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TRADIÇÃO - PROCISSÃO O FOGAREU

     Como ocorre 
tradicionalmente a 
Semana Santa, aber-
ta com a realização 
do Domingo de Ra-
mos, no dia 9, mar-
cada pela presença 
de milhares de fieis 
oriundos de todas 
as paroquias e par-
tes da cidade prin-
cesa, prosseguem 
hoje quando será 
reverenciada a Pro-
cissão do Fogaréu, 

prevista para às 20 
horas com saída do 
Hospital Dom Pedro 
de Alcântara. Um 
das mais importan-
tes atos dessa pro-
gramação da Igreja 
Católica, a secular 
Procissão do Foga-
réu é realizada em 
Feira de Santana há 
mais de 130, cons-
tituindo-se na mais 
antiga da Bahia,  fi-
gurando  entre as 

mais tradicionais do 
País.
            Com carate-
rísticas peculiares, 
a procissão, que re-
presenta a chegada 
de soldados romanos 
do Horto das Oli-
veiras,  à procura de 
Jesus Cristo,  a pro-
cissão tem a Irman-
dade da Santa Casa 
de Misericórdia e os 
fieis caminham em  
passos rápidos, qua-

Importantes obras 
para a sede e distri-
tos foram anuncia-
das segunda-feira 
pelo prefeito Jose 
Ronaldo de Car-
valho, que esteve 
acompanhado pelo 
vice-prefeito Col-
bert Filho, alguns 
secretários e vere-
adores, no Centro 
de Atendimento ao 
Feirense (CAF). 
Dentre elas figuram, 
como maior eviden-
cia, a Policlínica 
Municipal, o Centro 

O deputado estadual Zé Neto (PT) que esteve reunido em 
Brasília com dirigentes da Caixa Econômica Federal (CEF), 
para tratar da situação de moradores de núcleos habitacio-
nais que têm pendência com a  Caixa, em especial do Feira 
X, voltou satisfeito com o nível dos entendimentos com o 
superintendente de  Empresa Gestora  de Ativos (EMGEA) 
da Caixa , Rudimar Balen que deve anunciar em breve os va-
lores das unidades em negociação. VARIEDADES. Página 2

O ex-governador e atual secretario de 
Desenvolvimento Econômico do estado, 
Jaques Wagner, esteve nesta cidade na 
terça-feira, para observar as obras de re-
qualificação do Centro  Industrial do Subaé  
que o governo realiza com investimento de 
R$4,3 milhões.  Wagner assinou protocolo 
de intenções  com a OL Indústria e Papéis,  
empresa se que pretende se instalar no CIS, 
investindo R$20 milhões e oferecendo  50 
empregos. O diretor do CIS, José da Paz 
e os  deputados e Neto (PT) e Angelo Al-
meida (0) fizeram parte do ato.

se em  ritmo militar, 
dai o breve cumpri-
mento do roteiro en-
tre a HDPA e a Ca-
tedral Metropolitana 
de Senhora Santana. 
O  arcebispo metro-
politano Dom Zano-
ni Demettino deve  
participar ao lado de 
outras autoridades 
religiosas. 

de Convivência do 
Idoso, três unidades 
do Centro de Aten-
ção Psicossocial, 
um grande prédio 
escolar em Maria 
Quitéria. O chama-
do primeiro “paco-
te” de obras da atual 
gestão de Ronaldo 
de Carvalho inclui 
ainda pavimenta-
ção de muitas ruas, 
reformas e melho-
rias em próprios do 
município.  VARIE-
DADES Página 3.

“Palmas Pra Você” novo 
cd  da banda feirense Ca-
pim Molhado se impõe, 
de saída, pela qualidade 
dos vocalistas Abraão Si-
mões e Anny Sibele, e o 
excelente repertório em 
14 faixas. Outro trabalho 
marcante do gênero, é 
o cd de Antônio Leite e  
banda Banana com Leite. 
Em estilo bem próximo 
ao saudoso Jackson do 
Pandeiro, o forrozeiro 
traz ótima seleção musi-
cal. PÁGINAS 10 e 11.

 OS SUCESSOS 
DO FORRÓ

Correios, 
mandou 

mas, 
não 

chegou! 
PÁGINA 2.

São 20 anos na arte! Ivan 
Souza Reis cresceu entre 
o vime, a cana da índia e o 
junco, produzindo moveis 
que embelezam qualquer 
ambiente. Essa experiência 
ele coloca à disposição dos 
seus clientes na oficina de 
trabalho, em frente à Radio 
Sociedade. PAGINA 10.

Arte no 
vime

WAGNER NO CIS

MAIS OBRAS PARA FEIRA
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

Correios – mandou, mas não chegou!

ELE NÃO ESTÁ AQUI
No famoso cemitério de Paris, o Père 

Lachaise, há uma escultura impressio-
nante: o Monumento à Morte. Uma porta 
entreaberta, atrai a todos. Alguns deixam-
-se arrastar, impotentes, pela Porta da 
Morte. Outros, sem sentido, jazem por 
terra, outros ainda, com desespero, tentam 
defender-se. Inutilmente.

EM MEIO ÀQUELA confusão, dois 
homens ali se encontram, cabeças erguidas, 
rostos serenos, indiferentes ao pavor e à 
morte. Seus pés repousam sobre um túmulo 
vazio, a lousa removida e nesta sepultura a 
inscrição: ELE NÃO ESTÁ AQUI.  A obra é 
a ilustração do Evangelho de Lucas, quando 
os Anjos, no dia de Páscoa, proclamam que 
Jesus ressuscitou.

MAS, COMO tinha prometido, três 
dias depois, Jesus volta á vida. A morte, 
conseqüência e símbolo do pecado, devolve 
sua presa. Ele não está aqui. Ressuscitou. E 
porque ressuscitou, sua  vida, sua palavra e 
sua doutrina permanecem para sempre entre 
nós. Ele começa uma nova História, não mais 
uma história de esperanças frustradas, mas 
a definitiva História de fraternidade, justiça 
e paz. 

O TÚMULO  está vazio. Vazio de morte, 
de sofrimentos, de violências, de discórdias, 
de misérias humanas. Ele está vivo no meio 
de nós “todos os dias, até o fim dos tempos” 
(Mt 28,20). Só Ele preencherá o vazio do 
nosso túmulo, de nosso coração, de nossa 
vida, de nossa família. 

CRISTO RESSUCITOU!  Não existem 
motivos para desesperar, nem mesmo quando 
contemplamos perplexos e confusos a histó-
ria de ódio que nos rodeia e até nossa própria 
história. Uma vez que Jesus ressuscitou, o 
mal não mais terá a última palavra. A palavra 
definitiva é da vida, e não da morte. O bem 
venceu o mal. A alegria venceu a tristeza. Por 
isso, é possível dizer: Feliz Páscoa!

