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Ele foi destaque no teatro, na cenografia e como figu-
rinista, tendo sido também, responsável pela decoração 

da Micareta de Feira de Santana em duas oportunidades 
( 1977/1981). Trabalhou muito tempo na TV Educativa 
e ganhou vários prêmios. Zé Maria (José Maria Ramos 

Bastos) faleceu em Aracaju e foi sepultado nesta cidade. 
VARIEDADES. Pagina 7. 

Agora você pode curtir as 
nossas publicações no 

FACEBOOK e também no TWITTER.

Confira o novo visual do 
nosso site: 
www.folhadonortejornal.com.br

ANUNCIE JÁ!
(75) 3024-4208/3221-1120

Viola sertaneja a 
rainha  dos 

instrumentos de 
corda no paÍs.

Variedades. Pagina 11-.

Cenógrafo e decorador deixa saudade

TRANSPORTE URBANO - R$ 3,10
Matrículas começam dia 20

A Secretaria de Edu-
cação do estado, visando 
garantir mais comodida-
de e agilidade no processo 

de matricula para o ano 
escolar de 2016 está  

disponibilizando 

o sistema de matricula on 
line, pelo qual o aluno, pai 
ou responsável pode efetuar a 
matricula  acessando o Portal 
de Educação  a partir do dia 20 
deste mês.  Com isso a Secre-
taria visa mais conforto para as 

pessoas no ato da matricula 
evitado o transtorno da for-
mação de filas nas  unidades 
de ensino. As matriculas nas 
escolas estaduais serão feitas 
entre 20 e 27 deste mês. GE-
RAL.Página 4.

Três reais e dez centavos. Este é o valor da passagem dos 
ônibus urbanos de Feira de Santana, que deve vigorar tão 
logo o prefeito Ronaldo de Carvalho decrete o novo valor 

que foi definido na reunião de anteontem, do Conselho Municipal 
Transportes, tendo ainda duas outras propostas de aumento para R$ 
3,18 (da Prefeitura) e R$3,20 (dos empresários).  O valor aprovado 
pela maioria dos conselheiros foi uma indicação do presidente da 
Associação Comercial, Marcelo Alexandrino que encontrou uma 
formula intermediaria.

 O secretário de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura, 
presidente do Conselho enfatizou o desejo do prefeito Ronaldo de 

Carvalho de colocar em circulação imediatamente os novos ônibus 
chegados à cidade - se possível dia 15 (hoje) ou até a próxima semana 
-, ressaltando o empenho junto aos órgãos competentes do estado (Se-
cretaria da Fazenda e a 3º Ciretran) para a viabilização da vistoria e 
o licenciamento dos 272 veículos. A expectativa dos usuários agora é 
em relação aos novos ônibus “vamos ver se o serviço a ser prestado 
pelas duas empresas será compatível com o valor da tarifa que será 
aplicada” argumentou o comerciário Antônio Roberto Brito.

Governo expulsa servidores 
O governo federal 

expulsou no ano passado 
541 servidores públicos 
por envolvimento em ati-
vidades contrarias à lei.  
Segundo dados oficiais 
desde 2003 o governo 
federal já procedeu a 
expulsão de 5.659  servi-
dores. Desse total  4.729 

foram demitidos, 426 
tiveram a aposentadoria  
cassada  e 504 foram 
afastados das suas fun-
ções comissionadas. Rio 
de Janeiro, São Paulo 
e Brasília(Distrito Fe-
deral) lideram  nesse 
ranking negativo. GE-
RAL. Página 4.
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Dom Itamar Vian
Acaba o ano de 2015 

com inúmeros problemas 
sociais, militares, econô-
micos, políticos, morais, 
climáticos, ambientais, reli-
giosos... ao redor do mundo 
e muitos deles, apesar de 
distantes geograficamente 
influenciam diretamente 
em nossas vidas, ainda que 
não nos apercebamos disso. 
Também aconteceram boas 
ações, melhorias e gran-
des conquistas. Começa 
2016, o Ano Novo e como 
sempre ouvimos desejos 
de paz, saúde, felicidade, 
prosperidade, amor... Mas 
na realidade, não devemos 
esperar nada do ano novo, 
pois o ano nada mais é, do 
que uma forma de contar 
o tempo através do calen-
dário gregoriano, utilizado 
oficialmente pela maioria 
dos países e promulgado 
em 24 de Fevereiro do 
ano 1582 em substituição 
do calendário juliano im-
plantado pelo imperador 
romano Júlio César em 46 
a.C. Demarcar um ciclo e 
começar outro, baseado nas 
estações e ciclos da Lua e 
do Sol, estas são as únicas 
funções do calendário.

Esta passagem é im-
portante e deve ser apro-
veitada para uma reflexão 
profunda sobre as nossas 
ações neste período que 
se encerra, pois, num abrir 
e fechar de olhos, já pas-
sou 1 ano, 12 meses, 52 
semanas, 365 dias, 8.760 
horas, 525.600 minutos e 
31.536.000 segundos e o 
que fiz nele? Existe alguma 
coisa que devo modificar? 
Tomei as decisões corre-
tas? Alcancei os objetivos 
a que me propus? Preciso 

O que esperar do Ano Novo?

melhorar como pessoa ou 
cidadão? Apesar de pouco 
exercitado, é dessa maneira 
que crescemos, melhora-
mos e evitamos erros para 
este novo período que se 
inicia. A isto chamamos de 
Aprendizado e não é o Ano 
Novo que faz isto por nós. 

Existe um ditado que 
afirma: “Não se aprende 
apenas com acertos, mas 
também com erros, e, so-
bretudo com reflexão entre 
uns e outros.” Os êxitos 
e os fracassos dependem, 
em grande parte, da con-
centração de esforços para 
a realização de tarefas, sem 
a utilização de desculpas 
para deixar as coisas sem-
pre para depois, ignorando 
a necessidade de transfor-
mação e a persistência. Não 
podemos ficar esperando 
nossos projetos e sonhos 
se realizarem por um pas-
se de mágica, só porque 
o ano mudou. As pessoas 
determinadas sabem o que 
querem e o que podem e 
vão à luta por isso! Mas in-
felizmente, existem pesso-
as que acham mais cômodo 
não agir, esperar que outros 
façam por ele e assim, as-

sumirem o papel de vítima, 
transferindo para outros a 
culpa pelos seus fracassos 
pessoais, profissionais, so-
ciais e políticos.

E você, o que pretende 
fazer para que 2016 seja 
bom para você, sua família, 
seu trabalho, sua cidade, 
seu estado, seu país? Para 
que o ano novo seja um ano 
que marque a sua história 
positivamente? O que você 
tem para oferecer ao mun-
do? Acredite: por menor 
que seja, o que cada um de 
nós tem para oferecer, são 
as nossas contribuições que 
fazem a história de cada um 
e de muitos. Somos nós que 
fazemos o ano bom ou ruim 
e torna-se fundamental ava-
liarmos quando se encerra 
um ciclo.

E como tão sabiamente 
escreveu Clarice Lispector:  
“Compreendi que viver é 
ser livre… Que ter amigos 
é necessário… Que lutar é 
manter-se vivo… Que pra 
ser feliz basta querer… 
Aprendi que o tempo cura… 
Que mágoa passa… Que 
decepção não mata… Que 
hoje é reflexo de ontem… 
Compreendi que podemos 

chorar sem derramar lágri-
mas… Que um verdadeiro 
amigo permanece… Que 
dor fortalece… Que vencer 
engrandece… Aprendi que 
sonhar não é fantasiar… 
Que pra sorrir tem que fazer 
alguém sorrir… Que a bele-
za não está no que vemos, 
e sim no que sentimos… 
Que o valor está na força 
da conquista… Compre-
endi que as palavras têm 
força… Que fazer é melhor 
que falar… Que o olhar 
não mente… Que viver é 
aprender com os erros… 
Aprendi que tudo depende 
da vontade… Que o melhor 
é ser nós mesmos… Que o 
SEGREDO da vida é VI-
VER.” Desejo a todos os 
leitores um feliz Ano Novo, 
repleto de atitude, reflexões 
e realizações!

Texto: Angelo Pinto

Para escrever um bom 
texto e, em decorrência dis-
so, tornar-se um escritor, é 
fundamental ler. E não seria 
exagero dizer: ler muito! 
A leitura, por si só, é um 
estímulo valioso e, quando 
aliada à prática, pode gerar 
resultados surpreendentes. 
É o que pode ser comprova-
do na trajetória do feirense  
Douglas Barroso, que ape-
sar da pouca idade, 14 anos, 
já escolheu o ofício de es-
critor como profissão.

Douglas é o autor do 
livro, A Magia dos Irmãos, 
ilustrado por Lucas Vieira, 
e  que será lançado no dia 
23 de janeiro às 16h30min, 
na Livraria Saraiva, do 
Salvador Shopping. Em 
seu primeiro trabalho pu-
blicado, o jovem viaja na 
imaginação e cria uma nar-
rativa repleta de mistérios. 
Deleitar sobre essa obra vai 
levar os leitores para um 
mundo cheio de segredos, 
pois os garotos se aprofun-

Feirense de 14 anos lança livro em Salvador

dam no assunto através de 
uma escola especializada 
em magia.

 Nesse momento co-
meça uma grande aventura 
com experiências singu-
lares. Mas apenas um dos 
irmãos continuará com os 
super-poderes, entretanto, 
para isso, eles precisam 
disputar, com perseveran-
ça, para conseguir man-
ter a magia daquilo que 
é superior à natureza. É 
um encontro de emoções, 

vontade e com certeza, de 
tirar o fôlego. 

