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VACINAÇÃO COMEÇA SEGUNDA-FEIRA

30 de abril, 13 horas

Jurandy tem novo hit: Maria Júlia

O cantor gospel Djal-
ma Dilton lançou no dia 
9,na Igreja  Batista Alvo-
rada o cd Reflexões III, 
amplamente aprovado pelo 
seu conteúdo: 11 faixas de 
canções que propõe refle-
xões sobre a vida, a fé e os 
caminhos do homem em 
busca do Senhor, com a 
correta interpretação desse 
artista feirense. VARIE-
DADES. Página 12.

Uma carreira profissional curta no Flumi-
nense  de Feira, de 1957 a 1962 ,mas o suficiente 

para entrar na galeria dos mais queridos atletas 
do touro. O zagueiro soteropolitano, Hosannah 

Bahia, o “Bacalhau”, depois trabalhou no 
Banco da Bahia e na Secretaria da Fazenda e, 

aposentando-se, permanece ate hoje em Fei-
ra de Santana. VARIEDADES. Página 14.

Hosannah e sua história no Flu

Já está pronto para 
ser lançado no Teatro 
Margarida Ribeiro, em 
data a ser definida, o 
novo cd de Jurandy da 
Feira “Dom Divino”. 
Todavia, mesmo antes 
disso acontecer, o su-
cesso da execução do 
xote “Maria Júlia”, no 
programa Oxe Oxente, 
da Radio Subaé, cre-
dencia essa musica a 
ser o grande hit do dis-
co. VARIEDADES. 
Pagina 6. 

Será iniciada segunda-feira na 
Bahia, a vacinação contra a gri-
pe H1N1 que  deveria começar 
no dia 30 deste mês.  O coorde-

nador do Programa Estadual de Imuni-
zações, Ramon Saavedra, explicou que a 
antecipação está sendo possível  porque os 
lotes de vacinas enviados pelo Ministério da 
Saúde chegaram mais cedo.A Secretaria de 
Saúde informou que de 1º de janeiro até o 
dia 6 deste mês, foram registrados 11 casos 
de H1N1, com três mortes em Salvador.

 A partir de segunda-feira, postos e cen-
tros de saúde de todos os municípios baianos 
poderão imunizar idosos a partir de 60 anos, 
crianças até cinco anos, trabalhadores da 
saúde (público e privada), mulheres grávidas 
e puérperas, até 45 dias após o parto, povos 
indígenas, portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis, população privada de 
liberdade, funcionários do sistema prisional, 
e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de 
idade, sob medidas  sócio educativas.

Em 30 de abril será realizado o dia D de 
mobilização nacional No combate à doença, 
a Bahia contará com 25 mil trabalhadores 
do SUS e voluntários. Serão utilizados 
4.500 veículos e 3.600 serviços de saúde e 
postos de vacinação estarão vacinando os 
grupos prioritários. A meta, determinada 
pelo Ministério da Saúde, é vacinar pelo 
menos 80% de cada grupo prioritário, num 
total de 2.602.346 pessoas, explica Saave-
dra. MAIS página 3. 

 Barcelona x São Cris-
tovão vão decidir domin-
go, no estádio Miudão, o 
titulo do campeonato de 
futebol de 2016 de São 
José (Maria Quitéria). 

Barcelona X S. Cristovão decidem
Na rodada de domingo 
passado, o Baraúnas foi 
eliminado pelo Barcelona 
e o CSO foi “engolido” 
pelo São Cristovão. VA-
RIEDADES. Página 3. 

José Fernando defende a 
emancipação de Abrantes. 

VARIEDADES .Pagina 12

Djalma - música e reflexão
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

UM BRASIL DE PAZ
Que caminhos o Brasil poderia trilhar para 

reverter o atual quadro de violência? Estamos 
todos amedrontados diante do aumento de 
crimes hediondos em nosso país, sensibilizados 
pela dor de uma sociedade onde são assassinadas 
109 pessoas por dia. A segurança é um direito 
humano do cidadão. 

A VIOLÊNCIA se agrava com a miséria. A 
fome é uma grande forma de violência. No mundo 
a cada sete segundos morre uma criança de fome. 
Calcula-se que cada dia morrem cem mil pessoas 
de fome ou de suas conseqüências. No entanto, a 
violência é  mais profunda do que os efeitos da mi-
séria. Ela está ligada ao ódio, à vingança, à  cobiça 
de riquezas, ao dinheiro, à disputa pelo poder, a 
filmes, novelas e seriados violentos que ensinam a 
roubar, matar e agredir. 

UM BRASIL  de mais paz depende de nós. 
Literalmente, depende de nós. A resposta para esta 
situação de violência depende da força de nossas 
convicções e da influência que possamos exercer 
em nossas respectivas comunidades. Desta forma, o 
modo mais eficaz para diminuir a violência é a for-
mação  para o respeito à vida humana. Essa atitude 
requer, em especial, o zelo na educação das crian-
ças, que são as principais vítimas da violência.

CRIMINOSOS e seqüestradores são capazes 
de explodir bancos, criar pânico, extinguir vidas 
humanas, mas eles não têm o poder de destruir a 
esperança de paz. É preciso mais policiamento,  é 
preciso cobrar  medidas necessárias por parte do 
nosso governo, mas, em última análise, cada um 
deve fazer a sua parte para educar seus filhos, seus 
alunos, para conscientizar a sua comunidade de 
que o Brasil pode se tornar um dia um país mais 
humano.

“É NECESSÁRIO e urgente implantar a cul-
tura da paz no coração de todas as pessoas.  Nos-
sos corações querem gritar em alta voz: Violência 
nunca mais!”  Essas palavras, do Papa Francisco, 
expressam muito bem o desejo de todos  nós, que 
assistimos assustados à escalada de violência em 
Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. 

O PROFETA Isaías adverte que “a verdadeira 
paz é obra da justiça” (Is 32,17). Portanto, a defesa 
da vida e da justiça passa pelo emprego, direito à 
terra, à saúde, à educação e a moradia. Passa pelo 
combate à praga da corrupção. E tudo isso dentro de 
uma cultura do diálogo,  do perdão e da consciência 
do valor do ser humano.  Jesus nos diz: “Felizes os 
que promovem a paz porque serão chamados filhos 
de Deus”.  (Mt 5,9). “Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz” (Jo. 14, 27). 

Estou falando de Pa-
dre Ovídio Alves de São 
Boaventura, que nasceu 
no dia 23 de julho de 1840 
em Feira de Santana, filho 
do Capitão Manoel Alves 
de São Boaventura e Dona 
Maria Joaquina de São 
Boaventura. Batizado na 
Capela de Sant’Ana pelo 
padre Pedro Nolasco da 
Silva, tendo como pa-
drinhos seu avô materno 
José Fernandes de Souza 
e Dona Carlota Umbelina 
de Cerqueira. Foi orde-
nado sacerdote em 21 de 
agosto de 1864, nomeado 
coadjutor de Sant’Ana 
em 1865, encarregado em 
1867 e vigário em 1874.

Como temos esta ca-
racterística de não valori-
zar e preservar a memória, 
a maioria das pessoas 
podem até pensar que ele 
foi apenas um padre da 
Igreja Matriz, ainda no 
período do Império, mas 
sua grande preocupação 
além de Evangelizar era 
com o que chamamos 
atualmente de “Justiça 
Social”. Dentre as muitas 
realizações em sua cidade 
natal, destaco: libertou es-
cravos; reconstruiu a Igre-
ja Matriz de Sant’Ana; 
fundou o Orfanato Asylo 
Nossa Senhora de Lour-
des (atual Colégio Padre 
Ovídio), com o objetivo 
de recolher, dar abrigo e 
educação às muitas me-
ninas órfãs e de famílias 
pobres que vagavam pelas 
ruas e estradas ao redor de 
Feira de Santana; a Ordem 
Terceira da Penitência de 
São Francisco; a Escola 
Sant’Ana; a Sociedade 
Montepio dos Artistas 
Feirenses (primeira no 
Brasil); a Sociedade Filar-
mônica Vitória; a Associa-
ção de Nossa Senhora das 
Vitórias; a Associação das 

Um grande feirense, praticamente esquecido!

Senhoras da Caridade do 
Asylo de Lourdes e plane-
jou a construção de uma 
Escola Agrícola em Feira 
de Santana para dar treina-
mento aos trabalhadores 
rurais. Tendo uma visão 
avançada para seu tempo, 
mesmo após 130 anos 
da sua morte, muito das 
realizações deste grande 
feirense, ainda estão pre-
sentes e em funcionamen-
to nos dias atuais.

Após seu falecimen-
to em 19 de março de 
1886, no dia 25 de março 
de 1892 (final do século 
XIX), foi erguida a es-
tátua de Padre Ovídio, 
encomendada diretamente 
em Paris - França, pelo 
Intendente coronel por-
tuguês Joaquim de Melo 
Sampaio, em gratidão 
pelos serviços prestados 
e pela qual, pagou do seu 
próprio bolso. Este monu-
mento erguido de forma 
imponente, em pedestal 
de mármore carrara, cer-
cado com grade de ferro 
e chumbo, com detalhes 
artísticos, bem no cen-
tro de uma área de terra 
entre a Igreja Matriz e o 

primeiro Hospital Dom 
Pedro de Alcântara, que 
passou a ser conhecida 
como Praça Padre Oví-
dio. No início da década 
de 1970 (século XX), o 
monumento foi demolido 
durante a urbanização da 
área e a estátua transferida 
para cima de um globo 
de metal, num pequeno 
jardim escondido no can-
to do estacionamento da 
Igreja da Matriz, onde até 
os dias atuais encontra-se 
em péssimas condições de 
conservação. 

Assim, quando afir-
mo, “Um feirense, pra-
ticamente esquecido”, 
refiro-me à pouca impor-
tância e reconhecimento 
a este grande feirense 
que muito contribuiu para 
nossa terra e que, se não 
fosse o nome Colégio Pa-
dre Ovídio, o qual surgiu 
de uma das suas obras; 
a Praça Padre Ovídio, 
em virtude da Estátua 
comprada por particular 
e a Comenda Padre Oví-
dio, outorga da Câmara 
de Vereadores de Feira 
de Santana, às pessoas 
que prestam relevantes 

serviços à comunidade, 
em atividades de cunho 
social e comunitário, não 
teríamos nenhuma home-
nagem e reconhecimento 
pelo poder público, para 
este importante feirense, 
que em apenas 46 anos de 
vida, muito realizou em 
prol de Feira de Santana.

Encerro, sugerindo 
aos nossos governantes 
que, com a mesma visão 
de futuro e amor demons-
trado à sua terra, por este 
simples e abnegado padre, 
seja denominado o logra-
douro Avenida Padre Oví-
dio, ao invés de Av. Ayrton 
Senna, que nunca aqui 
esteve, nem nada realizou 
em benefício de nossa ci-
dade e do seu povo.

O vereador Tonhe 
Branco(PHS),deu entrada 
do Projeto de Lei 27/2016,na 
Câmara Municipal, dispon-
do sobre a contratação de 
artistas ,bandas e trios de 

Vereador quer participação de 
artistas locais em inaugurações

Feira de Santana. De acordo 
com o Art.1º do projeto, fica 
o Poder Público Municipal 
obrigado a contratar os ar-
tistas, bandas e trios de Fei-
ra de Santana, para festas 

de inaugurações de obras 
oficiais do município. O 
número de artistas, bandas 
e trios, a ser contratados, 
ficará a critério do Poder 
Público Municipal, é o que 
fica determinado no Art.2° 
da Lei.

O Art.3°da Lei, estabe-
lece que as despesas para 
aplicação desta Lei cor-
rerão por conta de verbas 
consignadas no orçamento 
da Secretaria de Cultura 
Esporte e Lazer. Segundo  
Tonhe Branco, seu Projeto 
de Lei tem como principal 
objetivo, prestigiar e valo-
rizar os artista locais que,” 
na maioria das vezes ficam 
sem opção de mostrar seus 
trabalhos e, consequente-

mente, deixam de ganhar 
os cachês, que são gastos 
aqui no município” afirmou 
Tonhe Branco.

