhamos, o 
mais rápido possível, o 
início das obras dessa im-
portante construção para 
nossa querida Princesa 
do Sertão”, finalizou o 
deputado.

O cantor de forró e 
compositor Viviano Braz 
(foto), diretor da  MS Or-
ganização e Produção Mu-
sical, esta pleiteando reunir  
os músicos e compositores 
de ritmos nordestinos no 
dia 28 deste mês, na sede 
do Sindicato  dos Traba-
lhadores Rurais Dissidentes 
para debater assuntos rela-
cionados com a categoria, 
dentre eles os benefícios 
que devem advir da Lei da 
Zabumba, que foi promul-
gada pelo presidente da 
Assembleia Legislativa do 
estado,  deputado Marce-
lo Nilo, em junho do ano 
passado.

A matéria foi aprova-
da por unanimidade pelos 
parlamentares baianos no 
dia 6 de junho de 2015. 
Lei estabelece cota de 60% 
para os forrozeiros locais 
nos festejos de São  João 
no estado. A lei foi levada 
à sanção do governador 
Rui Costa, mas retornou 
à Assembleia e a partir da 
promulgação do presidente 
da Casa, passou a valer 
desde a sua publicação no 

Lei da zabumba será discutida por forrozeiros
Diário Oficial. A nova lei 
resulta de um acordo entre 
os líderes da bancada do 
governo e de oposição, os 
deputados Zé Neto (PT) e 
Sandro Régis (DEM), com 
o apoio do presidente do le-
gislativo, deputado Marcelo 
Nilo (PDT). 

A proposição tem como 
principal objetivo valori-
zar a cultura nordestina na 
Bahia, destinando parte da 
verba das secretarias de 
Cultura e Turismo para a 
contratação dos artistas para 
as festas juninas. A lei vale 
inclusive para contratos 
entre estado e municípios. 
Viviano Braz ressalta que 
os forrozeiros de Feira de 
Santana e região precisam 
conhece a lei, dai a necessi-
dade de reuni-los. Ressalta 
que associados  a MS são 
mais de 40, todavia só em 
Feira ele acredita que o 
universo de profissionais 
ligados aos ritmos nordesti-
nos - cantores, sanfoneiros, 
zabumbeiros, ritmistas, re-
pentistas, vocalistas -, den-
tre outros, alcance a marca 
de 120 ou mais.
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Na avenida Santo Antônio, Capuchinhos, o point do 
Hélio, agora está ainda mais atraente com o asfalta-

mento da  via. No final da semana passada, ali se reuni-
ram: João Felix, Mario, Hélio, Braga, Zelton e Alberto. 
A democracia reúne: médico, empresários e pecuaris-

tas. Numa boa, como se diz modernamente! 

           Uma data para ser comemorada de 
forma ampla com toda a honra que merece. E 
assim será o meio século de vida conjugal de 
Osvaldo da Silva Daltro e Maria da Paz Mas-
carenhas Daltro que transcorrerá no dia 17 

deste mês. As Bodas de Ouro serão marcadas 
por uma missa comemorativa domingo, às 18 

horas, na capela do Colégio Padre Ovídio, cele-
brada pelo padre Pedro que, na oportunidade, 
lançará um livro. Osvaldo Daltro, proprietário 
de uma gráfica nesta cidade, foi funcionário da 
Folha do Norte, assim como seu pai Valdomiro 
da Silva Daltro, o inesquecível Berreti, que era 

casado com dona Eloína Daltro.
 Osvaldo e Maria da Paz têm dois filhos: 
Pedro Raimundo e Conceição Aparecida e três 
netos: Pedro  Raimundo Junior, Ana Leticia e 
Yuri. Pessoa muito querida na cidade, Osvaldo 

Daltro espera familiares e amigos, domingo 
para celebrar 50 anos de feliz matrimonio com 
dona Maria da Paz. Seus amigos da Folha do 

Norte, com votos de parabéns desejam que essa 
união se estenda por muitos e muitos anos, e 

que sirva de exemplo para tantos outros casais 
amigos. Abraços!

Domingo, às 19h30min, na Igreja Fundamentalista, 
localizada na rua Felinto Marques Cerqueira, bairro 
Capuchinhos, será realizada a solenidade de ordena-
ção  e posse do pastor Roderick Vitor Fernandes de 
Oliveira, que substituirá no cargo o pastor Antônio 
Ribeiro Fernandes de Oliveira.  O evento reveste-se 

de uma magnitude especial, independente de já sê-lo, 
pelo fato de o jovem pastor Roderick ser filho do pas-
tor Antônio Fernandes responsável, há meio século, 
pelos trabalhos da Igreja onde congrega centenas 
de fiéis, e da escritora e presidente da Academia de 

Letras e Artes de Feira de Santana, professora Lélia 
Vitor, que  não esconde sua alegria pela

 importanacia do acontecimento.

Hoje e dia de festa na residência do casal Jaiton Freitas 
e Manuela Caribé. É o aniversário do garotão Yuri Cari-
bé Barreto, que salta dos 8 para os 9 anos de idade, com 
muita alegria, beijos, abraços e, naturalmente, direito a 
presentes, um belo bolo, doces e refrigerantes. Parabéns 
Yuri, longa vida com muito sucesso, saúde e felicidade.

A bela estudante Jaíne Brito, leitora do nosso jornal, 
ilustra hoje a coluna social. Jaine cursa  Auxiliar de 

Produção e Logística no SENAC e se prepara também 
para cursar, futuramente, a universidade Parabéns!

Agricultura se ressente de chuvas

As vivências na 
área de Direito foram 
expostas pelo juiz e 
professor Luciano Ri-
beiro Guimarães Filho 
para os estudantes dos 
primeiros semestres do 
curso de Direito da Fa-
culdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC) de 
Feira de Santana. Foi 
uma verdadeira aula 
sobre a atuação dos 
magistrados, o merca-
do profissional, a im-
portância das escolhas 
e a necessidade cada 
vez maior de investir 
na capacitação, que 
segundo ele é o maior 
e melhor filtro para 
garantir espaço.