Dom  Itamar Vian
Arcebispo Emérito
di.vianfsd@ig.com.br

   O abaixo-assinado de Protesto 
contra os maus serviços prestados 
pelos Correios, que será endereça-
do ao Procon e Ministério Público 
Federal, conta até o momento 
com 7.192 assinaturas no site 
www.peticaopublica.com.br. Se 
não bastasse 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, 
mesmo com os CEPS errados, 
agora a população se depara com 
a não entrega das correspondências 
e encomendas.
Eu particularmente efetuei quatro 
compras distintas através da inter-
net em lojas virtuais no mês de De-
zembro de 2016 e até o hoje (10 de 
abril de 2017) não recebi nenhuma 
delas. Fui à agência dos Correios 
da Av. Presidente Dutra em Feira 
de Santana e fui informado que os 
Carteiros estão sendo assaltados, 
problemas operacionais e que as 
pessoas devem se dirigir até lá 
para retirarem suas encomendas. 
Ainda assim, munido do número 
de acompanhamento da encomen-
da que recebi destas empresas e 
com os boletos de pagamento, não 
encontraram nenhuma das minhas 
quatro mercadorias.
No abaixo assinado público, os 
usuários dos serviços dos Correios, 
“inconformados com o nível dos 
serviços prestados atualmente, 
manifestam seu descontentamento 

e exigem que sejam tomadas as 
medidas necessárias para que o 
padrão dos serviços seja elevado 
a níveis minimamente aceitáveis, 
conclamando desde já os órgãos 
e autoridades competentes a to-
marem as providências cabíveis. 
Correspondências e produtos en-
tregues com atraso, absolutamente 
fora dos prazos prometidos e con-
tratados com os Correios; extravio 
das postagens; não entrega efetiva; 
roubo de mercadorias; não satisfa-
ção ou atendimento aos usuários 
que façam reclamações; não paga-
mento dos reembolsos devidos por 
atrasos verificados; não resposta 
às reclamações quer sejam elas 
feitas particular ou publicamente; 
absoluta insensibilidade quanto à 
responsabilidade dos serviços que 
deveriam prestar, uma vez que hoje 
uma quantidade enorme de pessoas 
depende do bom funcionamento 
dos Correios em seus trabalhos e 
forma de obtenção de renda (como 
os artesãos e e-commerce, em ge-
ral), são apenas alguns dos proble-
mas com os quais os usuários têm 
se defrontado hoje em dia. Outro 
grave problema está na elevação 
absurda e abusiva dos valores das 
tarifas, especialmente no que se 
refere ao PAC e ao SEDEX, sob a 
desculpa de estarem criando uma 
nova metodologia de cálculo de 
postagem, os Correios elevaram 
os preços de postagem em mais de 
100%, havendo casos de elevação 
superior a 300%, o que por si só já 
é um disparate”.

Não consigo compreender como 
a única empresa estatal existente 
e responsável pela entrega de cor-
respondências 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 nacional”. Sendo assim, 
no território brasileiro foi criada 
uma empresa pública para prestar 
esse serviço, que foi denominada 
Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT). Importante ressaltar que no 
Brasil somente essa empresa pode 
prestar este serviço, ou seja, esta-
mos falando de um monopólio. Ao 
mesmo tempo, ao invés de melhorar 
a qualidade dos seus serviços, equi-
pamentos, qualificar melhor seus 
funcionários, etc, preocupa-se em 
gastar milhões em propagandas e 

patrocínios esportivos, artísticos 
e culturais, finalidades estas, para 
as quais não foi criada. Parece-me 
uma manobra proposital, visando 
conquistar a opinião pública para 
uma possível e futura privatiza-
ção, pois se a população sente-se 
prejudicada, qualquer esperança de 
melhoria certamente terá seu apoio. 
Isso é Brasil!

IMÓVEIS DA CEF DEVE TER VALORES ANUNCIADOS
     Feira de Santa-
na já teve apro-
ximadamente 
22 mil pessoas 
em debito com 
a Caixa Eco-
nômica Fede-
ral (CEF),mas 
conseguiu  evo-
luir muito nos 
últimos 10 anos  
e hoje pouco 
mais  de  mil  
imóveis , em 
toda a cidade, 
entre os quais  
os sob o con-
trole  da Em-
presa Gestora 
de Ativos (EM-
GEA) da Cai-
xa,  precisam 
ser quitados. A 
observação e 
do deputado Zé 
Neto (PT), líder 
do governo na 
Assembleia do 
Estado, que no 
mês passado es-
teve reunido em 
Brasília, com o 
superintenden-
te de operações 
de físicas  da 
EMGEA, Rudi-
mar Balen, para 
tratar do assun-
to, em especial 
falando sobre  
o Feira X, que 

ocupa um qua-
dro mais preo-
cupante.
 C o n f o r -
me o deputa-
do feirense a 
EMGEA conta 
com 164 unida-
des que podem 
ser negociadas 
a preços bem 
menores do que 
os contratados 
pelo mercado 
e pela CEF. A 
reunião teve 
como objetivo 
reabrir as nego-
ciações desse 

total de imó-
veis, incluindo 
os do conjun-
to Feira X que, 
conforme Neto 
“é o que reúne o  
maior numero  
de problemas   
a ser tratado”.
 O superinten-
dente da EM-
GEA, Rudimar  
Balen disse que 
nos próximos 
dias serão  di-
vu lgados  os 
valores  para 
negociação das 
unidades  e “a 

partir dai va-
mos ajudar na 
divulgação  e 
articular com 
associações  e 
representantes 
de moradores  
desse núcle-
os para que os 
entendimentos 
obtenham  o 
êxito esperado 
e possamos ver 
o maior  núme-
ro  possível de 
famílias quitan-
do totalmente 
os seus imó-
veis“. 
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DANIEL ALMEIDA REITERA SER CONTRA REFORMAS  

Prefeito anuncia grande volume de obras

Pavimentação da BA - 284 em Itamaraju

CARLOS SANTIAGO MOSTRA 
O SEU TRABALHO EM ICHU

      “Temos que re-
agir e impedir que 
as mudanças aconte-
çam. E só há um jeito: 
com  mobilização e 
o povo nas ruas”. A 
declaração é do de-
putado baiano Daniel 
Almeida (PC do B) 
em relação às refor-
mas trabalhista e pre-
videnciária  propostas 
pelo governo fede-
ral  que “são injustas, 
cruéis e sabemos  aos 
quais interesses estão 
servindo. Certamente 
não são os interesses 
dos trabalhadores” 
garante o parlamentar.