Para o professor, can-
tor e compositor Sandro 
Penelu  “ o projeto é uma 
excelente iniciativa pois, 
nós artistas locais, somos 
diminuídos  em importância 
quando o assunto é cachê. O 
dinheiro que ganhamos em 
nossa cidade gastamos por 
aqui, colaborando para o 
progresso do município. Já 
o artista de fora, que nada 
tem a ver com a política de 
contratações do governo 
local, recebe o seu cachê e 
vai gastar em outra cidade”  
ressalta  Penelu. ( Luiz Ma-
rio Cerqueira).
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A premiação dos me-
lhores colocados  no fes-
tival gastronômico  “Roda 
de Boteco”, realizada  na 
noite do dia 9 deste mês, na 
Praça Padre foi, acima de 
tudo, um reconhecimento  à 
qualidade que registra esse 
importante segmento de 
serviço da cidade princesa. 
Assim com troféu e dinhei-
ro, bares e restaurantes 
que conquistaram a maior 
pontuação nas categorias 
boteco e atendimento for-
ma destacados pelo Ecos 
Eventos e o Sindicato de 
Hotéis, Bares ,Restauran-
tes e Similares de Feira 
de Santana (SindFeira) 
,organizadores do festival  
que  englobou 25 estabele-
cimentos.

Na categoria boteco 

ficou em primeiro lugar 
o Bar Água de Bebê que 
marcou maior margem de 
pontos nos itens: melhor 
tira-gosto,  temperatura da 
bebida e  higiene. Já em 
atendimento ganhou o prê-
mio o garçom George da 
Silva, do restaurante Can-
tina da Dinha. Ainda houve 
premiação para o segundo e 
terceiro colocados em cada 
uma dessas  categorias. 

O encerramento  do 

Encerramento de Roda de Boteco confirmou o sucesso  

festival que começou no 
dia 11 de marco e foi até  o 
dia 2 deste mês, movimen-
tando  bastante o segmento, 

conforme o presidente do 
SidFeira, Getúlio Andra-
de, reuniu na praça Padre 
Ovídio os 25 restaurantes 
e bares que participaram da 
promoção com animação 
do excelente grupo Chori-
nho Entre Amigos, a canto-
ra Maryzélia  e o sambista 
carioca  Dudu Nobre que 
fechou  a parte musical sob 
aplausos  do publico.  

Getulio Andrade, pre-
sidente do Sindicato de 

Hotéis, Bares e Restau-
rantes de Feira de Santana 
(SidFeira) ressaltou que 
esse é um evento que des-
perta no empresariado a 
importância de qualificação 
profissional, além de movi-
mentar a economia. “Feira 
de Santana passou a fazer 
parte dos grandes eventos 
gastronômicos do país, 
assim como as cidades de 
Recife, Brasília, Caruaru e 
Vitória”, disse externando 
sua satisfação e agradecen-
do a direção da Eco Even-
tos, entidade organizadora 

do festival bem como aos 
estabelecimentos que par-
ticiparam, as entidades que 
colaboraram , ao publico e 
às autoridades ao “o suces-
so foi resultado dessa união 
de forças, desse trabalho 
conjunto “disse. O prefeito 
Ronaldo de Carvalho es-
teve presente ao lado dos 
secretários Paulo Aquino 
(Governo), Antônio  Carlos 
Borges Junior ( Desen-
volvimento Econômico) e  
Naron Vasconcelos( diretor 
de Eventos da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer).

Mais uma vez duas 
equipes de fora da sede do 
distrito  de Maria Quité-
ria, decidirão o titulo do 
campeonato de Futebol de 
São José. Como as duas 
melhores  equipes das 16 
que iniciaram as disputas do 
certame ,a gloria da disputa 
final fica entre o Barcelo-
na, de Alecrim Miúdo, do 
Grupo A e o São Cristovão,  
que representa  o posto de 
combustíveis do mesmo 
nome, pelo Grupo D.  Coin-
cidentemente uma equipe do 
primeiro grupo e outra do 
quarto grupo e as duas que 
mais torcedores colocam no 
Estádio Miudão.

Na rodada de domingo 
passado, o Baraúnas perdeu 
nos pênaltis para o Barcelo-
na, já que estava  mais preo-
cupado com o jogo que teria  
em Feira de Santana e o bom 
CSO sumiu em campo sendo 
“engolido” pelo São Cristio-
vão que só não aplicou uma 
goleada c devido a contusão  

Barcelona e São Cristovão vão 
decidir domingo em São José

do atacante Nando autor do 
belo gol que decidiu a parti-
da . Com os resultados dessa 
rodada o certame chegara ao 
final domingo no estádio de 
Maria Quitéria com o jogo: 
Barcelona e São Cristovão, 
que deve registra público 
recorde no Miudão.

As torcidas organizam  
festas para comemorar o 
titulo que,  naturalmente so 
poderá ficar com um dos 
contendores. O Barcelona 
corre para tentar os seu 
primeiro titulo, já o São  
Cristovão, se vencer, será 
bi-campeão do distrito de  
Maria Quitéria. O certa-
me vai chegado ao fim de 
forma positiva  graças aos 
organizadores, aos clubes 
e ao público que prestigiou 
todos os jogos. A única res-
salva, ou ponto negativo, 
fica por conta de donos de 
carros deseducados, que 
não respeitam às pessoas  
que comparecem ao estádio 
(Beto Soldador).

Encenado com grande su-
cesso pela companhia feirense 
Cia. Cuca de Teatro segue em 
cartaz no Domingo Tem Teatro, 
a peça Os Fogatas que terá 
domingo à sua penúltima apre-
sentação, já que o encerramento 
da vitoriosa temporada será no 
dia 24 deste mês, sempre às 
10h30min  no teatro do Centro 
Universitário de Cultura e Arte( 
CUCA).    Uma comédia de 
famílias para toda a família. 
Juntos buliçosos vizinhos irão 
se meter em planos, confusões 
com grandes revelações e um 
final surpreendente.

Diversão garantida para 
crianças e adultos! Um espetá-
culo que reúne as técnicas do 
palhaço, o teatro de animação 
em luvas e trilha musical ao 
vivo. A livre adaptação da Cia. 
Cuca de Teatro é inspirada no 
Texto “Os Cigarras e Os For-
migas” da autora Maria Clara 
Machado. A direção de Geo-
vane Mascarenhas conta com 
a assistência da atriz, diretora 
e produtora Karina de Faria e 
codireção do Grupo. 

 Os comentários do pu-
blico são positivos e crianças 
retornam para as suas casas 
cantando musicas ouvidas du-
rante a peça. Um dos comentá-
rios que chamou a atenção da 
produção no dia 10 deste mês 
foi do espectador  Matheus,  
sócio do Domingo Tem Teatro: 
“Muito bom o espetáculo, eu 
vinha sempre ao Domingo 

Os Fogatas domingo 
pela manhã no CUCA

Tem Teatro quando era criança 
e agora estou trazendo meus 
sobrinhos” disse.

 O Domingo Tem Teatro 
é um projeto de popularização 
do teatro realizado pelos pro-
dutores da Cia. Cuca de Tea-
tro, Henrique Motté e Elizete 
Destéffani.  Uma programação 
rica de espetáculos inéditos e de 
qualidade apresentados sempre 
aos domingos no período de 
março a dezembro. Com a mis-
são de popularizar a cena teatral 
e de estimular a formação de 
novas plateias, O Domingo Tem 
Teatro abre espaço para grupos 
e artistas que compartilham 
os mesmos ideais. A área de 
lazer e entretenimento é aberta 
aos domingos a partir das 9 
horas  oferecendo diversifica-
das opções de alimentação e 
brinquedos.

E para quem quer se tor-
nar um fã do Domingo Tem 
Teatro, criança ou adulto, deve 
fazer a renovação ou inscrição 
da carteirinha de SÓCIO DO 
DOMINGO TEM TEATRO DE 
2016,  aos domingos no horário 
das 9horas às 12h30min ou pela 
internet. Osa Fogatas -Elenco: 
Elizete Destéffani, Fernando 
Pedro Maria, Geovane Masca-
renhas, Jacy Queiroz, Jailton 
Nascimento, Neide Kocca e 
Vivian Braz (atriz convidada).   
Músico: Itamar Vieira. Direção: 
Geovane Mascarenhas. Codi-
reção: O Grupo. Assistente de 
Direção: Karina de Faria

A campanha de vacina-
ção contra H1N1 na Bahia  
,marcada  para ter inicio  no 
dia 30 deste mês, esta sendo 
antecipada pela Secretaria 
de Saúde para segunda-feira 
,dia 18. Dados desse órgão 
estadual  indicam que de 1º 
de janeiro até o dia 6 des-
te mês, foram registrados 
11 casos de H1N1, com 
três mortes em Salvador. 
A partir de segunda-feira, 
postos e centros de saúde de 

Vacinação contra a H1N1 começará segunda-feira   
todos os municípios baianos 
poderão imunizar idosos a 
partir de 60 anos, crianças 
até cinco anos, trabalha-
dores da saúde (público e 
privada), mulheres grávidas 
e puérperas, até 45 dias após 
o parto, povos indígenas, 
portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis, 
população privada de liber-
dade, funcionários do siste-
ma prisional, e adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos de 

idade, sob medidas  sócio 
educativas.

Ramon Saavedra, co-
ordenador do Programa 
Estadual de Imunizações, 
relatou que a antecipação 
da vacinação, do dia 30 
para o dia 18, só foi possível 
porque os lotes da vacina 
enviados pelo Ministério da 
Saúde chegaram mais cedo. 
No dia 30, será realizado 
o dia D de mobilização 
nacional No combate à 

doença, a Bahia contará 
com 25 mil trabalhadores 
do SUS e voluntários. Serão 
utilizados 4.500 veículos 
e 3.600 serviços de saúde 
e postos de vacinação es-
tarão vacinando os grupos 
prioritários.

 “A nossa meta, deter-
minada pelo Ministério da 
Saúde, é vacinar pelo menos 
80% de cada grupo prioritá-
rio, num total de 2.602.346 
pessoas”, explica Saavedra. 
No ano passado 81% da 
população estimada foram 
vacinados e 286 municípios 
alcançaram o percentual 
preconizado de imunizar 
80% de sua população alvo.  
A Sesab  pede cuidados à 
população para prevenir a 
doença, como: lavar as mãos 
várias vezes ao dia; evitar 
tocar a face com as mãos e 
proteger a tosse e o espirro, 
com lenço descartável; man-
ter os ambientes ventilados; 
evitar aglomerações e am-
bientes fechados.
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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 Bahia

Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
Hoje, 15 de abril de 2016, estamos na Terceira Semana 

da Páscoa, e o próximo domingo será o quarto.
Na última segunda-feira dia 11, fui outorgado com a 

Comenda Áureo de Oliveira Filho, na Câmara Municipal 
de Feira de Santana, por indicação do vereador Isaias de 
Diogo, devido à minha atuação na área de educação. Na 
oportunidade, o deputado Antônio Lázaro da Silva recebeu 
o Título de Cidadão Feirense

Foi uma noite muito especial em minha vida, um 
momento ímpar que jamais esquecerei, no qual meus 
familiares, amigos, colegas, alunos e ex-alunos se fizeram 
presentes.

Agradeço a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora 
por esse momento.

C.J.C. DE SANTANA – 38 ANOS

No próximo dia 21, a C.J.C. – Comunidade de Jovens 
Cristãos de Santana comemora 38 anos de fundação, atuando 
na arquidiocese de Feira de Santana, realizando diversos 
trabalhos de evangelização, entre eles o TOA - Treinamento 
de Oração e Ação.

A comemoração no ano do Jubileu de Ouro do Movi-
mento C.J.C. Nordeste – Brasil será com a minha participa-
ção nas comemorações na cidade de Carpina, Pernambuco, 
levando um pouco da nossa história no movimento C.J.C. 
com uma placa comemorativa que diz: “ Nós fazemos parte 
desta história. Santíssima Trindade ilumine a todos, Dom 
Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora nos proteja” e também 
recordando o CD “C.J.C. 30 anos Celebrando a Vida”, em 
uma edição especial, graças ao evangelizadores católicos: 
Blosson Ville, Clilab Laboratório, Colégio Pe. Ovídio, Fama 
Construção, Site Fé Católica, Jota Neto Confecções, Lojão 
do Bebê, Coluna Momento de Vida, Jornal Folha do Norte e 
Grupo Teatral Renascer, aos quais agradecemos e, na ocasião, 
também uma homenagem do Momento de Vida com a entrega 
de uma placa comemorativa.

A C.J.C. continua realizando seu trabalho de evange-
lização animando Celebrações Eucarísticas, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana e Capela Nossa Senhora 
de Lourdes, realizando reuniões, oração do terço nas famí-
lias, participando de atividades da arquidiocese, animando 
novenários em diversas paróquias, entre outras e continua 
fazendo história com diversos trabalhos realizados ao longo 
dos anos, na Arquidiocese de Feira de Santana.