“Durante o curso 
é normal o desencanto 
e a desilusão, por isso 
o mais importante é a 

A irregularidade das chuvas na região, nos 
últimos anos, constitui-se no maior entrave 

enfrentado pela agricultura, notadamente 
para os donos de pequenas áreas de terra que 
praticam a agricultura tradicional, plantando 
feijão, milho, mandioca, batata e outras 
culturas em pequena escala, para o sustento 
familiar. A observação é do ruralista Ma-
noel Campos Martins, da comunidade de 
Cabeça do Boi, município de Irará onde 

ele tem uma pequena chácara.
Nascido e  criado no local, Manoel 

lembra que antes, o calendário agrícola 
era cumprido com fidelidade porque as 

chuvas ocorriam nos períodos previs-
tos. “Ultimamente isso não acon-
tece, planto em pequena escala 
porque minha área é de menos de 
quatro tarefas, mas se tivéssemos 

boas chuvas a situação seria ou-
tra”, diz o agricultor que ainda 
cria algumas galinhas, para 

tentar melhorar a renda.
Embora natural de Ira-

rá, município conside-

rado um dos bons pro-
dutores de farinha de 
mandioca da Bahia, ele 
ressalta que quase não 
desenvolve essa ativi-
dade porque sua área 
é muito pequena, mas 
observa que também 
a cultura da mandioca 
se ressente de chuvas 
regulares. Homem ca-
lejado no trabalho do 
campo desde criança, 
Manoel espera que este 
ano o inverno seja bom 
e as chuvas de trovo-
ada ocorram no final 
do ano, já que no ano 
passado, praticamente 
não houve chuvas de 
trovoada que são essen-
ciais para armazenar 
água em barragens, 
taques, açudes e outros 
reservatórios.

Juiz fala na FTC sobre vivências na área de Direito
escolha, porque sempre 
vamos trabalhar para 
outra pessoa”, ensinou 
Luciano Ribeiro, for-
mado em 1999 e juiz 
desde 2005. Ele fa-
lou sobre o projeto “O 
juiz vai à sala de aula” 
e disse que a ideia é 
difundir a verdadeira 
imagem do Poder Ju-
diciário, que muitas 
vezes é distorcida por 
conta de uma visão 
equivocada por parte 
da sociedade.

Ele defendeu que 
os alunos escolham a 
área de atuação com 
amor e, sobretudo, 
seriedade. “Tem que 
ter propósito, saber 
para onde vai”, disse, 
alertando para as difi-
culdades. “O Direito 
não é fácil e na Bahia, 

apesar das melhorias, é 
mais difícil do que em 
qualquer outro estado”, 
afirmou o juiz, cha-
mando a atenção para 
a importância da leitura 
e, principalmente, a 
escrita, independente 
de como o profissional 
vai atuar: advogado, 
juiz ou promotor.

O maior problema 
da atualidade para o 
profissional do Direito, 
segundo Luciano Ri-
beiro, é a concorrência. 
Por isso, a orientação 
é “estudar, estudar e 
estudar”. Ele citou que 
quando se formou exis-
tiam três faculdades 
de Direito na Bahia. 
Em 2011 já eram 36 
somente em Salvador 
e hoje existem quatro 
só em Feira de Santana. 

Ele defendeu o exame 
da OAB e foi taxativo: 
“Se acabar o exame da 
Ordem, acaba a advo-
cacia”.

A palestra do juiz 
Luciano Ribeiro mo-
vimentou as aulas dos 
alunos do primeiro e do 
segundo semestres du-
rante duas noites. Par-
ticiparam do evento os 
professores Cristiano 
Lôbo, diretor da rede 
FTC e Celi Mendes 
Rios, assessora acadê-
mica da Instituição em 
Feira de Santana, além 
da coordenadora do 
curso, Geruza Gomes, 
e da titular das disci-
plinas Ciência Política 
e Hermenêutica Yan-
na Fernandes Amorim 
(Texto Madalena de 
Jesus).
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Rádio

Festa para as 
Noivas?

Contrate 
Rudy Rossi.

75 - 99146-8920

Aptº no Muchila.
Contatos: 75 98841-8734/

99220-0673/98228-2020 

Amarante.
Falando do passado ai estão em foto de  mais de 40 anos, 

o empresário musical feirense  Benedito Bacurau e o 
vocalista Cid, do grupo Renato e sues Blue Caps, que 

reinou na Jovem Guarda e até hoje continua em atividade 
embora pouco apareça na mídia. Do mesmo modo 

Benedito anda desaparecido.

VENDE-SE
ÁREA DE TRÊS TAREFAS E MEIA NA 

FAZENDA SÃO JOÃO, DIVISA FEIRA/

SÃO GONÇALO, PRÓXIMO A ANTIGA 

PLASCALP. CONTATO:  

(75) 99175-2098/TONY DUARTE.

A importância do ar-
quivo do jornal Folha 
do Norte e a necessida-
de da sua preservação, 
“como fonte de pesquisa 
da história do município 
de Feira de Santana e da 
região”, foram ressalta-
das pela professora Ione 
Souza, coordenadora 
do PGH de História da 
Universidade  Estadu-
al de Feira de Santana 
(UEFS) durante visita a 
este jornal no dia 6 deste 
mês, em companhia dos 
também professores de 
Historia da mesma ins-
tituição: Carlos Alberto 
Alves Lima e Juliano 
Mota Campos.