       Daniel Almeida 
assinala que é menti-
rosa a afirmação que 
alguns fazem de que 
a reforma  que ele 
chama de “desmon-
te” gerará empregos. 
Também não é verda-
de, diz, que a Justiça 
do Trabalho, assober-
bada de processos, vai 
ficar mais aliviada ou 
vai  ter mais conforto  
a partir dessa refor-
ma. “Pode acontecer 
exatamente o inverso. 
Tentam fazer a re-
forma no momento 
de fragilidade da 
nossa economia, da 

   No dia 7 deste mês, o go-
vernador Rui Costa autorizou 
a construção da segunda 
etapa da BA-284, trecho de 
23 quilômetros ligando o 
distrito de Nova Alegria até 
o povoado de Pau D’Alho, 
no município de Itamaraju, 
extremo sul da Bahia repre-
sentando um investimento R$ 
19,35 milhões. Rui lembrou, 
durante a cerimônia, em Nova 
Alegria, que o povo da região 
pede a estrada há décadas. 
“No passado, como a estrada 
é muito longa e cara, ia fican-
do para depois. Aquilo que é 

caro e difícil deve ser feito aos 
poucos. Nós começamos a obra, 
a primeira etapa já está conclu-
ída, e estou autorizando agora a 
segunda etapa” disse. 
    A autorização da pavimenta-
ção foi comemorada por muitas 
pessoas a exemplo da  professora 
Ivanildes Santos, diretora da Es-
cola Municipal Walter Carvalho, 
ressaltando que mais de 100  alu-
nos da unidade dependem dessa 
via. “A construção da estrada vai 
trazer vantagens na formação 
dessas crianças. Quando chove, 
muitas têm que vir a pé para a 
aula, porque o carro não chega 

onde elas moram. Outras têm 
que dormir aqui no distrito ou 
na casa de amigos. Com a estra-
da tudo vai mudar, vai melhorar 
muito”, observou.
    Marcus Cavalcanti, secretá-
rio estadual de Infraestrutura,  
disse que se trata de uma es-
trada importante e uma grande 
reivindicação da região, que só 
um governo com compromisso 
social tem coragem de fazer. 
“Vão ser 90 quilômetros. Já 
concluímos os primeiros vinte 
e poucos quilômetros. Estamos 
iniciando agora mais vinte e 
poucos, que representam mais 

         

 ICHU (Pedro Oliveira)- “O que 
pode marcar a passagem de um 
gestor, é o trabalho que ele realiza 
na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas através de ações de-
senvolvidas pelas secretarias. Esse 
é o meu grande desejo à frente da 
prefeitura de Ichu”, diz o prefeito 
Carlos Santiago (PHS) relatando 
que o primeiro trimestre de seu 
mandato foi arrumando a casa, 
regularizando a limpeza pública, 
recuperando aguadas, além de 
ações voltadas para as áreas de 
saúde, educação, assistência social, 
transporte e o resgate da moralidade 
administrativa que perdida nos 
últimos anos.
 Uma de suas ações foi colocar o 
pagamento da folha de pessoal e de 
fornecedores em dia, uma marca de 
seus dois mandatos anteriores. Cer-
ca de 60% das ruas da cidade não 
têm pavimentação, mas Santiago 
garante que existem dois projetos 
através de emendas parlamentar 
na Caixa Econômica Federal e tão 
logo os recursos sejam liberados 
elas ganharão  calçamento a para-
lelepípedos. Além disso, ele tenta, 
junto à Funasa, a implantação de 
uma rede de esgoto  sede. 
          Realizando um mandato “com 
os pés no chão” como costuma 
dizer, Santiago disse que as chuvas 
que caíram na semana passada em 
Ichu, amenizaram um pouco a vida 
no município que se encontra em 
Situação de Emergência embora a 
precipitação tenha sido insuficiente 

para atingir todo  área do município. 
Santiago disse que está com três 
projetos sendo licitados para as 
comunidades de Umbuzeiro, Toda 
e Pituba, na região de Varjota, com 
sistema de abastecimento de água. 
      O prefeito informa ainda que, 
nesses 90 dias de governo melhorou 
as instalações da Secretaria de Edu-
cação e do Hospital Sagrado Cora-
ção de Jesus, que recebeu melhorias 
na estrutura física, com limpeza e 
pintura do prédio. Foram reabertos 
os Postos de Saúde da Família e 
contratados médicos e enfermeiros 
para atender à população e está 
sendo elaborado um projeto para a 
reforma total da unidade hospitalar.
          Mas o município tem um de-
bito volumoso  junto à Previdência 
Social, lamenta Carlos Santiago, 
explicando que há um parcelamento 
antigo e a gestão anterior fez um 
novo no dia 28 de dezembro de 
2016, “fora da realidade de Ichu, 
superior a R$ 40 mil/mês, o que 
dificulta a vida financeira do mu-
nicípio”. Além disso, existe um 
débito de quase R$ 1 milhão, 
que está sem negociar. “Estou  
aguardando que saia o novo Re-
fis, para tentar fazer um acordo 
e normalizar a situação do mu-
nicípio junto à Previdência, já 
que o debito total passa de R$ 3 
milhões, e só de renegociações 
são quase R$ 2 milhões”. 
Esse é o grande problema 
enfrentado por Ichu,   relata.

    Segunda-feira, no 
Centro de Atendimento 
ao Feirense (CAF), o 
prefeito José Ronaldo 
de Carvalho, ao lado 
do vice-prefeito Col-
bert  Filho anunciou uma 
serie de obras para o 
município, considerada 
como o primeiro pacote 
de obras da atual gestão 
que, conforme disse, foi 
cuidadosamente elabora-
do em consonância pelas  
secretarias de   Plane-
jamento e da Fazenda. 
A implantação da Poli-
clínica Municipal, que 
atenderá a uma gama de 
especialidades médicas 
- cardiologia, reumato-
logia, proctologia-, entre 
os bairros Sobradinho e 
Baraúnas devera ter as 
obras iniciadas em breve, 
disse.
    Do mesmo modo, será 
a implantação do Centro 
de Convivência do Ido-
so, que será erguido no 
bairro Mochila, ao lado 
do Centro de Cultura 
Maestro Mira com dis-
pêndio de cerca R$ 1. 
300 milhão. No Sobradi-
nho haverá a construção 
de um galpão para a co-
mercialização de carnes, 
antiga reivindicação dos 

comerciantes da feira-
-livre daquela região. 
O empreendimento está 
orçado em R$ 337 mil. 
Também foi anunciada 
a cobertura da feira do 
bairro George Américo, 
que vai custar R$ 300 
mil reais.
     No Centro de Abas-
tecimento, o setor de 
pescados  que funciona 
a céu aberto, numa das 
extremidades do esta-
belecimento passará a 
funcionar em boxes que 
custarão R$ 389 mil. A 

