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Folha do Norte
NATAL ENCANTADO – O MAIS BELO DO  NORDESTE!

 Com 250 mil micro-lâmpadas Led, 
instaladas nos pontos mais importantes 
como Prefeitura Municipal, praças da 
Bandeira e João Pedreira, Igreja Cate-
dral e praça Padre Ovídio, alem de ao 
longo da Getulio Vargas, viaduto Getulio 
Vargas/João Durval, Portal do Sertão e 
Monumento ao Caminhoneiro, a cidade 
está vivendo o Natal Encantado, que in-
dependente da belíssima iluminação deco-
rativa, apresenta a partir de domingo ate 
o dia 22, uma série de atrações artísticas 
como: Vanderley Cardoso, Alcione, 14 
Bis, Raimundo Fagner,  Gal Costa, Joana, 
o violonista Robson Miguel, Orquestra 
Sanfonica de Serrinha, Chorinho Entre 
Amigos, dentre outras anunciadas pelo 
secretario de Cultura, Esporte e Lazer, 
Edson Borges. 

Em tempo de crise Feira investe 35 milhões em obras

A família de Dr. Antô-
nio Navarro Silva, repre-
sentada por sua esposa, 
filhas e netos:  Eliana, Li-
lian, Lucília, Lenise, André 
e Alice, agradece a todos 
os amigos, colegas, pa-
rentes, doadores de san-
gue e a toda mídia (falada 
e escrita), pelo carinho e 
solidariedade por ocasião 
do seu falecimento.

Aproveita e  convida 
para a missa de trigesimo 
dia que será celebrada na 
Capela do Colégio Padre 
Ovídio, no dia 21 deste 
mês, às 17 horas.

MISSA DE 30º DIA

Governadores e prefeitos de praticamente todas as partes do país, 
reclamam a falta de condições financeiras para a realização de obras 
e  dar seqüencia aos seus planos de trabalho, mas Feira de Santana, 
pode-se dizer, é uma exceção nesse quadro desanimador. A metropoli-
tana princesa do sertão, não muda a marcha e continua na velocidade 
desejada pelos seus moradores, graças à correta direção dada pelo 
prefeito José Ronaldo de Carvalho que  no dia 7 deste mês anunciou 
mais um super pacote de obras que movimentará R$35 milhões e  
beneficiará o municipio de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Mais sobre 
o assunto. Cidade Página 3
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Sob a presidência da 
professora Liacelia Pires 
Leal o Instituto Histórico 
e Geográfico de Feira de 
Santana – IHGFS encerrou 
as atividades do ano, no dia 
6 deste mês, com uma reu-
nião no restaurante Cravo 
e Panela, prestigiado com 
as presenças do secretario 
municipal Paulo Aquino, 
representando o prefeito 
José Ronaldo de Carvalho; 
tenente-coronel Cláudio 
Bouças, Comandante do 35º 
Batalhão de Infantaria, o ex 
reitor da UEFS Josué Mello 
e Emanoel Freitas, presiden-
te da Academia Feirense de 
Letras, além de membros 
do instituto, convidados e 
familiares.

“Início do Povoamen-
to da Região de Feira de 
Santana” foi a palestra do 
professor, fotógrafo e mem-
bro do instituto José Angelo 
Pinto, como tema do evento, 
verificando-se ainda o lança-
mento da Revista Ano XIV 
nº 14 do IHGFS, com artigos 
da história e cultura feiren-

IHGFS CONCLUIU ATIVIDADES DO ANO COM REUNIÃO

se, dos quais seus autores 
falaram sobre a importância 
de cada trabalho realizado e 
após distribuídos exempla-
res aos presentes.

Na contracapa da revis-
ta foi homenageado o sau-
doso artista visual feirense 
Pedro Roberto. Também 
aconteceu a posse da nova 
associada professora Maria 
Lucila Ferreira de Pinho, 
autora e pesquisadora de 
importantes trabalhos de 
resgate da memória da re-

gião. Ainda este mês, foram 
lançados por membros do 
instituto, relevantes livros 
sobre a história de Feira de 
Santana e sua gente. O Ins-
tituto Geográfico e Históri-
co de Feira de Santana foi 
fundado com finalidade de 
promover estudos, construir 
e difundir conhecimentos 
de história, geografia e ci-
ências afins, além de lutar 
em defesa e conservação 
do patrimônio histórico e 
artístico feirense.

José Angelo Leite Pinto

PROLONGAR A VIDA ?
O Conselho Federal de Medicina 

aprovou uma resolução sobre a termina-
lidade da vida humana. Quando a morte 
se anuncia eminente e inevitável pode-se, 
em consciência, renunciar ao tratamento 
porque daria somente um prolongamento 
penoso da vida. Por isso, é permitido des-
ligar os aparelhos. 

O MÉDICO pode “limitar ou suspender 
procedimentos e tratamentos que prolonguem a 
vida do doente, em fase terminal, de enfermidade 
grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa 
ou de seu representante legal”. O doente continua 
recebendo todos os cuidados necessários para 
aliviar os sofrimentos e assistência integral nos 
níveis físico, psíquico, social e espiritual.

PODEMOS  dizer que, em muitos aspectos, 
os avanços científicos no mundo da saúde facili-
taram o viver e complicaram o morrer. As UTIs, 
Unidades de Terapia Intensiva, se transformaram, 
em verdadeiras “catedrais do sofrimento huma-
no”, e é exatamente nesse local do hospital onde 
se trava hoje as grandes batalhas de salvamento 
de vidas, bem como de tentativas inúteis, porque 
só prolongam o morrer.

O  PROLONGAMENTO artificial e sofrido 
do processo de falecimento chama-se distanásia. 
É sinônimo de tratamento inútil. É a intervenção 
médica que não atinge o objetivo de beneficiar a 
pessoa na fase final da vida procurando distanciar 
a morte. É o contrário do que ocorre com a palavra 
antônima eutanásia, do grego euthanasía – morte 
sem sofrimento, morte induzida ou provocada.

PERGUNTO: até quando se deve prolongar 
o processo do morrer quando não há mais espe-
ranças reais de recuperação da saúde? A quem 
interessa manter o indivíduo morto vivo? Não 
podemos esquecer que somos mortais. A morte 
é parte constitutiva do nosso ser. A mortalidade 
não pode ser tratada como uma doença da qual 
devemos achar a cura. 

A IGREJA afirma que quando a morte é, 
aparentemente, inevitável pode-se, em consciên-
cia, renunciar a tratamentos que dariam somente 
prolongamento penoso da vida do paciente, sem 
contudo interromper os cuidados normais ao 
doente. Portanto, não há obrigação ética e moral 
de usar o chamado “excesso terapêutico”.  A 
natureza segue seu curso e o sofrimento do pa-
ciente é minimizado através de analgésicos e do 
acompanhamento familiar, até o momento final.

Vinte e duas mulhe-
res que contribuíram  ao 
longo deste ano com ações  
e projetos desenvolvidos 
pela Voluntarias Sociais 
da Bahia (VSBA) foram 
homenageadas na noite de 
segunda-feira  em, Salva-
dor, com premiação  en-
tregue pela presidente da 
instituição e primeira-dama 
do Estado, Aline Peixoto.

A premiação Mulheres 
Solidárias 2017 foi realiza-
da durante confraternização 
promovida no Horto Flo-
restal, em Salvador, pela 
advogada Ivana Pitanga, 
parceira das VSBA. Ela, 
inclusive, foi uma das ho-
menageadas que receberam 
um troféu pelo empenho 
nos projetos sociais no ano.

A p re s iden t e  da s 
VSBA, Aline Peixoto, 
disse que ter o apoio e o 
comprometimento de cada 
mulher é fundamental para 
que sempre mais pessoas 
possam ser atendidas. “São 
muitos projetos e sonhos 

Voluntárias Sociais premiam Mulheres Solidárias

que nos desenvolvemos 
nas Voluntárias Sociais 
e, com o esforço de cada 
uma, conseguimos  ajudar 
muita gente. E o meu grupo 
“Mulheres Solidárias” tem 
essa vontade, esse apelo. 

É uma coisa mágica 
fazer parte dessa equipe da 
solidariedade que tem uma 

missão tão nobre e que faz a 
diferença”, disse a primeira 
dama.

Foram homenageadas 
na segunda-feira: Alessan-
dra Martinez, Ana Garcez 
, Ana Lúcia Bebert, Ana 
Rita Guerra, Andréa Vilas 
Boas, Carolina Pedrei-
ra, Ivana Pitanga, Jussara 

Amorim, Karla Borges, 
Lara Kertez, Laura Tanuri, 
Leila Mesquita, Lila Mo-
raes, Linda Cristina, Lúcia 
Souto, Luciana Vilas Boas, 
Manuela Vilas Boas, Maria 
Auxiliadora, Milla Garcez, 
Tatiara Cafezeiro, Ana Pau-
la Magalhães e Bárbara 
Borges.

JEQUIÉ RECONHECE TRABALHO DA PRIMEIRA DAMA
A senhora Aline Peixoto, 

primeira-dama do estado e pre-
sidente das Voluntárias Sociais 
da Bahia (VSBA),  recebeu no 
dia 7 deste mês, em Jequié,  ci-
dade onde nasceu,  a Comenda 
Doutora  Celi de Freitas, umas 
das mais altas honrarias do 
município, destinada a perso-
nalidades que se destacam no 
trabalho social e voluntariado. 
“Que sentido teria a vida se 
nada pudéssemos fazer pelo 
próximo?” observou a home-
nageada ao agradecer.

  A comenda foi entregue  
na Câmara de Vereadores du-

rante sessão sole  com a pre-
sença do governador Rui Cos-
ta. “Uma justa homenagem. 
Jequié tem  uma filha muito 
determinada, de uma força de 
vontade muito grande. Ela tem 
se destacado no papel de pre-
sidente das Voluntárias Sociais 
da Bahia, não se restringindo 
àquele papel tradicional do que 
era a primeira dama”, afirmou 
o governador. A Comenda foi 
concedida com base em Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
de autoria do vereador Ramon 
Fernandes. 