Foi o gosto pela leitura, 
e muito incentivo dos pais, 
que fez o jovem de Feira de 
Santana, Douglas Barroso, 
escritor e um devorador 
voraz de livros desde crian-
ça, perceber que escrever 
é pouco para o tamanho 
do seu sonho. Os contos 
e histórias precisavam ser 
expostos. Sempre muito 
determinado, corajoso e 
dotado de uma imaginação 

desenfreada e fértil, ele 
decidiu lançar seu primeiro 
livro infanto-juvenil que 
conta uma deliciosa histó-
ria de ficção que dá asas a 
imaginação do leitor.

“Sempre gostei de es-
crever e resolvi colocar no 
papel tudo que sempre so-
nhei/imaginei. Queria des-
crever minhas sensações, 
minhas vontades e mostrar 
que nas páginas muitos de 
nossos sonhos podem ser 
reais. Basta escrever um 
livro”, explica Douglas 
Barroso.

NECESSIDADE DE FÉRIAS
A necessidade do ser humano interromper suas 

atividades de estudo e/ou profissionais para justo 
descanso faz parte de nossa própria natureza. Cada 
semana há as folgas e, ao longo do semestre ou ano, 
vêm as férias. Vive-se um tempo diferente.

ESTUDOS mostram cada vez mais a importância 
do descanso e o perigo de enfrentar longas jornadas de 
trabalho sem uma pausa. Além de promover a saúde 
e o bem-estar geral do trabalhador, está provado que 
após as férias, ele produz mais. As férias são uma fonte 
de crescimento humano e espiritual. Uma maneira de 
estimular a viver com alegria.

OUTRO ponto positivo é que, descansada, a 
pessoa tem uma considerável melhora em seu rela-
cionamento com a família e os amigos. As férias são 
de fundamental importância para o equilíbrio do or-
ganismo. E esse equilíbrio, além de prevenir doenças, 
fornece condições para que o profissional produza mais 
na volta ao trabalho.

PORÉM, é necessário destacar que não adiante 
a pessoa tirar uns dias de folga e se sentir como se es-
tivesse cometendo uma infração e ter medo de perder 
o emprego. O motivo está ligado a uma pressão silen-
ciosa da sociedade sobre o trabalhador, e acompanha 
grande parte das pessoas no momento de usufruir as 
férias. É o medo de férias. É a fobia de férias.

COMPLICA-SE, ainda mais quando a pessoa 
não consegue desligar-se do mundo do trabalho e das 
preocupações. E atualmente, a terrível maquininha do 
celular alcança as pessoas em qualquer lugar. E quem 
tem coragem de desligá-lo? Quem viveu décadas sem 
ele, já não vive umas férias sem que a cada momento 
ele soe rompendo o silêncio e a tranqüilidade. A pessoa 
não vai conseguir descansar se passa o dia com o celu-
lar ligado, tentando resolver problemas da empresa

DEVE-SE adotar práticas mais saudáveis, prin-
cipalmente, em termos de alimentação e de esportes. 
É importante ter um hobby, fazer algo realmente 
prazeroso. É necessário ter uma visão mais ampla da 
existência humana. Nossa vida não é somente trabalho 
e produtividade. A família, os amigos, a Igreja, a na-
tureza, o lazer, o esporte... são valores indispensáveis 
ao ser humano. Por isso, merecem o nosso tempo. 
Aproveite as férias, também, para ler um bom livro.
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Em 2015 o governo fe-
deral expulsou 541 agentes 
públicos por envolvimento 
em atividades contrárias à 
lei.  Foram registradas 447 
demissões de servidores 
efetivos (número recorde 
no comparativo dos últimos 
cinco anos), 53 cassações 
de aposentadorias  e 41 
destituições de ocupantes 
de cargos em comissão. 
Esses dados não incluem 
os empregados de empre-
sas estatais, a exemplo 
da Caixa Econômica, dos 
Correios, da Petrobras, 
dentre outros. Mediante 
os dados divulgados pela 
Controladoria Geral da 
União (CGU) as expulsões, 
tecnicamente chamadas de 
“punições expulsivas”, cas-
sações e destituições, foram 
determinadas por causa do 
“descumprimento a regras 
estabelecidas pela Lei nº 
8.112/1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico  dos 
servidores públicos civis 
da União, das autarquias 
e das fundações públicas 
federais”.

O principal fundamen-
to das expulsões foi com-
provação da prática de atos 
relacionados à corrupção, 
com 332 das penalidades 
aplicadas ou 61,4% do to-
tal. Já o abandono de cargo, 
a falta de assiduidade, ou 
acumulação ilícita de car-

No intuito de propi-
ciar mais comodidade e 
agilidade aos estudantes 
no processo de matricula 
em unidades  da rede esta-
dual de ensino a Secretaria 
da Educação da Bahia, 
disponibiliza o Sistema de 
Matrícula Online. Desse 
modo alunos, pais ou res-
ponsáveis, podem realizar 
a matrícula para o ano  es-
colar  de 2016, acessando 
o Portal da Educação, a 
partir do dia 20 deste mês. 
Os estudantes da rede 
estadual que não fizeram 
a renovação de matrícula 
ou que pretendem se trans-
ferir para outra unidade 
escolar devem realizar 
a matrícula, no dia 20, 
utilizando o mesmo có-
digo contido na Carta de 
Renovação. 

 Os concluintes do 5º 
e 9º ano da rede municipal  
têm os dias 21 e 22 de ja-
neiro  para efetuar a matrí-
cula. Eles podem se matri-
cular de forma online, com 
o código entregue pela 
secretaria escolar. Caso 
necessite, o estudante ou 
responsável legal pode 
resgatar o código acessan-
do o Portal da Educação, 
preenchendo os seguintes 
campos: nome da mãe, 
nome do aluno e data de 
nascimento. “A Secretaria 
disponibiliza esse sistema 
para dar mais conforto e 

De 20 a 27 matrículas na 
rede estadual de educação

evitar filas desnecessárias 
nas unidades. Em vez  de 
haver deslocamento até a 
escola, a matrícula pode 
ser feita em casa, por meio 
do sistema. Os alunos ape-
nas devem ficar atentos ao 
cronograma de matrícula”, 
ressalta Eliana Carvalho  
diretora de Planejamento 
e Atendimento da Rede 
Escolar, da Secretaria da 
Educação.

Observa também que 
“para efetivar a matrícula 
online, o estudante deve 
utilizar o código contido 

na Carta de Matrícula dis-
ponibilizada pela escola e, 
posteriormente, confirmar 
sua matrícula na unidade 
escolar para a qual foi 
matriculado, por meio da 
entrega da documentação e 
captura da foto, obedecen-
do ao prazo estabelecido 
pelo Comprovante de Ma-
trícula”. Os documentos 
necessários para a matrícu-
la são: original do histórico 
escolar; original e cópia da 
certidão de nascimento ou 
RG, CPF e comprovante 
de residência.

Mais de 500 servidores 
expulsos pelo governo

gos são fundamentos que 
vêm em seguida, com 138 
dos casos. Também figuram 
entre as razões que mais 
afastaram servidores pro-
ceder de forma desidiosa 
(de forma negligente, sem 
cuidado nem atenção no 
que faz) e participação em 
gerência ou administração 
de sociedade privada.

Conforme os dados 
divulgados, desde 2003 o 
governo federal já expulsou 
5.659 servidores. Desses, 
4.729 foram demitidos; 426 
tiveram a aposentadoria 
cassada e 504 foram afas-
tados de suas funções co-
missionadas. Nos últimos 
12 anos, os estados com nú-
mero mais elevado de puni-
ções foram Rio de Janeiro 
(980) e São Paulo (600) e 
o Distrito Federal (705). Já 
as pastas com maior quan-
tidade de estatutários ex-
pulsos foram o Ministério 
do Trabalho e Previdência 
Social (MTPS), Ministério 
da Educação (MEC) e Mi-
nistério da Justiça (MJ).

No item prestação de 
contas  os dados constam 
do mais recente levan-
tamento realizado pela 
Controladoria. O relatório 
de punições expulsivas é 
publicado mensalmente 
na Internet, de forma a 
prestar contas à sociedade 
sobre a atividade discipli-

nar exercida no âmbito 
do Executivo Federal. 
As informações são con-
solidadas por meio do 
Sistema de Correição, que 
conta com uma unidade 
em cada ministério e é di-
rigido pela Corregedoria-
Geral da União, vinculada 
à CGU.

A Controladoria tam-
bém mantém o Cadastro 
de Expulsões da Admi-
nistração Federal (CEAF) 
disponível no Portal da 
Transparência do governo 
federal. A ferramenta per-
mite consultar, de forma 
detalhada, a punição apli-
cada ao servidor, órgão de 
lotação, data da punição, 
a Unidade da Federação 
(UF) e fundamentos le-
gais. A fonte das infor-
mações é o Diário Oficial 
da União. Os servidores 
apenados nos termos da 
Lei Ficha Limpa, ficam 
inelegíveis por oito anos. 
A depender do tipo de in-
fração cometida, também 
podem ficar impedidos de 
voltar a exercer cargo pú-
blico. Em todos os casos, 
as condutas irregulares fi-
caram comprovadas após 
condução de Processo 
Administrativo Discipli-
nar (PAD), com garantia 
do direito à ampla defesa 
e ao contraditório aos 
envolvidos.

Através de uma mo-
ção de pesar o deputado 
estadual Carlos Geilson 
(PSDB) registrou seu 
sentimento pelo faleci-
mento do ex-deputado 
federal Afrísio Vieira 
Lima, aos  86 anos de 
idade, na noite do dia 
10 deste mês em um 
hospital em Salvador, 
onde estava internado 
há três meses aproxi-
madamente. “Lamento 
profundamente a morte 
do ex-deputado federal 
Afrísio Vieira Lima, um 
dos grandes nomes da 

Carlos Geilson lamenta a morte do ex-
deputado federal Afrísio Vieira Lima

política brasileira. Sem 
dúvidas essa é uma perda 
irreparável. A trajetória 
dele vai ser sempre lem-
brada principalmente 
através dos seus filhos 
Geddel Vieira Lima, ex-
ministro e presidente do 
PMDB na Bahia, e Lúcio 
Vieira Lima, deputado 
federal (PMDB)”, rela-
tou Geilson. 