Praça do Tropeiro na 
área em redor do Centro 
de Abastecimento será 
reformada, bem como a 
Estação de Transbordo 
do transporte coletivo 
com investimento de R$ 
400 mil. Dentre outras 
obras o prefeito Ronaldo 
de Carvalho, relacionou 
a construção de mais 
três unidades do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS), uma no bairro 
Mangabeira e as outras  
no bairro Olhos D’água.
O Ginásio Municipal 

Joselito Amorim, que já 
recebe investimento de 
R$ 3 milhões, na cons-
trução de um complexo 
cultural e reforma do 
telhado, será beneficiado 
com a reforma do ginásio 
de esporte. O prefeito 
anunciou a construção de 
uma grande escola, orça-
da em R$ 2, 7 milhões, 
no distrito de Maria Qui-
téria, um posto duplo de 
saúde para atender aos 
moradores do distrito de 
Tiquaruçú e um campo 
de futebol em Ipuaçú.

elevação do numero 
de desesmpregados 
e de aumento da de-
sigualdade histórica 

de R$ 19 milhões investidos, 
e só falta agora o terceiro 
trecho”
        Disse também que em 
2017 o governo baiano vai 
atingir a meta de contratar 
mais de cinco mil quilômetros 
de licitação. “Nós já fizemos, 
nos dois primeiros dois anos 
da gestão do governador Rui 
Costa, mais de 600 quilôme-
tros, estamos hoje com 200 
quilômetros de execução e até 
o fim do ano com 5.500 qui-
lômetros de obras contratadas 
em todas as regiões da Bahia”.

que existe” ressal-
ta o deputado 
Daniel Almeida. 

          Mediante o “paco-
te” ruas do bairro Frater-
nidade serão pavimenta-
das  haverá a construção 
de um complexo, com 
áreas de lazer, quadra 
poliesportiva coberta e 
uma praça  no valor de 
R$ 312 mil. Os mora-
dores do Conjunto Feira 
IX  serão contemplados 
com a implantação do 
alambrado do  campo 
de futebol, obra orçada 
em R$ 250 mil. Haverá  
a recuperação completa 
da quadra poliesportiva 
do Conjunto Feira X e 
entre o Feira X e o bairro 
Tomba, serão pavimen-
tadas 25 ruas.
      No Parque da Cida-
de Frei José Monteiro 
será construída uma pis-
ta de skate  orçada em 
R$ 173 mil. O prefeito 
anunciou a pavimenta-

ção de ruas em vários 
bairros e loteamentos 
que terão até 100% das 
suas vias calçadas, a 
exemplo da Gabriela, 
Mangabeira, Queimadi-
nha, Conceição, Jardim 
Cruzeiro, Campo Lim-
po, Jardim Acácia, Alto 
do Papagaio, Pedra do 
Descanso, Sobradinho, 
Calumbí, Sim, Novo 
Horizonte, Pampalona, 
Lagoa Parque do Subaé, 
Asa Branca.
   O povoado Dois em 
Um, no distrito de Ja-
guara - onde a Prefeitura 
Municipal determinou  
a implantação de ins-
talações sanitárias nas 
habitações -,  será con-
templado com obras de 
urbanização. Os distritos 
de Tiquaruçú e Maria 
Quitéria terão ruas pavi-
mentadas.
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Aniversariantes: Hoje – Pablo Stolze 
Gagliano, Alpiniano Reis Oliveira Neto, 
Rubinho Pires Ferreira e Maria Virginia 
Bahia, dia 15 – Soraia Leite Coutinho, Ro-
naldo Lima, Joseílda Dias e Ronald Reis, 
dia 16 – Morgana Tosca, Reginaldo Pereira, 
Paulo Fonseca Coutinho e Beatriz Mas-
carenhas, dia 17 – Aurinha Morais, Carol 
Carvalho, Ingrid Resende, Josenel Barreto 
e Ruy Caribé, dia 18  – Gustavo Moreno, dia 
19 – Sávio Sampaio, Roberta Lago e Júlio 
Motta, dia 20 – César Fraga Maia, Márcia 
D’Affonseca, Lélia Vitor Fernandes de Oli-
veira e Luiz Carlos de Cerqueira Lima e,  
dia 21 – Mariana Aquino Sturken, Ângela 
Regina Campinho Britto, Murilo Amorim, 
Técia Borges, Márcia Matos Porto.

É o fim do mundo

OAB Bahia – 85 Anos
  A Ordem dos Advogados, seccional Bahia com-

pletou 85 anos de existência na terça-feira (11) e a 
subseção Feira de Santana proporcionou, em sua sede, 
um comemorativo final de tarde, com direito a bolo te-
mático, com a foto do belo prédio da Ordem, no bairro 
da Piedade, em Salvador e a participação de grande 
número de advogados que compareceu para confrater-
nizar e celebrar o 85º ano da entidade. 

    E, foi reinaugurada, na tarde de ontem, a sala da 
OAB/Feira,  no Fórum Desembargador Filinto Bastos, 
com um coffer break, para os convidados.

   Parabenizamos o atual presidente Marcus Wel-
ber Carvalhal Pinheiro e sua diligente diretoria pela 
iniciativa e pelo primoroso trabalho que vêm fazendo 
em prol da classe. 

Glamour Love Me
Acompanhando  uma  das   grandes   tendências   da   

perfumaria   internacional,   O Boticário lança a fragrância 
nude  Glamour Love Me. O conceito, que já é um clássico na 
moda e na maquiagem, propõe um toque delicado para realçar 
o aromada  pele   da  mulher.  Neste  lançamento,  O   Boti-
cário,   maior   marca   de perfumaria   do   Brasil*,  traz   um   
toque   de   sensualidade   ao   nude,   misturando pétalas de 
rosa e  baunilha. A novidade já está nas  lojas de todo país, no 
e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras 
da marca.

“A perfumaria nude tem como inspiração a sensualidade 
muito própria da mulher. Ela é como uma segunda pele, tem 
fragrância envolvente e levemente sensual, mas não ao ponto 
de não ser identificada. Ao contrário, como uma roupa, ou um 
acessório   nude,   ela   transmite   uma  elegância   sofisticada   
e  que   não   passa desapercebida”, explica o Gerente de Per-
fumaria do Boticário, Jean Bueno.

A alquimia que revela essa sensualidade natural está na 
mistura de pétalas de rosa  e baunilha  com notas  de bergamota,  
maça,  íris,  rosa,  Muguet,  âmbar  e Musk. Glamour Love Me, 
da família Floral Musk, é uma  fragrância delicada e inovado-
ra. Ela complementa a linha Glamour mantendo a assinatura 
olfativa da marca que é a sensualidade. “Mas em Glamour 
Love Me, ela tem um tom mais discreto e elegante. Mas você 
precisa experimentar, sentir como ela se revela na sua pele.”