Eles  des tacaram 
a grande contribuição 
que tem sido dada pela 
FOLHA DO NORTE, 
através do seu arquivo,  
para estudos e teses  de 
mestrado e doutorado 
de alunos e professores 
da UEFS. “Sabemos que 
em muitas oportunidades 
esse arquivo tem sido 
visitado e propiciado 
informações valiosas, 
que talvez não fossem 
obtidas sem a disponi-
bilização desse acervo 

Professores da UEFS destacam arquivo da FN

de 106 anos. Um verda-
deiro tesouro”, garante o 
professor Carlos Alberto 
Lima, lembrando que 
em varias oportunidades  
esteve mergulhado em 
pesquisas  na FN assim 
como seus dois colegas 
da UEFS. “Vale ressal-
tar também, a cordial 
assistência prestada pelo 
professor Carlos Mello, 
arquivista da Folha do 
Norte, que sempre nos 

auxiliou na localização 
dos exemplares que ne-
cessitávamos”. 

O professor Juliano 
Mota Campos ampliou os 
agradecimentos à direto-
ria e toda equipe do Jornal 
pela disponibilização do 
acervo sem qualquer difi-
culdade. Na oportunidade 
os três mestres da UEFS 
sugeriram e encetaram a 
ideia de oferecer ao arqui-
vo da Folha do Norte al-

guma forma de apoio em 
retribuição ao que lhes foi 
dado sempre que aqui vie-
ram pesquisar como tam-
bém a outros professores 
“para alguma despesa”  
no que pese o professor  
Carlos Melo, ter reiterado 
que o semanário está ape-
nas cumprindo a sua meta 
de preservação da história 
de Feira de Santana, com 
a  obrigação de evitar que 
ela se perca no tempo.

O Processo Estatuin-
te que elaborou o novo 
Estatuto da Universidade 
Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) foi encerrado do dia 
5 deste mês,  contando com 
a participação de professo-
res, estudantes e técnico-
administrativos. escolhidos 
através de eleição direta e 
em igual número, 50 por 
categoria, e referendou o 
documento aprovado nas 
etapas anteriores.

Conforme o profes-
sor Washington Moura, 
da diretoria da Estatuinte, 
em 2008, uma comissão 
paritária, composta por ser-
vidores técnicos, docentes 
e estudantes, com base na 
consulta feita à comunida-
de universitária, elaborou 
proposta de Estatuto que 
em 2014 foi submetida à 
discussão e aprovação no 
Congresso Estatuinte.  “A 
experiência vivenciada pela 
Uefs é uma referência para 
as demais Instituições de en-
sino brasileiras consideran-

Uefs conclui elaboração do 
novo processo estatuinte

do o caráter democrático do 
processo, sendo a primeira 
universidade do Brasil a con-
cluir seu Estatuto definido 
pela comunidade universi-
tária”, relata Moura.

Destaca ainda que o 
Estatuto apresenta avan-
ços em todos os aspectos, a 
exemplo das representações 
das categorias, com direito 
a voz e voto, nos diver-
sos conselhos deliberativos 
da Universidade, além da 
possibilidade do servidor 
técnico-administrativo vir a 
ser reitor.

O Estatuto referendado 
será encaminhado pela Mesa 
Diretora da Estatuinte para 
homologação do Conselho 
Superior da Uefs (Consu). 
Depois de homologado, a 
reitoria fará encaminhamen-
to para apreciação do Conse-
lho Estadual de Educação da 
Bahia. O atual estatuto, em 
vigor desde 1976, é consi-
derado defasado diante das 
novas necessidades da Uni-
versidade e da comunidade. 

Carlos Melo e os professores Juliano Mota, Carlos Lima e Ione Souza.

O publicitário Dilton Junior e o jornalista e estudante de 
Direito, Fabricio Almeida, da equipe do programa Linha 
Direta, da Radio Sociedade de Feira, em um abraço que 

demonstra toda a amizade sincera que existe entre os dois. 
Saudações Dilton e Fabrício!

Ney Silva, o excelente repórter do  Acorda Cidade e às 
vezes apresentador do programa quando o comendador, 
Dilton Coutinho precisa se ausentar.  Cearense de fibra, 

Ney veio para Feira ainda garoto,  com o irmão Jota 
Bezerra (Radio Povo) e hoje é um vencedor reconhecido 

pelos ouvintes. Muito sucesso Ney!

Pedro Justino continua atuante no radio local. Além 
de comandar o departamento de jornalismo  da Rádio 

Cultura ele também  lidera a área noticiosa da Feira FM 
emissora localizada no bairro do Tomba, mas com boa au-
diência e outras partes da cidade. Ex-goleiro profissional 

Pedro Justino é uma das grandes figuras 
do radio feirense!
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Mediante uma emenda 
parlamentar do deputado 
estadual Carlos Geilson 
(PSDB) ,a Associação de 
Desenvolvimento Comu-
nitário de São Gonçalo dos 
Campos foi contemplada 
segunda-feira, com  um 
trator, que teve a chave en-
tregue a representantes da 
associação pelo governador 
Rui Costa. O deputado 
Carlos Geilson ressaltou a 
importância do equipamen-
to, um moderno trator que 
“servirá aos agricultores 
da região do Magalhães, 
Tapera, Boa Hora e outras 
localidades do município”.  
O presidente da associação 
Djiane Ribeiro e o vice-pre-
sidente  Ubiratan Almeida 
- Bira de Maroto, estiveram 

Emenda do deputado  Carlos Geilson 
propicia trator para São Gonçalo

POESIA
IDADE

Idade querida idade!
Devo gostar de ti?
Se sobra em experiência,
Às vezes falta ao sorrir.

Com o pente nota-se a ausência
Do que há para pentear
Estica de um lado falta do outro
Mas tem sempre que cortar 

Os olhos já não são os mesmos 
O auxiliam as orelhas
Torna-se indispensável o nariz
Cobrem-se as sobrancelhas

Necessário folgar o cinto
Sem motivo sem razão
Não se sabe por que cresce
Esta sempre em ascensão

A pele que era esticadinha
Já começa a encolher
Faz-se plástica e etc
Tentativa para esconder

Quando menos se espera
Alguém que passa sorriu 
Você pensa que  é paquera
De repente lhe diz, oi tio!

Se se conformar, tudo bem
Vive-se um a vida real.
 Plásticas e pinturas ajudam
Ideal, se quiser, é normal.