“Aline com certeza foi 

uma das pessoas que mais se 
destacaram e tem serviços 
prestados aqui no nosso muni-
cípio. Sua atuação tanto poli-
ticamente quanto no papel de 
primeira-dama nas Voluntárias 
Sociais tem sido decisivo para 
a melhoria da qualidade de 
vida do nosso povo aqui em 
Jequié”, ressaltou o autor do 
projeto. Profissional da área 
de saúde - é enfermeira -, Aline 
tem se destacado à frente das 
VSBA e já levou para Jequié o 
Programa de Melhoria da Saú-
de Materna e Neonatal, o Bazar 
Social para arrecadar fundos 

para a construção do Centro 
de Equoterapia de Jequié, além 
do Programa Saúde da Mulher.

 Também conseguiu a 
instalação de uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
na cidade, alem da  Policlínica 
Regional e a reforma do Hospi-
tal Prado Valadares, que vai se 
transformar na maior unidade 
hospitalar do interior da Bahia. 
A primeira-dama criou o Mu-
tirão de Cirurgias Eletivas, 
que teve a primeira edição na 
cidade, além da Feira Cidadã, 
que reúne serviços de saúde e 
cidadania, entre outras ações.
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Prefeitura de Feira tem “mega-pacote” de obras 
para 2018 com investimento de R$ 35 milhões

Enquanto gestores de 
prefeituras e estados em 
todas as regiões do Brasil 
lamentam-se da falta de 
recursos até mesmo para 
pagar o 13º salário e a folha 
de dezembro do funcionalis-
mo, bem como de uma forte 
escassez de investimentos, 
José Ronaldo, o prefeito 
de Feira de Santana, maior 
cidade do interior da Bahia, 
acaba de anunciar um “pa-
cote” de R$ 35 milhões em 
obras e serviços públicos 
para começar 2018.

O pátio do prédio onde 
se localiza um mini-Centro 
Administrativo da Prefeitu-
ra, na avenida Olímpio Vital 
(ali estão situadas as Secre-
tarias de  Administração, 
Desenvolvimento Urbano 
e Planejamento, além de 
vários órgãos municipais) 
ficou lotado de lideranças 
comunitárias, que compare-
ceram para se informar so-

Evento de apresentação do “Pacote de Obras” pelo prefeito José Ronaldo: trabalho e 
austeridade colocam Feira em patamar elevado, em relação a outros municípios brasileiros

bre investimentos previstos 
para bairros e distritos que 
representam. O vice-prefeito 
Colbert Martins, secretá-
rios, vários vereadores e os 
deputados Carlos Geilson e 
José de Arimateia também 
prestigiaram o evento.

A notícia está sendo 
comemorada por milhares 
de feirenses, que já agen-

daram as melhorias no ano 
que vem. “É um verdadeiro 
presente de Natal”, disse 
uma liderança do Feira X, 
ao festejar o anúncio da co-
bertura da feira livre daquele 
populoso bairro, além da 
construção de uma praça e 
de uma quadra poliesportiva 
coberta. Mais de um terço do 
montante de R$ 35 milhões, 

R$ 13 milhões, vão ser in-
vestidos na pavimentação 
de dezenas de  ruas em 40  
bairros.

A relação de obras pre-
vê a construção de cerca de 
15 novas praças e a revitali-
zação de outras tantas. Todo 
a área do Parque da Cidade 
será murada, para melhorar 
a segurança do local, uma 

obra de mais de meio mi-
lhão de reais. Academias de 
saúde vão ser instaladas nas 
praças de Santo Antonio dos 
Prazeres, Feira IX, Morada 
das Árvores, Santa Mônica, 
Morada do Sol, Fraternida-
de e Praça da Paquera. São 
mais 500 mil em investi-
mentos.

EDUCAÇÃO
A educação, maior 

prioridade do Governo nos 
últimos cinco anos, terá 
continuidade de investimen-
tos em 2018. O “pacote de 
obras” anunciado por José 
Ronaldo inclui a constru-
ção do prédio das seguintes 
unidades de ensino: Escola 
Municipal Adenil Falcão, 
no bairro Brasília, Escola 
Municipal Doutor Fran-
cisco Martins em Maria 
Quitéria, Escola Municipal 
Almira de Oliveira Santos, 
e Creche  Marília Queiroz 
Silva, no Novo Esperança 

e Escola Municipal Pro-
fessora Julieta Frutuoso 
em Tiquaruçu.  Além da 
reforma e ampliação das 
escolas Faustino Dias Lima 
e Valdemira Brito, no Feira 
VII, Timóteo Ferreira da Sil-
va (Tiquaruçu), Diva Matos 
Portela (Jardim Cruzeiro).

Maior ainda que todas 
essas obras é a construção 
da sede própria da Secretaria 
Municipal de Educação, em 
um terreno nas proximida-
des do Teatro Margarida 
Ribeiro, no bairro Capu-
chinhos. Funcionando em 
imóvel de aluguel há muitos 
anos, a pasta, que detém um 
dos maiores orçamentos da 
Prefeitura, terá um moderno 
prédio para acolher todos 
os seus departamentos e 
divisões administrativos. 
Representará uma signifi-
cativa economia aos cofres 
públicos. O investimento é 
superior a R$ 1,5 milhão.

Grandes obras vão ser concluídas 
e inauguradas em 2018

Além do “Pacote de 
35 milhões”, anunciado 
pelo prefeito José Ro-
naldo como novos in-
vestimentos em obras 
para 2018, o Governo 
Municipal prevê um novo 
ano com a conclusão e 
inauguração de vários 
equipamentos. Uma delas 
é a construção de pistas 
exclusivas para o  BRT, 
além de estações e mi-
ni-estações de ônibus, 
também para atender ao 
futuro sistema rápido de 
transporte público em 
implantação.

Neste mesmo inves-
timento, viabilizado com 
financiamento junto a 
Caixa Econômica Fe-
deral, Feira de Santa-
na recebe equipamentos 
importantes para o trân-
sito, em dois grandes 
gargalos: trincheiras, ou 
túneis como estão sendo 
chamados no popular, 
sendo construídos nos 
cruzamentos das aveni-
das Maria Quitéria com 
Getúlio Vargas, e João 
Durval com Presidente 
Dutra. 

O conjunto de obras 

ainda inclui um outro 
benefício importante: É 
a implantação de uma 
rede denominada “Tunel 
Liner”, que fará além de 
captação das águas das 
chuvas que correriam 
para as partes mais baixas 
das trincheiras - para o 
túnel, serão direcionadas 
as águas que, em perí-
odos chuvosos, causam 
alagamentos em pontos 
específicos no centro de 
Feira de Santana, defini-
tivamente corrigindo este 
problema.

CENTRO COMERCIAL POPULAR
O ordenamento do 

centro comercial de Feira 
de Santana, um desafio 
de décadas para a gestão 
pública, é mais uma pers-
pectiva real para o ano de 
2018. Está em andamento 
uma das maiores obras 
públicas da história, no 
interior do Nordeste, a 
construção do Centro Co-
mercial Popular. O equi-
pamento, que ocupará uma 
área de 30 mil metros 
quadrados, tem previsão 
de inauguração para agos-
to do ano que vem. O 
investimento, em Parceria 

Público-Privada, é de 55 
milhões de reais.

São 1.800 boxes comer-
ciais, com 80 boxes para os 
artesãos. Com mudança fei-
ta no projeto original, aten-
dendo a sugestões dos co-
merciantes, a cobertura está 
destinada a comportar 600 
vagas de estacionamento 
de veículos. Escada rolante, 
uma passarela interligando 
ao Galpão de Carnes e ao 
Galpão de Cereais do Centro 
de Abastecimento, além da 
já existente conectando o 
empreendimento ao Termi-
nal de Transbordo Central, 

fazem parte da obra.
É uma obra que não 

apenas acolhe a centenas 
de comerciantes que hoje 
atuam nas calçadas em 
frente as lojas do centro da 
cidade, de forma desorde-
nada, mas também propor-
ciona uma revitalização do 
Centro de Abastecimento. 
Afinal, o maior entreposto 
de alimentos do Norte e 
Nordeste receberá mais 
um grande número de 
pontos comerciais de pro-
dutos diversos, atraindo 
milhares de novos consu-
midores.

UPA DA QUEIMADINHA
Outra obra de grande magnitude para a população, cuja inauguração 

ocorrerá logo no início de 2018 é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
localizada no bairro Queimadinha. Com aquela unidade, vai diminuir sen-
sivelmente a dificuldade da prestação de socorro a milhares de pessoas que 
residem em bairros mais próximos do centro da cidade. A UPA terá cerca de 
1,7 mil metros quadrados de área útil. Disponibilizará de uma estrutura de 
mini hospital, e vai prestar atendimento ininterrupto durante 24 horas.

A unidade vai assegurar serviços de urgência e emergência, com dois 
médicos clínicos e um pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxi-
liares. Contará também com sala de raio X e laboratório, sala de observação 
feminina, sala de observação masculina, sala de urgência, sanitários, sala de 
macas, plantão feminino e masculino, sala de estar do plantonista, esterilização, 
lavagem/descontaminação, circulação e necrotério.

O equipamento hospitalar também conta com recepção, sala de reidratação, 
sala de inalação, sala para gesso, sala para sutura/curativo, enfermagem, sala 
de urgência, sala de observação pediátrica, ambulância e espera.

Consta ainda de suas dependências uma sala de utilidades; setores para 
roupas limpas e roupas sujas; almoxarifado; sanitário de funcionários; ves-
tuário; sala de coleta; sala de ECG; consultórios de exame clínico; assistente 
social e sala administrativa.