A loção hidratante com a mesma fragrância completa a 
perfumação.

Para as Crianças
O Boulevard Shopping inaugurou no 1º dia de 

abril, na sua Praça de Eventos, o cenário PÁSCOA  
DIVERTIDA. As crianças estão tendo a oportunidade 
de desbravar um cenário de aventura, super colorido e 
com direito a diversas brincadeiras, que funcionará até 
o domingo.

A diversão no circuito é garantida por diversos obs-
táculos, nos quais as crianças devem mostrar disposição 
e passar pelos desafios. Em uma das etapas, tem uma 
Cama de Gato, estrutura composta de uma trama de fios 
e elásticos. Para finalizar a brincadeira, a criança deverá 
cruzar o emaranhado de fios. Uma outra novidade é o 
Espaço Slackline. Uma modalidade esportiva em que o 
principal objetivo é manter o equilíbrio andando sobre 
uma fita. Este espaço desafia os pequenos com este 
esporte radical que está fazendo sucesso nas praias, 
parques e escolas Brasil afora.

Além do circuito na Praça de Eventos, tem também 
um cenário na Entrada E2 que conta com maquiagem 
de coelhinho, fantasia de coelhinho e oficinas de per-
sonalização de orelhinhas. Com auxílio de monitores, 
os pequenos irão customizar orelhinhas de coelhinho, 
dando asas à imaginação e a criatividade. 

O cenário funcionará durante o mesmo horário de 
funcionamento do shopping e a entrada é GRATUITA.

Domingo Tem Teatro
          O premiado espetáculo “Maria Minhoca” da Cia. 

Cuca de Teatro se apresenta no  domingo, às 10h30min.,  na 
sala principal do Teatro do CUCA - Centro Universitário 
de Cultura e Arte – CUCA e segue em cartaz até o dia 30 
de abril.

          Maria Minhoca é um clássico infantil da literatu-
ra teatral brasileira. O texto de Maria Clara Machado, que 
lembra o clássico “Romeu e Julieta” na ótica dos palhaços, 
conta a história do apaixonado Chiquinho Colibri, que não 
consegue chegar nem perto da sua amada Maria Minhoca, 
pois o seu pai, o lorde inglês       Mister João Buldog da 
Silva, já planejou outro destino para ela - casá-la com o 
vaidoso e ambicioso Capitão Quartel.  Com a ajuda de 
Pedro Fon Fon, seu melhor amigo, Colibri vai viver uma 
aventura atrás da outra, aprontando mil e uma peripécias 
para conquistar pai, filha e público de todas as idades.

         O Domingo Tem Teatro é um Projeto reali-
zado há 12 anos e nessa edição conta com o patrocínio 
da Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas e do 
Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria 
da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 
O Projeto acontece de março a dezembro sempre às 
10h30min., no Teatro do CUCA.

O juiz de direito e mestre no Direito Civil Pablo Stolze 
Gagliano, o aniversariante de hoje.

A badalada DJ Roberta Lago, 
aniversariante do dia 19.

André Navarro

       A lista de investigados proposta pelo Procu-
rador Geral da República ao Supremo 
Tribunal Federal foi recebida pelo 
Ministro Edson Fachin, Relator da 
Operação Lava Jato, que determinou 
a divulgação dos nomes por reco-
nhecer se tratar de interesse público 
e político.
        A divulgação da lista gerou 
um bruto alvoroço no mundo da 
política.
Dos ministros do atual governo 
Temer, oito foram citados na 
chamada “delação do fim do 
mundo” dos executivos da Odebrecht. Mas não 
acaba aí.
      Outros nomes foram enviados por petição 
a outras instâncias da justiça para apuração de 
crimes, que estão fora do alcance do STF, tais 
como os últimos três presidentes Fernando Hen-
rique, Lula e Dilma, prefeitos e governadores, tais 
como o atual gestor da capital baiana ACM Neto, 
Edvaldo Brito, Cândido Vaccarezza, José Dirceu, 
Aécio Neves e tantos outros.
        Os baianos que podem ficar com o nome 
sujo na praça são, além dos já citados ACM Neto 
e Edvaldo Brito, Daniel Almeida, Nelson Pelle-
grino, Mário Negromonte Junior, Cacá Leão, José 
Carlos Aleluia, Lúcio Vieira Lima, Juthay Junior, 
João Carlos Bacelar, Antônio Brito, Arthur Maia, a 
senadora Lídice da Mata e o ex-ministro de Temer, 
Geddel Vieira Lima. Os inquéritos abertos serão 
para apurar os repasses feitos pela Odebrecht 
para as respectivas campanhas dos investigados, 
podendo configurar corrupção, lavagem de dinhei-
ro, formação de quadrilha e falsidade ideológica.
       O cenário é de tensão. Não se sabe em que 
ponto tais investigações poderão atingir. A Ope-
ração Lava Jato é uma linha sem fim, pois quanto 
mais se puxa, mais se multiplica, se desdobra. Mas 
todo cuidado é pouco, pois as investigações em 
início, ou seja, ainda há muito que se fazer para 
termos a certeza de condenações e prisões de cor-
ruptos. Importante também para os Tribunais que 
se atentem às prescrições dos respectivos crimes.
          Em sua delação, Marcelo Odebrecht diz ter 
dado 13 milhões de reais em dinheiro só ao ex-
-presidente Lula, mas que o mesmo nunca pediu 
tal quantia, pois era negociada previamente pelo 
seu fiel companheiro Palocci.
        Se a Operação Lava Jato já tirava o sono de 
alguns, pois nadava em uma piscina de corrupção, 
passou-se a nadar no mar.
        Hoje a população despeja sua esperança no    
Poder Judiciário e no Ministério Público para 
fazer cumprir a lei contra uma classe política 
apodrecida e velha.
        Será o fim do mundo?
Talvez do mundo político tal qual conhecemos.
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Roque Sena

não ocorre por acaso. Ele está no 
forró desde aos 13 anos de idade, 
quando começou tocando zabum-
ba e assim integrou o Trio Luar do 
Sertão, sua primeira experiência  
em um grupo musical que ainda 
contava com Estevão(triangulo) 
e Jonga(sanfona). A partir dai não 
parou mais e ainda garoto, chegou 
a acompanhar Luiz Gonzaga em 
varias apresentações.  Todavia só 
a partir de 2012 decidiu investir 
na carreira de interprete, e no ano 
seguinte 2013 produziu o primeiro  
Cd que obteve êxito, motivando-o  
a seguir firme capitaneando  banda 
“Banana com Leite”.
    Sem duvida essa mistura é a 
preferida de quase todos em se tra-
tando de vitamina e no forró o mix 
também vem dando certo. A ex-
periência de Antônio Leite conta 
muito na produção dos trabalhos. 
O CD muito bem produzido pelo 
estúdio Zoom e  capa de ótimo 
visual do Artmidia Music Ltda, já 
está na praça e os telefones para 
show disponibilizados para shows 
por Antônio Leite são: 3015 0172/ 
98289 4773/ 99803 5329.