Como diz Oydema Ferreira
Num conselho de verdade
Viva sua vida em paz
Sem se preocupar com idade.

Autor: Edílio Lopes

Roque Sena

A CULPA NÃO É MINHA – 
FOI DA COBRA!

Quantas e quantas vezes não já ou-
vimos essa frase, ou então -  desculpe 
eu não sou o culpado! Mas, também, já 
se ouviu: Desculpe eu sou o culpado a 
responsabilidade é toda minha. Hoje em 
dia é um tanto difícil e raro ouvir uma 
simples expressão de humildade assim! 
E muitas vezes quando se admite uma 

culpa, tenta-se por todos  os meios culpar a 
outras pessoas ou circunstancias  atenuantes 
, sobre as quais  o transgressor  afirma não 
ter tido controle.

Nós estamos cansados  de ouvir, ler  ver 
através das    rádios e tvs, nos noticiários 
cenas onde o que foi pego com armas  e 
outras coisas  mais, dizem que não têm 
culpa - não fui eu - , ou então - fiz porque 
ele ou ele reagiu. Não é mesmo?  Mas com 
o rápido desenvolvimento nesta geração do 
que é certo, pode-se chamar a geração do 
Não-Eu. Essa tendência parece.  Parece não, 
está em alta. Mas a historia revela que culpar 
outros com a escusa – não tenho culpa – é 
costume  desde que o homem existe. Vocês 
se lembram da historia  que a Bíblia  nos 
conta,  a reação de Adão  e Eva  ao come-
terem o primeiro pecado comendo o fruto 
proibido. Deus proibiu e eles comeram! Qual  
foi a reação deles? Sabem?   - A culpa foi da 
cobra! Pode?

Eduardo Cunha, o agente político mais controverso da 
historia recente da política brasileira, finalmente foi afastado, 
pelo STF, temporariamente, de suas funções. Entretanto, antes 
de deixar a cena política, conseguiu provocar um pandemô-
nio na Câmara dos Deputados e na vida publica de diversos 
políticos brasileiros, principalmente ao admitir o processo de 
Impeachment conta a Presidente da República.

Dotado de conhecimento invejável do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, Cunha conseguiu se manter no Po-
der e engabelar o Conselho de Ética durante todo esse tempo, 
e lá ficaria até acabar seu mandato. Até que, aproveitando-se 
de um movimento forte da sociedade brasileira contra a cor-
rupção, a Corte Máxima encorajou-se e “arriscou” retira-lo 
de suas funções. Digo “arriscou” porque resolveu interferir 
diretamente na decisão que caberia, primeiramente, ao pró-
prio Poder Legislativo, e tal atitude poderia ser vista como 
quebra de independência entre os poderes. Neste ponto, só um 
adendo, não vi nenhum petista reclamando da interferência 
entre os Poderes..... (mas vida que segue).

Dilma,  a Presidente mais INCAPAZ da História da 
Humanidade, que envergonha todos os brasileiros quando 
abre a boca para discursar, pois não consegue concatenar 
palavras para formar frases coerentes, disse: ANTES TARDE 
DO QUE NUNCA”. Porem, dia 11 de maio vem aí e muitos 
outros dirão: “ ANTES TARDE DO QUE NUNCA”. O PT 
que chama a fraca oposição de golpista, não quer perceber 
que foi a própria base que o derrubou,  base essa formada por 
corruptos, interesseiros e egoístas, que ajudaram o Governo 
a assaltar o Brasil e suas empresas. Será que esqueceram que 
Temer, Cunha, Renan, Collor, Delcídio, Renan, Collor, Maluf, 
Sarney eram aliados deste pífio governo??

Pedaladas, mentiras para vencer a eleição, desemprego, 
maior recessão da história, formação de quadrilha, Mensalão, 
Petrolão, empréstimos irregulares do BNDES, esse DESgover-
no fez e aconteceu (no mal sentido da palavra). Está na hora de 
construirmos um presídio com capacidade infinita para abrigar 
agentes públicos corruptos, sejam eles Tucanos, Petistas ou 
PMDbistas. “ANTES TARDE DO QUE NUNCA”

Pedro Falcão Vieira Neto
OAB-BA 18 556

“ANTES TARDE DO QUE NUNCA”

Ruy Barcelos - uma lacuna nas artes
O ator, pro-

dutor, diretor 
teatral, jornalis-
ta e ativista cul-
tural, Ruy  Bar-
cellos, profissio-
nal respeitado e 
muito querido 
na comunidade 
feirense, faleceu 
na madrugada 
de ontem, em 
consequência 
de um infarto. 
R e s p o n s á v e l 
durante muitos 
anos pela rea-
lização do Bai-
le das Atrizes, 
evento pré-mi-
caretesco que 
reunia atores, 
transformistas, 
autoridades em 
um clima festivo 
e cordial.  Nos 
últimos anos ele 

editava o jornal 
“Na Balada” 
voltado para o 
mundo artísti-
co.

 Segundo pes-
soa da família 
há algum tempo  
Ruy se queixa-
va de cansaço 
e dores no cor-
po. Anteontem, 
o cronista Bar-
cellos deu entra-
da duas vezes na  
Policlínica da 
Rua Nova com 
problemas car-
díacos. Depois 
de ser medicado 
retornou à re-
sidência e logo 
após sofreu in-
farto, falecendo 
minutos após 
voltar à unidade 
de saúde.

na cerimônia  juntamente 
com a vereadora Ane de 
Bira e o pré-candidato  a 
prefeito de São Gonçalo, 
Carlos Germano.