Feira de Santana terá, 
a partir de 2018, um dos 
maiores investimentos 
do país em iluminação 
pública de alto padrão. 
Saiu esta semana o re-
sultado de uma licitação 
internacional, no valor 
de 100 milhões de reais, 
para modernização do 
sistema, que vai passar a 
ser em tecnologia LED.  
Serão substituídos mais 
de 50 mil pontos de luz 
servidos atualmente por 

lâmpadas tradicionais, 
que iluminam bem menos 
e tem ainda menor tempo 
de vida.

O resultado é que 
Feira de Santana se tor-
nará uma das mais bem 
iluminadas cidades do 
Brasil e, ao mesmo tem-
po, economizará algo em 
torno de 60% do valor 
gasto atualmente com o 
serviço. Além de redu-
zir significativamente os 
25% de emissão de CO2 

no ambiente, provocados 
pelo sistema que se usa 
hoje.

O investimento é pro-
porcionado por mais uma 
Parceria Público-Privada 
proposta pelo Governo 
Municipal e que está sendo 
bem sucedida, pois pro-
porcionará uma verdadeira 
revolução na iluminação 
pública da cidade sem 
impactar em aumento da 
contribuição financeira 
por parte da população.

Mais uma boa nova para o Ano Novo: 100 
milhões na nova iluminação pública, em LED
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Caravelas – em menos de um ano quase 50 obras

 Caravelas: A história 
do Brasil começou aqui, 
há mais de 500 anos. Já a 
do prefeito Silvio Rama-
lho, que lançou no dia 4 
deste mês  a pedra funda-

mental e autorizou o iní-
cio das obras de revitali-
zação do Píer Municipal, 
começou há onze meses 
e nesse curto espaço de 
tempo ele já fez quase 50 

obras. O projeto de revi-
talização da área de em-
barque e desembarque de 
passageiros marítimos, 
prevê pavimentação, ilu-
minação, manutenção das 
estruturas, construção de 
banheiros e de uma praça 
de convivência na Rua 
do Porto, um dos pontos 
mais belos de Caravelas.  

Com previsão de 
conclusão em oito me-
ses, os trabalhos são re-
sultado de convênio o 
Município/ Ministério do 
Turismo, com recursos 
da ordem de quase R$ 
1 milhão. O espaço terá 
sistema de iluminação 
com lâmpadas  led, piso 
duplo T e uma bela praça  
com piso de concreto 

Trecho da BA-120 será recuperado
 Indicação do deputado 

feirense Carlos Geílson 
(PSDB), a recuperação 
do trecho da rodovia BA-
120 entre Ipecaetá e Santo 
Estevão, pode acontecer 
em breve. A ordem de ser-
viço para a realização das 
obras deverá ser assinada 
pelo governador Rui Costa 
ainda este mês, segundo 
anúncio do Governo do Es-
tado. Em 2015, o deputado 
apresentou  à Assembléia 
Legislativa e teve aprovada 
uma indicação ao governa-

dor para a implantação de 
pavimentação com asfalto 
no referido trecho da rodo-
via e fez um pronunciamen-
to da tribuna reivindicando 
atenção para a obra.

"Demorou, mas até 
que enfim parece que vai 
sair. O engraçado é que 
fizemos esse pedido em 
2015 e relatamos a situação 
precária da rodovia, porém 
essa assinatura de ordem de 
serviço só vem a acontecer 
agora, na antevéspera das 
eleições", observa Geilson. 

O deputado frisou que esse 
trecho da BA-120 dá acesso 
a uma das mais movimen-
tadas estradas do país, a     
Rodovia BR-116, que liga 
o Nordeste ao Sul e Sudeste 
do país.

"É uma estrada de 
grande importância para 
o escoamento de produtos 
hortifrutigranjeiros produ-
zidos na região. Lamenta-
velmente, está em estado 
precário, a exemplo de 
outras estradas baianas, 
que também carecem de 

investimentos do Gover-
no do Estado". Conforme 
o deputado o ideal se-
ria fazer a duplicação da 
via, pois a estrada é muito 
estreita e bastante movi-
mentada. "Não tem sequer 
acostamento. É um perigo 
trafegar por lá. Espero 
que a recuperação comece 
logo, pois os moradores 
de Ipecaetá, Santo Estevão 
e outros municípios da 
região necessitam muito 
dessa rodovia", ressalta o 
parlamentar.

e arborizada. A ação 
faz parte do projeto de 
uma cidade ordenada, 
capacitada a receber 
visitantes, turistas e dar 
mais qualidade de vida 
aos moradores.

“Hoje Caravelas 
já consegue ser des-
taque pela quantidade 
de obras entregues em 
menos de um ano  e a 
modernização do píer 
municipal vai garantir 
ao turista, embarque e 
desembarque seguro, 
além de um belo cartão 
postal. Agora, pode-
mos sonhar melhor, 
podemos acreditar 
num futuro promissor 
para os nossos filhos, 
bem como receber os 

O governador Ruy Costa e prefeito de Caravelas Silvio Ramalho

turistas realmente felizes, 
porque nos orgulhamos 
cada vez mais de nossa 
cidade”, enfatiza Silvio 
Ramalho.

No dia 30 de novembro  
foram entregues pelo pre-
feito Silvio Ramalho a nova 
ambulância do SAMU, um 

novo ônibus da saúde 
e outra ambulância, na 
ponte do Mirante, mar-
cando o encerramento 
do Mutirão da Saúde do 
Homem e do Novembro 
Azul, realizado pela Se-
cretaria de Saúde do Mu-
nicípio. (Pedro Oliveira)

Aos 79 anos de idade faleceu segun-
da-feira,  em Serrinha, onde foi sepulta-
do, o repentista e radialista João Ribeiro 
da Silva - Ribeirinho o ”poeta do povo”,  
que começou na Radio Difusora de Ser-
rinha (atual Continental) transferindo-
-se  para a  Radio Regional, na qual 
se aposentou. Ribeirinho foi uma dos 
mais laureados repentistas da Bahia, 
participando   e ganhando vários festi-
vais, inclusive em três oportunidades o 
principal  deles, o Festival de Violeiros 
do Nordeste em Feira de Santana.

 Durante meio século João Ribeiro 
da Silva foi casado com a senhora Brí-
gida e dessa feliz união nasceram os 
radialista Valdomiro Silva, Secretário 
de Comunicação de Feira de Santana e 
José Ribeiro que atua no rádio de Ser-
rinha, alem de Gildo (musico) Gyovane 
e Gideone (profissionais de educação 
física) e  Gisele Silva (pedagoga).

Serrinha perde o Poeta do Povo
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Mensagem Bíblica “ Glória  a  Deus no mais alto dos céus, a paz 
na terra aos homens por ele amados.”   Lucas 2,14Momento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br
Mário Leal

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

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

Rua Boticário Moncorvo, 507 Kalilândia   
Tel: (75) 3221 0770 Fax: (75) 3623-3415

SEDE: Avenida Getúlio Vargas, 653
Tel: (75) 3221-3239 - Telefax (75) 3221-3355 Feira de Santana-BA

Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

A C.J.C. - Comunidade de Jovens Cristãos de 
Santnana e o TOA- Treinamento de Oração e 
Ação deseja a todos Boas Festas, Feliz Natal 

e um ano de 2018 de muitas realizações!

Religião

Hoje, 15 de dezembro de 2017, estamos na segunda sema-
na do advento e no próximo domingo, o terceiro do Advento, 
celebramos, o aniversário do Papa Francisco.

Estaremos realizando, em todo país, a coleta da Campa-
nha para a evangelização que tem como objetivos, conscien-
tizar todos os cristãos, unidos a Cristo pela graça do Batismo, 
para que participem da missão evangelizadora da Igreja; 
apoiem as estruturas da Igreja e incentivem a atividade evan-
gelizadora. Portanto, no próximo final de semana, não deixe 
de levar para missa, o seu envelope com a oferta a Campanha 
Nacional para a Evangelização, que este ano tem como tema    
“ Cristãos leigos e leigas comprometidos com a Evangelização” 
e o lema “Sal da Terra e Luz do mundo“  Mt 5,13-14.  

Algumas paróquias e comunidades continuam realizando 
as Novenas do Natal em Família nas casas e se preparando 
para chegada do nosso Salvador.

Muitas campanhas são realizadas em prol dos menos 
favorecidos; celebrações e confraternizações acontecem, nos 
mais diversos ambientes.

Assim todos nós celebramos a Vida e no dia 24, véspera 
do Natal, é o quarto domingo e acenderemos a última vela da 
Coroa do Advento.

A Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana através da Secretaria da Cultura, 
Esporte e Lazer e Fundação Egberto costa 
realizam pela quinta vez o projeto Natal 
Encantado será iniciado no dia 17 e mo-
vimentará o centro da cidade até o dia 22,  
acontecerá na praça Padre Ovídio – Matriz 
(com dois palcos) , estacionamento de Pre-
feitura , será marcado por ampla programa-

5º NATAL ENCANTADO

ção, com orquestras, as filarmônicas, corais, dia 22, o Show “Tropicália 
50 anos” com Janno, Tanny Brasil, Djalma Ferreira e Cristiane Souza, a 
peça “A Estrela do Menino Rei”, no dia 22, às 19:00 horas, entre outros 
e todos os dias na sacada do paço municipal.

Atrações de referência nacional estão previstas para o evento, 
confira a programação:

Na  Praça   Pe. Ovídio – Matriz:
Palco 01 – 20:00 horas – 17 - Orquestra Sinfônica da 

Bahia, 18 – Gal Costa,  19- 14 Bis, 20- Alcione, 21- Fagner e 22-Or-
questra Neojibá.