Que a Santíssima Trindade e os padroeiros da C.J.C./
TOA, Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, São Fran-
cisco de Assis e Nossa Senhora Rainha da Paz os iluminem 
cada vez mais, para que continuem a realizar os trabalhos 
de evangelização.

Assim, no dia 21 de abril, acontecerá Celebração Eu-
carísitca em Ação de Graças, às 17:00 horas, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana.

BODAS DE OURO – C.J.C. NORDESTE- BRASIL

A  C J C 
Comunidade 
de Jovens Cris-
tãos do Brasil, 
f u n d a d a  e m 
Carpina pelo 
padre Genário 
A u g u s t o  d e 
Melo (SDB) em 
17 de abril de 
1966, celebra o 
seu jubileu de 
ouro - 50 anos 
de movimento 
intenso. Este 
acontecimento torna-se uma força encorajadora, é o Espí-
rito Divino em ação para o crescimento na fé. Com nossa 
Mãe Maria Auxiliadora e Dom Bosco, pai e mestre da 
juventude.

É um Movimento formando por comunidades de jovens. 
Naquele ano,  o Pe. Genário era Pároco da Paróquia São José, 
única existente na cidade. Dedicou-se com zelo de pastor 
aos trabalhos paroquiais, com especial carinho aos jovens. 
Constatou logo no início do seu pastoreio paroquial uma 
situação desafiadora: a dispersão e desagregação da juven-
tude. Não se sentia uma presença significativa dos jovens na 
igreja. Começa, então, a pensar um projeto de pastoral para 
os jovens. Estabelece aquele ano como um ano dedicado aos 
jovens.Enquanto o tempo ia passando, ele ia arquitetando na 
sua mente fértil um sonho. Pensava no seu silêncio, o que e 
como fazer.Surge no caminho uma oportunidade. No dia 20 
de janeiro de 1966, por ocasião da festa de São Sebastião, 
jovem destemido e corajoso, ele anuncia feliz, de público, 
alto e bom som, pela primeira vez, o seu sonho: Fundar um 
Movimento de Jovens na cidade de Carpina-PE.

Mensagem Bíblica

O dia 17 de abril é considerado por todos que fazem o 
CJC o dia da fundação do Movimento. Foi nesse dia que o 
Padre Genário, depois da missa com a comunidade paroquial, 
convocou os jovens para iniciar esse novo caminho. Expõe 
a sua proposta. Vários jovens aderem. As reuniões domini-
cais se sucedem com regularidade. O número de integrantes 
cresce.

O Movimento no seu caminhar, recebe um nome: “Co-
munidade de Jovens Cristãos do Nordeste”, sintetizado com 
a sigla “CJC”.

Aos poucos, o Movimento vai se estruturando e se orga-
nizando. Os seus três encontros básicos de formação são:

TIC – Treinamento de Integração Comunitária; TOA – 
Treinamento de Oração e Ação;TVC – Treinamento de Vivên-
cia Cristã;TL - Treinamento de Líderes e TM - Treinamento 
Missionário. Esses treinamentos foram oferecidos aos jovens 
em linha crescente. A preocupação é dar um embasamento 
cristão aos jovens.

Tem início a experiência alternativa dos chamados En-
contros Estaduais nos anos pares e dos Encontros Gerais ou 
Congressos nos anos ímpares. Até agora o CJC já realizou 
20 encontros gerais. Está, este ano, se preparando para rea-
lizar em janeiro de 2011, o seu vigésimo primeiro congresso 
geral. As normas diretivas foram sendo escritas ao longo 
dos anos.

Os seus objetivos são:
1º) Unir os jovens. Incentivar o espírito e o estilo comu-

nitário visando uma maior presença juvenil na Igreja.
2°) Favorecer o processo de formação humana e cristã 

dos jovens;
3º) Assumir como ideal de vida a Espiritualidade Juvenil 

Salesiana;
4º) Engajar-se como jovens cristãos na pastoral da Igreja 

e na transformação da sociedade.
O Movimento CJC se espalha pelos estados do Nordeste 

do Brasil. Ultimamente, chegou a São Paulo. Ao longo desta 
história, vários grupos nasceram e se filiaram ao CJC. No-
mes como “Frente Juvenil”, “Jovem Guarda”, “Atuantes”, 
“Combatentes”, etc, não são desconhecidos na história de 
Carpina.

O salão paroquial torna-se “ponto de encontro” para os 
jovens. Era aberto aos jovens. Ali eles se reúnem, jogam, brin-
cam, conversam, estudam, refletem, trocam idéias, cantam, 
tocam, programam, rezam. Ali reina uma espontânea alegria. 
Ali vive-se um clima de franca amizade.

Não demorou muito a surgir um Jornal Mural dos Jovens. 
Tinha um nome expressivo: “O Vanguarda”. Notícias, brinca-
deiras, poesias, piadas, reflexões; encontram ali o seu espaço 
e tudo isso alimentava o ideal sonhado: unir os jovens, incutir 
neles o espírito de convivência amiga e de amizade sincera. 
Com este Movimento envolvendo os jovens, foi iniciada na 
Paróquia a “Missa da Juventude”. Atrás do salão paroquial, 
foi construída uma quadra de futebol de salão. Era esse mais 
um espaço onde os jovens se encontravam e brincavam ani-
madamente. O Movimento se espalhava pelo Nordeste.

O Padre Genário, fundador do CJC, identificava-se com 
o Movimento por ele fundado. Caminha com ele dando-lhe 
vida, organização, sentido, durante 25 anos. Dedicou sua vida 
aos jovens comunitários cristãos com muita capacidade de 
doação... até o último suspiro. Morreu repentinamente, na 
madrugada do dia 06 de junho de 1991, quando se preparava 
para comemorar alegre os 25 anos do Movimento. Morre o 
“Profeta da Juventude”, como foi chamado pelos jovens:

“E o Profeta da juventude no outro mundo acordou”, 
cantou um jovem poeta comunitário. Morre um sonhador. 
Tomba na história um idealizador, mas a idéia não morre. O 
sonho continua vivo.

Atualmente, o Movimento CJC está presente nos seguin-
tes estados da federação: Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Alagoas, Bahia, Paraíba, São Paulo, e conta com 55 comu-
nidades de jovens.

No Movimento, contamos ainda com a presença de crian-
ças, pré-adolescentes e adolescentes. Esses formam o chama-
do CJC-Mirim. Um fruto atualmente positivo é a presença de 
sacerdotes saídos das fileiras do CJC. São aproximadamente 
vinte e seis sacerdotes atualmente existentes que participaram, 
quando adolescentes, do Movimento CJC.

Deus seja louvado.
Convidamos a todos para juntos participarmos deste 

grande momento de celebração da vida do Movimento 
CJC.

A programação será inciada hoje com o dia denominado 
“ A Fundação” às 16:00horas - Acolhida e credenciamento; 
às 19h30min - Missa na capela da escola,; Cerimônia de 
Abertura, às 21:00horas e Boa noite com Pe. Gilberto, às 
22:00horas.

16/04 - Amanhã: Júbilo – 06:00horas – Despertar; Oração 
da C.J.C. ( Momento Mariano); 09:00horas –Palestra sobre o 
Tema; 10h30min – Mesa Redonda: 50 anos. Muitas histórias; 
13:00horas – Tarde Recreativa; 19h30min – Noite de Ouro – 
Show cultural e 22:00horas – Boa noite.

17/04 – Domingo : Ação de Geaças – 09:00 horas – Missa 
Solena – Matriz São José e às 11:00horas – VI Vem seguir.

Eu tive a graça de começar a participar da C.J.C. de 
Santana em 02 de março de 1980, e foram muitas experiências 
durante esses anos; estou muito feliz em poder participar do 
Jubileu de Ouro da C.J.C. Nordeste – Brasil.

Que Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora ilumine 
cada vez mais a caminhada C.J.C.

Vem seguir o caminho, o Senhor te implora...

 “Sabei que o Senhor, só ele, é 
Deus, nós somos seu povo 

e seu rebanho”. 
Salmo 99.

Padre Genário e Papa João Paulo II.
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Veicular (GNV) - Em 2015, o segmento veicular foi responsável por cerca de 5% das 
vendas da Bahiagás, com média de 189,7 mil m³/dia, encerrando o ano com 62 postos 

Residencial - As vendas do segmento residencial cresceram cerca de 30%, em relação 

ocorreu principalmente para o bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, além da 

Comercial - Em 2015, as vendas do segmento comercial chegaram a 38 mil m³/dia, com 

Geração, Cogeração e Climatização - Em 2015, a Bahiagás iniciou o fornecimento 

captados para a instalação de kits bicombustíveis em motogeradores para geração de 
ponta e implantação de projeto de climatização com uso do gás natural, com previsão de 

com o Senai/Cimatec para o desenvolvimento de inovação tecnológica para projetos de 

Termelétrico
instalada no Polo Industrial de Camaçari, fornecendo, em 2015, uma média de 255 mil 

SUPRIMENTO

A Bahiagás assegura a tranquilidade do fornecimento de gás natural a seus clientes, a 

oriundo dos campos do Recôncavo e Manati, além de volumes recebidos através do Ga-

com o Consórcio Morro do Barro, produtor independente, para aquisição de gás natural 

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

-

das mais sólidas distribuidoras de gás natural do Brasil, o que pode ser conferido através 

Receita Bruta Operacional

Figura 5: Evolução da receita bruta operacional 2011-2015

Lucro Líquido do Exercício

Figura 6: Evolução do lucro líquido do exercício 2011-2015

EBITDA

Figura 7: Evolução do EBITDA 2011-2015

MENSAGEM DA DIRETORIA

A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás tem se consolidado, a cada ano, como um 

-

-
tas conquistas da Companhia, se destaca o reconhecimento obtido através do Prêmio 

-
nária do setor de gás natural, com participação acionária da Gaspetro, com o melhor de-

-
ação na soma de todas as categorias da premiação, a Bahiagás foi vitoriosa em setores 

-

boa sinfonia depende da participação e manutenção de todos em um mesmo compasso, 

-

-

km de gasodutos, em 21 municípios do estado, atendendo a 39 mil clientes, comerciali-

do gás natural na matriz energética deste setor no 

em primeiro lugar no país, em participação do gás 

Uma composição com 21 anos de trabalho e dedi-
-

tribuído com o desenvolvimento do estado e com a 

-
são da rede urbana de Feira de Santana; o início do 
projeto do Gasoduto Sudoeste, que será o segundo 
maior gasoduto de distribuição do país, com cerca 

-
des de distribuição em Salvador são a garantia da participação de toda a Bahia neste 

Contando com a dedicação e o empenho dos seus colaboradores, vai colocando novas 

INVESTIMENTOS REALIZADOS

No interior, o principal marco dos investimentos da Companhia foi a conclusão da Rede 

-

-

Região Metropolitana de Salvador destaca-se o atendimento ao novo Shopping Boule-

No município de Feira de Santana, o principal marco dos investimentos em 2015, foi a 

Investimentos em Rede x Expansão da Rede

Figura 1: Evolução dos investimentos e expansão da rede de gasodutos 2008-2015

PERSPECTIVAS 2016-2020

A Bahiagás prevê no seu Plano Plurianual de Negócios 2016-2020, um novo patamar de 
-

tinados ao crescimento da infraestrutura, atendimento a novos clientes, comercialização 
em novos municípios, via modal GNC, projetos de melhorias, bem como modernização e 

Neste período, serão implantados novos 616 km de rede de distribuição, com perspec-

Entre os principais pontos que ritmaram a elaboração do Plano de Investimentos 2016-

o plano aos macroprojetos do Governo do Estado; os estudos para a implantação de re-
-

energética também será disponibilizada para o atendimento aos setores automotivo, co-

Investimentos 2016

-

Distribuição dos Investimentos

Figura 2: Distribuição de investimentos 2016 por Territórios de Identidade

início das obras do ‘Gasoduto Loop Catu Alagoinhas’, com previsão de realização para 

-

Ressalta-se que as obras do Plano de Investimentos serão realizadas em consonância 
-

Investimento e Extensão Anuais 2016-2020

Figura 3: Perspectiva de evolução da Bahiagás 2016-2020

DESEMPENHO OPERACIONAL E PREVISÃO PARA 2016

do energético, vem investindo de forma aguda para levar este progresso para todo o 

-

-

Crescimento de Clientes

o segmento industrial, 5% para o Gás Natural Veicular (GNV), 1% residencial e comer-

-
nectando novas unidades consumidoras, com destaque, principalmente, aos segmentos 

Evolução do número de Clientes Ligados

Figura 4: Evolução do número de clientes ligados 2009-2015

Desempenho por segmento:
Industrial - Em 2015, a Bahiagás iniciou o fornecimento de gás natural para seis novas indús-

que atuam nos ramos químico e petroquímico e de alimentos e, juntas, consomem um volu-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