Afrisio Vieira Lima 
nasceu em 19 de março 
de 1929, no município 
baiano de Remanso. Era 
advogado, pecuarista e 
comunicólogo, antes de 
seguir a carreira politica 

iniciada com a eleição 
para o cargo de vereador 
pela União Democráti-
ca Nacional (UDN), no 
município de Itaquara, 
onde exerceu mandato 
de 1963 a 1967. Devido à 
projeção do seu trabalho, 
Afrisio foi eleito deputa-
do estadual pela Aliança 
Renovadora Nacional 
(ARENA) e exerceu o 
cargo de 1971 a 1975, 
quando se elegeu depu-
tado federal pelo mesmo 
partido. 

 Em 1979 foi reeleito 
para a Câmara Federal 
onde ficou até  1983.  Já 
filiado ao Partido De-
mocrático Social (PDS), 
Afrísio Vieira Lima foi 
reeleito deputado fede-
ral em 1983 e exerceu 
o cargo até 1987.  Entre 
1987 a 1991 foi suplente 
de deputado federal pelo  
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
(PMDB)  assumindo a 
cadeira titular em algu-
mas oportunidades.

Afrísio Vieira Lima.

“Tenho um mandato com 
a digital de várias pessoas, um 
mandato popular onde todos 
tem a oportunidade de discutir 
aquilo que apresento na Casa 
da Cidadania, avaliar o que foi 
de positivo e negativo. Temos 
a capacidade de fazer melhor” 
disse o vereador Pablo Ro-
berto (PMDB) que prenuncia 
um ano de muito trabalho e 
realizações em 2016, muito 
embora avaliando o exercício 
anterior de forma positiva, no-
tadamente  o segundo semes-
tre, quando  a Câmara Muni-
cipal “teve uma atuação muito 
importante para a história de 
Feira de Santana, aprovando 
projetos e discutindo assuntos 
de grande relevância para a 
cidade. Tivemos debates em 
torno do BRT, do Shopping 
Popular, da crise financeira e 
política que o país enfrenta”  
observou. 

Pablo Roberto não per-
deu a oportunidade para res-
saltar o papel importante que 

Pablo diz que 2015 foi positivo

a Câmara Municipal tem para 
a cidade pois, é  através dos 
debates e das discussões em 
torno  dos projetos, que “as 
coisas acontecem na vida de 
Feira de Santana”. Tudo que 
o Executivo pensa em exe-
cutar, elaborar, implantar ou 
implementar na cidade, passa 
pela Câmara e tem a posição 
de todos os vereadores que 
contribuem com o seu enten-
dimento e com a sua forma de 
pensar para melhor atender os 
interesses da população, ga-
rante  o vereador do MDB .

Aparecendo no ranking 
de trabalho da Câmara Casa 
como um dois vereadores que 
mais  apresentaram projetos 
aprovados em 2015, Pablo 
Roberto observa que  “Isso 
mostra nossa capacidade de 
diálogo, debate e articulação 
com os pares na Casa. Cheguei 
ao final do ano de 2015 com 
a sensação de tranquilidade 
do dever cumprido” diz.  Ele 
cita ainda um projeto de sua 
autoria que ainda não pode ser 
discutido e que promete causar 
polêmica, o do passe livre no 
sistema público de transporte 
de Feira de Santana para estu-
dantes da rede pública estadual 
e municipal. “Entendi que 
o momento de transição das 
empresas do transporte pú-
blico não seria oportuno, mas 
pretendemos logo no início 
do próximo período legisla-
tivo reapresentar o projeto 
por que o considero como de 
fundamental importância para 
a cidade”, ponderou.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
Hoje, 15 de janeiro de 2016, estamos na primeira semana do 

Tempo Comum, amanhã, é uma data especial para o Momento de 
Vida: é seu décimo segundo ano de circulação no Jornal Folha do 
Norte, que comemorou 106 anos no ano passado. Pensar no Momen-
to de Vida é algo que me leva a questionar e buscar informações. O 
que escrever para o leitor? As notícias são muitas. Nem tudo chega 
até nós. A Igreja Católica no mundo, no país e mais especificamente 
na nossa arquidiocese, é divulgada aqui no nosso espaço. E você, 
internauta, também nos acompanha no site www.fecatolica.com.br, 
desde o ano de 2008 e o Jornal Folha do Norte também pode ser 
acompanhado no site, desde 2012 e com sua página na internet. É 
bom poder estar perto de vocês! Quero levar sempre o melhor!

Nossa história, no último ano, foi relatada e deixou marcas 
para muitos. Continuaremos começando com Hoje, que é o mo-
mento presente, com os comentários iniciais que falam da semana. 
A caminhada da C.J.C./TOA na arquidiocese de Feira de Santana 
também foi relatada. Não ficam de lado os Momentos, Momentos dos 
Santos, Momentos do Natal... e Parabéns pra você. Vamos relembrar 
momentos do Momento de Vida a cada mês do ano que passou:

Janeiro... Comemoramos os 11 anos da coluna, e durante duas 
semanas recordamos algumas notícias divulgadas durante cada mês 
do ano. Vale a pena recordar o que foi notícia.  Epifania do Senhor, 
Batismo do Senhor, Tempo Comum, Festa de São Gonçalo, Momen-
tos da Celebração dos 10 anos do Momento de Vida  e Ano da Vida 
Consagrada . Continuamos com Momentos dos Santos.

 
Fevereiro... Tempo Comum, lembramos a Apresentação de Jesus 

no Templo. Destaque para matérias:  Dom Zanoni Demettino Castro 
Arcebispo Coadjuntor chega a arquidiocese de Feira de Santana, , 
Dom Zanoni Demettino Castro,  Campanha da Fraternidade, Festas 
de Padroeiro, 3ª Caminhada do Perdão, Retiro Popular, Início da 
Quaresma e da Campanha da Fraternidade/2015 e Momento dos 
Santos.

 
Março...Continuamos na Quaresma e Campanha da 

Fraternidade/2015,   3ª Caminhada do Perdão na Arquidiocese de 
Feira de Santana, Festa de São José, Homenagem ao Papa Francisco 
– 2º ano de Pontifícado, Vigília penitencial, Dom Itamar Vian lançou 
26º livro, Semana Santa, Monsenhor Renato Galvão – 20 anos de 
Saudade, Apresentação da Paixão e Morte de Cristo – Grupo Teatral 
Renascer e Início da Semana Santa – Programação do Domingo de 
Ramos, Procissão do Encontro, Quinta-feira Santa – Santos Óleos, 
Lava-pés, Fogareú e Vigília , Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia 
e Domingo de Ramos. Apresentação da Paixão e Morte de Cristo – 
Grupo Teatral Renascer e Início da Semana Santa – Programação 
do Domingo de Ramos e Procissão do Encontro. Celebramos a 
Anunciação do anjo à Virgem Maria.

 
 
Abril...  Semana Santa – Programação da Quinta-feira Santa – 

Santos Óleos, Lava-pés, Fogareú e Vigília , Sexta-feira da Paixão, 
Sábado de Aleluia e Domingo de Ramos.Foi comemorada a festa de 
Jesus Misericordioso, instituída pelo saudoso papa João Paulo II;   Dr. 
Hugo Navarro – Saudades Eternas, Exposição Internacional Quem é 
o Homem do Sudário?, C.J.C. de Santana – 37 anos, Cantando com 
o Coração da Igreja, 19º Vem Louvar, Festa de São José Operário, 
Exposição de São Francisco. Lançamos a campanha “Momento de 
Vida lhe dá Vida nesta Páscoa”.

Mensagem Bíblica
“Há um tempo para cada coisa, 

debaixo do céu e da terra” 
Eclesiastes 3,1.

Na próxima semana, relembraremos os meses de maio a agosto 
de 2015.

 
A comemoração é nossa, pois, você leitor, que me encontra na 

igreja, na rua e em outros ambientes, falando do espaço, opinando e 
utilizando nossas notícias para diversos fins também faz parte desta 
história. Muitos enviam notícias e querem vê-las divulgadas. O espaço 
continua sendo de todos nós. O sonho se tornou realidade! Relembro, 
graças ao convite do amigo, incentivador e editor-chefe Zadir Porto, 
que a cada dia me ensina, dando sua opinião e sugerindo mudanças 
para que o espaço melhore. Agradeço a Suzana pela paciência e co-
laboração semanal, sugestões sempre frequentes para que possamos 
levar o melhor para você, além do contato com Gilberto, Melo, Luana 
e toda equipe. Também ao parceiro e incentivador Robson Miranda, 
do site Fé Católica, pelo apoio e amizade.

Não poderia deixar de lembrar de outro incentivador que é o 
arcebispo emérito dom Itamar Vian, que acompanha semanalmente 
o Momento de Vida e sempre emite sua opinião para melhorias e do 
nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro . Não poderia deixar 
de agradecer a minha mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos pelo 
apoio e aos amigos leitores que continuam prestigiando este espaço 
que é de todos vocês.

Que a Santíssima Trindade me ilumine e a Família de Nazaré 
continue me protegendo.

A CJC/TOA iniciou as atividades de 2016 animando o 
Festa do Senhor do Bonfim, na comunidade da Terra Dura, 
paróquia Nossa Senhora dos Humildes, no último dia 11. 
O novenário segue até amanhã, tendo como tema central: 
“ Bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia” Mt 5,7. No dia 17, procissão às 09:00, seguida 
de Celebração Eucarística celebrada pelo arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian e concelebrada pelos padres Cristiano 
Fechine e Severino Claudino. 