 Palco 02 –22:00 horas - 17 – Concerto Jovens Divas, 18 – 
Violonista Robson Miguel, 19 –Cantores da Feira , 20- Baiana Bossa, 
21- Wanderley Cardoso e 22- Joanna.

Na Praça da Matriz foi montada a Casa do Papai Noel, um presépio 
gigante, a fachada da Catedral de Nossa Senhora Santana, foi decorada 
com lâmpadas, também o Paço Municipal, Monumento ao Caminho-
neiro, as árvores no estacionamento da Prefeitura, peças decorativas 
no centro comercial, alguns viadutos da cidade e esculturas com seis 
metros de altura foram colocadas no cruzamento da Avenida Getúlio 
Vargas e a rua Castro Alves.

Parabéns a todos pelas iniciativas de tornar o nascimento de Jesus 
Cristo, o nosso  Salvador, mais belo e festejado por todos.

MOMENTOS DE AGRADECER...
Nesta época, por toda parte, as cidades estão mais 

bonitas, esperando o nascimento de Jesus. Muitas ár-
vores foram montadas, trazendo luz e cores para todos, 
espalhadas nas casas, ruas, lojas, escolas, entre outros, 
com tamanhos variados e muita criatividade. Também 
muitas cascatas de luz em diversas residências e lojas 
dando um toque todo especial às noites de dezembro. 

Na oportunidade, quero desejar à minha mãe, irmãos, sobrinhos, 
cunhados, tios, primos, afilhados, compadres, parentes, amigos, alunos, 
leitores, internautas e colegas do Jornal Folha do Norte, CEEP em 
Saúde, EAEFS,CJC/ TOA, HTO Fisioterapia, site Fé Católica (Robson 
Miranda), nossos arcebispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religio-
sos, seminaristas, leigos, colaboradores, divulgadores, patrocinadores 
da coluna durante o ano e, em especial, à  Blosson Ville Cosméticos 
(Suzane e Kennedy Cupertino), Clidens ( Dras Marília e Marilda 
Costa), Clilab – Análises Clínicas Laboratorial (Dra. France Pedra),  
Fama – Materias de Construção (Edvonete e Agenor Margoti), Jota 
Neto Confecções (Marlúcia e João Lima), e a toda comunidade feirense 
a seguinte mensagem:

Momento de Vida... Mais um ano está chegando ao fim. Mo-
mento de parada para reflexão de tudo que vivemos de bom e ruim. 
Um balanço é necessário para que em 2018 possamos realizar coisas 
novas. Com o pensamento positivo podemos iniciar uma nova jornada, 
na presença de Deus.

Em 2017, mais uma vez, vivemos novas experiências pessoais e 
profissionais, convivemos em novos ambientes, viagens, reencontros 
com amigos, conhecemos novas pessoas, desenvolvemos novos projetos, 
novos cursos, foram momentos intensos e de crescimento. Também 
vivenciamos momentos de decepção que fazem parte da nossa jornada. 
De tudo fica um pouco e crescemos.

Vamos viver “Um novo tempo”, como nos propõe Ivan Lins na 
canção, “Um novo tempo, apesar dos castigos/ Estamos crescidos, 
estamos atentos, estamos mais vivos, pra nos socorrer” e a vida são 
os novos tempos. Vamos vivê-los com intensidade. E Fábio Jr e  Ma-
rinho Marcos nos deixam essa mensagem: “Já faz mais de dois mil 
anos/ que o homem veio à Terra/ ensinar pra gente a força do amor/ 
infelizmente o ser humano/ ainda continua em guerra./ e quanto menos 
consciência, maior a dor”.

Celebremos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, em Belém, 
com seus pais Maria e José. Não esqueçamos que os anjos davam 
glória a Deus e por lá estavam os pastores Lucas, Gabriel e Josué 
com seus rebanhos, a estrela indicava o local do nascimento de Jesus 
e mais tarde os magos do Oriente, Gaspar, Melquior e Baltazar iriam 
presentear o nosso Rei com ouro, incenso e mirra.

Natal! Jesus renasce a cada dia de nossas Vidas
 O verdadeiro sentido do Natal é celebrar o nascimento de 

Jesus Cristo e através do Presépio, que é montado em nossas casas 
e foi idealizado e montado pela primeira vez por São Francisco 
de Assis, representamos o nascimento do Salvador, o que nos faz 
sentir mais profundamente a mensagem do Natal, do nascimento 
de Jesus, através da idealização do presépio, ou seja, a cena do 
ambiente onde Jesus nasceu.

Essa realidade nos faz penetrar nos ensinamentos que cons-
tituem a doutrina de Jesus: pobreza, simplicidade, humildade, fé, 
docilidade, uma cadeia de ensinamentos para a vida cristã. Afinal, 
assim foram a vida e os ensinamentos de Jesus, desde o início.

No Natal de 1223, São Francisco de Assis montou o primeiro 
presépio e, somente por volta de 1484, é que surgiram as imagens 
dos Reis Magos. Hoje, milhares de presépios são montados em 
igrejas, casas e lugares públicos para celebrar o nascimento de 
Jesus e interpretar a nossa vida a partir da dele.

A montagem de presépios tem crescido muito em nossa 
cidade. Eu, particularmente, desde criança, compartilho essa 
experiência com minha mãe Miracy Lima Leal, que arma o pre-
sépio desde os seus 15 anos. Na casa dos meus irmãos Antonio 

Mário, Ana Lúcia e Dayanna Christina também são montados 
presépios, sendo na casa de minha irmã com a participação dos 
meus sobrinhos Thiago José e Thaís Maria. Lembrando também 
das minhas sobrinhas Maria Rita e Bella Maria, no seu primeiro 
Natal.

Para mim não existe Noite de Natal sem a Oração diante do 
Presépio. Afinal, a maior comemoração do Natal é o nascimento 
de Jesus. Na nossa cidade, são montados presépios e, na zona 
rural, é também conhecido como lapinha. Nele representamos as 
imagens do Menino Jesus, Maria, José, pastores, anjos, reis ma-
gos e também colocamos boi, burro, carneiros, camelos e o galo.

Cada um com a sua criatividade revela um único sentido: 
recordar Jesus Cristo-Luz e Vida. Arme um presépio!

ORIGEM DO NATAL:  A data em que comemoramos o nas-
cimento de Jesus Cristo é o Natal. Na antiguidade, ele foi comemorado 
em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do 
nascimento de Jesus. O 25 de dezembro foi estabelecido como data 
oficial de comemoração, somente no século IV e a cada ano  são am-
pliadas as comemorações, estilos de decoração, entre outros.
Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos 
comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que havia 
uma relação deste fato com a oficialização da comemoração do Natal.
As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, 
pois este foi o tempo que levou para os três reis Magos chegarem até a 
cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao 
menino Jesus, na gruta em Belém.

Nos nossos dias, as pessoas costumam montar as árvores e outras 
decorações natalinas no começo de dezembro e desmontá-las até 12 
dias após o Natal, o que coincide com a festa dos reis.

Falando do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de gran-
de importância para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa História.

MISSA DE NATAL:  O nosso arcebispo dom Zanoni De-
mettino Castro presidirá, na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, às 20:00 horas, a Missa do Natal, antes da celebração 
acontecerá a Cantata de Natal e a bênção do Sinos . E nos deixa 
a seguinte mensagem: 

Jesus fez sua morada entre nós (Jo 1,14) Neste Natal Ele quer 
renascer em você e na sua família. Que ele acompanhe você, em 
todos os momentos!

Que Ele encha seu coração de paz e esperança! Que Ele 
derrame suas bênçãos, protegendo sua vida com saúde, alegria 
e solidariedade durante todos os dias do próximo ano! 

Não esqueçamos que a tradicional Missa do Galo, pelo menos 
na maioria das igrejas de nossa cidade, já não acontece mais à 
meia-noite. Mesmo assim, continua sendo costume das famílias 
católicas se reunirem em torno do altar para Celebração do Nasci-
mento de Jesus Cristo e depois irem para suas casas, onde realizam 
momentos de oração, confraternizações e Ceias de Natal com 
produtos da época. Muitas luzes e cores enfeitam as casas, muitas 
famílias armam o seu presépio e oram à meia-noite. Recordemos 
o nascimento de Jesus através de Lucas 2,1-14.

No dia 25, dia de Natal, a missa do dia será celebrada em 
muitas comunidades e paróquias que terão seus horários divulga-
dos e você não pode deixar de participar e celebrar a festa da vida. 
Na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, às 17:00 horas.

 CJC / TOA: Realizou a novena do Natal em família. Mais 
uma vez, no período natalino e como gesto concreto do Natal em 
família, acontece a Campanha de Solidariedade, ajudando as Irmãs 
Clarissas, no dia 24, participarão da Missa de Natal. Já no dia 25, 
passaremos a manhã com os Idosos do Lar do Irmão Velho, recordando 
o Nascimento de Jesus, encenaremos o nascimento e levaremos Papai 
Noel com presentes e muita alegria através das canções natalinas, para 
assim partilhar com os idosos o nascimento de Jesus Cristo, com visitas 
nos quartos dos acamados para um bate papo e momentos de partilha.

Assim eles celebrarão o Natal do Senhor.
Na oitava de Natal, realizarão no dia 26, a Confraternização de 

Final de Ano, no dia 27,  animarão o novenário da Sagrada Família, 
na comunidade do Escoval, paróquia Nossa Senhora dos Humildes e 
dia 29, a Celebração Eucarística de Natal, na comunidade Xavante, 
paróquia de São Gonçalo do Amarante.

Encerrando assim as atividade do ano de 2017. 