A cerimônia aconteceu 
no pátio do antigo Depar-
tamento de Infraestrutura 
de Transportes da Bahia 
(Derba), em Feira de San-
tana. Ao todo, 27 tratores 
foram entregues para co-
operativas e associações. 
Sete caminhões-baú e nove 
motocicletas também fo-
ram doados para servir 
à agricultura familiar da 
região. O governador Rui 
Costa entregou ainda 30 
novas viaturas para a Polí-
cia Militar, além de outros 
veículos que renovarão a 
frota da corporação.
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Aniversariantes: Hoje – Daniela Baruch, Alexan-
dre Kunrath e Hylana Bantim, dia 14  – Rita Cerquei-
ra Kruschewsky e Luciana Barreto, dia 15 – Darilda 
Mayer, Illa Alves de Pinho e Santanna, Fernando Bit-
tencourt de Magalhães e Érico Rodrigues Vieira, dia 16 
– Amadeu Oliveira Campos, dia 17 – Carla Porto Bahia, 
Milena Portugal Rosa Lima, Rosa Ferreira de Castro, 
João Marinho gomes Júnior e Dilton Coutinho, dia 18 
– Elsimar Coutinho, Leonardo Corrêa, Vitor dos Anjos 
Marques e Matteo Calabrese, e  dia 19 – Elisabeth Smith 
Luna, Celi Mendes Rios e Valdeci Araújo Felix. 

Secretário Municipal de Administração João Marinho 
Gomes Junior, é o aniversariante da terça-feira (17).

Polimoda
POLIMODA – Polo das Indústrias de Moda do Es-

tado da Bahia convida para o coquetel de inauguração 
do mais novo centro de moda e compras de Feira de 
Santana, dia 16 (segunda-feira), a partir das 16 horas, 
sendo o ato inaugural às 17 horas. 

O novo empreendimento do segmento da moda na 
cidade, com  lojas de fábrica, fica localizado na Avenida 
Senhor dos Passos, n.º 589 – centro. 

De volta - Feira Truck Food Park 
Conforto, segurança, infraestrutura, boa música e uma va-

riedade de comida. Essas são as opções do festival gastronômico 
sobre rodas, que está de volta ao Boulevard Shopping. A “Feira 
Truck Food Park” acontecerá neste final de semana, no Estacio-
namento E1 e deve reunir um público de cinco mil pessoas. 

Serão oito carros equipados com comidas e diversos 
estandes de artesanato à disposição dos feirenses. O público 
poderá provar sanduíches gourmet, crepes, comida oriental, 
hot dog artesanal, entre outros pratos. Participam também 
expositores de camisaria e cerveja artesanal.  “Nossa missão é 
trazer lazer e cultura para a nossa cidade, sem que a população 
precise pagar para entrar no espaço”, conta a organizadora do 
evento, Margareth Cedraz. 

Para quem quer curtir uma boa música, foi preparada 
uma extensa programação musical: na sexta a animação fica 
por conta da Banda Rota 7;  no sábado será a vez de Marcel 
Torres e da Banda Herbert & Richard; no domingo terá shows 
de Alexandre Peixe e Karen Mendes.  O Dj Rodolfo vai se 
apresentar todos os dias do festival. Para a criançada, diversas 
atividades recreativas e educativas serão realizadas no local. 

Essa segunda edição tem como novidade a participação dos 
restaurantes do shopping, como a Doce de Leite (doces e tortas), 
Croasonho (croaissants artesanais), Tokai (comida japonesa e 
chinesa), Beach Stop (comida regional) e o Mercado 153 (comida 
de buteco). “Abrimos espaço para os nossos lojistas e vamos ofe-
recer ainda mais opções de comida para o público. Conseguimos 
reunir gastronomia, arte e música em um único lugar”, destaca 
Ricardo Peixoto, gerente de Marketing do Boulevard.

Illa Alves de Pinho e Santanna, a aniversariante do 
domingo, com o marido Marcos Fontes de 

Amorim e Santanna.

A empresária 
Milena Portugal 

Rosa Lima, também 
aniversariante 

do dia 17.

O casal Nilse e Amadeu Oliveira Campos. Ele troca 
de idade na segunda-feira.

Tombamento 
O Casarão dos Olhos D’Água, referência histórica e 

cultural que mais tarde daria origem à cidade de Feira de 
Santana, passará por processo de tombamento junto ao Ins-
tituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Desde novembro do ano passado, o secretário 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Rafael Pinto 
Cordeiro, vem tomando as providências necessárias 
junto ao órgão estadual de preservação de bens de valor 
histórico-cultural. Com apenas 16 imóveis tombados, o 
ato evidencia momento histórico para a cidade.  

Técnicos do IPAC já visitaram in loco o Casarão e, na 
oportunidade, emitiram laudo reconhecendo o valor socio-
cultural e a importância de preservação do imóvel, sendo 
favorável para a abertura do processo de tombamento, fun-
damentado sob os critérios de integridade e autenticidade.

“É importante salientar que o processo de tom-
bamento não significa a desapropriação de imóvel, 
continuando a pertencer ao proprietário que manterá 
a responsabilidade pela conservação e, também, ga-
rantirmos o reconhecimento por toda a comunidade da 
importância do Casarão e inquestionável valor histórico 
e simbólico”, pontua Cordeiro.

Festa dos Vaqueiros
 Dona de sucessos como ‘Encosta N’eu’, ‘Lua Mi-

nha’, ‘Sapatilha 37’ e muitos outros, a banda Estakaze-
ro é atração confirmada na 24ª Festa dos Vaqueiros de 
Milagres, cerca de 230 quilômetros da capital baiana, 
que acontece no final de semana. Completando 15 
anos de estrada, o grupo se apresenta amanhã e divide 
o palco com uma das principais duplas sertanejas da 
atualidade, Victor e Leo.

Notas sobre o impeachment
André Navarro

Ontem, 12 de maio de 2016, foi 
mais um dia histórico para o Brasil. Em 
pleno processo de impeachment, o Senado 
aprovou admissibilidade da denúncia e 
afastando, assim, Dilma Rousseff por 
180 dias do posto de presidente, até 
que o próprio Senado julgue o caso. 
Com o afastamento, Michel Temer 
assume interinamente o posto de 
presidente da República até que 
o processo seja findado, dispondo 
de todos os ministérios e secretarias da administração 
federal para compor sua equipe.