>>>CONTINUAÇÃO

CONTINUA>>>

  2015 2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes   -   -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

 Nota
 explicativa 2015 2014

RECEITAS LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL ANTES
 DO RESULTADO FINANCEIRO

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 22

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 POR AÇÃO DO CAPITAL - R$ (MIL)   7,80 9,45 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

    Reservas de Lucros
 Nota Capital Reserva Reserva Lucros Dividendo
 Explicativa Social Legal Incentivos Fiscais Acumulados Adicional Proposto Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Caixa e Equivalentes de Caixa
-

-

Figura 8: Evolução do caixa e equivalentes de caixa 2011-2015

Auditoria e Controles Internos
Buscando sempre aperfeiçoar seus controles internos, a Bahiagás vem implementando 

-
dependente para a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

-
tência da Bahiagás e um dos com-
promissos da Companhia com a po-

a Bahiagás tem aumentado, ano 
a ano, os seus investimentos no 
incentivo a iniciativas que possibili-
tem a ampliação das oportunidades 
de crescimento para os cidadãos 

A Escola de Música Instrumental Irmãos Macêdo, que acaba de completar 10 anos de 
atuação, é um dos mais novos e mais importantes projetos sociais apoiados pela Bahia-

é uma iniciativa dos irmãos Macêdo (os músicos Armandinho, Aroldo, Betinho e André), 

-

-

-

nacional e internacional nas suas modalidades, com ênfase para o maratonista aquático 
Allan do Carmo, atual vice-campeão mundial de Maratonas Aquáticas e representante 

Aline Siqueira, o lutador de taekwondo triathlon Marcelo 

Caravana Verde Bahiagás - Uma Feira de Sustentabilidade itinerante, montada em um 

-
tivo de hortas caseiras, coleta seletiva e melhor aproveitamento dos alimentos foram 

Jam no MAM
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o evento promove encontros de artistas 

12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Uma iniciativa do Ministério da Ciên-

Inovação do Estado da Bahia, o evento oportuniza ao público a participação em debates, 

vitrine para a apresentação de resultados e atração de investimentos para o desenvol-

87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC 2015) - Realizado pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e organizado pelo Sindicato da Indús-

de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), o ENIC é o maior evento da 

poder público para discutir alternativas para o setor, que é um elemento fundamental 

Conscientização do Descarte do Lixo Eletrônico: montagem e manutenção de mi-
cro -

de montagem e manutenção de microcomputadores para jovens do Subúrbio Ferroviário 

Travessia Bioceânica EGNV - Projeto realizado pelo Instituto Surear para Promoção da 
Integração Latino-Americana, promoveu uma viagem de dois pesquisadores da Bahia 

Workshop -
ral - Promovido pela Bahiagás, o evento reuniu os principais stakeholders do setor de 
geração de energia com o uso do gás natural, com o objetivo de discutir e apresentar 

-

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás vem avan-

-

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

de comunicação buscando a internalização da Política de Qualidade, Saúde e Meio Am-
-

namentos e a realização do Quiz SGI, com o objetivo de estimular o conhecimento dos 

Boas Práticas para Prevenção de Acidentes

Saúde Ocupacional
-

-

ATIVO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

TOTAL DO ATIVO   642.924  569.787

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   642.924   569.787
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Segurança do Trabalho
A Companhia implementou uma nova sistemática para levantamento dos Perigos e Ris-

-

Automação de Campo
Foi desenvolvido e está em fase de implantação um aplicativo para Mobile, voltado às 

Auditoria Comportamental (Auditgás), gerando mais precisão e agilidade na produção 

CIPA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

-
do suprir às áreas da Companhia com a infraestrutura e os sistemas necessários para 

segurança do tipo Firewall -
de e de segurança necessários à continuidade da operação dos processos de negócios 

acompanhamento dos indicadores de desempenho; implantação de uma nova tecnologia 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

-
-

ciativas vêm sendo adotadas para garantir o avanço e a consolidação da política de Go-

compromisso com a transparência e accountability, e fortalecendo a sua relação com os 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Concurso Público - Foi lançado o Edital de Concurso Público 001/2015, tendo sido 

Capacitação
todo, 222 empregados da Bahiagás participaram de treinamentos, destacando-se as ca-

os grupos de evasão e de brigadistas; Gestão da Imagem Corporativa; e treinamentos 

Evento de Integração - Com o objetivo de oportunizar a integração entre os emprega-

Avaliação de Desempenho e Plano de Carreira - Como parte da política de desenvol-
vimento dos colaboradores da Bahiagás, foi dada continuidade, em 2015, ao Programa 

Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) - Em 2015, uma consultoria 

Programa de Qualidade de Vida - Como parte da política de valorização dos seus cola-
boradores, em 2015, o Programa de Bem com a Vida, realizado em parceria com o Ser-

PPLR -
cionando aos empregados a oportunidade de acompanharem o cumprimento das metas 

Acordo Coletivo -

Programa de Estágio - Entendendo a importância do estágio como processo de apren-

ano de 2015, o número de vagas de estágio para 50, contemplando todas as áreas da 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

>>>CONTINUAÇÃO
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  2015 2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes   -   -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

 Nota
 explicativa 2015 2014

RECEITAS LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL ANTES
 DO RESULTADO FINANCEIRO

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 22

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 POR AÇÃO DO CAPITAL - R$ (MIL)   7,80 9,45 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

    Reservas de Lucros
 Nota Capital Reserva Reserva Lucros Dividendo
 Explicativa Social Legal Incentivos Fiscais Acumulados Adicional Proposto Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Caixa e Equivalentes de Caixa
-

-

Figura 8: Evolução do caixa e equivalentes de caixa 2011-2015
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dependente para a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas 
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tência da Bahiagás e um dos com-
promissos da Companhia com a po-

a Bahiagás tem aumentado, ano 
a ano, os seus investimentos no 
incentivo a iniciativas que possibili-
tem a ampliação das oportunidades 
de crescimento para os cidadãos 
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Conscientização do Descarte do Lixo Eletrônico: montagem e manutenção de mi-
cro -

de montagem e manutenção de microcomputadores para jovens do Subúrbio Ferroviário 

Travessia Bioceânica EGNV - Projeto realizado pelo Instituto Surear para Promoção da 
Integração Latino-Americana, promoveu uma viagem de dois pesquisadores da Bahia 

Workshop -
ral - Promovido pela Bahiagás, o evento reuniu os principais stakeholders do setor de 
geração de energia com o uso do gás natural, com o objetivo de discutir e apresentar 

-

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás vem avan-
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Sistema de Gestão Integrado (SGI)

de comunicação buscando a internalização da Política de Qualidade, Saúde e Meio Am-
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namentos e a realização do Quiz SGI, com o objetivo de estimular o conhecimento dos 
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
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boradores, em 2015, o Programa de Bem com a Vida, realizado em parceria com o Ser-
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cionando aos empregados a oportunidade de acompanharem o cumprimento das metas 

Acordo Coletivo -

Programa de Estágio - Entendendo a importância do estágio como processo de apren-

ano de 2015, o número de vagas de estágio para 50, contemplando todas as áreas da 
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

 Nota
 Explicativa 2015 % 2014 %
    Reapres.

1 - RECEITAS   1.851.781    1.714.275

 de liquidação duvidosa   (342)   (156)

2 - INSUMOS ADQ. DE TERCEIROS   (1.598.108)   (1.444.697)

3 - RETENÇÕES   (35.031)   (31.624)

4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
 PRODUZIDO PELA ENTIDADE
5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO
 EM TRANSFERÊNCIA   23.888    18.041

6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  242.530    255.995
7 - DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO   242.530 100 255.995 100

Municipais   264   0  270  0 

 Nota
 Explicativa 2015 2014

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES   Reapres.
 OPERACIONAIS

Gerado pelas atividades operacionais:

Provisão para créditos de liquidação duvidosa   342  156 

Aumento (Redução) nos ativos operacionais

Estoques   (577)  (844)

Aumento (Redução) nos passivos operacionais

Caixa proveniente das operações   211.204   192.948 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimento pela venda de intangível   -  - 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento/Diminuição Líquido de caixa e equivalente de caixa  89.731  (28.113)
Representado por:

AUMENTO/DIMINUIÇÃO SALDO DE CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA   89.731  (28.113)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás é uma sociedade de economia mista, cons-
tituída em 26 de fevereiro de 1991, cujo objeto social é a aquisição, comercialização, 
distribuição de gás e a prestação de serviços correlatos, podendo vir a promover a pro-
dução e armazenamento de gás, observada a legislação federal pertinente, os critérios 
econômicos de viabilização dos investimentos, o desenvolvimento econômico e social, 

-
ploração dos serviços de distribuição de gás canalizado em todo o Estado da Bahia, 

-
cial, institucional e residencial dos serviços de gás canalizado no Estado da Bahia, data-

NOTA 2. ADOÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS
a) Base de Apresentação das Demonstrações Financeiras

de reais (Moeda Funcional), foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
brasileiras, considerando a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os pronuncia-

demonstração do valor adicionado e demonstração dos resultados abrangentes, apre-

pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada 
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar as in-

pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os 
tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas 

no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a 
depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da 

-

b) Contrato de Concessão
-

tuição ao imobilizado relativo à construção de infraestrutura para a prestação de serviços 
de distribuição de gás, o direito de cobrar dos usuários pelo fornecimento de gás, con-

No caso da construção de infraestrutura, a receita é reconhecida ao resultado por valor 

de concessão e considerando que a administração não entende a construção de infraes-

NOTA 3. DEMONSTRAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

têm-se:
a) Caixa e Equivalentes de Caixa

registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que 

b) Depósitos Vinculados

a movimentação é autorizada pela instituição responsável pela aprovação dos referidos 

c) Contas a receber de clientes
Referem-se a créditos junto a clientes, decorrente de comercialização e distribuição de 

d) Estoques

e administrativo) destinados à manutenção operacional, estão registrados ao custo mé-

-

e) Intangível

construída ou adquirida pela Concessionária (direito de cobrar dos usuários do servi-
ço público por ela prestado), em consonância com o CPC 04(R2) – Ativos Intangíveis, 

econômicos futuros do ativo sejam utilizados pela Companhia, os quais correspondem 
à metodologia de remuneração prevista para o cálculo da tarifa conforme Contrato de 

A amortização dos componentes do Ativo Intangível é descontinuada quando o respecti-

Concedente, tendo a Companhia direito à indenização a ser determinada com base no 

-

em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o 

f) Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-

g) Imposto de renda e contribuição social

-

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% (quinze por cento) 

h) Reconhecimento da receita
-

i) Uso de estimativas
As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 

-
nistração da Companhia revisa as estimativas e premissas regularmente e entende que 

-

-

cálculo dos lucros básico e diluído por ação:
 2015 2014

Lucro / ação  7,80 9,45

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 2015 2014
  Reapresentado

-

NOTA 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
 2015 2014

Gerdau 29 52

NOTA 6. DEPÓSITOS VINCULADOS
Referem-se a depósitos constituídos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, por conta 

-
-

ta por cento) de depósitos efetuados pela Companhia, os quais, no conjunto, somente 
serão resgatados mediante aprovação dos respectivos projetos pela Sudene, conforme 

 2015 2014
  Reapresentado

NOTA 7. ESTOQUES
 2015 2014
Gás Natural  278  - 

Gás Natural

NOTA 8. TRIBUTOS A RECUPERAR
 2015 2014

PIS 799 26 

A partir de janeiro de 2015, a Companhia, com base nos Artigos nº 53 e 55, § 21 da 

NOTA 9. CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE GÁS

2014, passou a 31/12/2017, podendo ser prorrogado até 31/12/2019, em caso de valores 

 2015 2014
  Reapresentado

CONTINUA>>>

NOTA 10. DEPÓSITOS JUDICIAIS

 2015 2014

Cíveis 817  750

NOTA 11. INTANGÍVEL
-

necimento de gás, são constituídos pelos custos relativos à construção de infraestrutura 

A amortização foi calculada com base na vida-útil para os ativos formados em conformi-
dade com o contrato de concessão e integrante da base de cálculo da tarifa de prestação 

>>>CONTINUAÇÃO

 Estimativa de 
INTANGÍVEL Benefícios
AMORTIZÁVEL Econômicos em Anos 31/12/2015 Adições Baixas Transferência 31/12/2014 Adições Baixas Transferência 31/12/2013