Lembremos que este símbolo da vida é utilizado desde o século pas-
sado, mas cada um a enfeita para receber a verdadeira vida: O Cristo. 
Na noite de Natal recordarei meu pai, Mário Leal. Principalmente a 
época de criança, quando eu colocava o sapato ele sempre deixava um 
presente. Foram natais inesquecíveis.
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ANTONIO NAVARRO - UM EXEMPLO DE VIDA
Ser mortal e frágil apesar de, às vezes, parecer forte e indissolúvel na 

sua materialidade, o homem se imortaliza pelas ações que lhe auferem 
respeito e reconhecimento público e, mais do que isso, o amor e a amizade 
daqueles que dele se aproximam. De nada adianta ser “um guerreiro grande 
se não for um grande guerreiro”. Antonio Navarro Silva - dispensemos os 
títulos de doutor, professor e dos importantes cargos públicos ocupados, 
como delegado de Policia, juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Defensor 
Publico, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Feira, diretor do 
CEDIN, diretor da Ciretran, diretor do Fluminense de Feira de Santana e 
do Jornal FOLHA DO NORTE -, foi um feirense convicto e simples, que viveu 
sua terra, sem deslumbres, cercado de pessoas que ele gostava: a família 
e os verdadeiros amigos, que eram muitos.

Não se pode traçar a passagem do homem pela vida material, tam-
pouco como e quando ele irá deixá-la. Até porque mais doloroso seria se 
pudéssemos saber. Assim, no dia 24 de novembro, o silêncio foi a palavra 
final do doutor Antonio Navarro Silva para a surpresa e a desolação de 
tantos, que gozavam da sua amizade e, de repente, viram-se sem o apoio 
daquele símbolo de amizade, coisa que a  cada dia torna-se mais difícil 
nos tempos atuais. Jamais se impôs aos amigos, que dele sorviam conhe-
cimentos jurídicos e da vida, sem usar tom professoral ou catedrático. 
 Em oportunidades, era de poucas palavras, porque elas eram dispensáveis 
diante do seu exemplo de vida.

Assim, perdemos um grande feirense que jamais se envaideceu, nem 
quis assim ser rotulado, já que oportunidades lhe surgiram para tanto. Da 
vida o melhor que deixamos não se pode mensurar por bens materiais e  
riquezas, mas pelas solidas amizades construídas, que irão perdurar, e pela 
saudade, sentimento que permeia alem do tempo e fixa, na terra, a imagem 
de quem nela não mais está. ANTONIO NAVARRO SILVA continua vivo na 
SAUDADE da sua família e dos amigos. Para esses ele continua perene!

INFORME PUBLICITÁRIO

Lâmpadas de Natal já alegram noites feirenses
As praças Monse-

nhor Renato Galvão, 
da Bandeira, J. Pe-
dreira e do estaciona-
mento da Prefeitura já 
estão ‘vestidas’ com 

A feirense radicada em São 
Paulo há vários anos, Stefani 
Santos viu o Presépio e a Casa 
de Papai Noel, mais os palcos, 
que formam a estrutura para o 
Natal Encantado, pela primeira 
vez na noite desta segunda-
-feira, 11. E se admirou com 
os espaços.

“Muito bonito e certa-
mente motivo de orgulho para 
todos nos, feirenses”, afirmou 
Steffani Santos. “Vi muitas 
fotografias, mas todos os es-
paços são muito mais bonitos 
a gente vendo de perto”. Para 
ela, as noites de final de ano 
em Feira são as mais animadas 
que conhece.

“É um evento que agrada 
pessoas de todas as idades”, 
comentou a jovem, que retorna 
a Feira depois de mais de dez 
anos em terras paulistas. “A 
partir do dia 17 eu e minha fa-
mília vamos ter endereço certo. 
noites serão muito divertidas”.

cordões em LED para o 
período natalino que se 
aproxima. A iluminação 
especial já embeleza es-
tes e outros espaços.

As lâmpadas também 

Decoração natalina já começa a receber os visitantes

FAMÍLIA SE ENCANTA COM A DECORAÇÃO
A dona de casa Keilla Oliveira, acompanhada pela filha Ana Clara e o marido 

Antônio Carlos Nascimento, foram ver a decoração natalina logo na noite em 
que foram iluminada. “Tudo é muito lindo. Com certeza será o destino de muitas 
pessoas nas noites de festa”.

As crianças foram as que mais se divertiram. Sem presença de Papai Noel, 
muitas ocuparam a cadeira onde o Bom Velhinho recebe as visitas, ouve as suas 
história e distribui muitos bons conselhos. Os espaços são abertos ao público 
em geral.

darão um toque especial 
ao viaduto localizado 
no cruzamento entre as 
avenidas Getúlio Vargas 
e João Durval Carnei-
ro e ao Monumento ao 

Caminhoneiro, localiza-
do na praça Jackson do 
Amaury.

Como manda a tra-
dição católica, apenas 
serão apagadas no dia 6 

de janeiro, quando nesta 
data os fiéis comemoram 
o Dia de Reis. As árvores, 
Matriz Metropolitana, 
Paço Municipal Maria 
Quitéria e postes serão 

iluminadas por mais de 
250 mil microlâmpa-
das, eficientes e de bai-
xo consumo. As luzes 
põem Feira de Santana 
no clima natalino. 

Localizada na rua Sarandi, na divisa entre os bairros 
Sobradinho e George Américo, a Unidade de Saúde da Fa-
mília Simplício Pereira Almeida já está funcionando com 
capacidade para atender 8 mil moradores da região. Com 
este novo equipamento, o Governo Municipal contabiliza 
118 unidades de saúde entregues à população, colocando 
Feira de Santana entre as cidades brasileiras com a maior 
cobertura de saúde pública.

O equipamento homenageia o enfermeiro Simplício 
Pereira Almeira, que faleceu recentemente. Na unidade 
atuam duas equipes do Programa Saúde da Família. Além 
das consultas médicas, a população conta com atendimento 
de enfermagem, vacinas, preventivo, pré-natal, tratamento 
para hipertensão e diabetes. 

Sobradinho e George 
Américo ganham nova 
Unidade de Saúde

Cidade
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Cidade

Geruza Guedes
Depois de uma maratona de shows em Feira de Santana, Antonio Cardoso, Salvador Jequié, Jacobina dentre outras 

cidades, a cantora Gerusa Guedes, ganha fôlego para iniciar 2018 com novas apresentações que já estão sendo agendas 
pela sua produção. Vale lembrar que duas das suas apresentações na capital baiana foram  ao lado do cordelista e repen-
tista  Bule-Bule com quem irá se apresentar na Festa de Reis, dia 6 de janeiro, em Tiquaruçu. 

Logo após começarão os preparativos para o Carnaval no Centro Histórico de Salvador. Gerusa é bastante versátil, 
mas tem como base do seu trabalho o forró pé de serra, o samba de roda e a chula. São inspiradores seus artistas como: 
Roberto Mendes, Cescé Amorim, Riachão, Luiz Gonzaga, Marines e Santana. Há uma grande expectativa em relação às 
apresentações da artista em Tiquaruçu e no Centro Histórico de Salvador onde ela gravará um CD e um DVD ao vivo. 
No repertório composições inéditas de Raimundo Sodré, Roque Santana e Bule-Bule. Gerusa Guedes é acompanhada 
pelo filho Shalon Adonai, 22 anos, excelente violonista e o conhecido Téo Guedes.

Trofeu  Caldeirão
Será realizado hoje, às 20 horas, na Associação Comer-

cial e Empresarial de Feira de Santana (ACEFS) o Troféu 
Imprensa Caldeirão do Paulão, que premiará os melhores 
de 2017, em vários segmentos de Feira de Santana. Paulão 
mantém há sete anos com grande audiência na teve WEB, a 
TV Caldeirão. Antes o programa era apresentado  em uma 
emissora de radio local, mas há dois anos Paulão resolveu 
empreender e hoje a TV Caldeirão faz sucesso, inclusive foi 
premiada recentemente, na Câmara de Vereadores, como 
a empresa de comunicação que fez a melhor cobertura do 
Legislativo local durante o ano que se finda. Deste espaço 
desejamos sucesso a Jocipaulo  Pereira Barbosa - Paulão e 
que continue no caminho das grandes vitórias.

Cidadã Feirense
A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou segunda-feira, em 

discussão única e por unanimidade, o Projeto de Decreto Legislativo de nº 
65/2017, de autoria do vereador Marcos Lima (PRP), que concede o Título 
de Cidadã Feirense a jornalista e escritora Maria Madalena de Jesus, que é 
natural do município de Conceição do Jacuípe.

“Retratos e Canções”
Mais um cd lançado na praça: “Retratos e Canções” do  jornalista e radialista Zadir Porto. Trabalho 

belíssimo gravado e mixado no Ies Studio - Atelier Musical, do competente maestro Israel Exalto. Dentre 
as faixas mais executadas do novo cd estão: Retratos e Canções, Gatinha Manhosa, Azul da Cor do Mar, e 
Naquela Estação. O artista já pensa em novo trabalho para o primeiro semestre de 2018.

Um dos mais antigos 
clubes sociais do país e o 
único da cidade  a se manter 
em atividade ,a Sociedade 
Filarmônica  Euterpe Fei-
rense (SFEF)  completou 
96 anos de existência ante-
ontem, acontecimento  que 
será comemorado  amanhã, 
a partir das 20horas,  em na 
sede central, rua Conselhei-
ro Franco, 464. Como parte 
da programação festiva,  
destaque para o momento 
de louvor e  festa dançante 
com as bandas Euterpe, Los 
Parentes,  Caras & Coroas. 
Ingressos e mesas já a ven-
da no local do evento. A 
mesa, que permite acesso 
para quatro pessoas custa 
R$ 60 e o ingresso indivi-
dual, R$ 15.