A Epifania da Se-
nhor - festa dos Santos 
Reis, foi comemorada 
no último dia 06. A pa-
lavra epifania  quer dizer 
manifestação, aparição. 
É uma das mais antigas 
da Igreja, e nos mostra 
que os magos orientados 
por uma estrela, repre-
sentando as nações que buscam o Deus da vida, o encontram 
nascido em Belém. O evangelho não cita o nome dos reis 
magos, mas a cultura popular nos diz que eram três: Gaspar, 
Melquior e Baltazar.

Para Jesus, eles presentearam com o que de mais valioso 
haviam trazido de sua pátria: incenso, ouro e mirra. O ouro 
representando a realeza, o incenso, a divindade e a mirra, 
o espírito humanitário do menino Jesus. Eles, segundo o 
evangelho de Mateus 2,1-12, não retornaram pelo mesmo 
caminho.

No dia, dedicado a esta festa muitos realizaram um mo-
mento de oração diante do presépio e lembraram a visita dos 
magos ao nosso Salvador Jesus.  Reflita o que os magos per-
guntaram: “Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? 
Nós vimos sua estrela e viemos adorá-lo.” Mateus 2, 2

Muitas paróquias e comunidades celebraram esta festa, 
a exemplo da Lapinha, em Salvador e na arquidiocese o 
Reisado de São Vicente, distrito de Tiquaruçu no último dia 
10 e na sede aconteceu no período de 02 a 06 de janeiro, 
apresentação do Reisado Estrela de Belém, que percorreu 
casas nas ruas dos bairros  Brasília, Cidade Nova, conjunto 
JOMAFA, Eucaliptus, Olhos D’Água e Tomba.

MOMENTOS  ESPECIAIS...
Segundo o jovem Vitor Batista, fundador e diretor, o ob-

jetivo é manter vivas 
as tradições populares 
do reisado e incenti-
var as pessoas a vive-
rem e participarem  da 
manifestação popular 
passada de pai para 
filho, principalmente 
na zona rural e que 
vem se perdendo ao 
longo dos anos.

Sendo assim, a tradição dos Santos Reis, que foi come-
morada no último dia 06 de janeiro, é mantida, há seis anos, 
por moradores do bairro Eucaliptus. A frente foi o estandarte 
e o povo executava as canções durante o trajeto com samba 
de roda, acompanhados de tambor, pandeiro e chocalho. Entre 
elas : Oh de casa, oh de fora, Calix bento, Altar dos Santos 
Reis e Palmeia o samba.

Participei mais uma vez esse ano, e gostei experiência 
e de vivenciar essa tradição.

No último dia 10, festa do 
Batismo do Senhor, recordamos 
o batismo de Jesus Cristo por João 
Batista, à margem do Rio Jordão, 
pairando sobre ele o Espírito Santo 
e nos mostrando que, a exemplo 
do povo, Jesus também procura 
o batismo e, nesse momento, é 
proclamado “filho amado do Pai”, 
iniciando sua grande missão liber-
tadora. Todos nós, como batizados, 
temos uma missão e devemos 
assumi-la através das nossas ações 
evangelizadoras na nossa paróquia, comunidade ou grupo, 
pois somos seguidores de Jesus Cristo. Você lembra a data 
do seu batismo? Se não lembra, procure saber, pois foi neste 
dia que você se tornou cristão.

São Marcos 17,8 nos diz : “ Eu vos batizei com água, 
mas ele vos batizará com o Espírito Santo”. 

Parabéns pra você... 07 – Maria Eduarda Xavier, 08- Cal Rocha, 
09 - Ney Santos, Pedro Dantas e Raimundo Carneiro,  10 – Geraldo 
Guedes , 11 - Antônio José Laranjeira, Dra. Adenilda Martins e Rita 
Magalhães, 12- Eliana Boaventura, Fabrício Almeida, Júlia Viana 
e Pe. Paulo Afonso Rodrigues, 17- Eliana Silva, Eliana Prudência, 
Jerusa Santana e Wagner Santos, 19-Antônio César Ferreira, Isabele 
Vitória Almeida e Maria Cristina Almeida , 20 - Milton Pereira, 
Neviton Andrade e Reinaldo Pereira  e 21 - Raquel Matos. 
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Com 150 paginas, em  
papel couchê e policromia, 
fartamente ilustrada com 
fotos, a Revista Destaque 
Saúde,  foi lançada no mês 
de dezembro na sua ultima 
edição de 2015. O periódi-
co tem importante matérias 
, algumas das quais ganha-
ram chamada de capa : A 
moda agora é ser vergano. 
Uma nutrição que trans-
forma a sua vida. Mioma 
como acontece e A cada dia 
mais um sucumbe ao culto 
narcisista do corpo. 

Destaque Saúde reúne 
um corpo de articulistas 
todos da área medica os 

Lançada Revista Saúde
doutores;  Cristina Rosa 
Ribeiro, Eduardo  Leite, 
George Robson Ferrei-
ra Lima, Juracy Marques 
Dourado Filho,  Luciano 
Vital Filho, Marcelo Es-
teves e   Silvio Marques.  
A direção da revista é de 
Alexandre Santelly e o 
editor é o jornalista Luiz 
Rosa, diretor da Citera 
Publicidade.  A revista é 
trimestral com tiragem de 
5.000 exemplares e circu-
lação em Feira de Santana 
e região, Santo Antônio de 
Jesus, Alagoinhas, Itabuna, 
Salvador e Fortaleza, capi-
tal do Ceará.

O padre Antônio Vieira 
nascido em Portugal em 
1608 e falecido em Salva-
dor, em 1697, foi um orador 
excepcional, considerado 
o melhor que a já pisou no 
território baiano, isso é pu-
blico e verdadeiro, mas com 
o passar dos anos e a veloci-
dade da vida atual, as novas 
gerações, salvo estudantes e 
leitores mais aplicados, têm 
um conceito apurado sobre 
a capacidade intelectual e 
a oratória do padre Vieira. 
Todavia, em bom momento, 
o professor, radialista e cor-
delista ,Nivaldo Cruz (foto), 
está lançando mais uma obra 
de literatura popular intitula-
da “Padre Vieira e os modos 
do verbo furtar”.

Sem duvida um traba-
lho oportuno quando o país 
enfrenta uma crise político-
econômica, de origem bem 
mais depreciativa que é a 
moral e ética, esta existente 
há muito tempo. Há tanto 
tempo que ela já é referida 
pelo padre lisboeta, no seu 
trabalho, versado para o 
cordel, de forma  brilhante  
por Nivaldo Cruz. Diz a 
partir de determinado verso 
referindo-se às pessoas  no  
Brasil: ”... Furtam pelo im-
perativo, porque como tem o 
mero/ poder todos ele apli-
cam/ despoticamente com 
esmero/para as execuções da 
rapina/parecendo o próprio 
Nero. Furtam pelo manda-
tivo/  aceitam quanto lhes 

Padre Antonio Vieira em um cordel

mandam/para que mandem 
todos/os que por  ali andam/
assim não são aceitos/ os que 
não mandam e desandam.

-Furtam pelo permis-
sivo/porque permitem que  
furtem/todos os outros que 
queiram/ que também isso 
curtem/estes compram per-
missões /das quais aqueles 

se nutrem. Furtam pelo 
infinitivo/porque  não tem 
fim o furtar/ com o fim de 
um governo/eles buscam 
outro lugar/e sempre  dei-
xam raízes/para os furtos 
continuar. Através de todos 
os tempos/eles furtam jun-
tamente/já que no real o seu 
tempo/sempre é mesmo o 

presente/colhem quanto 
pode dar/ seu mandato in-
consequente...”

E por ai foi o padre 
Vieira, falando em vários 
modos o verbo furtar no 
Sermão do Bom Ladrão 
que ele proferiu na Igreja 
da Misericórdia de Lisboa, 
na capital portuguesa, onde 
estavam Dom João IV e sua 
corte, e os mais importantes 
membros do reino, como ju-
ízes, ministros e conselhei-
ros. “O lendário e histórico/ 
padre Antônio Vieira/ dono 
de uma oratória/invejável e 
verdadeira/ o maior orador 
que pisou/nesta terra brasi-
leira. Em 1665/ fez um dis-
curso belo/ para o Rei João 
IV/ e sua corte em paralelo/
usando o seu dom/ afiado 
como cutelo. Foi na bonita 
Lisboa/ a famosa capital/ da 
nossa metrópole/ importan-
te Portugal/mas o assunto 
foi um/ Brasil que pare-
ce atual” verseja Nivaldo 
Cruz no seu livro, deixando 
evidente que os fatos tão 
repercutidos hoje  no  Brasil 
podem ser datados de 1655! 
Concluindo o poeta que pre-
fere ser identificado como 
“brincador de palavras” ou 
“escrevinhador de versos” 
diz ainda: “o sermão do 
bom ladrão/ é na internet 
que está/ peço que procure 
e busque/ tenho certeza vai 
encontrar/ e se lê-lo todo e 
com  calma/ um bom texto 
vai achar”.

A praça dos ex-combatentes

Depois de um longo 
e exaustivo período soli-
citando ajuda aos poderes 
públicos e sociedade civil 
como um todo, um grupo 
de ex-combatentes, lide-
rado pelo Capitão Arlindo 
Barbosa da Silva, conseguiu 
a doação de um terreno, e 
logo a seguir a construção 
de uma sede denominada 
Casa dos Ex-Combatentes; 
cujo objetivo maior era 
prestar atendimento jurídico 
e social aos ex-combatentes 
e seus familiares, além e 
não deixar esquecido o he-
roísmo dos brasileiros que 
participaram do segundo 
conflito mundial.