Veículos 10  563   -   (170)  -   733   262   -   -   471 

Marcas e patentes 10  1   -   -   -   1   -   -   -   1 

Intangível Amortizável   510.390   7.740   (170)  87.189   415.631   6.206   (1.839)  39.967  371.297

seudesigner.cv

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

>>>CONTINUAÇÃO

CONTINUA>>>

  2015 2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes   -   -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

 Nota
 explicativa 2015 2014

RECEITAS LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL ANTES
 DO RESULTADO FINANCEIRO

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 22

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 POR AÇÃO DO CAPITAL - R$ (MIL)   7,80 9,45 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

    Reservas de Lucros
 Nota Capital Reserva Reserva Lucros Dividendo
 Explicativa Social Legal Incentivos Fiscais Acumulados Adicional Proposto Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Caixa e Equivalentes de Caixa
-

-

Figura 8: Evolução do caixa e equivalentes de caixa 2011-2015

Auditoria e Controles Internos
Buscando sempre aperfeiçoar seus controles internos, a Bahiagás vem implementando 

-
dependente para a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

-
tência da Bahiagás e um dos com-
promissos da Companhia com a po-

a Bahiagás tem aumentado, ano 
a ano, os seus investimentos no 
incentivo a iniciativas que possibili-
tem a ampliação das oportunidades 
de crescimento para os cidadãos 

A Escola de Música Instrumental Irmãos Macêdo, que acaba de completar 10 anos de 
atuação, é um dos mais novos e mais importantes projetos sociais apoiados pela Bahia-

é uma iniciativa dos irmãos Macêdo (os músicos Armandinho, Aroldo, Betinho e André), 

-

-

-

nacional e internacional nas suas modalidades, com ênfase para o maratonista aquático 
Allan do Carmo, atual vice-campeão mundial de Maratonas Aquáticas e representante 

Aline Siqueira, o lutador de taekwondo triathlon Marcelo 

Caravana Verde Bahiagás - Uma Feira de Sustentabilidade itinerante, montada em um 

-
tivo de hortas caseiras, coleta seletiva e melhor aproveitamento dos alimentos foram 

Jam no MAM
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o evento promove encontros de artistas 

12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Uma iniciativa do Ministério da Ciên-

Inovação do Estado da Bahia, o evento oportuniza ao público a participação em debates, 

vitrine para a apresentação de resultados e atração de investimentos para o desenvol-

87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC 2015) - Realizado pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e organizado pelo Sindicato da Indús-

de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), o ENIC é o maior evento da 

poder público para discutir alternativas para o setor, que é um elemento fundamental 

Conscientização do Descarte do Lixo Eletrônico: montagem e manutenção de mi-
cro -

de montagem e manutenção de microcomputadores para jovens do Subúrbio Ferroviário 

Travessia Bioceânica EGNV - Projeto realizado pelo Instituto Surear para Promoção da 
Integração Latino-Americana, promoveu uma viagem de dois pesquisadores da Bahia 

Workshop -
ral - Promovido pela Bahiagás, o evento reuniu os principais stakeholders do setor de 
geração de energia com o uso do gás natural, com o objetivo de discutir e apresentar 

-

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás vem avan-

-

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

de comunicação buscando a internalização da Política de Qualidade, Saúde e Meio Am-
-

namentos e a realização do Quiz SGI, com o objetivo de estimular o conhecimento dos 

Boas Práticas para Prevenção de Acidentes

Saúde Ocupacional
-

-

ATIVO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

TOTAL DO ATIVO   642.924  569.787

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
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Segurança do Trabalho
A Companhia implementou uma nova sistemática para levantamento dos Perigos e Ris-

-

Automação de Campo
Foi desenvolvido e está em fase de implantação um aplicativo para Mobile, voltado às 

Auditoria Comportamental (Auditgás), gerando mais precisão e agilidade na produção 

CIPA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

-
do suprir às áreas da Companhia com a infraestrutura e os sistemas necessários para 

segurança do tipo Firewall -
de e de segurança necessários à continuidade da operação dos processos de negócios 

acompanhamento dos indicadores de desempenho; implantação de uma nova tecnologia 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

-
-

ciativas vêm sendo adotadas para garantir o avanço e a consolidação da política de Go-

compromisso com a transparência e accountability, e fortalecendo a sua relação com os 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Concurso Público - Foi lançado o Edital de Concurso Público 001/2015, tendo sido 

Capacitação
todo, 222 empregados da Bahiagás participaram de treinamentos, destacando-se as ca-

os grupos de evasão e de brigadistas; Gestão da Imagem Corporativa; e treinamentos 

Evento de Integração - Com o objetivo de oportunizar a integração entre os emprega-

Avaliação de Desempenho e Plano de Carreira - Como parte da política de desenvol-
vimento dos colaboradores da Bahiagás, foi dada continuidade, em 2015, ao Programa 

Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) - Em 2015, uma consultoria 

Programa de Qualidade de Vida - Como parte da política de valorização dos seus cola-
boradores, em 2015, o Programa de Bem com a Vida, realizado em parceria com o Ser-

PPLR -
cionando aos empregados a oportunidade de acompanharem o cumprimento das metas 

Acordo Coletivo -

Programa de Estágio - Entendendo a importância do estágio como processo de apren-

ano de 2015, o número de vagas de estágio para 50, contemplando todas as áreas da 
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NOTA 16. DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS
-

NOTA 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

-

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a composição acionária da Companhia está demonstrada como segue:
 Classe das Ações
 Ordinárias Preferenciais Total
 Quantidade Quantidade Quantidade
Acionistas 2015 % 2014 % 2015 % 2014 % 2015 % 2014 %

Total  5.116.399  100  4.736.201  100  10.232.806  100  9.472.410  100  15.349.205  100  14.208.611  100

-

Reserva legal

Incentivo Fiscal SUDENE 75% do IRPJ exercícios de 2015 e 2014:

Incentivo Fiscal SUDENE por Reinvestimento IRPJ exercícios de 2015 e 2014:

Total do Incentivo Fiscal SUDENE exercício de 2015 e 2014:

Dividendos Intermediários
-

demonstrado no quadro a seguir:
Lucro Líquido do Semestre em 30/06/2014 59.934
Transferência para Reservas e Dividendos

Dividendos Intermediários 44.055 

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
-

-
zembro de 2015 foram registrados como obrigação no passivo circulante dividendos mínimos(em 2014 não foram registrados como 
obrigação no passivo circulante dividendos mínimos em função de ter ocorrido distribuição de dividendos intermediários e pagamento 

-

-

quadro a seguir:
 2015 2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  119.685  134.292

BASE DE CÁLCULO DIVIDENDOS 89.341  100.621 

TOTAL DE DIVIDENDOS A PAGAR 89.341  37.433

NOTA 18. RECEITA LÍQUIDA
A Receita Líquida está demonstrada da seguinte forma:
 2015 2014

NOTA 19. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

 2015 2014

a) Receita e Custo de Construção
Nos termos dos contratos de concessão de distribuição de gás canalizado, que estão ao alcance do ICPC 01(R1), o concessionário 
atua como prestador de serviços para o concedente quando constrói ou melhora a infraestrutura usada para prestar um serviço público 

-

Essa prestação de serviço gera ao concessionário o benefício de poder cobrar do usuário do serviço, via tarifa, o retorno do valor 

NOTA 20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Risco de crédito

-

-

AMORTIZAÇÃO Amortização 31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2014 Adições Baixas Transf. 31/12/2013

 e máquinas 10%  (706)  (255)  -   -   (451)  (180)  67   -   (338)
Benfeitorias em Imóveis

Móveis e Utensílios 10%  (847)  (123)  -   -   (724)  (110)  49   -   (663)

Veículos 10%  (179)  (56)  71   -   (194)  (65)  -   -   (129)

Marcas e patentes 10%  (1)  -   -   -   (1)  (0)  -   -   (1)

Amortização   (295.080)  (37.222)  71   -   (257.929)  (33.986)  1.750   -   (225.692)

INTANGÍVEL A AMORTIZAR  31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2014 Adições Baixas Transf. 31/12/2013
Adiantamento a fornecedores   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Intangível a Amortizar   78.308   44.991   290   (87.262)  120.289   53.853   (120)  (39.967)  106.523 
Total do Intangível   293.618   15.509   191   (73)  277.991   26.073   (210)  -   252.128 

(1) -

 2015 2014

Empreendimentos em Santo Amaro 15  15 
Empreendimentos no Pólo Plastic 782  242 

Empreendimentos em Amélia Rodrigues 12  12 

Empreendimentos em Eunápolis 674  674 
Empreendimentos em Lauro de Freitas 23  97 
Empreendimentos em Mucurí 625  625 

Empreendimentos em Pojuca 12  19

Total 60.052  103.128 

-

-
trutura, enquanto que os empreendimentos em Candeias estão representados por 16 projetos dos segmentos industrial, automotivo e 

A Companhia realizou cálculo do valor recuperável dos ativos de longa duração, tendo como base os valores registrados na contabili-

NOTA 12. FORNECEDORES

 2015 2014

NOTA 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
 2015 2014
  Reapresentado

INSS 786 782

NOTA 14. TRIBUTOS A PAGAR
 2015 2014
Imposto de renda pessoa juridica 234 - 

PIS sobre vendas /outras  124  90

NOTA 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituição/Reversão 1    1

Provisões Fiscais
movida contra a Companhia

Provisões Trabalhistas
-

Provisões Cíveis

Cíveis
A) BRASKEM - AÇÃO CAUTELAR

-
rida multa se dará após o trânsito em julgado do Acórdão e depois que a Bahiagás for formalmente intimada para cumprir o fornecimento 

-

-

-
rente da redução do fornecimento do gás natural, estando, atualmente distribuido à 11º Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais, estando 

A Companhia não apresentou valor estimado para desembolso na liquidação, tendo em vista o entendimento da Administração de que 

C) COPABO Construções e Comércio Ltda.
-

ção e montagem de 44 km de gasoduto enterrado, localizado entre as cidades de Catu e Alagoinhas, sob a alegação de que a Companhia 

>>>CONTINUAÇÃO

CONTINUA>>>
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  2015 2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Outros resultados abrangentes   -   -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

 Nota
 explicativa 2015 2014

RECEITAS LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL ANTES
 DO RESULTADO FINANCEIRO

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 22

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 POR AÇÃO DO CAPITAL - R$ (MIL)   7,80 9,45 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

    Reservas de Lucros
 Nota Capital Reserva Reserva Lucros Dividendo
 Explicativa Social Legal Incentivos Fiscais Acumulados Adicional Proposto Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Caixa e Equivalentes de Caixa
-

-

Figura 8: Evolução do caixa e equivalentes de caixa 2011-2015

Auditoria e Controles Internos
Buscando sempre aperfeiçoar seus controles internos, a Bahiagás vem implementando 

-
dependente para a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

-
tência da Bahiagás e um dos com-
promissos da Companhia com a po-

a Bahiagás tem aumentado, ano 
a ano, os seus investimentos no 
incentivo a iniciativas que possibili-
tem a ampliação das oportunidades 
de crescimento para os cidadãos 

A Escola de Música Instrumental Irmãos Macêdo, que acaba de completar 10 anos de 
atuação, é um dos mais novos e mais importantes projetos sociais apoiados pela Bahia-

é uma iniciativa dos irmãos Macêdo (os músicos Armandinho, Aroldo, Betinho e André), 

-

-

-

nacional e internacional nas suas modalidades, com ênfase para o maratonista aquático 
Allan do Carmo, atual vice-campeão mundial de Maratonas Aquáticas e representante 

Aline Siqueira, o lutador de taekwondo triathlon Marcelo 

Caravana Verde Bahiagás - Uma Feira de Sustentabilidade itinerante, montada em um 

-
tivo de hortas caseiras, coleta seletiva e melhor aproveitamento dos alimentos foram 

Jam no MAM
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o evento promove encontros de artistas 

12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Uma iniciativa do Ministério da Ciên-

Inovação do Estado da Bahia, o evento oportuniza ao público a participação em debates, 

vitrine para a apresentação de resultados e atração de investimentos para o desenvol-

87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC 2015) - Realizado pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e organizado pelo Sindicato da Indús-

de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), o ENIC é o maior evento da 

poder público para discutir alternativas para o setor, que é um elemento fundamental 

Conscientização do Descarte do Lixo Eletrônico: montagem e manutenção de mi-
cro -

de montagem e manutenção de microcomputadores para jovens do Subúrbio Ferroviário 

Travessia Bioceânica EGNV - Projeto realizado pelo Instituto Surear para Promoção da 
Integração Latino-Americana, promoveu uma viagem de dois pesquisadores da Bahia 