O presidente da Euter-
pe Feirense, Iramá Lima  
Santos, observa que a  co-

EUTERPE FEIRENSE O UNICO CLUBE SOCIAL DA CIDADE

memoração dos  96 anos de  
Euterpe Feirense é “motivo 
de orgulho para todos os 
envolvidos com a belíssima 
história desta conceituada 
entidade cultural da Prin-
cesa do Sertão” e convida 
sócios, freqüentadores, di-

retores e colaboradores, e 
de modo geral a todos, de 
maneira indistinta,” para 
participar desse momento 
comemorativo da ‘Euterpi-
nha’, como é carinhosamen-
te conhecida”. 

Ele ressalta Feira de 

Santana,  “está de parabéns 
por manter viva esta im-
portante entidade que tem 
contribuído muito com o 
lazer e o entretenimento de 
Feira e região através dos 
inúmeros eventos sociais 
realizados  e especialmente 

a contribuição cultural atra-
vés da escola de música da 
filarmônica que já formou 
muitos músicos ao longo 
do tempo”. 

Desde a fundação até 
os tempos atuais, a Euterpe 
Feirense tem vivido  mo-
mentos diferentes  mas se 
mantém como um impor-
tante patrimônio histórico e 
cultural de Feira de Santana 
e da região, diz o diretor 
social, José Roque França 
de Oliveira- , Roquinho do 
Carburador. “O Clube se 
mantém fiel aos fins para 
os quais foi  criado, como 
a promoção de atividades 
em favor da cultura e, em 
particular, da arte musical, 
mantendo uma escola e uma 
banda de música; bem como 
através da realização de reu-
niões desportivas, sociais, 
artísticas e culturais e das 

inúmeras festas realizadas 
na sede recreativa, locali-
zada às margens da Avenida 
Eduardo Fróes da Motta, ao 
lado da Lagoa Grande”.

“Celebrar 96 anos da 
Euterpe Feirense é relem-
brar uma época em as pes-
soas eram mais solidarias, 
ao se reunirem para pro-
porcionar lazer, entreteni-
mento e cultura para si e 
para  outros, por meio dos 
clubes sociais”, afirma o 
radialista Leon Wanderley. 
Freqüentador da Euterpe, 
Leon destaca que “embora 
os clubes sociais vivam mo-
mentos críticos devido ao 
isolamento das pessoas em 
suas residências, a exemplo 
dos condomínios, deixando, 
portanto, a Euterpe Feirense 
comemorar seus 96  servin-
do de referência para Feira 
e região como clube social 
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Coluna do RádioColuna Social
Cidade

A História - ciência que tem o poder 
de aproxima o ontem do hoje -, mostrando 
transformações e percorrendo caminhos nem 
sempre imagináveis, ganhou mais um pro-
fissional credenciado a ganhar notoriedade 
no exercício do seu labor. No sábado, dia 
16, colou grau pela Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB) na cidade 
de Cachoeira, o feirense Rubem Pereira 
Santos Junior. Radialista, super interessado 
na disciplina, Rubem Junior agora atrela à 
sua bela voz, os vastos conhecimentos de 
história obtidos durante o curso concluído 
com brilhantismo. Nos agradecimentos, 
Rubem destaca a esposa Marineide Leite 
Marques e o sobrinho Michel Huriel. Vale 
lembrar que o historiador é filho do distinto 
amigo Rubem Pereira, que foi funcionário 
da FN. Nossas saudações!

Leandro de Almeida Cerqueira 
e Ludmila Serra Almeida disseram 
sim, de forma veemente, no dia 12 
deste mês, no Maison Green Ville, 
na cidade de Lauro de Freitas, em 
ato que contou com a presença de 
familiares dos nubentes e amigos. 
Um belo evento para solidificar os 
votos de amor que sempre deixaram 
transbordar desde que se conhece-
ram. Leandro é filho de Wellington 
Freitas de Carneiro (Leo do Bar) 
e Thereza Christina de Almeida 
Cordeiro, nossos diletos leitores e  
Ludmila é filha do saudoso  Anto-
nio Serra e Eliene Serra. Votos de 
milhões de felicidades para o casal.

O final de semana é sempre opor-
tuno para que os amigos se reúnam, 
mesmo quando não há nada de espe-
cial, mas amanhã há razões de sobra 
para uma bela comemoração  do casal 
Sinha Macêdo e Gluglielmo Cedraz. A 
assistente social  Sinha Macêdo, irmã 
da nossa colega Lia Santos, aniversa-
riante do dia, comemorará  a data, ao 
lado de sua mãe d. Maria Verbena e 
da filha  Geovana Pamplona Cedraz. 
Parabéns  Gramacha!

      É sempre oportuno 
registrar o sucesso obtido 
por pessoas que lutam para 
transformar sonhos em 
realidade. Assim sucedeu 
com as irmãs Pollyana 
Rakhel Carvalho Silva e 
Paula Horrana Carvalho 
Silva, naturais da cidade de 
Araci, filhas de Osana Lo-
pes e Antônio de Pádua (in 
memoriam), que mesmo 
enfrentando dificuldades 
e ausentes da família, uma 
residindo em Salvador, a 
outra em Feira de Santa-
na, conciliando trabalho 
e estudo, celebraram, no 
dia seis, com familiares e 
amigos, a colação de grau 
de suas formaturas. Pollya-
na, Engenharia Civil, pela 

UM SONHO REALIZADO EM PARCERIA  

 É sempre oportuno registrar o sucesso obtido por pessoas que lutam 
para transformar sonhos em realidade, razão precípua dos seus objetivos. 
Assim sucedeu com as irmãs Pollyana Rakhel Carvalho Silva e Paula 
Horrana Carvalho Silva, naturais da cidade de Araci, filhas de Osana 
Lopes e Antônio de Pádua (in memoriam), que, não obstante o rol de 
dificuldades enfrentado, ausentes da família, uma residindo em Salvador 
e a outra em Feira de Santana, ambas conciliando trabalho e estudo, 
celebraram, no dia 6 de outubro de 2017, com familiares e amigos, a 
colação de grau de suas formaturas. Pollyana, Engenharia Civil, pela 
UFBA (Universidade Federal da Bahia), e Paula, Bacharelado em 
Enfermagem, pela UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana). 
Felicitações essas jovens guerreiras, ao mesmo tempo que lhes 
desejamos êxito pleno no exercício de suas profissões. 

 

UM SONHO REALIZADO EM PARCERIA

Universidade Federal da 
Bahia e Paula, bacharela-
do em Enfermagem, pela 
Universidade Estadual 
de Feira de Santana. Fe-

licitações a essas jovens 
guerreiras, ao tempo que 
lhes desejamos êxito ple-
no no exercício de suas 
profissões.

Mais de 40 anos no 
ar sempre com enorme 
audiência. Este é perfil do 
programa Ronda Policial, 
apresentado pela dupla Lu-
cival Lopes e Valter Vieira 
das 12 às 14 horas na Radio 
Subaé. O Ronda Policial foi 
criado pelo sempre lembra-
do Francisco Ferreira de 
Almeida (Chico Caipira) 
nos anos 70 na Radio Socie-
dade de Feira, e teve como 
primeiros apresentadores 
Francisco Almeida (Pirun-
ga) e Itajay Pedra Branca 
(Pirunguinha). O enorme 
sucesso do programa es-
tabeleceu verdadeiro fã 
clube no interior e até em 
Salvador. Depois de Itajay 

Carlos Lima continua 
comandando o jornalismo 
da Radio Povo no horário do  
meio-dia. Comentários fortes 
próprios, sem seguir a linha de 
raciocínio de alguns comenta-
ristas do sudeste do país - TV 
e jornais -,  que se apóiam 
em lideranças e interesses 
políticos e assim esconde 
muitas verdades. Claro, sem 
demonstrar receio, ele aborda 
o momento político atual mos-
trando os bastidores políticos 
e as jogadas perpetradas para a 
manutenção do atual governo 
e de lideranças moralmente 
desgastadas. Como sempre a 
firmeza das suas observações 
é reconhecida pelo publico, 
quando nada daquela parcela 
que busca ouvir noticia sem 
rotulo partidário.

Chico Caipira (em memória)

outros fizeram o “papel” 
de Pirunguinha como Paulo 
Alves, Erivaldo Cerqueira, 
Agnaldo Santos, Henrique 
Cerqueira, Jonas Novais. 
O programa migrou para a 
Radio Cultura e parou na 
Subaé, onde continua sua 
trajetória de sucesso apesar 
das modificações sofridas 
ao longo do tempo. As imi-
tações caricatas e as impro-
visações  de Chico Caipira, 
que divertiam ao publico, 
ao lado das notas policiais, 
hoje já não existem.

As informações são 
mais serias e criticas, mas 
o interesse do publico con-
tinua muito grande. Natural 
que os tempos são outros: 

são muitas as emissoras 
de radio e televisão, há a 
internet e outras formas de 
comunicação extremamente 
rápidas, mas Luicival Lopes 
e Valter Vieira têm a grande 
responsabilidade de manter 
vivo um dos mais notáveis 
e longevos programas de 
radio surgidos na Bahia. 
Evidente que as gerações 
mais novas não conhecem a 
história do Ronda Policial, 
que estourava nas ruas da 
cidade, mas os mais anti-
gos por certo jamais irão 
esquecer a “metralhado-
ra” e as “papagaiadas” de 
Chico Caipira, marcas de 
um tempo  bom que ficou 
definitivamente para trás.

WEDISON NOGUEIRA DE MELO, CPF 444051625-49, torna 
público que está requerendo a SEMMAM – Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licença Ambiental Sim-
plificada – LAS, para criação de frangos, localizada na Fazenda 
Baixao s/n, Matinha, CEP 44118-970, Feira de Santana – Bahia.