Foi assim que em 1973, 
foi inaugurada a sede pró-
pria da Casa dos ex-com-
batentes. A grande área 
de terreno, ainda sem in-
fraestrutura, fronteiriça a 
sede recém-inaugurada, foi 
denominada pela população 
de Praça dos ex-combaten-

Há setenta anos, em 
maio de 1945, Feira de 
Santana comemorou 

festivamente, com missa 
em praça pública, desfile 

cívico e emocionantes 
discursos dos grandes 

oradores da época, o fim 
da 2ª Guerra Mundial.

tes. Ao longo do tempo a 
denominação espontânea 
foi oficializada pelo Legis-
lativo Municipal.

Há aproximadamente 
dez anos, o Deputado Col-
bert Filho conseguiu verba 
Federal para construção de 
áreas para prática de des-
portos no município. Uma 
dessas quadras poliesporti-
vas foi construída na Praça 
dos Ex-combatentes. Desde 
então, não houve mais in-
tervenções arquitetônicas 
no local. 

Recentemente,  um 
baiano, recém-agraciado 

com o título de Cidadão Fei-
rense, Coronel Paulo Sergio 
de Brito Santos, Coman-
dante do 35º BI, atendendo 
ao pedido da Associação 
dos Ex-Combatentes e do 
Prefeito José Ronaldo de 
Carvalho, fez ingerências 
junto ás Forças Armadas, 
conseguindo a doação de 
um canhão e dois flutuado-
res de avião Catalina

Esse material bélico 
usado no período da Se-
gunda Guerra Mundial, e 
que simbolicamente repre-
sentam Exército, Marinha e 
Aeronáutica, foi colocado à 

disposição da municipalida-
de para a  revitalização da 
Praça dos Ex-Combatentes, 
tão solicitada e esperada 
pelos moradores e des-
cendentes dos heróis da 2ª 
Guerra

Logo após a doação 
do equipamento, o Prefeito 
José Ronaldo encaminhou 
um projeto de revitalização 
da praça, onde incluiu tam-
bém a construção de um 
monumento com os solda-
dos das três Armas. Projeto 
esse que já foi aprovado e 
está com execução prevista 
para este ano. 

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

EXEMPLO DE CARÁTER
O Rádio feirense perdeu no último domingo (03) 

uma  das suas  mais importantes figuras  dos bastidores 
radiofônicos:José Nilton Ramos dos Santos,ou simples-
mente “Zé Nilton”.Por décadas foi diretor comercial da  
Rádio Sociedade de Feira de Santana, tendo sido  lança-
do pelo frade italiano,Frei Aureliano de Grotamare  que  
construiu o  prédio  onde atualmente funciona  a emis-
sora dos capuchinhos,  e ali, Zé Nilton dedicou  grande 
parte da sua vida.De fala mansa,calmo,tranquilo,mas de 
um  “feling” inigualável na arte de  comercializar  propa-
ganda para rádio.Foi inspirador de muitos profissionais 
do rádio que enveredaram na  arte de comercialização 
publicitária  e fez com que profissionais entendessem 
que para triunfar na profissão de radialismo não bastava  
ter uma bonita voz; era preciso  ser um empreendedor  
de sua arte. Zé Nilton era  pai de Alexandra (diretora 
comercial da Rádio Nordeste FM)e sogro do radialista  
Renato Ribeiro(Radio Nordeste)  que ele(Zé Nilton) o 
introduziu na radiodifusão.Pessoalmente guardo muitas 
recordações  do inesquecível Zé Nilton, porque fomos 
contemporâneos (iniciamos quase ao mesmo tempo na 
carreira de  radiodifusão);ele atuando nos bastidores e 
eu no microfone   e “seguindo seus passos” nos  basti-
dores. Zé  Nilton  foi exemplo  de caráter e profissio-
nalismo  e atuou numa época de grandes  profissionais 
como Zadir Marques Porto,Marcone Leão,Gildarte 
Ramos,Edmundo do Carvalho, Ed Carlos,Pedro 
Santiago,Agnaldo Santos,Júlio Soares,Aristides 
Oliveira,Lucilio Bastos,José Malta, Marivaldo Bastos 
entre tantos que fizeram fama no rádio baiano,mas,nos 
bastidores, no departamento comercial estava o profis-
sional de vendas: Zé Nilton,  que dava suporte para  a 
sustentabilidade da Rádio Sociedade de Feira de Santana 
a quem a emissora dos capuchinhos muito deve.
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Faleceu na madrugada 
do dia 4 em Aracaju, Ser-
gipe, aos 68 anos de idade 
e foi sepultado na tarde 
do mesmo dia, no Cemi-
tério  Piedade, em Feira 
de Santana, o artista plás-
tico Zé Maria (José Maria 
Ramos Bastos), que teve 
importante participação no 
teatro nesta cidade  e em 
Salvador entre as  décadas 
de 60 e  90, produzindo 
figurinos e  cenários, além 
de  atuar como diretor 
de cerca de 40 peças tea-
trais, a primeiras delas  ”O 
Rapto das Cebolinhas” de 
Maria Clara Machado  em 
1965, em Feira de Santana, 
e uma das ultimas no ano 
de 1992,  em Salvador, “A 
Conspiração dos Alfaia-
tes” de Aninha Franco e  
Cleise Mendes. 

“Toda Donzela tem 
um pai que é uma fera”,   
“A revolução dos beatos”,  
“Quarto de empregada”,  
“Só o faraó tem alma”,  
“A infidelidade ao alcance 
de todos”,  “Cleóputo”, 
“Enzuma” ,foram alguns 
dos trabalhos de Zé Maria 
em Feira. Já em Salvador 
dentre outros espetáculos 
ele teve atuação impor-
tante como figurinista, 
cenógrafo e diretor nas 
peças: “Teatro de Cor-
del”, “Pinóquio”,  “A bela 
adormecida”, “Quincas 
Berro d’água”,  “O Ébrio”, 
“O quintal”, “Mãos sujas 
de terra” ,“A árvore que 

 Não deixe que 
nada afete seu espirito no 
dia a dia. Acorde abra a 
janela para ver a beleza 
do  nascer do sol , sinta 
o perfume  que vagueia, 
a brisa que semeia por 
toda manhã.  Envolva-se 
pela musica, ouça, cante 
e comece a sorrir mais 
cedo para que seu dia seja 
diferente e mais alegre.

Se estiver triste, dê 
um chega na tristeza  e 
esqueça, porque eu tam-
bém já sofri, eu também já 
chorei  e continuo vivendo  

Zé Maria deixou uma bela história

andava” e “Os 7 pecados 
capitais”.

Ze Maria foi respon-
sável pela decoração da 
Micareta de Freira em 
1977 com o tema “Evo-
cação à Micareme” e em 
1981 “Paraiso Tropical”. 
Também produziu as deco-
rações do Baile das Atrizes 
de Salvador em 1974 e do 
Baile dos Artistas de Feira 
1974 e 1979.  Fez varias 
exposições de cerâmica, 
bijouterias e  desenhos. 
Zé Maria trabalhou mui-
to  tempo na TV Edu-
cativa como cenógrafo, 
figurinista  e aderecista. 

Em Salvador ele ganhou 
vários títulos pelo seu 
trabalho conferidos pelo 
jornal  A Tarde e Tv Aratu.  
Jose Maria Ramos Bastos 
era natural de Palmeiras, 
na Chapada Diamantina, 
onde nasceu em agosto de 
1948 e viveu durante muito 
tempo em Feira de Santana 
onde começou a atividade 
artística. Ela havia sofrido 
um infarto há sete anos 
retornando a cidade de Pal-
meiras. Ultimamente vivia 
em Aracaju na residência de 
uma tia. Zé Maria era irmão 
do conceituado arquiteto 
José Monteiro Filho.

ONDE ESTÁ SEU SORRISO?
cada dia mais alegre e feliz, 
porque cada dia é uma pre-
ce, onde nos agradecemos 
este dom de viver.

Não pare no tempo, 
ajude com seu otimismo a 
perceberem o que  há de 
bom dentro de si,  ria das 
coisas que estão em sua vol-
ta, ria dos seus problemas 
,dos seus erros, ria da vida, 
porque uma dia, será a vez 
dela rir de você.

Nunca deixe de es-
tender uma mão amiga a 
quem precisa, porque temos 
a certeza que amanhã ele 

retribuirá.  Mas, antes de 
tudo, ame a você mesmo, 
porque neste mundo de 
cores, os sorrisos são 
flores!  Sorria comigo, 
sorria com todos e assim 
você poderá  ter tudo o 
que você desejar.  Vamos 
Sorrir e Cantar!

Lembrete: Deus, meu 
Pai, o Senhor É o caminho 
que percorro e não encon-
tro o fim!

SEBASTIÃO 
FERREIRA 

DA SILVA

A falta de documentos 
pessoais e de sorte também, 
talvez aliado ao destino, 
impediu que Basílio (Fabio 
Basílio Santos) concreti-
zasse aquilo que ele mais 
gostaria de ter feito na vida: 
jogar futebol profissional-
mente. Atacante habilidoso   
que armava e atacava com 
qualidade ele relata que foi 
levado para o juvenil do Vi-
toria no inicio dos anos 90 
para passar seis meses de 
adaptação, mas “só fiquei 
quatro meses”. A falta de 
documentos foi fatal “eu dei 
o nome de Basílio Santos, 
o pessoal do Vitoria tentou 
localizar meus documentos, 
mas nada encontrou e eu fui 
liberado” lamenta.