Foi uma semana conturbada, marcada primeira-
mente por uma das maiores trapalhadas parlamentares 
da história brasileira, quando o deputado federal Waldir 
Maranhão, então presidente interino da Câmara dos 
Deputados, baixou uma decisão decretando nulidade 
total do processo de impeachment, remarcando a sessão 
de votação que parou o país há pouco. O tiro no pé foi 
tão violento que o Sr. Maranhão foi expulso do próprio 
partido (Partido Progressista) e ainda representado junto 
ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, onde 
poderá ser cassado.

O constrangimento causado por Waldir Maranhão 
ficou escancarado, levando os demais chefes e autorida-
des a não acatarem sua decisão, como fez o presidente do 
Senado Renan Calheiros, que afirmou dar continuidade 
normal ao processo contra Dilma Rousseff, como assim 
o fez. Logo em seguida, o deputado Maranhão revogou a 
própria decisão que anulou a votação, fazendo com que 
ele entrasse para a história como político trapalhão.

Assistimos estarrecidos a lenta queda de Dilma 
Rousseff, acusada de cometer crimes de responsabili-
dade fiscal, que agora será julgada pelo senado.

O processo de impeachment foi construído de forma 
gradual, por vários fatores do governo e oposição, tendo 
sido o principal deles a eleição de Eduardo Cunha para 
presidente da Câmara dos Deputados, que serviu como 
divisor de águas na política nacional.

Outro grande fator foi uma articulação de bases 
direitistas e conservadoras no cenário intelectual, 
encabeçado pelo filósofo Olavo de Carvalho e alguns 
formadores de opinião já conhecidos da mídia, tais 
como Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo. Houve um 
empurrão por parte dos intelectuais de direita, tomando 
como ponto de partida a própria insatisfação da popu-
lação com as ineficiências da administração federal. A 
parcela insatisfeita encontrou nestes pensadores sua base 
teórica para sustentação do argumento antipetista.

Os demais fatores adjuntos que ajudaram a formar o 
cenário de caos e severa crise institucional foram frutos 
do próprio governo e seu estilo de administração. A pró-
pria inabilidade política de Dilma Rousseff foi essencial 
e determinante para sua fraqueza diante dos avanços da 
oposição. Sempre vista como uma tecnocrata, Dilma 
não conseguiu impor seu ritmo de governo na entrada 
do segundo mandato. Mal assessorada, afastada de Lula 
e com déficit orçamentário, tentou balancear as contas 
públicas, aumentou preço de combustíveis e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e proporcionou 
cortes históricos no orçamento da União, tanto em 
programas de assistência como na saúde e educação, 
fazendo crescer a insegurança de uma população já 
castigada pela má prestação do serviço público. 

Hoje o governo Dilma colhe os frutos de uma 
administração prepotente, ensimesmada e dissonante 
ao ideário político brasileiro. O pecado do governo de 
esquerda é tratar coletivamente todos os problemas, 
até os individuais, sem apreço aos casos concretos, 
ou seja, uma administração de massas. Este atropelo 
gera insegurança, ineficiência, rancor e impeachment. 
Acompanhemos o julgamento.  

POESIA
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Porque lavar as roupas novas?
Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pedia-

tria divulgou uma matéria sobre a importância de 
lavar as roupas novas dos bebês e das crianças, antes 
que eles façam o primeiro uso. Qual é a importância 
dessa medida de higiene?

Primeiro: algumas roupas tem produtos irritan-
tes e alergênicos em sua composição que podem ser 
retirados após a lavagem com detergente neutro se-
guida de enxágües diversos. São eles: corantes azoi-
cos, metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), 
formaldeídos e pesticidas das fibras do algodão.

Segundo: secar bem as roupas após as lavagens, 
pois a umidade entre os fios pode facilitar a proli-
feração de fungos e ácaros, ocasionando também 
reações alérgicas. 

A irritação na pele dos pequenos se manifesta 
com vermelhidão, descamação, coceira, principal-
mente nas áreas de maior presença de suor e nas 
áreas de atrito (dobras). 

Portanto, faz parte dos cuidados com o bebê 
lavar todas as suas roupas de uso pessoal, roupas 
de cama e banho para evitar que sejam agredidos 
por esses irritantes e alergenos.

Dra. Dayanna Leal
Médica - CRM 23.757

Por 55 votos a favor e 22 
contra o Senado aprovou, na ma-
nhã de ontem, a admissibilidade 
do processo de impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff. Com 
isso, o processo será aberto no 
Senado e Dilma será afastada do 
cargo por até 180 dias, a partir 
da notificação. Os senadores 
votaram no painel eletrônico. 
Não houve abstenções. Estavam 
presentes 78 parlamentares, mas 
77 votaram, já que o presidente 
da Casa, Renan Calheiros, se 
absteve.

Estiveram ausentes os se-
nadores Jáder Barbalho (PMDB-
PA), Eduardo Braga (PMDB-
AM). Pedro Chaves dos Santos 
(PSC-MS), suplente do senador 
cassado Delcídio do Amaral, de-
cidiu não assumir ainda o cargo. 
A sessão para a votação durou 
mais de 20 horas. Durante o dia 
de anteontem, dos 81 senadores, 
69 discursaram apresentando seus 
motivos para acatar ou não a aber-
tura de processo contra Dilma. 

Com a aprovação  o proces-
so volta para a Comissão Especial 
do Impeachment. A comissão 
começará a fase de instrução, 
coletando provas e ouvindo tes-
temunhas de defesa e acusação 
sobre o caso. O objetivo será 
apurar se a presidenta cometeu 
crime de responsabilidade ao 
editar decretos com créditos su-

Senado acata pedido de impeachment

plementares mesmo após enviar 
ao Congresso Nacional um pro-
jeto de lei para revisão da meta 
fiscal, alterando a previsão de 
superávit para déficit. A comissão 
também irá apurar se o fato de o 
governo não ter repassado aos 
bancos públicos, dentro do prazo 
previsto, os recursos referentes 
ao pagamento de programas 
sociais, com a cobrança de juros 
por parte das instituições finan-
ceiras, caracteriza uma operação 
de crédito. Em caso positivo, isso 
também é considerado crime de 
responsabilidade com punição de 
perda de mandato.