Workshop -
ral - Promovido pela Bahiagás, o evento reuniu os principais stakeholders do setor de 
geração de energia com o uso do gás natural, com o objetivo de discutir e apresentar 

-

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás vem avan-

-

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

de comunicação buscando a internalização da Política de Qualidade, Saúde e Meio Am-
-

namentos e a realização do Quiz SGI, com o objetivo de estimular o conhecimento dos 

Boas Práticas para Prevenção de Acidentes

Saúde Ocupacional
-

-

ATIVO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

TOTAL DO ATIVO   642.924  569.787

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   642.924   569.787
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Segurança do Trabalho
A Companhia implementou uma nova sistemática para levantamento dos Perigos e Ris-

-

Automação de Campo
Foi desenvolvido e está em fase de implantação um aplicativo para Mobile, voltado às 

Auditoria Comportamental (Auditgás), gerando mais precisão e agilidade na produção 

CIPA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

-
do suprir às áreas da Companhia com a infraestrutura e os sistemas necessários para 

segurança do tipo Firewall -
de e de segurança necessários à continuidade da operação dos processos de negócios 

acompanhamento dos indicadores de desempenho; implantação de uma nova tecnologia 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

-
-

ciativas vêm sendo adotadas para garantir o avanço e a consolidação da política de Go-

compromisso com a transparência e accountability, e fortalecendo a sua relação com os 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Concurso Público - Foi lançado o Edital de Concurso Público 001/2015, tendo sido 

Capacitação
todo, 222 empregados da Bahiagás participaram de treinamentos, destacando-se as ca-

os grupos de evasão e de brigadistas; Gestão da Imagem Corporativa; e treinamentos 

Evento de Integração - Com o objetivo de oportunizar a integração entre os emprega-

Avaliação de Desempenho e Plano de Carreira - Como parte da política de desenvol-
vimento dos colaboradores da Bahiagás, foi dada continuidade, em 2015, ao Programa 

Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) - Em 2015, uma consultoria 

Programa de Qualidade de Vida - Como parte da política de valorização dos seus cola-
boradores, em 2015, o Programa de Bem com a Vida, realizado em parceria com o Ser-

PPLR -
cionando aos empregados a oportunidade de acompanharem o cumprimento das metas 

Acordo Coletivo -

Programa de Estágio - Entendendo a importância do estágio como processo de apren-

ano de 2015, o número de vagas de estágio para 50, contemplando todas as áreas da 
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DIRETORIA

NOTA 21. SEGUROS
A Companhia possui cobertura de seguros para os bens do ativo intangível, contratados nas seguintes modalidades e valores:
 Valor segurado
Tipo de seguro Bens segurados 2015 2014

-

NOTA 22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

 2015 2014
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes 51.689 46.692

Redução IRPJ Incentivo Fiscal Sudene (24.360) (26.956)

Constituição de Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos (1.157) 234

Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado 26.172  19.970

NOTA 23. PARTES RELACIONADAS
a) Transações e Saldos

-

 2015 2014

b) Remuneração dos administradores
-

NOTA 24. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
-

vada pelo Conselho de Administração, a Companhia estipulou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) para os 

NOTA 25. CRÉDITOS A RECEBER - PETROBRAS
A Petrobras através de seu estabelecimento de Catu, Estado da Bahia, realizou a partir de janeiro de 2013 fornecimento de gás natural 

Como a Bahiagás efetuou o pagamentos das referidas Notas Fiscais de venda de gás natural com a inclusão de ICMS, a Petrobras 
comunicou em 21 de janeiro de 2014, a autorização para a Bahiagás compensar os referidos valores pagos a maior, nas mesmas 

NOTA 26. DISTRIBUIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 2015 2014
  Reapresentado

NOTA 27 - IMPACTOS DA LEI 12.973 DE 13 DE MAIO DE 2014

i - Integração da legislação tributária às normas societárias;

adoção antecipada para 2014 elimina potenciais efeitos tributários, especialmente relacionados ao pagamento de dividendos, corres-

A Administração, baseada em análises sobre os efeitos decorrentes da aplicação da referida Lei, entende que não haverá elevação de 
carga tributária em relação a legislação vigente e risco de tributação adicional sobre os dividendos distribuídos no ano-calendário de 

-

NOTA 28 – REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO 2014

-

a) Balanços Patrimoniais
-

-

b) Demonstração do Valor Adicionado - DVA

NOTA 29 – EVENTOS SUBSEQUENTES

>>>CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas e Conselheiros da

-
-

naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apre-

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

Responsabilidade dos auditores independentes

-
-

-

-
-

os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das de-

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

-

Opinião
-

Ênfase
-

-

realizada em 11 de dezembro de 2015 aprovou o aumento de capital no montante de 

-

-
-

conhece as receitas e respectivos custos na construção da infraestrutura, compreen-

-

-

-

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado
-

brasileira para companhias abertas e como informação complementar pelas IFRS que 
-

mos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está 
adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demons-
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-

-

Figura 8: Evolução do caixa e equivalentes de caixa 2011-2015
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dependente para a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

-
tência da Bahiagás e um dos com-
promissos da Companhia com a po-

a Bahiagás tem aumentado, ano 
a ano, os seus investimentos no 
incentivo a iniciativas que possibili-
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de crescimento para os cidadãos 

A Escola de Música Instrumental Irmãos Macêdo, que acaba de completar 10 anos de 
atuação, é um dos mais novos e mais importantes projetos sociais apoiados pela Bahia-

é uma iniciativa dos irmãos Macêdo (os músicos Armandinho, Aroldo, Betinho e André), 

-

-

-

nacional e internacional nas suas modalidades, com ênfase para o maratonista aquático 
Allan do Carmo, atual vice-campeão mundial de Maratonas Aquáticas e representante 

Aline Siqueira, o lutador de taekwondo triathlon Marcelo 

Caravana Verde Bahiagás - Uma Feira de Sustentabilidade itinerante, montada em um 

-
tivo de hortas caseiras, coleta seletiva e melhor aproveitamento dos alimentos foram 

Jam no MAM
Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o evento promove encontros de artistas 

12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Uma iniciativa do Ministério da Ciên-

Inovação do Estado da Bahia, o evento oportuniza ao público a participação em debates, 

vitrine para a apresentação de resultados e atração de investimentos para o desenvol-

87º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC 2015) - Realizado pela Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e organizado pelo Sindicato da Indús-

de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), o ENIC é o maior evento da 

poder público para discutir alternativas para o setor, que é um elemento fundamental 

Conscientização do Descarte do Lixo Eletrônico: montagem e manutenção de mi-
cro -

de montagem e manutenção de microcomputadores para jovens do Subúrbio Ferroviário 

Travessia Bioceânica EGNV - Projeto realizado pelo Instituto Surear para Promoção da 
Integração Latino-Americana, promoveu uma viagem de dois pesquisadores da Bahia 

Workshop -
ral - Promovido pela Bahiagás, o evento reuniu os principais stakeholders do setor de 
geração de energia com o uso do gás natural, com o objetivo de discutir e apresentar 

-

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás vem avan-

-

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

de comunicação buscando a internalização da Política de Qualidade, Saúde e Meio Am-
-

namentos e a realização do Quiz SGI, com o objetivo de estimular o conhecimento dos 

Boas Práticas para Prevenção de Acidentes

Saúde Ocupacional
-

-

ATIVO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:

TOTAL DO ATIVO   642.924  569.787

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2015 2014
   Reapres.
CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   642.924   569.787

seudesigner.cv

Segurança do Trabalho
A Companhia implementou uma nova sistemática para levantamento dos Perigos e Ris-

-

Automação de Campo
Foi desenvolvido e está em fase de implantação um aplicativo para Mobile, voltado às 

Auditoria Comportamental (Auditgás), gerando mais precisão e agilidade na produção 

CIPA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

-
do suprir às áreas da Companhia com a infraestrutura e os sistemas necessários para 

segurança do tipo Firewall -
de e de segurança necessários à continuidade da operação dos processos de negócios 

acompanhamento dos indicadores de desempenho; implantação de uma nova tecnologia 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

-
-

ciativas vêm sendo adotadas para garantir o avanço e a consolidação da política de Go-

compromisso com a transparência e accountability, e fortalecendo a sua relação com os 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Concurso Público - Foi lançado o Edital de Concurso Público 001/2015, tendo sido 

Capacitação
todo, 222 empregados da Bahiagás participaram de treinamentos, destacando-se as ca-

os grupos de evasão e de brigadistas; Gestão da Imagem Corporativa; e treinamentos 

Evento de Integração - Com o objetivo de oportunizar a integração entre os emprega-

Avaliação de Desempenho e Plano de Carreira - Como parte da política de desenvol-
vimento dos colaboradores da Bahiagás, foi dada continuidade, em 2015, ao Programa 

Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) - Em 2015, uma consultoria 

Programa de Qualidade de Vida - Como parte da política de valorização dos seus cola-
boradores, em 2015, o Programa de Bem com a Vida, realizado em parceria com o Ser-

PPLR -
cionando aos empregados a oportunidade de acompanharem o cumprimento das metas 

Acordo Coletivo -

Programa de Estágio - Entendendo a importância do estágio como processo de apren-

ano de 2015, o número de vagas de estágio para 50, contemplando todas as áreas da 
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POESIAS
VOU TE LEVAR PARA LÁ

Carlos Magno Vitor da Silva

Quando não pensas
e me segues sem pestanejar
nem perguntas
para onde estou te levando

Eu te digo:
Vou te levar para lá!
Vou te levar para lá,
onde te deitarás
de braços abertos
teu corpo quente
tocando a relva úmida.

Vou te levar para lá
Onde cantaremos juntos;
Onde as nuvens 
Tocam harpas e violas
E os ventos dançam
As cores do arco-íris.

Vou te levar para lá
Onde me receberás 
De braços ensolarados
Como os girassóis
beijam os raios do sol.

PAZ – FRUTO DO AMOR
Lélia Fernandes

“Eu” estou em paz
Comigo mesma,
Com a minha consciência
Do dever cumprido,
Da busca pelo ideal
E da realização dos meus sonhos.

“Eu” estou em paz
Com o meu outro,
Semelhante a mim,
Com os mesmos defeitos,

Antônio Carlos - o Bicudo, fará aniversário no mês de  
maio, mas  está anunciando antecipadamente. O motivo 
diz Bicudo é estratégico: “quero ganhar presentes, prin-
cipalmente do deputado Fernando Torres, que sempre 

lembra de mim!”

Limitações
E imperfeições.

“Eu” estou em paz
Com o meu Deus,
Porque o Seu Amor
Tranquiliza a minh’ alma
E transborda
Todo  meu ser.

SUCESSÃO
Neuza de Brito Carneiro

O tempo passa inexorável,
Arrastando tudo que está em seu caminho.
O trabalho consome,
O cansaço reclama,
A solidão dói,
A obrigação fustiga,
A rotina geme,
Mas amanhã é outro dia!

COMPANHIA CERTA
Antônio Josman Lima

És quadro, sem ser quadrado.
És tela... És pintura em aquarela.
És dureza na medida certa,
Sem perder a candura nem a ternura
Abre os braços e acolhe, aperta.

És sol, sem precisar queimar.
És mar revolto, mas que na baía vai se acalmar.
És lua cheia, sem precisar da noite pra 
ser romântica.
És presente sem estar presente.
És doce sem ser mel.

És encanto em todo canto...
Me segue sem ser sombra.
Me tem sem precisar de apelação.
Seja como for, quem manda, quem ver,
Doendo ou sem doer... É sempre o coração.

“Maria Julia” um xote 
dengoso, pegajoso e dan-
çante, de letra romântica e 
extremamente melodiosa, 
deve ser o novo grande 
sucesso do cantor e com-
positor Jurandy  da Feira 
que já emplacou  vários 
sucessos como interprete e 
autor a exemplo de Ciranda 
da Alegria, Gente, Samba 
pra Mangueira ,Frutos da 
Terra e Bodocó, sucesso que 
foi gravado por Luiz Gon-
zaga, que se tornou grande 
amigo e parceiro musical de 
Jurandy, e foi o responsável  
pelo seu nome artístico, ao 
incluir o vocábulo Feira, 
devido ao topônimo Feira 
de Santana, por ser o artista 
oriundo desta cidade, embo-
ra natural de Tucano.

Residindo no Rio de 
Janeiro há mais de 30 anos, 
o cantor e compositor vem 
sempre a esta cidade para 
rever familiares e amigos. 
Na terça-feira ele chegou 
procedente de Aracaju e 
João Pessoa, na Paraíba, 
onde esteve divulgando 
seu trabalho e acertando 
algumas apresentações para 

Maria Júlia o  novo sucesso de Jurandy da Feira

o período junino. Na capital 
paraibana ele se apresentou 
no programa Sala de Rebo-
co, do SBT,  apresentado 
pelo forrozeiro Santana, 
que tem enorme audiência 
naquele estado.