Basílio diz que nasceu 
em Salvador e não tem re-
gistro “Minha mãe era de 
Esplanada e faleceu assim 
que eu nasci, tem 30 anos e 
meu pai também faleceu há 
20 anos”. No Vitoria ele diz 
que teve sua grande oportu-
nidade: “o técnico da base 
era Melquizedek Santos e 
lá estavam Vampeta, Dida, 
Alex Alves, Junior, Paulo 
Isidoro e outros craques, 
mas sem documentos não 
pude ficar “ relata.

O ex-jogador diz que 

Basilio - a vida contra a vida
foi para o Rio de Janeiro, 
onde conta com familiares 
e lá ingressou no Bonsuces-
so, ainda como juvenil, com 
as mesmas dificuldades, 
pois não tinha, ao menos,  
registro de nascimento. De-
pois esteve no Ceres, Volta 
Redonda e outras peque-
nas equipes cariocas,  sem 
conseguir se firmar. Foi 
para Aracaju, terra do pai, 
onde ficou  algum tempo no 
Confiança, e por ultimo, em 
2003, passou meses na Ca-
tuense, de Alagoinhas, onde 
resolveu parar. Com pouco 
mais de 30 anos, Basílio diz 
que está lutando para tirar 
seus documentos pessoas 
não mais para jogar futebol, 
devido à idade, mas para ter 
uma vida digna, uma vez 

que se transformou em um 
morador de rua.

Garante que não usa 
drogas, mas foi prejudi-
cado pelo álcool durante 
muito tempo “hoje já não 
bebo” diz. Basílio lembra 
saudoso os bons  momen-
tos no Vitoria e reafirma 
que agora quer tirar os 
documentos e voltar a 
trabalhar como frentis-
ta. Explica que já andou 
bastante pelo país e que 
em Itambacupi, Minas 
Gerais, furtaram a sua 
bicicleta de 13 marchas 
que custara R$700,00, 
dificultando ainda mais a 
sua vida. Felipe Basílio 
Santos esteve em Feira na 
semana passada a caminho 
de Salvador.
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Roque Sena

A EDUCAÇÃO PODE AJUDA-LO A 
TER ÊXITO NA VIDA

 
Todos nos, indistintamente, temos como preocu-

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

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

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

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

O deputado federal 
baiano Daniel Almeida (PC 
do B) disse que  este ano 
vai lutar em Brasília para 
mudar a pauta trabalhista na 
Câmara Federal. “O resul-
tado eleitoral para o Parla-
mento em 2014,  legou-nos 
uma Câmara  com um perfil 
politico  mais conservador. 
Nesta legislatura, conforme 
estudo do Diap, a bancada 
sindicalista  saiu de 83 para 
51 cadeiras,  enquanto a 
bancada empresarial conta 
com 240 parlamentares” 
observou.

Garante Daniel que 
essa situação adversa na 
Câmara tem sido sentida 
pela classe trabalhadora. 
“Temas como a redução da 

Daniel Almeida - a luta trabalhista
jornada de trabalho de 44 
para 40 horas, a ratificação 
de convenções da OIT, o 
fim do fator previdenciá-
rio, entre outros pontos, 
perderam a importância em 
2015, para propostas como 
ampliação da terceirização, 
prevalência do negociado  
sobre o legislado e mudança  
na politica de valorização 
do salário mínimo”.

 Para o deputado 
baiano mesmo com alguns 
resultados positivos veri-
ficados como a PEC dos 
empregados domésticos, 
o que se viu na Câmara 
foi avanço de propostas 
que prejudicam os traba-
lhadores, retirado direitos 
da categoria e tornando 

precárias as relações de 
trabalho. “Isso em sintonia 
com um ambiente de for-
talecimento de segmentos  
que defendem abertamente  
os desrespeitos aos direitos  

humanos” ressalta.
 Todavia, Daniel 

Almeida considera que 
apesar de tudo, a atuação 
da bancada do PC do B foi 
fundamental na resistência  
de projetos que retrocediam  
em direitos e “conseguimos 
barrar varias propostas, en-
quanto outras  que passaram 
na Casa,  devem ser modi-
ficadas no Senado”. Para o 
ano legislativo de 2016 o 
parlamentar garante que a 
luta da bancada do PC do 
B vai continuar em Brasília 
“estaremos na trincheira da 
luta para garantir que pauta 
trabalhista volte a ser ana-
lisada e resista às tentativas 
de redução das conquistas”, 
finalizou.

Amanhã é dia de festa no reino da linda princesa Ana 
Luiza. Ela trocará nove por 10 anos, com toda a alegria e 
encantamento do seu mundo de fantasia e sonho. Como 

não poderia deixar de ser, seus pais Ana Carla Rios Teixei-
ra e Nilson da Silva Teixeira e todos que fazem parte desse 

reinado, estarão às 19 horas na rua Inácio Soares,45, 
Campo Limpo, para dizer parabéns princesinha. Nós da 
Folha do Norte desejamos a Ana Luiza toda a felicidade 

que uma princesa merece ter. Parabéns!

O simpático casal Washington Luiz Alves Barreto e  Maria 
Neuza   Barreto, ilustra hoje a nossa coluna social. 
Washington é comerciante, dono do Mercado WN, 

na rua Manoel Pereira, bairro Capuchinhos. 
Eles são leitores da FN.

Com direito a um bonito bolo, refrigerantes e o tradicional 
“parabéns pra você”, além de muitos abraços e felicitações 
de colegas, trocou de idade na sexta-feira a eficiente Maria 
José Oliveira, do Departamento Financeiro da Radio So-
ciedade de Feira. Parabéns, longa vida com muita saúde 

e felicidade Maria José!

No dia 10 deste mês aniversariou Maria Gildete Navarro 
Marques esposa do galã Francisco Marques vistos na foto. 

Parabéns para Gildete que é irmã do gerente da FN 
o galã Gilberto Navarro.

Comemorou 92 anos no dia 8 o farmaceutico Eugênio de 
Araújo Correia, o decano na profissão em Feira de Santa-
na. Altamente competente Eugênio Araujo, na Farmácia 
Graça, é uma referencia no segmento farmaceutico, com 

uma verdadeira legião de admiradores pelos serviços pres-
tados à comunidade sempre com boa vontade e respeito. 

Natural de Santo Amaro ele está em Feira há cerca de 60 
anos e nesta atividade já fez de tudo até parto de trigêmeos 
no início de sua carreira em Acupe - Santo Amaro. sauda-

ções de Jaira, Antonioval, seus familiares e dos que 
fazem a Folha do Norte

Por  Dimas Oliveira

Os melhores filmes de 2015
 
Como fazemos anualmente, desde 1967, há 48 anos, a 

escolha - é pessoal - dos melhores filmes vistos – no Orient 
Cinemas Boulevard - no ano passado.

Em 2015, os dez melhores filmes vistos foram, por 
ordem de exibição: “O Jogo da Imitação”, de Morten Tyl-
den; “Kingsman: Agente Secreto”, de Matthew Vaughn; 
“Vingadores: Era de Ultron”, de Joss Whedon; “Mad 
Max: Estrada da Fúria”, de George Miller; “Divertida 
Mente”, de Pete Docter; “Missão Impossível: Nação 
Secreta”, de Christopher McQuarrie; “Perdido em Mar-
te”, de Ridley Scott - o melhor de todos -; “007 Contra 
Spectre”, de Sam Mendes; “No Coração do Mar”, de 
Ron Howard; e “Star Wars: Episódio VII - O Despertar 
da Força”, de J. J. Abrams.

Dois lançamentos nacionais
Na terceira semana do novo ano, a partir desta quinta-

feira, 14, dois filmes em lançamentos nacionais, no Orient 
Cinemas Boulevard.

Tem o drama “Creed: Nascido Para Lutar”, com o qual 
Sylvester Stallone volta ao papel de Rocky Balboa, agora como 
mentor e treinador do filho (Michael B. Jordan) de Apollo 
Creed, que era o seu principal rival e amigo. Ele ganhou no 
domingo, 10, o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante.

A outra novidade é a animação “Snoopy & Charlie Bro-
wn: Peanuts: O Filme”, baseada nos quadrinhos do cartunista 
norte-americano Charles M. Schulz, conhecidos no Brasil 
como Minduim. A narrativa acompanha as aventuras de Charlie 
Brown, Snoopy e sua turma.

A programação é completada com quatro continuações: 
“Star Wars: Episódio VII: O Despertar da Força”, de J. J. Abra-
ms, um dos melhores filmes vistos no ano passado, entra em 
quinta semana, em apenas um horário, com cópia legendada. 
Em quarta semana, “Alvin e os Esquilos: Na Estrada”, que mis-
tura animação e live action. A animação “O Bom Dinossauro” 
entra em segunda semana, mesma situação da comediota “Vai 
Que Dá Certo 2”, com Fábio Porchat e Natalia Lage.
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Aniversariantes: Hoje – Verônica Pedreira de Freitas 
Silva e Josete Garcêz de Moura Mercês, dia 16 – Sonia 
Nogueira, Arnaldo Bastos, Márcia Leal, Alexandre Caribé 
e Marcello Ricci Araújo,  dia 17 – Cleoilda Souza Oliveira, 
Jussara Pinto Gama e Sérgio Paim, dia 18 – Luciano Quei-
roz Brandão,  Cláudia Passos, Adnil Fátima Falcão Bahia 
e Heitor Awi, dia 19 – Keila Contreras Lomanto, Neuton 
Carvalho Torres e Lorena Felix Araújo, dia 20 – Joaquim 
Louiseybelle e Paulo Ribeiro,  e  dia 21 – Vanessa de Freitas 
Aras, Emília Guimarães e Elzira Mascarenhas.