      Se a tendência na vida é de 
o segundo  trabalho ser sempre 
melhor que o primeiro, o for-
rozeiro feirense Antônio Leite, 
líder da banda Banana com Leite, 
não errou .O segundo  CD “ A 
Vitamina do Forró”, sem mudar 
a tendência musical do autentico  
forró  nordestino ,tendo com o 
pilar Jackson do Pandeiro,  o 
mais perfeito ritmista  já surgido 
no pais, chega com toda a força 
de uma boa vitamina.  Nas 13 
faixas de um repertório muito bem 
elaborado, Antônio Leite mostra, 
sem expressão de imitação, a 
semelhança na interpretação do 
inesquecível Jackson.
   De forma natural - percebe-se 
que não há qualquer  esforço vocal 
-, o forrozeiro feirense caminha 
pelas velhas estradas nordestinas,  
que foram trilhadas por grandes 
nomes dessa linha musical e pro-
porciona  aos amantes do forró 
paginas como “La vai a boiada”, 
“A viola no peito tocando“,  “Se 
tutano fortalece”,  “Olha o claro 
da fogueira” e  a indispensável ”A 
ema gemeu” um dos clássicos de 
Jackson do Pandeiro.
      O sucesso de Antônio Leite 

         Dia 10, segunda-feira  foi a nova idade do jovem jor-
nalista Fernando Moreira que comanda com qualidade o noticioso  
Linha Direta com o Povo, das 12 às 13 horas na Radio Sociedade de 
Feira. Fernando começou na Sociedade, passou alguns anos na TV 
Subaé, mas preferiu voltar para o radio onde esta muito bem, como 
uma das maiores revelações dos últimos tempos. Na segunda-feira 
foram incontáveis as demonstrações de carinho do público com  
o excelente comunicador que se revela como crack no futvoley. 
Abração Fernandinho em nome  dos seus amigos e admiradores!

Trocará de idade no dia 28 deste mês a 
jovem Saiuri Gawski de Jesus, assessora parla-
mentar da vereadora Gerusa Sampaio (DEM). 
Inteligente e dedicada, Saiuri é formada em 
publicidade e propaganda, e mestranda na área 
em que se profissionalizou. Familiares, colegas 
e amigos preparam-se para comemora a data.

     Também no dia 10, aniversariou George 
Cassiano, simplificando: Gel Cassiano, operador de 
áudio da Radio Sociedade, cantor, instrumentista, 
empresário musical, técnico de som,  locutor, com-
positor. Verdadeiro “homem dos sete instrumentos”, 
mas de nada valeria tudo isso se não fosse a sua 
personalidade: cordial, alegre, amigo e, sobretudo, 
profissional de alta qualidade. Parabéns Gel!

A princesa Zoeh que trocará de 
idade, no dia 22, quando, receberá 
os parabéns de todos seus familiares. 
Uns parabéns dos que fazem a FN.

Comemorou idade nova na segunda-feira, o comerciante Luiz 
Paulo Rios Matos, que comemorou a data em família, ao lado da esposa 
Noelma e da filha Sofia. Luiz Paulo recebeu muitas homenagens dos pais 

Nilson e Luiza e dos irmãos dentre eles Luana Rios, nossa colega na FN. 

O BOM FORRÓ NO CD 
DE ANTÔNIO LEITE

VARIEDADES
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Joanna Morbeck Kleiton Costa

Lorena Souza

Rádio

Valdir Moreira 

Taiuri Reis

Valdeir Uchô

Jorge Bianchi
O Jornal do 
Meio Dia, pro-
g rama que 
tem a marca 
de Jorge Bian-
chi e Valdeir 
Uchôa,  co-
memora hoje 
dois anos de 
sucesso na 
Princesa FM. 
Informativo de 
conteúdo am-
plo, mas com 
foco maior nos 
fatos da cida-
de o Jornal 
do Meio Dia 
está consoli-
dado junto ao 
publico. Fa-
zem parte da 
equipe: Taiuri 
Reis, Kleiton 
Costa, Lorena 
Souza, Joan-
na Morbeck, 
Valdir Morei-
ra e os lide-
res Bianchi e 
Uchoa.

MÓVEIS DE VIME –A ARTE DE IVAN REIS

Feira de Santana já teve aproxi-
madamente 22 mil pessoas em 
debito com a Caixa Econômica 
Federal (CEF),mas conseguiu  
evoluir muito nos últimos 10 anos  
e hoje pouco mais de mil  imóveis 
, em toda a cidade, entre os quais  
os sob o controle  da Empresa 
Gestora de Ativos (EMGEA) da 
Caixa,  precisam ser quitados. 
A observação e do deputado Zé 
Neto (PT), líder do governo na 
Assembleia do Estado, que no 
mês passado esteve reunido em 
Brasília, com o superintendente 
de operações de físicas  da EM-
GEA, Rudimar Balen, para tratar 
do assunto, em especial falando 
sobre  o Feira X, que ocupa um 
quadro mais preocupante.
 Conforme o deputado 
feirense a EMGEA conta com 

164 unidades que podem ser nego-
ciadas a preços bem menores do que 
os contratados pelo mercado e pela 
CEF. A reunião teve como objetivo 
reabrir as negociações desse total de 
imóveis, incluindo os do conjunto 
Feira X que, conforme Neto “é 
o que reúne o  maior numero  de 
problemas   a ser tratado”.
 O superintendente da EMGEA, Ru-
dimar  Balen disse que nos próximos 
dias serão  divulgados os valores  
para negociação das unidades  e “a 
partir dai vamos ajudar na divulga-
ção  e articular com associações  e 
representantes de moradores  desse 
núcleos para que os entendimentos 
obtenham  o êxito esperado e possa-
mos ver o maior  número  possível 
de famílias quitando totalmente 
os seus imóveis“. 