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

WEDISON NOGUEIRA DE MELO, pessoa física inscrita no CPF 
444051625-49, na busca da melhoria contínua das ações voltadas 
para o meio ambiente, assegura que está comprometido em;

Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torna-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias a vida;

Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-
sitos subscritos pela organização;
 
Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 
produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos 
e metas ambientais;

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

Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 
contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 
uso racional dos recursos naturais;

Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;
     A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

HUMILDES TEM NATAL 
Por iniciativa do vereador Fabiano da Van e apoio da Prefeitura Municipal, o distrito de Humildes vai 
realizar, pela primeira vez, o Natal Encantado. Várias ruas receberam iluminação decorativa, com foco 
na praça principal onde será instalado um palco para apresentações artísticas. O evento que será realizado 
nos dias 22 e 23 deste mês, que deverá atrair um grande público, não só do distrito, mas, também, dos 
povoados, que terá a oportunidade de usufruir das festividades natalinas.
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silvalicia18@gmail.com

Social

André Navarro
andrenavarroadv@gmail.com

A cidade de Feira de 
Santana, segunda maior da 
Bahia, e situada a pouco 
mais de 100 km de Salva-
dor, é referência estadual e 
nacional quando o assunto 
é educação. Isso porque o 
Colégio Helyos, instituição 
privada do município, foi 
considerada a escola com 
maior nota no ENEM de 
2016, a partir dos dados 
brutos disponibilizados 
pelo MEC. Além de ser o 
primeiro lugar no estado, o 
Helyos também é destaque 
no cenário nacional, ocu-
pando a 18ª posição.

No exame do ano pas-
sado, a instituição teve 
uma média de 695.76, 
nas provas objetivas, e 

835.2 na redação. De acordo 
com o vice-diretor da esco-
la, Teomar Soledade, “essa 
é uma conquista coletiva, 
pois soma esforços de uma 
equipe multidisciplinar que 
trabalha, assiduamente, para 
compartilhar conhecimento 
aos nossos alunos, que se 
esforçaram durante todo o 
ano letivo. A recompensa não 
poderia ser melhor”. 

Ainda de acordo com 
Teomar Soledade, essa não 
é a primeira vez que os es-
tudantes do Helyos são os 
melhores avaliados na Bahia. 
“Acredito que isso se deve 
ao nosso modelo de ensino, 
que é embasado em quatro 
pilares da educação: conhe-
cimento, prática, relações in-

terpessoais e autonomia”, 
explica o vice-diretor.

Colégio Helyos
Situado na Avenida 

Eduardo Fróes da Mota, 
no bairro de Santa Môni-
ca,  em Feira de Santana, 
o Colégio Helyos é uma 
instituição privada, tra-
dicional e respeitada na 
comunidade, com mais de 
três décadas de história. 
Atualmente, a escola, que 
passa por um processo 
de modernização de sua 
infraestrutura, tem mais de 
mil alunos matriculados e 
atua na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Mé-
dio, Tempo Integral e de 
Formação Bilíngue.

Colégio de Feira de Santana ocupa primeira posição estadual no ENEM 

A Folha do Norte no marco dos seus 108 anos de existência, dedica os melhores votos de Boas Festas, um Natal 
Feliz e um Ano Novo repleto de luz, paz, saúde, harmonia e prosperidade a todos os seus leitores, colaboradores, 
amigos e incentivadores que torcem para que nunca se apague a chama do seu compromisso com a alinhada comu-
nicação, a tradicional e compromissada informação escrita, traduzindo registros dos rumos que vem tomando Feira 
de Santana, procurando dar a sua contribuição para o crescimento e o desenvolvimento da primorosa e futurista 
metrópole que vem fazendo a sua história ao longo desse período que caminham juntas. 

 Ítala Bahia 
da Silva 

Pitombo,a 
aniversariante

de hoje.

Para Comemorar o Natal
Neste Natal, O Boticário vai celebrar a beleza de unir as pessoas, 

convidando-as a estar ainda mais perto de quem se ama. E para marcar 
a data, traz opções de kits presente carregados de sentimentos, que 
celebram a união e renovam os vínculos. São mais de 50 novas opções 
para presentear, além de todo o portfólio da loja – da lembrancinha ao 
presente mais especial. Em edições limitadas, os itens estarão disponí-
veis a partir da próxima semana nas lojas, revendedoras e e-commerce 
(www.boticario.com.br) em todo o Brasil. 

“Sabemos que o Natal é uma data muito esperada pelas pessoas, 
que fazem questão de estar perto de quem amam. Um presente especial 
é uma forma de demonstrar todo esse amor, mostrar esses sentimen-
tos. E, escolher a opção ideal para esse momento faz parte do ritual 
tão gostoso de fim do ano. Pensando nisso, trabalhamos ao longo de 
muitos meses para levar ao consumidor produtos e kits que encantem 
em cada detalhe”, diz a Gerente de Datas Comemorativas do Boticário, 
Fern anda Reis. 

As opções de kits especiais para a data trazem alguns dos campeões 
de venda da marca em versões especiais, além de vantagens financeiras 
e acessórios exclusivos. As caixas dão um toque especial ao presente, 
com mensagens de carinho e felicitações.

O casal Mariana e Fábio Rios de Carvalho. Ela radiante com 
o seu novo projeto, a loja My Flat, recém inaugurada no  Pátio 
Buriti e que já vem fazendo grande sucesso na cidade.  Vale 
a pena conferir as novidades em calçados e bolsas femininas.

Natal Mágico Boulevard
Até o dia 30 de dezembro, suas compras no Boulevard Shopping 

podem ser revertidas em cupons para participar da promoção “Natal 
Mágico Boulevard - um mundo mágico nas suas férias em família”. A 
iniciativa vai sortear três viagens para Walt Disney World, e cada ga-
nhador poderá levar mais três acompanhantes (total de 4 pessoas) para 
se hospedar no Disney’s All Star Movies Resort e desfrutar dos parques 
por uma semana, com tudo pago. 

Ficou interessado? Então acompanhe este super guia com tudo o 
que você precisa saber para concorrer a esta incrível experiência. Para 
acessar o regulamento completo, acesse o site www.boulevardfeira.com.br

Amor Incondicional
     A Diretoria da APA – Associação Protetora dos Animais de 

Feira de Santana convida seus associados, colaboradores e o público 
em geral para o lançamento do livro intitulado “Amor Incondicional”, 
de autoria da jornalista e ativista da causa em prol dos animais, Graça 
Peixinho Monteiro, que acontece hoje, às 19 horas, no Museu de Arte 
Contemporânea Raimundo de Oliveira – MAC, ao lado da Biblioteca 
Municipal Arnold Silva (Rua Geminiano Costa, n.º 255 – centro).

Floristas - O grupo Ballet Adulto da EARTE, que tem como professora 
Manuella Oliveira, participou do espetáculo “A Bela e a Fera” e foi um sucesso. 

A câmara municipal de Feira de Santana sempre foi 
historicamente composta por figuras ilustres da sociedade 
feirense.

Grandes comerciantes, pecuaristas, juristas, comunica-
dores, médicos e professores sempre ocuparam seus devidos 
lugares como representantes do povo e fiscais das atividades 
do prefeito, buscando proteger os interesses coletivos, até 
mesmo nos tempos do bipartidarismo ARENA-MDB.

Proteger interesses coletivos e proporcionar um cresci-
mento econômico e social em qualquer município é tarefa 
árdua, sendo de tal razão que seus representantes políticos 
devem estar alinhados e atualizados com o que os rodeia, 
caso contrário será somente um pierrot de púlpito.

Infelizmente, a casa legislativa de Feira de Santana 
abriga algumas figuras desnorteadas e que rebaixam o 
nível dos debates de interesse público, utilizando o tempo 
de púlpito para proferir e defender asneiras.

O edil Edvaldo Lima (PP) pode ser visto como o capi-
tão desta naufragada embarcação. Como se já não bastasse 
confundir o púlpito da câmara com o da sua igreja, pois 
o mesmo é pastor, já protagonizou cenas de vexame em 
2016 ao repudiar um projeto de lei federal inexistente, que 
provocou até consternação do deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL/RJ) e dos noticiários nacionais, como do jornal O 
Globo. Edvaldo Lima se travestiu de paladino cristão da 
justiça, esqueceu o bom senso e utilizou seu espaço para 
dizer que um projeto de lei queria retirar trechos homofó-
bicos da bíblia e ameaçou lançar moção de repúdio, dando 
assim ao legislativo de Feira de Santana o mesmo tamanho 
do que representa o município de Serra da Saudade (MG), 
o menor do Brasil.

Recentemente, o mesmo edil veio a púlpito declarar 
sua paixão pelo deputado Jair Bolsonaro (PSC/RJ). Além de 
proclamar seu voto para a eleição presidencial, fez questão 
de proferir derretidos elogios ao congressista, chamando-o 
de “homem de bem” e “defensor dos bons costumes”, sem 
esconder sua atração e afinidade por tal homem.

Foi-se o tempo em que nosso legislativo fazia valer sua 
representatividade. Hoje permanecem somente os espólios 
de um sonho que acabou. A princesa do sertão cedeu seu 
trono para uma plebe rude, desequilibrada e despreparada. 
As consequências estão ai, além das que estão por vir.

Podemos culpar o eleitor? Negativamente.
A campanha política se tornou uma espécie de feira de 

alimentos estragados. Temos que escolher algo para comer, 
senão morremos de fome, mas imagine que todas as bar-
racas vendem tomates podres, carnes vencidas e legumes 
com mofo. Seria o mesmo que culpar o cozinheiro pela 
má qualidade dos produtos quando, em verdade, só há esta 
qualidade disponível.

Com os políticos não é diferente. Vemos campanhas 
para escolher o melhor candidato, mas no fim das contas, a 
escolha é a mesma, pois estão todos apodrecidos.  