A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DA 
BAHIA,  O SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E 
MEDICAMENTOS DA CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA BAHIA,  SINDICATO DO COMÉRCIO 
ATACADISTA DA CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA  DE 
MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE 
SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO ARMAZENADOR DO ESTADO DA BAHIA, 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS DA CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DOS FEIRANTES E DOS 
VENDEDORES AMBULANTES DE ILHEUS,  SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E 
ATACADISTA DE VITORIA DA CONQUISTA, SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE JACOBINA E REGIÃO, SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA 
DE RIBEIRA DO POMBAL E REGIÃO,  SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO DE PAULO 
AFONSO E REGIÃO,  SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE  SANTO ANTÔNIO DE 
JESUS, SINDICATO DOS SALÕES E BARBEIROS, CABELEIREIROS, INSTITUTO DE 
BELEZA E SIMILARES DA CIDADE DO SALVADOR, SINDICATO DO COMÉRCIO DE FEIRA 
DE SANTANA, SINDICATO DO COMÉRCIO DE ALAGOINHAS E REGIÃO, SINDICATO DO 
COMERCIO VAREJISTA DE PORTO SEGURO, SANTA CRUZ DE CABRALIA E BELMONTE, 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ILHEUS, SINDICATO DO COMÉRCIO DE 
IRECÊ E REGIÃO, SINDICATO DO COMÉRCIO PATRONAL DE CAMAÇARI E REGIÃO, 
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TEIXEIRA DE FREITAS, 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DO ESTADO DA BAHIA, SINDICATO DOS 
CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICULOS DO ESTADO DA BAHIA 
SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO MUNICIPIO DE ITABUNA, 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE JUAZEIRO, SINDICATO DO COMERCIO 
VAREJISTA DE SENHOR DO BONFIM E REGIÃO, SINDICATO DAS DISTRIBUIDORAS DE 
COMBUSTÍVEIS DO ESTADO DA BAHIA tornam público, especialmente às empresas e 
pessoas jurídicas integrantes das Categorias Econômicas do Comércio de bens, serviços e 
turismo, que, consoante preceituam os Art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, é obrigatório o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, que deverá ser 
efetuado até o dia 31 do corrente mês de janeiro, nas agências da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou em CASAS LOTÉRICAS, conforme guias já remetidas pelo Correio ou que 
possam ser impressas do site www.fecomercioba.com.br  esclarecido que o recolhimento 
deverá ser feito ao correspondente sindicato e que, na forma do art. 591 da CLT, exercentes 
de atividades que não sejam constituídas em sindicatos ou legalmente a eles vinculadas, ou 
seja, os inorganizados em sindicatos, deverão recolher em favor desta FEDERAÇÂO.
Advertem que expirado o prazo os inadimplentes ficarão sujeitos às penalidades constantes 
do art. 600, além das restrições contidas nos arts. 607 e 608 todas da CLT.

A tabela vigente no corrente exercício é a seguinte:

Salvador, 08 de Janeiro de 2016
Carlos de Souza Andrade - Presidente

Linha Classe de Capital Social (em R$) Alíquota (%) Parcela a 
Adicionar (R$) 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

 

de 0,01 a 24.107,25 
de 24.107,26 a 48.214,50 
de 48.214,51 a 482.145,00 
de 482.145,01 a 48.214.500,00 
de 48.214.500,01 a 257.144.000,00 
de 257.144.000,01  em diante 

 

 Contri. Mínima 
0,8% 
0,2% 
0,1% 

0,02% 
Contr. Máxima 

 

192,86 
- 

   289,29 
    771,43 
39.343,03 
90.771,83 

 

EDITAL
Contribuição Sindical 2016

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PEDREIRA BARBOSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
LTDA – EPP, CNPJ: 20.616.195/0001-06, Torna Publico 
que, está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Recursos Naturais – SEMMAM a Licença Ambiental 
Simplificada (LAS) de seu  Estabelecimento situado na Av. 
DEPUTADO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES nº 9255 – BR-
324 – Aviário Centro Industrial do Subaé – CIS – BR 324 em 
Feira de Santana – Bahia, onde desenvolverá atividades de 
Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos 
e Mudanças Municipal CNAE 49.30-2-01.

CID CICERO PEDREIRA BARBOSA
Sócio Proprietário

Alfreda Xavier, paraninfa da turma do Curso Especial de 
Formação de  Sargentos PM-BM, realizado no 1º 

Batalhão de Feira de Santana.

Posse 
A cerimônia da posse administrativa do presidente 

eleito e respectiva diretoria da subseção Feira de San-
tana da Ordem dos Advogados do Brasil ocorreu às 16 
horas, do primeiro dia do ano, na sede da entidade e 
contou com a presença dos membros da antiga diretoria 
e funcionários daquela subseção.

A posse solene acontecerá no dia 3 de fevereiro, às 
18 horas, no Auditório do Edifício Multiplace, ocasião 
em que o último gestor Pedro Mascarenhas Lima Jú-
nior transmitirá o cargo de presidente a Marcus Welber 
Carvalhal Pinheiro (foto) e empossará a atual diretoria 
para o triênio 2016/2018. 

Em Salvador,  reeleito Luiz Viana Queiroz iniciou 
o seu segundo mandato como presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seção Bahia, também no primei-
ro dia de janeiro. Viana  foi empossado em cerimônia 
realizada às 17 horas, no Auditório Teixeira de Freitas, 
da sede da Seccional, na Rua Portão da Piedade, jun-
tamente com a sua nova diretoria.  Na oportunidade, 
foi empossado também o novo presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), Luiz 
Augusto Reis de Azevedo Coutinho juntamente com a 
sua diretoria. O ato foi administrativo, a posse solene 
de todo o conselho será no dia 21 de janeiro, na Reitoria 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

Moraes Moreira e Davi Moraes
Moraes Moreira e Davi estão juntos novamente no 

show Nossa Parceria, que chega a Salvador com apresen-
tação única no dia 24 de janeiro (domingo), às 20 horas, 
no Teatro Castro Alves. O espetáculo celebra o lançamento 
do tão esperado disco que consagra de forma definitiva 
esta história e promove uma união de gerações estabele-
cendo um diálogo entre a maturidade e a experiência.

Nesta primeira apresentação do show em Salvador, o 
público vai se emocionar com este encontro familiar onde os 
laços paternos e musicais se juntam em nome da boa músi-
ca. Depois de estrear no Rio de Janeiro, Nossa Parceria foi 
muito aplaudido em Cascavel, Belém e Belo Horizonte.   

Olodum sai sem cordas
Na Terça-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro, 

o Olodum inova com Projeto Especial no circuito do 
Campo Grande, no Centro de Salvador. Pela primeira 
vez o grupo que nasceu nas ruas do Pelourinho sai sem 
cordas. Com o tema “Brasil mostra tua cara! Sou Olo-
dum, quem tu és?”, o Olodum mostra que é um grupo 
que preza pela igualdade.

O grupo apresenta, com o tema, a história do povo 
negro e do legado civilizatório que consolidou e apro-
fundou as raízes do Brasil. Os Deuses, as divindades, 
as tribos, as nações africanas, as religiosidades, as 
lideranças negras brasileiras, africanas e da diáspora, 
são componentes indissociáveis da cultura  e da forma-
ção do Brasil; do Oiapoque ao Chuí, do Cabo Branco 
na Paraíba às fronteiras do Acre com o Peru, o povo e 
a história do país serão apresentados no Carnaval. O 
Olodum realiza duas terças da benção, nos dias 26 de 
janeiro e 2 de fevereiro. 

Michelle Rose e Aécio Neto inauguram no dia 27, 
o Vegas Lounge Bar , na Rua São Domingos, 

nº 890 – Capuchinhos.

 Fabrício dos Santos Amorim, que trocou de idade na 
terça-feira (15) e foi alvo de felicitações durante todo o 

dia, especialmente dos seus colegas de trabalho no Depar-
tamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal 

de Feira de Santana.

Futebol Digital no Boulevard
Foi dada a largada! Começaram no dia 8 os jogos do 

4º Campeonato da Arena XPlay. Itinerante, a única arena 
de futebol digital do mundo aportou na Praça de Eventos 
do Boulevard Shopping, em Feira de Santana. A disputa 
de videogame acontece pelo jogo Fifa 16 (PlayStation 4) 
e vai até o dia 31, no mesmo horário de funcionamento 
do centro de compras (de segunda a sábado, das 10 às 22 
horas; nos domingos, das 12 às 20 horas).

A décima segunda 
edição da revista do 
Instituo Histórico e 
Geográfico de Feira de 
Santana (IHGFS), cor-
respondente ao ano de 
2015, já esta circulan-
do com 150 paginas, 
recheadas de matérias 
interessantes, distri-
buídas em biografias 
(seis), artigos (vinte e 
dois) e um necrológio. 
No seu já tradicional 
formato 16, a revista 
propicia ao leitor uma 
rara oportunidade de 
desfrutar de diferentes 
assuntos, articulados 
de forma condensa-
da pelos seus autores, 
evitando o cansaço 
que às vezes é imposto 
pelos textos longos, 
até  mesmo quando 
interessantes.

Na apresentação, 
assinada pelo Conselho 
Editorial, é referencia-
da a  nova diretoria do 
Instituto agora com a 
professora  Liacélia Pi-
res Leal, presidindo-o, 
com acerto,     em lugar 
do fundador doutor 
Nilton Belas Vieira, 
que se afastou do car-

Revista do IHGFS 
está circulando

go espontaneamente e 
por motivos de saúde. 
No editorial é citado o 
cumprimento da linha 
filosófica  da revista, 
na relação das matérias  
publicadas, visando 
mostrar o  rico univer-
so de valores humanos 
do município, indepen-
dente do aspecto social 
ou mesmo econômico 
,possibilitando assim 
ao leitor um verdadei-
ro viagem na histo-
ria contemporânea da 
princesa do sertão.