Com o novo cd “Dom 
Divino”, com 10 faixas  
pronto, Jurandy da Feira de-
finirá a data de lançamento 
do disco nesta cidade o que 
deverá ocorrer no Teatro 
Margarida Ribeiro, “só falta 

mesmo a definição da data” 
garante. Ele também vai 
aproveitara visita à cidade 
princesa para agendar apre-
sentações em cidades da 
região durante os festejos 
juninos já tendo alguns con-
tatos Sobre “Dom Divino” 
que também é o titulo da 
terceira faixa do novo traba-
lho, Jurandy está satisfeito. 
Mal ele fez uma rápida 
amostragem oficiosa, no 
programa Oxe Oxente, apre-

sentado por Nivaldo Cruz na 
Radio Subaé, assim como 
em Aracaju e João Pessoa e 
o xote, Maria Julia, agradou 
em cheio, sendo apontado 
como o novo hit de Jurandy 
da Feira. No disco constam 
ainda as musicas: Saudade e 
Paixão, Dom Divino, Jardim 
da Solidão, Forró dos Alaga-
dos, Passando a Limpo, Zom-
ba de Mim, Universidade do 
Forró, Terra da Gamboa e  
Freio Damião.

No domingo, dia 10, o parabéns pra você e os abraços, 
foram destinados a Luiz Paulo Rios, que trocou de idade 

e recebeu muitas homenagens, em especial da esposa 
Noelma, da filha Sofia. Também foi parabenizado por 
toda sua família. Parabéns, longa vida com saúde e 

felicidade Luiz Paulo. 

Não estão aniversariando essa semana, mas não po-
dem deixar de sair nessa coluna os cunhados e galãs, 
figuras obrigatórias deste espaço Social, Francisco 

Marques e Gilberto Navarro que se preparam para a 
Micareta onde desfilarão no Baile das Atrizes.

01/05

Micareta de Feira 2016
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Rádio

Festa para o 
Dia das Mães?

Contrate 
Rudy Rossi.

75 - 99146-8920

VENDE-SE
Aptº no Muchila.

Contatos: 75 98841-8734/
99220-0673/98228-2020 

Amarante.
Um dos mais eficientes e capacitados profissionais da sua 

área na Bahia, o operador de áudio da Radio Sociedade de 
Feira de Santana, Cleiton Lima representa sempre tran-
quilidade para que trabalha ao seu lado na apresentação 
de algum programa. Cleiton opera em horários diversifi-

cados, mas em qualquer um deles mantém incólume a sua 
forma de trabalhar.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“FECHOU A MATRACA”
O irmão de um político muito  co-

nhecido conversava com um jornalista  
num dos cafés do Shoping Boulevard. O 
irmão do político perguntou ao jornalista  
qual  era opinião dele sobre a sucessão 
municipal de Feira de Santana. O jor-
nalista   respondeu :José Ronaldo deve 
ganhar folgado  a eleição, porque conse-
guiu praticamente anular as  principais 
peças da oposição em Feira; levou para 
o seu reduto  o “falconismo” dando uma 
secretaria a  Roberto Tourinho (herdeiro 
político de José Falcão). Tirou o “colbe-
zismo” da reta, trazendo Colbert Filho 
para seu  reduto. Ao dar uma secretaria a 
Sergio Carneiro, derrubou qualquer ten-
tativa do “durvalismo” lhe fazer oposição 
e por último “limpou a área”  eliminando 
a  criação do “lazarismo”,com o irmão 
Lázaro ganhando uma secretaria de 
ACM Neto em Salvador e uma secretaria 
municipal  em Feira para  um indicado 
dele(Lázaro). 

A Oposição  buscando formas  de  
combater  Zé Ronaldo “patina no gelo” 
com Zé Neto ,Angelo Almeida, agora Zé 
Raimundo,  além Zé de Arimatéia  que se 
anuncia como interessado ao paço muni-
cipal,  os quais se  articulam  para levar 
o pleito para segundo turno. Foi quando 
o irmão do político contra argumentou e 
disse: “Aposto até  um  milhão de reais 
que José Ronaldo não será o prefeito”. 
O jornalista  retrucou: “Então você  vai 
perder esse milhão”. O interlocutor ar-
rematou a conversa: “Então aposte!” . 
.Como o jornalista em questão não gosta 
de apostar e nem tem dinheiro para  tanto, 
simplesmente “fechou a matraca”.

Vale à pena aos sábados, a partir do  meio dia, acom-
panhar na Radio Povo o programa Rádio Revista pela 

forma inteligente e franca com o horário é conduzido pelo 
engenheiro, professor da UEFS, presidente do Fluminen-
se de Feira e radialista, Gerinaldo Costa. Evidente que o 

publico conhece a sua preferência politica, que ele jamais 
extrapola no horário, o que faz até mesmo aqueles que 

vestem outras camisas partidárias ouvi-lo e tê-lo em consi-
deração. Bom trabalho professor Gerinaldo.

Musica, musica! O rádio AM originariamente musical, 
esqueceu que existe percentuais distintos que devem ser 
cumpridos  na programação diária de uma emissora de 
radiodifusão no tripé básico: musica, informação, pres-

tação de serviço com a meta de oferecer entretenimento e 
informação.  Hoje na maioria dos casos, ou das estações,   
são notícias repetidas durante todo o dia deixando o pu-
blico cansado de ouvi-las. Apontam o sistema de tercei-
rização como responsável devido ao custo dos horários 
pagos, então caberia às emissoras estudar uma maneira 

de amenizar o problema. Com a futura transição da faixa 
AM para a FM é esperar, com esperança, para saber o 

que irá acontecer! Mas vale lembrar que em Feira, apesar 
de tudo, a Rádio Povo e a Subaé ainda destinam horários 

aos musicais, o que é muito bom!

Promovida pelo deputado 
Jose de Arimateia (PRB) foi 
realizada no dia 7 deste mês, 
na Assembleia Legislativa, 
pelo quinto ano consecutivo, 
uma Sessão Especial alusiva 
ao Dia Nacional dos Animais. 
Arimateia ressaltou em seu 
discurso a situação lamentável 
em que se encontram milhões 
de animais em todo o Brasil, 
retratada pela prática do aban-
dono, maus-tratos e violação 
de direitos básicos dos ani-
mais pelos humanos, em um 
país que assinou e ratificou a 
Declaração Universal dos Di-
reitos dos Animais, aprovada 
pela UNESCO, em 1978.

 Ele destacou  trechos do 
Projeto de Lei nº 631/2015, que 
cria o “Estatuto dos Animais”, 
de autoria do senador repu-
blicano  Marcelo Crivella. “É 
inadequado aos compromis-
sos internacionais assumidos 
pelo Brasil que continuemos 
a tratar os animais como faz 
o artigo 82 do Código Civil, 
como reles ‘bens móveis’, nos 
descuidando de seus direitos 
na condição de seres vivos”, 
assinalou o deputado que tem 
base eleitoral nesta cidade.

A Presidente da Associa-
ção Baiana de Equoterapia, 
Maria Cristina Brito, falou 

Direitos dos animais precisam ser respeitados

sobre os benefícios que os 
animais podem oferecer ao 
homem. Citou o trabalho 
com cavalos na habilitação, 
reabilitação e promoção social 
de crianças com necessidades 
especiais, inclusive as aco-
metidas pela microcefalia. “O 
movimento  feito pelo cavalo 
passa informações ao sistema 
nervoso central do praticante, 
fazendo ajustes neuro e psi-
comotores”, explicou Cristina 
Brito.

 Tiago Porto, da Supe-
rintendência de Estudos e 

Pesquisas Ambientais, da 
Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (SEMA), disse que 
há, no momento, 300 espécies 
animais em ameaça de extin-
ção na Bahia.  A veterinária 
Fernanda Mello explicou que, 
no caso de cães e gatos, o 
controle populacional através 
da castração tem interferência 
direta na saúde dos animais,  
diminuindo o índice de exem-
plares nas ruas, desprovidos 
de cuidados, elimina riscos 
de doenças no aparelho repro-
dutor e diminui de 80 a 90% 

o risco de câncer de mama, 
além de outras vantagens.

Janaína Rios, da Célula 
Mãe, entidade sem fins lu-
crativos de proteção animal, 
falou sobre a rotina difícil 
e os esforços dos protetores 
para exercer a atividade. 
“Em pesquisa feita junto à 
Secretaria Estadual da Fa-
zenda, verificamos que, em 
2014, foram arrecadados R$ 
50,8 milhões em ICMS com 
a venda de rações. É justo 
pagarmos tributo e tirarmos 
do próprio bolso os recursos 
pra fazer ações de responsa-
bilidade do Poder Público?”, 
questionou. Já Patruska Bar-
reiro, diretora do Instituto 
Patruska Barreiro de Prote-
ção Animal, parabenizou o 
deputado Arimateia pela Lei 
13.472/2016,  que institui a 
Semana de Conscientização 
e Proteção aos Direitos dos 
Animais. Ela  apelou ao 
Poder Público para que trate 
a castração como utilidade 
pública, e solicitou que o 
deputado interceda junto ao 
senador Marcelo Crivella na 
criação de um Projeto de Lei 
que torne isentos de IPTU 
os imóveis próprios onde 
funcionem instituições de 
proteção animal.

  Fabiane Silva 
de Jesus que foi 
recepcionista da 
radio Princesa 
FM, trocou de 

idade no dia 10. 
Não é necessário 
dizer que foram 

mil homenagens, 
merecidamente, 
à jovem educada 
e atenciosa que é 
membro da Igreja 

Batista Videira 
Verdadeira, com  
sede no Viveiros.
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“Reflexões 111”, 
terceiro cd do cantor 
gospel Djalma Dilton, 
foi lançado na noite de 
9 deste mês, na Igre-
ja Batista Alvorada, 
com ampla aceitação 
do grande publico que 
foi prestigia-lo. Com 11 
faixas, como bem diz o 
titulo, o disco propõe 
uma reflexão sobre a 
vida, a fé e os caminhos 
do homem em busca do 
Senhor. São músicas 
de vários composito-
res, sempre precedidas 
de mensagens inter-
pretadas por Fernanda 
Soares, Davi Vitório e 
Jozéthia Fonseca.

São 11 faixas no cd 
Reflexões III: Perdido  
Andei,  Cem Ovelhas,  
Paz no Vale,  Renova-
me,  Rude Cruz,  Se isto 
não for Amor, Tocar em 
Cristo,  Chuvas de Ben-
çaõs, Não Posso Esque-
cer, Muito além do Sol,   
e Espirito enche a Mi-
nha Vida. Nelas Djal-
ma Dilton mostra uma 
interpretação sóbria, 
moderada com ternura  
e compromisso com o 
evangelho. Produção  
de Mauricio Daltro, 
com gravação no MD 
Studio.

Djalma Dilton Bas-

A Enquete Prefeito 
2016 Camaçari -  reali-
zada através da internet 
sobre  nomes que poderão  
concorrer à Prefeitura do 
município, indica José Fer-
nando Santana de Araújo 
em primeiro lugar, o que 
chega a ser surpreendente 
uma vez que ele não ocupa 
qualquer cargo publico, 
embora tenha liderança 
como incentivador cultural 
e historiador que pesquisa a 
vida do município e realiza 
um importante trabalho na 
defesa da emancipação da 
Vila de Abrantes, principal 
distrito de Camaçari.  

Feirense, nascido na 
rua Visconde do Rio Branco 
e há 29 anos residindo em 
Camaçari, José Fernando 
que é ator e diretor teatral, 
desde sua chegada no mu-
nicípio do Polo Petroquí-
mico tem se empenhando 
na defesa da comunidade 
através da arte, da luta pelo 
meio ambiente e da cons-
cientização politica, além 
de contribuir decisivamente 
nas campanhas politicas de 
candidatos à administração 
local. “Ajudei a  todos os 
que governaram o municí-
pio nesse período e todos 
eles me decepcionaram” 
garante José Fernando, 

José Fernando defende emancipação de Abrantes
que é bisneto do capitão 
João Ferreira de Almeida, 
que foi dono das históricas 
fazendas Mochila e Pedra 
do Descano, que deram 
origem aos bairros com 
os  mesmos nomes e foi, 
na década de 30, o maior 
contribuinte do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) de Feira de Santana 
devido as suas inúmeras 
propriedades urbanas. Foi 
também um dos fundadores 
e  o segundo presidente da 
Sociedade Filarmônica Eu-
terpe Feirense. O cemitério 
Piedade, foi construído em 
área por ele doada à Santa 
Casa de Misericórdia. O 
coronel João Ferreira de 
Almeida era sobrinho da 
heroína Maria Quitéria.