Um novo parecer, com base 
nos dados colhidos e na defesa, 
é elaborado em prazo de 10 dias 
pela comissão especial. O novo 
parecer é votado na comissão e, 
mais uma vez, independentemen-
te do resultado, segue para plená-
rio. A comissão continua sob o 
comando do senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) e a relatoria 
com Antonio Anastasia (PSDB-
MG). Embora o Senado não tenha 
prazo para concluir a instrução 
processual e julgar em definitivo 
a presidenta, os membros da 
comissão pretendem retomar os 
trabalhos logo. A expectativa de 

Lira é que ainda hoje um rito da 
nova fase esteja definido, com 
um cronograma para os próximos 
passos.

Na nova etapa, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, passa 
a ser o presidente do processo, 
sendo também a última instância 
de recursos na Comissão Proces-
sante. “O processo volta para a 
comissão, sendo que a instância 
máxima será o presidente do 
STF. Se houver alguma questão 
de ordem que eu indeferir, o 
recurso será apresentado a ele. 
Ele passa a ser o presidente do 
julgamento do impeachment”, 
explicou o presidente da co-
missão, senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB).

Com a abertura do processo 
no Senado, Dilma Rousseff é 
afastada do exercício do cargo 
por até 180 dias. A presidenta 
poderá apresentar defesa em até 
20 dias. O vice-presidente Mi-
chel Temer assume o comando 
do Executivo até o encerramento 
do processo. A comissão pode 
interrogar a presidenta, que pode 
não comparecer ou não responder 
às perguntas formuladas. Há a 
possibilidade de intervenção 
processual dos denunciantes e 
do denunciado. Ao fim, defesa 
e acusação têm prazo de 15 dias 
para alegações finais escritas.

Cintia Portugal

Debruçando-me sobre o “Echo Feirense”, 
periódico “ Noticioso e Literário” ,de Feira de 
Sant´Anna, Província da Bahia, que circula na 
terça-feira, do  dia 02 de julho  de 1878, trazendo 
nas suas folhas, na “Seção Noticiosa”, da página- 1, 
a seguinte notícia: “A Orphesina-  Deve hoje chegar 
às ? do dia, da cidade de Cachoeira, a philarmô-
nica Orphesina , que a convite da 25 de março , 
vem prestar-se a tocar em toda festa de Dois  de 
Julho. Atos de  tanto patriotismo registramos sem 
comentário.” . 

Enquanto eu lia as páginas, também via o lugar 
da memória, a “25”, da Conselheiro Franco,  onde 
delicadamente me traz a melodia de um tempo e  
toca repetidamente na tuba do meu coração, agora, 
sopra o trompete do passado- presente,  é,  este  
instrumento teve sempre um papel privilegiado 
nestas novas formas de expressão musical, vamos! 
Dancemos “dois pra lá, dois pra cá...” , talvez,  
esperando a banda passar,  ao som da música de 
Chico Buarque: [...] “A marcha alegre se espalhou 
na avenida e insistiu/ A lua cheia que vivia escon-
dida surgiu/ Minha cidade toda se enfeitou/ Pra ver 
a banda passar cantando coisas de amor.”

Caminhemos, coragem! Vamos, uma, duas , três 
voltas  pelos corêtos, que ainda persistem, e como 
cantam os Tribalistas: “A gente brinca/ na nossa 
velha infância”, e quem sabe onde a banda toca? 
Lembrei-me da casa cor de rosa doce, decorada 
com bicos de babados, bicos de linhas douradas, 
arrematados com a harpa, ela toca no “Echo” e  nas 
lembranças, nas  janelas alegres. É, um dia, também 

FILARMÔNICA TOCA! TOCA! 
TOCA DE NOVO!     

piscaram, abriram e fecharam no tempo, no jogo de 
pernas que convidam a dançar, ao toque  da música 
tlin tic tlin tlic dos copos.

Acompanhemos a Filarmônica no tempo e as 
“adaptações” do saxofone,  de modo que o seu timbre 
melancólico, suave e balanceado pudesse “competir” 
com o som mais estridente e agreste dos trompetes, 
com as batidas das percussões e o ambiente onde a 
música era ou é  tocada

Voltemos na história, no final do século XIX, em 
1897, na Praça João Pedreira, aqui ou lá, “Toquemos” 
a Flauta doce,  “25”,  Oboé na fantasia, quem sabe 
a música “O Trenzinho Caipira,”  de Heitor Villa 

Lobos, contudo, não sei qual foi a música tocada 
na época, mas o “Trenzinho”, talvez,  teria  feito 
sucesso  na festa que acolheram os soldados quan-
do  estes voltaram da guerra de Canudos.

A “Filarmônica 25 de março”, no momento 
presente, toca o trombone por onde “passa”, 
seja no  Echo Feirense, na Folha do Norte,  em 
cada memória que viu,  ouviu e esperou a banda 
passar- “Estava à toa na vida/ O meu amor me 
chamou...”

Não deixemos a memória de Feira de San-
tana  “estacionada” no tempo. Toquemos nossa 
história.
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Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

Nivaldo Vieira
Afinal Nivaldo Vieira é ou não candidato a prefeito 

de Feira de Santana? Na solenidade de entrega de ma-
quinas e tratores pelo governador Rui Costa, no Derba, 
Nivaldo reapareceu circulando, tirando fotografias, 
conversando com muitas pessoas, inclusive com o go-
vernador do estado e o comandante da Policia Militar.  
Isso voltou a chamar a atenção de lideranças politicas 
e dos eleitores e a pergunta está na boca do povo do 
campo e da cidade: Nivaldo será candidato a prefeito? 
Com a palavra esse grande articulador politico!