O discreto charme 
da câmara municipal
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Na manhã  de terça -fei-
ra a Comissão de Saúde da 
Ordem dos Advogados da 
Bahia (OAB)  subseção Feira 
de Santana efetuou uma visita 
de cortesia  ao Hospital Geral 
Cleriston Andrade (HGCA), 
com o objetivo apresentar os 

 O município de Itapetinga  
ganhou na segunda-feira o 29º 
Ponto SAC  da rede no estado 
inaugurada  com a presença 
do governador Rui Costa, do 
secretário da Administração, 
Edelvino Góes, e de outras 
autoridades. A inclusão do De-
tran, com capacidade para fazer 
1.320 atendimentos por mês 
é a novidade  oferecendo uma 
variedade de serviços públicos 
ao município e cidades circun-
vizinhas, como Itororó, Itaju do 
Colônia, Pau-Brasil, Potiraguá, 
Itarantim, Macarani, Itambé e 
Caatiba , no Médio Sudoeste 
da Bahia, incluindo a emissão e 
renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 

A continuidade dos proces-
sos deve ser feita junto à Cir-
cunscrição Regional de Trânsito 
(Ciretran). Dos 28 Pontos SAC 

 Nascer, crescer, viver, 
envelhecer e morrer.  Eis as 
fases do ciclo da vida até 
a morte. Assim, como não 
se sabe quando partimos, é 
mister que primemos por 
uma vida sadia e sintoni-
zada com as Leis de  Deus. 
Afinal, é  na trilha de cada 
um aqui na Terra que se 
edifica o seu inferno ou o 
seu Paraíso.

Certa vez, a  porta do 
céu recebeu uma alma na 
figura de um cavalheiro 
bem vestido. Um anel de 
doutor reluzente ao dedo, 
à mão um classificador 
que mencionava suas ha-
bilidades e sua vivência na 
Terra. São Pedro o recebeu 
e depois dos procedimentos 
preliminares, consultou a 
Deus com muita reverên-

 O RUMO DO INFERNO
Leonidio Marchy

cia. “Senhor! Aqui na porta 
chegou uma alma ilustre, na 
pessoa de um cavalheiro que 
deseja receber Vossas Divinas 
Graças para gozar as benéfi-
cas do Paraíso”.  Comovido 
e impressionado   pelos bons 
ofícios impetrado pela alma 
solicitante, completou:

“Trata-se de uma alma 
com  elevado nível intelectu-
al, Senhor! De afinado gosto 
no trato com as leis lá na 
Terra, freqüentou as univer-
sidades mais importantes  da-
quele mundo distante, cuidou 
dos negócios públicos com 
sabedoria, fala quatro línguas, 
elaborou muitas leis impor-
tantes, participou ativamente 
na reforma da constituição de 
sua pátria, quando recebeu 
medalhas de ouro, junto com 
outros constituintes, é real-

mente Senhor, um preclaro 
estadista. Em troca de seus 
labores, deram-lhe as mais 
subidas honras e nas suas 
exéquias, seu cadáver ficou 
embalsamado em caixão de 
vidro, para visitação pública 
por vários dias.”

Mas!!! Deus que é onis-
ciente  retrucou  com clemên-
cia. “Pedro! Isso é coisa de 
político e eles não são mais 
meus filhos, pois movidos 
pela ganância dos prazeres 
terrenos, venderam suas al-
mas à satanás. Não adianta 
encher-se a mente de sabe-
doria e a alma de maldade. 
Eles fazem as leis mas não as 
cumprem, usam a  sabedoria 
para  o mal, reformam a cons-
tituição às suas conveniên-
cias. Excessivo número deles 
e assessores por população, 

dando-lhes altas mordomias 
com o dinheiro do povo.” 

Aí abriu uma janelinha 
e viu lá embaixo, um deles 
correndo entre os carros 
com uma mala de dinheiro, 
abriu outra, um aparta-
mento com uma porção de 
sacolas, cheias de dinheiro 
e o povo sem dinheiro para 
comprar o pão de cada dia. 
Aí Deus falou com bene-
volência.

 “Pedro! Esses políti-
cos seguem trilhas que não 
os fazem merecedores do 
Reino do Céu, suas almas 
pertencem a satanás.” Aí 
apontou uma trilha caver-
nosa, dando na boca de uma 
fornalha, donde ais de dor 
e angústia  soavam no ar 
e disse: “ Mande-o seguir 
aquele rumo.” 

HGCE recebeu Comissão de Saúde da OAB
novos membros da Comissão 
de Saúde da OAB. Miriam 
Caldas, integrante da comissão  
disse que a idéia foi conhecer 
as dificuldades do hospital. 
“Queremos ajudar a Saúde 
Publica da cidade. Por isso, 
estamos visitando as unidades 

que atendem pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) para 
verificar a melhor forma de 
colaborar visando  melhorias 
na assistência”, assinalou. 

O dentista José Carlos de 
Carvalho Pitangueira, diretor 
geral do hospital considerou 

a visita  bastante positiva. “A 
comissão de saúde da OAB 
está conhecendo  todos os 
hospitais de Feira de Santana  
já que seus membros têm inte-
resse em apoiar para melhor-
-lis. Eles querem saber quais 
são as nossas dificuldades e é 

muito importante  ter um órgão 
do nível da OAB como aliado 
nesta busca por melhorias”, 
disse Pitangueira.

O HGCA foi o segundo 
hospital  da cidade a ser vi-
sitado pela OAB,  que antes 
esteve no Hospital da Mulher. 

A visita contou com a pre-
sença do atual presidente da 
Comissão de Saúde da OAB/
Feira de Santana, dr. Marcos 
Campos acompanhado dos  
advogados: Daiane Rego,  
Magno Felzemburg e  Miriam 
Caldas.

Ponto SAC  inaugurado 
na cidadede Itapetinga

em todo o estado, Guarajuba, 
Cocos e Ipiaú, inaugurado no dia 
7 deste mês,  possuem serviços 
de habilitação de condutores. 
Para atender à demanda dos qua-
se 78 mil cidadãos de Itapetinga, 
e cerca de 120 mil moradores dos 
municípios que ficam nas proxi-
midades, a 29º unidade do Ponto 
SAC tem capacidade de realizar 
8.140 atendimentos por mês.

A unidade, implantada em 
um imóvel do extinto Derba, 
pode emitir, mensalmente, até 
1.100 Carteiras de Identidade, 
660 Carteiras de Trabalho e 660 
CPF’s, também pode expedir 
660 Certidões de Antecedentes 
Criminais e prestar 660 aten-
dimentos previdenciários/mês, 
além de possuir  capacidade 
para realizar 660 atendimentos 
de serviços do Planserv, 1.760 
do SineBahia e 660 do Procon.

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 

 
 

 

 

com formato mínimo de 9,6 cm de largura X 7,0 cm de altura, fonte 
Helvetica, 9 para o texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa Postos Renascer Ltda, inscrita no CNPJ 

nº.10.603.039/0001-57, na busca da melhoria contínua das ações 

voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida 

em: 

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 

ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 

impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 

preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 

sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 

produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos 

e metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 

desempenho em meio ambiente; 

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 

contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 

uso racional dos recursos naturais; 

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 

colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta; 

A DIREÇÃO 

 

Postos Renascer Ltda, inscrito no CNPJ    n°.10.603.039/0001-

57, torna público que está requerendo a SEMMAM - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licença 

Ambiental Simplificada (LAS) para realização da atividade de 

abastecimento de veículos (gasolina comum, gasolina aditivada, 

diesel, etanol), em sua unidade localizada na Avenida 

Governador João Durval Carneiro, 3797, Caseb, Feira de 

Santana – BA. 

A DIREÇÃO 
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A empresa Postos Renascer Ltda, inscrita no CNPJ 

nº.10.603.039/0004-08, na busca da melhoria contínua das ações 

voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida 

em: 

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 

ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 

impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 

preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 

sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 

produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos e 

metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 

desempenho em meio ambiente; 

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 

contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 

uso racional dos recursos naturais; 

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 

colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta; 

A DIREÇÃO 

 

Postos Renascer Ltda, inscrito no CNPJ    n°.10.603.039/0004-

08, torna público que está requerendo a SEMMAM - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licença 

Ambiental Simplificada (LAS) para realização da atividade de 

abastecimento de veículos (gasolina comum, diesel, etanol), em 

sua unidade localizada na Avenida Canal, 147, Centro, Feira de 

Santana – BA. 

A DIREÇÃO 
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A empresa Postos Renascer Ltda, inscrita no CNPJ 

nº.10.603.039/0003-19, na busca da melhoria contínua das ações 

voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida 

em: 

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 

ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 

impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 

preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 

sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 

produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos e 

metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 

desempenho em meio ambiente; 

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 

contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 

uso racional dos recursos naturais; 

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 

colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta; 

A DIREÇÃO 

 

Postos Renascer Ltda, inscrito no CNPJ   n°.10.603.039/0003-19, 

torna público que está requerendo a SEMMAM - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licença 

Ambiental Simplificada (LAS) para realização da atividade de 

abastecimento de veículos (gasolina comum, diesel, etanol), em 

sua unidade localizada na Rua Doutor Macario Cerqueira, 780, 

Muchila II, Feira de Santana – BA. 

A DIREÇÃO 
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A empresa Postos Renascer Ltda, inscrita no CNPJ 

nº.10.603.039/0003-19, na busca da melhoria contínua das ações 

voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida 

em: 

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 

ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 

impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 

preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 

sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 

produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos e 

metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 

desempenho em meio ambiente; 

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 

contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 

uso racional dos recursos naturais; 

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 

colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta; 

A DIREÇÃO 

 

Postos Renascer Ltda, inscrito no CNPJ   n°.10.603.039/0003-19, 

torna público que está requerendo a SEMMAM - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a Licença 

Ambiental Simplificada (LAS) para realização da atividade de 

abastecimento de veículos (gasolina comum, diesel, etanol), em 

sua unidade localizada na Rua Doutor Macario Cerqueira, 780, 

Muchila II, Feira de Santana – BA. 

A DIREÇÃO 
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