NENGO HOMENAGEADO 

           O futebol, o esporte das mul-
tidões, tem o poder mágico de reunir 
torcedores em estádios, campos de 
várzea, ou qualquer local onde haja 
essa prática esportiva. Mais do que 
isso, esse esporte-magia, faz ídolos 
que se tornam inesquecíveis durante 
tempos imorredouros. Até hoje Do-
mingos da Guia, Zizinho, Didi, Pelé, 
Gerson, Rivelino e tantos outros, 
permanecem vivos na mente dos que 
tiveram a felicidade de vê-los jogar.
 Mas, não é preciso ir longe para abrir 
o álbum da saudade com as figurinhas 
carimbadas. Feira de Santana está 
bem representado por José Pedreira 
Filho - Nengo,  filho do jornalista José 
Pedreira (Zé Coió). Meia-atacante, 
de rara habilidade, rápido, de drible 
estonteante e inteligência aguçada, 
passando a bola com maestria, Nengo 
tornou-se um dos mais queridos e 
admirados jogadores do Fluminense 
de Feira de todos os tempos. Esteve 
no exterior, passou também pelo 
Flamengo, Guarany de Campinas, 
Bahia, Esporte Jacuipense, dentre 
outras equipes.
               Como um perfume de 
qualidade que deixa rasto por onde 

passa, no dia ......... ele foi alvo de 
significativa homenagem na cidade 
de Riachão do Jacuípe. Ali, ao lado de 
Edinho Conceição (Edinho Jacaré), 
Alex, Iê- iê- iê, Fernando e outros 
ex-atletas  participou de um jogo 
exibição no estádio e Riachão do 
Jacuípe quando foi alvo de diversas 
homenagens e as retribuiu  tirando 
o folego  de muitos com  a bola nos 
pés. Jogadas de alto nível técnico  
fizeram o publico vibrar, como nos 
velhos tempos. 
O mais impressionante foi a reação 
de torcedores que pediram a sua volta 
ao futebol para reforçar o Jacuípense. 
”Não importa, ele pode ter 40 anos ou 
até mais, mas é um craque e aqui não  
tem ninguém igual a ele”, gritavam  
torcedores. “Na Bahia não tem outro 
jogador igual à Nengo, eu quero ele 
no Jacuipense”,  dizia outro. O cra-
que feirense, hoje voltado para o seu 
comercio, não escondeu a felicidade: 
”Deixei o futebol há alguns anos e 
tenho uma manifestação dessa aqui, 
em Riachão. Estou emocionado, feliz 
e grato. Obrigado, esse é o melhor 
premio que o torcedor poderia me 
dar” disse emocionando.

“PALMAS PRA VOCE”  CAPIM MOLHADO                         

   Com excelente performan-
ce dos cantores Abraão Si-
mões e Anny Sibele, arranjos 
modernos e bem produzidos, 
com a qualidade de ótimos 
músicos,  sob o comando do 
experiente Antônio Carlos 
Cerqueira, que sempre “tira 
da manga do colete”  um 
toque novo capaz de melo-
diar ainda mais uma bela 
composição a banda Capim 
Molhado marcando 13 anos 
de sucesso está na praça 
com o disco “Palmas Pra 

Você”. Na verdade palmas 
para essa banda que tem 
feito grande sucesso desde 
que surgiu, figurando entre 
as melhores do país, embora 
sem ter a mesma divulgação 
de similares que, exatamente 
por isso, tornam-se bem mais 
conhecidas, granjeando ca-
chês superiores. São 12 Cds 
lançados e cinco Dvds nesse 
período o que referenda a 
qualidade  do trabalho.
  Nesse novo trabalho, que já 
está sendo bem  executado  

em emissoras de radio da 
Bahia, as 14 faixas apresen-
tam um equilíbrio notável 
,sem quedas de pico, o que 
demostra a  maturidade do 
grupo musical na escolha 
e concepção do repertório 
pontuado, em vários mo-
mentos, por canções pro-
duzidas por integrantes da 
banda. Natural que a escolha 
ou preferencia, decorre do 
gosto de cada um, bem como 
de outros itens como a faixa 
etária do publico, mas há 

algumas delas que têm tudo 
para agradar independente 
desses fatores pela letra, 
melodia, arranjos e interpre-
tação.
     Dentre essas figuram: 
Minha Loucura de Amor (2), 
com Sibele, que tem uma 
letra expressiva, falando so-
bre o que alguém pode fazer 
para demonstrar o seu amor, 
chegando ao extremo de 
“entrar no Irã com a camisa 
do Iraque”, ou É Só Telefonar 
(6), também na linha român-
tica interpretada por Abraão, 
com importante aparição da 
sanfona; Sem Prorrogação 
(7) que compara o amor ao 
futebol e o já conhecido 
Amar Seus Defeitos (10) uma 
pagina poética, que traduz 
uma verdade plausível mos-
trada de forma simples e bela, 
mas que para muitos passa 
sem a necessária percepção 
do autor. Palmas Para Você, 
novo CD da banda fei-
rense Capim Molhado, 
merece “estourar” pela 
sua qualidade, um avant 
premier do que a banda 
deve apresentar  nos fes-
tejos juninos deste ano!
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Feijão Chic com Armandinho, Dodô & Osmar 

SMS mantém onze residências
terapêuticas no município
    A  Secretaria de Saú-
de de Feira de Santana 
, mantém onze resi-
dências terapêuticas 
no município. Destas, 
nove estão em pleno 
funcionamento e duas 
passam por reforma. 
As casas são desti-
nadas a pessoas que 
sofrem de transtornos 
mentais classificados 
como leve ou mode-
rado, que estão em 
condições de serem 
reinseridas na socie-
dade. Elas também 
possuem autonomia.
  A coordenadora de 
Saúde Mental, Rober-
vânia Cunha, ressal-
ta que as residências 
estão vinculadas ao 
Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS). 
Elas estão localizadas 
nos bairros Capuchi-
nhos, Santa Mônica, 
Queimadinha e Jo-

mafa. “As residências 
terapêuticas que a Pre-
feitura mantém, estão 
classificadas como do 
tipo I. São destinadas 
para egressos do Hos-
pital Lopes Rodrigues e  
pacientes que tiveram 
longo período de in-
ternação e apresentam 
condições de reinserção 
na sociedade”, explica. 
Essas pessoas têm au-
tonomia para fazer sua 
higiene pessoal, cuidam 
do lar e até podem sair.
  Rovervânia Cunha 
acrescenta que há 44 
pessoas residindo em 
uma destas casas que já 
chegou a ter 80 residen-
tes, a redução deve-se 
a óbitos verificados. 
“Atualmente, há três 
pessoas no Hospital 
Lopes Rodrigues que 
deverão ser encaminha-
das para uma das resi-
dências terapêuticas”, 

diz  ressaltando que a 
pretensão da Secretaria 
de Saúde é transformar 
duas casas terapêuticas 
para classificação do 
tipo II,  destinando-as 
a pessoas que já são 
assistidas pela rede mu-
nicipal e necessitam 
de cuidados especiais 
e atenção 24horas, a 
exemplo dos idosos.
  Relata ainda que a as-
sistência aos moradores 
das residências terapêu-
ticas é prestada por uma 
equipe multiprofissional 
composta por enfer-
meiro, assistente social, 
psicólogo, clínico, peda-
gogo e técnico de enfer-
magem e há também, os 
cuidadores. Na rede mu-
nicipal de Saúde Mental 
estão cadastradas 26 
mil pessoas, sendo que 
a maioria delas possui 
transtornos mentais le-
ves ou moderados.