Aniversario 
Completou idade nova ontem, o estudante  de Direi-

to, Júlio Vacarezza Neto, que faz o sétimo semestre desse 
curso, na Universidade Católica da Bahia ,uma das mais 
respeitadas instituições do gênero no pais. Deste espaço 
parabenizamos o brilhante estudante Júlio Neto que é 
assessor do CEPA, desejando-lhe um futuro grandioso!

Ayrton Senna
As obras da Ayrton Senna, segundo a prefeitura, estão quase concluídas e serão entregues dentro dos próxi-

mos 30 dias. Tudo bem, mas dois pontos devem ser observados: 1- a avenida quando foi aberta, o então prefeito 
José Falcão garantiu que ela seria batizada com o nome de Durval Ferreira de Santana, que desbravou aquela 
parte da cidade ao implantar o Cemitério São João Batista. Só que a palavra do Falcão não foi respeitada. 2-  até 
hoje não plantaram nem uma arvore na avenida, nem mesmo um pé de beldroega ou de manjerioba ( não é o que 
vocês podem pensar), que já seria alguma coisa embora rasteiras elas não dão sombra! Há ainda outro ponto - a 
água da nascente ali existente continua jorrando. Um desperdício e ninguém faz nada a não ser chamar, pom-
posamente, a avenida de Ayton Senna, um magnifico piloto de formula um, mas  que se vivo estivesse e fosse 
perguntado por certo não saberia  dizer onde fica Feira de Santana. Vamos ser mais realistas, mais bairristas até, 
minha gente! Em tempo: e por falar em homenagem - por que não denominar aquela avenida de Manoel Fausto 
dos Santos - Manoel de Emília. Um feirense que amou sua terra, contribuiu para o surgimento da Micareta, criou 
blocos micaretescos  como As Melindrosas (que era puxado por Dito Leopardo),  fundou e “carregou nas costas”, 
literalmente, o Botafogo de Feira de Santana. Hoje  seu nome está esquecido!

Assediado
O deputado Carlos Geilson bastante assediado  

durante a solenidade de entrega de tratores, viaturas 
policiais, motos  e outros veículos pelo governador Rui 
Costa a prefeitos da região,  segunda-feira no pátio do 
Derba.  Convidado pelo deputado federal Fernando 
Torres, Geilson participou do evento sem esconder sua 
satisfação, até mesmo quando deixou o local com um 
amplo sorriso e uma expressão bem amistosa. Muitos 
perguntaram: será que ele vai? E nos perguntamos: para 
onde meninos? 

O dublê de comunicador e político Nivaldo Vieira.

Deputado Carlos Geilson.

Por  Dimas Oliveira

Animação e continuações
Tão somente uma novidade na vigésima semana do ano no 

Orient Cinemas Boulevard, desde quinta-feira, 12, em lança-
mento nacional. Trata-se da animação “Angry Birds: O Filme” 
(The Angry Birds Movie), de Clay Kaytis e Fergal Reilly.  

O filme adapta o jogo Angry Birds, uma das maiores 
franquias mundiais de entretenimento e conta a história de três 
pássaros: Red e problemas para controlar o estresse, o veloz 
Chuck e o volátil Bomba. São amigos que nunca tiveram seus 
valores reconhecidos. Quando misteriosos porquinhos verdes 
invadem a ilha onde moram, os improváveis heróis serão os 
responsáveis por descobrir qual o plano da gangue suína. 

Enquanto isso, continuam em cartaz, em oitava semana o 
filme ação, aventura e fantasia “Batman Vs. Superman: A Ori-
gem da Justiça”, em sessões com cópias dubladas e legendadas; 
em quinta semana, o filme de animação e live-action da Disney 
“Mogli: O Menino Lobo”; e em quarta semana, o filme de ação 
e aventuras “O Caçador e a Rainha do Gelo”.

Por fim, também continua em cartaz, em terceira semana, 
o filme do Universo Cinemático da Marvel, “Capitão América: 
Guerra Civil”, com cópia legendada na sessão noturna. Com 
ação, aventura e ficção-científica, a trama do filme se passa 
depois dos eventos de “Vingadores: Era de Ultron”, de 2015.

TORCIDA RANZINZA
O Estádio Jóia da Princesa deverá ser entregue  

ao publico  e principalmente  ao Fluminense  de Feira 
para os jogos da Série “D” do campeonato brasileiro, 
na segunda quinzena de junho.Provavelmente o  tri-
color  feirense  deverá fazer cálculos do custo da  sua 
participação  na série “D” contando com resultados de  
bilheteria no Jóia da Princesa.No entanto há um grande 
receio da diretoria, porque  a torcida dos Touros tem 
sido muito  mais “ranzinza”  com o time  nos jogos do 
Joia da Princesa do que  em outros estádios, enquanto 
que  nos jogos realizados pelo campeonato baiano  fora 
de Feira de  Santana   o time foi  melhor  recebido  pelo 
público  das cidades onde ele teve mando de campo, 
razão pela qual conseguiu melhores resultados.

A torcida precisa ser mais  tolerante  e apoiar 
incondicionalmente o Flu  em seus jogos no Jóia da 
Princesa. Em tempo: lamentamos o falecimento, na 
semana passada, do desportista, Eduardo Lacerda - 
Duzinho que foi presidente do Fluminense em 1974 
época em que também fiz parte da diretoria. Formamos 
uma grande equipe com Luiz Antônio, João Augusto, 
Ancelmo, Paulo Roberto, dentre outros. O Touro foi o 
terceiro colocado no Campeonato Baiano, mesmo tendo 
ganho dois turnos, o Vitória um e o Bahia outro. O Flu 
foi “garfado” mas a administração de Duzinho até hoje 
é lembrada. Saudades grande amigo!

Apoio: Edmundo Feira e Neném de 
Vidal de Santa Bárbara.
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