A revista ou anu-
ário, é publicada me-
diante trabalho da 
comissão editorial 
constituída por Neide 
Almeida Cruz (pre-
sidente)  Lélia Victor 
Fernandes Oliveira 
(diretora),  Liacélia 
Pires Leal( coordena-
dora),  Nilton Bellas 
Vieira(supervisor).
Revisão: Antônio Mo-
reira Ferreira,  Neuza 
de Brito Carneiro e 
Rosana Mary Persico 
Vieira. Diagramação 
de Wellington Santana. 
Impressão da Gráfica 
Clinica do Livro.
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Feira de Santana celebra os 100 anos do Mercado de Arte Popular, e a Prefeitura Municipal em parceria 
com o Ministério do Turismo realizou a maior reforma da sua história. Todo o telhado foi substituído por 
estruturas metálicas e telhas termoacústicas, restauração do sistema elétrico e hidrossanitários, 
requalificação dos boxs, grades de proteção e pintura total do prédio, realçando sua beleza e tradição.

100 anos de arte, sabor e cultura. Viva Feira! Viva o nosso Sertão!
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100 anos de arte, sabor e cultura. Viva Feira! Viva o nosso Sertão!

F
O

TO
S

: A
S

C
O

M
/A

L
M

IR
 J

R
.

10 - PUBLICIDADE

ATIVA



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 15 de janeiro de 2016FOLHA DO NORTE 106 anos VARIEDADES - 11

Com o crescente su-
cesso da musica sertaneja 
no Brasil, muito embora o 
verdadeiro estilo caipira a 
cada dia seja mais modifi-
cado, a viola ganha lugar 
no pódio dos instrumentos 
de corda, aparecendo se-
guidamente nas emissoras 
de radio e televisão com 
a “enxurrada” de duplas 
muitas tremendamente 
iguais. Mas o importante 
é que a viola, parente da 
guitarra latina e de origem  
bem distante, lá do mundo 
árabe, trazida para o Brasil 
pelos portugueses, ganhou 
cara bem nativa, a partir 
dos índios que de forma 
rudimental  deram os pri-
meiros acordes, para che-
gar ao século XXI como 
“instrumento da moda”.

Esteticamente  seme-
lhante ao violão - o formato 
-, e com o mesmo numero 
de cordas,  todavia menor, 
a viola ganhou cara bem 
tupiniquim .O instrumento 
que serviu aos jesuítas na 
sua missão de catequisar o 
índio, foi depois estilizado 
pelo caboclo brasileiro 
que produziu os primeiros 
instrumentos de madeira 
bruta - na época não havia 
como aparelhar as peças 
de madeira -, ganhando 
por conta disso o austero 

Viola sertaneja - a rainha dos 
instrumentos de corda no país

nome de “viola caipira”.
Hoje leves, sofistica-

das, e ate personalizadas 
em muitos casos, elas 
fazem parte da vida do 
povo braseiro, não mais 
como um instrumento 
rural, do roceiro, como 
ocorria no início. São Pau-
lo, Paraná, Mato Grosso, 
Mato Groso do Sul, Goiás, 
Minas Gerais e Tocantins, 
nesses estados a chamada 
“musica caipira” domi-
na amplamente e produz  
duplas e cantores solistas 
aos borbotões para o país 
inteiro. Já não é o matuto, 
o homem do interior en-
frentando as dificuldades 

para chegar ao sucesso 
como os inesquecíveis 
Tonico e Tinoco, Pena 
Branca e Xavantinho, e 
outros anteriores que não 
tiveram a  sorte de ter  ao 
seu lado a mídia  para 
divulga-los.

Em lugar do homem 
do campo, de mão caleja-
da, que até construía a sua 
viola ou  “inventava” seu 
instrumento a partir de um 
violão adaptado, hoje são 
os jovens de classe media, 
universitários, cabelu-
dos, calças jeans coladas, 
gestos semelhantes que 
empunham  a viola e bus-
cam a afinação exata para 

interpretar canções a duas 
vozes, geralmente em tom 
alto e agudo. As violas são   
bonitas, bem acabadas 
e cuidadas e a febre do 
sertanejo vai seguindo, 
lembrando muito a Jovem 
Guarda, o mais importante 
movimento musical já 
surgido no pais e que até 
hoje, meio século depois,  
permanece vivo. E assim 
como Roberto Carlos, que 
surgiu na Jovem Guarda é 
o rei da musica no país, a 
viola, que veio do mundo 
caipira, do mundo rural, 
tornou-se a rainha dos 
instrumentos de corda no 
Brasil.

Campeonato de São 
José com 16 equipes

Dezesseis equipes vão 
disputar este ano o campe-
onato e futebol de São José 
- distrito de Maria Quitéria 
-  um dos mais tradicionais 
e bem organizados dos dis-
tritos  de Feira de Santana 
chegando agora ao sétimo 
ano de realização.  Quatro 
grupos de quatro times, 
disputarão  a fase inicial, 
conforme o desportista Beto 

Soldador, dirigente do Ju-
ventus e que tem forte in-
fluencia na área esportiva 
local. Este ano haverá uma 
premiação especial para o 
time campeão, que receberá   
R$10 mil enquanto o vice-
campeão terá prêmio de R$4 
mil e ainda haverá premio de 
R$1 mil para os melhores 
jogadores da competição, 
informa Beto  Soldador.

Disputarão o certame: 
Baraúnas ( bairro Baraú-
nas), Barcelona( Alecrim 
Miúdo)  Boca Junior (Água 
Grande), Botafogo (Lagoa 
da Camisa),  Caraíba( bairro 
Caraíba),  CSO ( time em-
presarial), Cristo no Coman-
do( Campo Limpo),  Cruzei-

ro (Carro Quebrado), 
Flamengo ( bairro 
George Américo),  
Juventus (Maria 
Quitéria),  Nove de   
Maio (Maria Qui-
téria) , São José( 
Maria Quitéria), 

São Paulo (La-
goa Suja), Vasco 
(Lagoa Grande) 
e Vitoria ( Lagoa 
Grande). 

Rádio

 Lourdes Rocha - a voz da religião -, uma das lideres de 
audiência na Radio Sociedade de Feira esta desfrutando 
de férias, depois de um ano de muito trabalho. Além de 
apresentar à noite  o programa Amigos do Evangelho, 
Lourdes cuida da programação religiosa, faz transmis-
sões externas, apresenta missas e tudo isso com muita 
alegria e dedicação. O frei Adezzi Amarante, altamente 
competente e também integrante do Departamento  Re-
ligioso da RS, com sua bela voz, apresenta o Amigos do 

Evangelho na ausência de Lourdes Rocha.

Ai estão a noticiarista, produtora e excelente  comunica-
dora Ana Paula, da Princesa FM e o polivalente Walter 
Vieira, presidente do Sindicato dos Radialistas  de Feira 
de Santana, durante visita ao programa Linha Direta, na 
Radio Sociedade. Walter Vieira apresenta na Radio Su-
baé, todas as tardes,  o movimentado  Viva Feliz. Narra-
dor esportivo, noticiarista, expert em externas e campa-
nhas politicas,  disckjoquei, apresentador de programas, 

Vieira é um profissional altamente qualificado.

Como diria Pedro Pessoa “Não é impossível!”. 
Durante a apresentação do Linha Direta na Rádio 
Sociedade, o galã Luiz Santos é carinhosamente 

abraçado pelo Gold Boy, Valdeir Uchoa, 
co-apresentador do De Olho na Cidade. O beijo houve, 

mas de amizade e confraternização! 

RECEITA DE ANO NOVO
Água fresca
Ramalhetes de flores
Uma porção de amor
Muita paz
Carinho
Solidariedade
Gentileza
Compreensão
Respeito 
Uma pitada de tolerância
Sabedoria o suficiente.
Misture tudo muito bem !
Rendimento: seve bem para toda a humanidade.
Validade: tempo indeterminado.

Professora Antônia Serra
Feira – 05. 01.2016

Pode-se dizer que 
naquela época ele foi o 
“mago dos comerciais” 
e garantiu à Radio Socie-
dade de Feira de Santana 
uma posição confortável  
no ranking das emissoras 
baianas nesse segmento 
fundamental para a sus-
tentabilidade de uma em-
presa.  José Nilton Ramos 
dos Santos- Zé Nilton, 
durante muito tempo di-
retor comercial da Socie-
dade e seu maior corretor 
publicitário, faleceu no 
dia 3 deste mês, quando 
dormia, surpreendendo 
a todos como às vezes 
acontece. Muito jovem ,na 
década de 60, Zé  Nilton 
que tinha negócios em 
Esplanada, atendeu con-
vite do frei Aureliano de 
Grottamare, que construiu 
o prédio atual da emissora 
e deixou tudo para ficar ao 
lado do frade italiano.

Começou no escri-
tório e, inteligente, logo 
estava fazendo contatos 
comerciais. Inovou com a  
sua dinâmica implemen-
tando grandes coberturas 
esportivas, sociais, politi-
cas e  festivas, tornando 

O rádio sem José Nilton

a  Radio Sociedade um 
verdadeiro amuleto da 
comunidade. Foi diretor 
comercial e só não foi di-
retor geral por não fazer 
parte da ordem dos Ca-
puchinhos, mas em algu-
mas oportunidades agiu 
como tal em defesa da 
instituição e dos colegas. 
Estava fora da emissora 
há um bom tempo, mas 
não a esquecia, como um 
bom filho. Um dínamo 
na RS, um AMIGO para 
ser escrito com letras 
maiúsculas, daqueles 
que não se pode e nem 
se deve olvidar, jamais.  
Leiam mais sobre Zé 
Nilton na pagina 06, no 
comentário “Dois Dedos 
de Opinião”, do jornalis-
ta Dilson Barbosa.
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