Festa anual já 
consagrada pela 
qualidade das 
atrações e a pre-
sença de gente 
bonita e elegan-
te o Feijão Chic, 
p r o m o ç ã o  d o 
destacado  jorna-
lista Paulo Nor-
berto, mais uma 
vez vai envolver 
os seus convida-
dos em um clima  
de muita alegria 
e animação com 
a presença da  
inconfundível e 
eletrizante ban-
da Armandinho, 
Dodô e Osmar. A 
“farra gastronô-
mica e cultural” 
que  já eferves-
ce os bastidores, 

tem data definida: 
13 de maio (sá-
bado) a partir das 
14horas no Zila’s 
Cerimonial nesta 
cidade. O Feijão 
Chic - a feijoada 
de gente bonita - 
ao completar  19 
anos de sucesso, 
prestará uma ho-
menagem aos 80 
anos da Micareta 
de Feira de San-
tana – A Primeira 
Micareta do Pla-
neta – merecedo-
ra do título “Bem 
Imaterial da Cul-
tura da Bahia”.
A banda Arman-
dinho, Dodô e 
Osmar, é uma re-
ferencia de tradi-
ção musical baia-

na. Formada basi-
camente por Ar-
mandinho Macêdo 
(guitarra baiana), 
Betinho Macêdo 
(baixo), Aroldo 
Macêdo (guitarra 
baiana) e André 
Macêdo (vocal), 
todos filhos de 
Osmar Macêdo, 
um dos inventores 
do trio elétrico, a 
banda é a própria 
história da música 
baiana , renovada 
e contada através 
das canções que 
marcaram época e 
fizeram da guitarra 
baiana a primeira 
voz do carnaval da 
boa terra e do trio 
elétrico um palco 
mágico. 
Em 1973, quando 
os irmãos decidi-
ram subir juntos 
em um caminhão 
para tocar o re-
pertório de frevos 
e marchinhas da 
dupla que revolu-
cionou o Carnaval 
(Dodô e Osmar), 
Osmar Macêdo 
queria que o gru-
po tivesse apenas o 
nome de Armandi-
nho, o virtuose que 
já tinha uma car-
reira individual e 
mostrava ao mun-
do a sua genialida-
de com a guitarra 
baiana. Mas o pró-
prio guitarrista foi 
contra essa ideia, e 
decidiu, junto com 
os irmãos, deixar 
no nome do gru-

po a homenagem 
aos criadores do 
‘caminhão da ale-
gria’. Assim surgiu 
a Banda Armandi-
no, Dodô e Osmar. 
A marca registrada 
da banda é a gui-
tarra baiana, e não 
poderia deixar de 
ser diferente. Ar-
mandinho Macêdo 
é considerado por 
muitos como um 
dos melhores gui-
tarristas do mundo 
e nas apresenta-
ções, ele vai do 
clássico ao popular 
com a maior faci-
lidade. “Czardas”, 
de Vitório Monti, 
e “Brasileirinho”, 
de Waldir Azeve-
do, são executa-
dos com a mesma 

perfeição, como 
poucos artistas sa-
bem fazer.  Além 
disso, Armandi-
nho ainda faz o 
“Papo de Guitarra 
Baiana”, um duelo 
musical com seu 
irmão e também 
guitarrista, Aroldo 
Macêdo. 
O promotor do 
Feijão Chic, Pau-
lo Norberto, como 
sempre  está ani-
mado com a pers-
pectiva de sucesso 
do evento, levando 
em conta toda a 
trajetória  da festa 
em anos anterio-
res. São quase duas 
décadas de reali-
zação do evento 
sempre com êxi-
to e pode-se dizer 

em crescimento 
gradual e notó-
rio, até porque os 
apreciadores de 
festas com essas 
características já 
consagraram o 
“Feijão Chic” na 
liderança. Satis-
feito Paulo Nor-
berto confirma 
as atrações, local 
e data: “Teremos 
a banda Arman-
dinho, Dodô e  
Osmar,  no Zila’s 
Cerimonial, dia 
13 de maio, a par-
tir das e 14 horas. 
Esperamos você 
lá!” Mais Infor-
m a ç õ e s :  ( 7 5 ) 
99962 – 1015/ 
98338 – 3663/ 
9 8222 - 1282 
(whatsapp).

RURALISTAS BAIANOS CONHECEM 
AGRICULTURA SINTRÓPICA 

      A experiência agroeco-
lógica do Sítio Semente, em 
Brasília, ambiente-escola 
que é referência no país em 
agricultura sintrópica e sis-
temas agroflorestais (SAF) 
foi conhecida por 40 agri-
cultores familiares da Bahia 
nos dias 4 e 5 deste mês. A 
atividade faz parte do Proje-
to Cerrado, coordenado pela 
Secretaria do Meio Am-
biente da Bahia (Sema) e 
pelo Instituto do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos 
(Inema). Os participantes 

são de duas comunidades 
atendidas pelo projeto no 
município de Cocos, no 
oeste baiano. 
    "Foi de muita impor-
tância para nós. São mui-
tos aprendizados. Temos 
todas  as matérias primas 
que eles usam, restos de 
alimentos, cascas, pau,  e 
tudo em nossa comunidade 
é descartado", observou  
Ivana Rocha Falcão, da 
comunidade do Riacho do 
Meio. Isso, segundo ela, por 
falta   de informação. "Não 
sabia que poderia usar tudo 
isso como adubo. Tudo que 
aprendemos aqui foi precio-
so. Vamos levar para o resto 
da vida”.
    O Projeto Cerrado tem 
o objetivo de promover a 
formação dos agricultores 
para as ações de restaura-
ção no oeste da Bahia. "A 
iniciativa proporciona o 
acesso, de forma prática, a 
uma produção sustentável, 

baseada nos princípios 
da agroecologia, incen-
tivando a participação e 
crescimento social, além 
da permanência do agri-
cultor no campo e a par-
ticipação da mulher nas 
atividades produtivas", 
revelou Jamile Patrícia 
Trindade, especialista em 
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos da diretoria 
de Educação Ambiental 
da Sema.
   Um dos objetivos do 
Projeto Cerrado, na ação 
chamada Kit SAF, é pro-
mover práticas sustentá-
veis em alternativa ao uso 
do fogo. Durante a visita a 
Brasília  os beneficiários 
tiveram aula teórica e prá-
tica, quando  conheceram 
a agricultura sintrópica, 
sistema em que se busca, 
de forma simultânea, a 
produção de alimentos e 
a recuperação ambiental. 