A luta de José Fernan-
do para a emancipação da 
Vila de Abrantes, que fica 
à margem do rio Joanes, 
divisa com Lauro de Frei-
tas, tem razões históricas, 
até porque, ocorrendo a 
emancipação Abrantes terá 
população maior do que 
360 cidades baianas que 
registram em torno de 50 
mil habitantes. Ele ressalta 
que as praias mais bonitas 
da região metropolitana de 
Salvador, Juá, Busca Vida 
e  Arembepe, estão no ter-

ritório da Vila de Abrantes. 
Voltando à história, foi em 
Abrantes que o padre João 
Gonçalves e o ex-soldado 
português Antônio Rodri-
gues fundaram em 1558 
a Aldeia do Divino Espi-
rito Santo, na foz do Rio 
Joanes. Em 1758 o local 
passou a ser vila e em 1925 
a vila foi transferida para as 
matas de Abrantes para  ho-
menagear o desembargador 
Tomas Monte Negro com 
o  nome de Cidade  Monte 
Negro. Pelo decreto 10.724 
do interventor Landulfo 
Alves o local   passou a se 
chamar Camaçari.

 O historiador Jose 
Fernando relata que desde 
o inicio do Século XX, 
Abrantes está abandonada 
pelo poder publico lem-
brando que ali o governa-
dor da Bahia, Fernando 
José de Portugal, tinha 
grandes canaviais e culti-
vava o melhor algodão do 
mundo, o chamado Persa. 
A comunidade italiana da 
Boa União abastecia Sal-
vador com verduras e legu-
mes e dentre outras coisas 
Abrantes foi o  maior pro-
dutor de quiabos da Bahia. 
“Foi em Vila Abrantes que 
os jesuítas fizeram as pri-
meiras encenações teatrais 

do Brasil, fora de Salvador, 
que era a capital, para cate-
quisar os índios Tupinam-
bás. Figuras proeminentes 
da historia do país, como 
José de Anchieta e Manoel 
da Nobrega passava cons-
tantemente pelo local. 
No século XVII, Antônio 
Vieira, o grande defensor 
do Brasil em Portugal,  vi-
veu em Vila de Abrantes” 
diz. 

Ressalta ainda José 
Fernando como importan-
te dado histórico que em 
1624 a Vila de Abrantes 
foi a capital do País, du-
rante  a invasão holandesa, 
tornando-se o principal 
ponto de resistência contra 
os invasores euro-
peus. Através de 

guerrilhas formadas por 
portugueses, índios, negros 

e mestiço, os holandeses 
foram expulsos da 

região. Ele defende 
a emancipação da 
Vila de Abrantes 
até mesmo como 
um ato de justi-
ça que se faria 
ao seu povo e à 
sua história.

Djalma Dilton lançou “Reflexões III”
tos Vieira, é natural de 
Bonfim de Feira e co-
meçou muito cedo na 
musica, por volta dos 8 
anos, como também  no 
futebol. No início dos 
anos 60 foi  chamado 
por Ariston Carvalho, 
dirigente do Fluminen-
se  para assinar contrato 

com o Touro, mas não 
aceitou preferindo ir 
para o Bahia de Feira, 
que tinha forte equipe 
embora ainda amado-
ra. Jogador de grande 
velocidade, drible rá-
pido e desconcertante 
“Djalminha” como era 
conhecido, interessou 

a outras equipes, mas 
preferiu ir para São 
Paulo, onde trabalhou 
durante seis anos na 
Companhia Telefônica 
Brasileira, que perten-
cia à Light.

Desde a época dos 
estudos - Colégio Es-
tadual e Ginásio San-
tanopolis -, ele esteve  
sempre perto da musica 
participando com êxito 
de vários festivais es-
tudantis e chegou a ser 
crooner no Feira Tênis 
Clube, além de cantar 
na Euterpe Feirense, 
serestas e eventos às 
vezes ao lado de nomes 
como Antônio Moreira, 
Dilma Ferreira, Rai-
mundo Lopes, Ivanito 
Rocha e outros. Djalma 
Dilton não é só interpre-
te de qualidade, ele é 
também um compositor 
de mão cheia com mais 
de 400 letras prontas 
para gravar. Nos últi-
mos anos, por conta 
da sua opção religiosa 
ele só tem trabalhado 
a musica gospel com 
três discos lançados 
com belas mensagens e 
de acordo com a visão 
evangelizadora, que 
inclui salmos e versí-
culos louvado sempre a 
palavra do Senhor.

Daqui a dois dias 
apenas a sociedade fei-
rense viverá as alegrias 
do Feijão Chic, uma festa 
que  anualmente reúne  
pessoas de bom gosto e 
boa conversa, para sa-
borear pratos deliciosos, 
bebidas selecionadas e  
trocar ideais sobre os 
fatos mais palpitantes e 
que desta vez são fartos 
mesmo! O Feijão Chic  
foi criado é e mantido 
pelo jornalista feirense 
Paulo Norberto, que tem 
extremo bom gosto nas 
suas realizações, ponto 
fundamental  no sucesso 
da festa.

A feijoada está mar-
cada para ter início às 
13h30 min no Zila’s  Ce-
rimonial, destacada casa 
de eventos da cidade que 
fica localizada na rua 

Xingu, bairro Capuchi-
nhos, e terá como grande 
atração na parte musical 
o “pai do axé music” Luiz 
Caldas que é feirense, na 
semana passada esteve 
no programa de televi-
são “Samba da Gamboa”, 
apresentado por Diogo 
Nogueira, mostrando para 
o Brasil como surgiu esse 
ritmo ou gênero musical. A 
cantora Marizelia também 
se apresentará.

O Feijão Chic integra  
o calendário  cultural ofi-
cial da Secretaria de Cultu-
ra, Esporte e Lazer de Feira 
de Santana e atrai, todos os 
anos, muitos visitantes  de 
Salvador, Rio de Janeiro 
e outras cidades.  Para 
contatos e aquisição de ca-
misas para a festa ligar - 75 
99962.5015/ 98338.3663 e 
98222-1268. 

Feijoada Chic a 
atração de domingo

O radialista Silvério Silva e o jornalista Paulo Norberto.
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COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA  

CNPJ: 10.013.534/0001-06  

Av. Sr. dos Passos, 54  - Térreo  - Serraria Brasil  - 

44.003-144 

Feira de Santana - BA - Telefax:  55  75 3614-8482 

www.sistemaascoob.com.br 

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - ASCOOB CENTRAL                                                                                                   

         CNPJ N°.10.013.534/001-06 / NIRE 294.000.3571-0 
 

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

 
O Presidente da Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
- ASCOOB CENTRAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca as 
cooperativas associadas, que nesta data totalizam 09 (nove) em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no Auditório Mário 
Alves, situado à Praça Antonio Conselheiro, S/N°, 1º Andar, Posto Guanabara, Serrinha-Bahia, 
CEP: 48.700-000, no dia 28 de Abril de 2016, por possuir melhor acomodação para um elevado 
número de cooperativas, obedecendo aos seguintes horários e quórum para a sua instalação: em 
primeira convocação às 07h:00min (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) das 
cooperativas associadas; em segunda convocação às 08h:00min (oito horas), com a presença de 
metade das cooperativas associadas mais uma; e, em terceira e última convocação às 09h:00min 
(nove horas), com a presença de qualquer número de cooperativas associadas, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
1. Cogestão da ASCOOB Costa do Dendê; 
2. Incorporação da ASCOOB Credimonte para a ASCOOB Itapicuru. 
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
1. Prestação de contas da Administração referente ao Exercício de 2015, compreendendo o 
Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, demais peças contábeis e 
Parecer da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, todos referentes ao exercício findo em 
31.12.2015;  
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do Exercício de 2015; 
3.         Fixação de honorários da Diretoria e cédula de presença dos Conselhos de Administração 
e Fiscal; 
3. Aprovação de 13º salário e férias para a Diretoria Executiva; 
4. Reformulação do Fundo de Estabilidade; 
5.        Aprovação do Plano Anual de Aplicação do FATES;  
6.        Aprovação do Plano de Atividades para o Exercício de 2016; 
 

Feira de Santana (BA), 14 de Abril de 2016. 

 
 Cosme Arisvaldo Leal do Nascimento  

Diretor Presidente 

Aniversariantes: Hoje – Soraia Leite Coutinho, Jo-
seílda Dias e Ronald Reis, dia 16 – Beatriz Mascarenhas, 
Morgana Tosca, Paulo Fonseca Coutinho e Reginaldo 
Pereira, dia 17 – Aurinha Morais, Carol Carvalho, 
Ingrid Rezende, Josenel Barreto, Ruy Caribé e Joíldo 
Santos guimarães, dia 18 – gustavo Fonseca Moreno, 
dia 19 – Sávio Sampaio, Roberta Lago e Júlio Motta, 
dia 20 – Luiz Carlos de Cerqueira Lima, Cézar Maia, 
Lélia Vitor Fernandes de Oliveira e Marcia D’Affonseca 
e,  dia 21 – Mariana Aquino Sturken, Angela Regina 
Campinho de Britto, Murilo Fontes de Amorim, Técia 
Borges e Márcia Matos Porto. 

Peleja de domingo
André Navarro

Estamos a esperar o início da par-
tida. A torcida organizada encontra-se 
posicionada, de uniformes e bandeiras, 
aguardando a entrada dos times em 
campo, do árbitro com a bola e as 
emoções dos dribles, chutes, faltas e 
gols. Como de praxe, a partida será 
transmitida ao vivo no domingo, em 
rede aberta de televisão, com direito 
a intervalo comercial, narradores, 
comentaristas e horário nobre. 

No próximo domingo (17), terá início votação 
do processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, arquitetada pelo presidente da câmara dos 
deputados, Eduardo Cunha, e, para delírio dos mais 
politizados contra o governo, será transmitido ao vivo 
pelos principais canais de televisão aberta, com início 
às 14h. Será a primeira partida desta final de Copa 
Política, com o jogo de volta marcado para o senado, 
caso ganhe o time pró-impeachment no domingo. 
Resguardam-se aos times o direito de recorrer ao Tri-
bunal “Desportivo” (Supremo Tribunal Federal), caso 
queiram contestar a validade do resultado final.

As associações de shoppings centers já indicaram 
o fechamento dos estabelecimentos no dia como 
forma de protesto contra o governo, bem como as 
partidas de futebol foram realocadas para o dia ante-
rior, no sábado.

Há razoável tempo que o processo de impea-
chment foi transformado no espetáculo circense-
futebolístico que se encontra, com direito a torcidas 
organizadas pró-governo (CUT, CTB, MST e UNE) 
e pró-impeachment (MBL, MCC, MPI e outros), um 
árbitro comprado (Eduardo Cunha) e times de esca-
lação duvidosa (partidos políticos).

Com tamanho apelo midiático em torno dos 
escândalos envolvendo o Partido dos Trabalhadores, 
não sobrou muito gancho para os seus defensores 
se apegarem, mas tão somente os argumentos dos 
avanços sociais conquistados no governo Lula, o 
crescimento econômico e a luta em defesa da demo-
cracia, que estaria sendo ferida por um processo in-
decoroso de impeachment. O desgaste tomou conta 
da alma do partido, que ostenta uma presidente sem 
forças, impotente, que não se manifesta ao público, 
deixando a maré levá-la e que não soube jogar para 
sustentar-se solidamente ao cargo.

Nestas horas de crise extrema, diferem-se os 
meninos dos homens (ou as meninas das mulhe-
res), pois passamos a conhecer as limitações do 
governante e suas inabilidades. Difícil entender 
o silêncio ensurdecedor de uma presidente alvo 
de impeachment. Talvez a cultura popular tenha 
acertado: quem cala, consente.

Bloco Bacalhau na Vara 2016
A diretoria do tradicional Bacalhau na Vara co-

munica que a partir do dia 18 (segunda-feira) estará 
vendendo os abadás do bloco no Arnold Silva Plaza, 
Boulevard Shopping e Shopping das Fábricas.

O bloco mais animado do sábado da Micareta de 
Feira desfilará, mais uma vez, ao som das famosas 
marchinhas de carnavais passados, pela bela voz da 
cantora Dilma Ferreira (foto) e seus convidados, acom-
panhados pela Orquestra de Sopro Alegria-Alegria.   
Mais informações pelo telefone (75) 3221.1120.

Reinauguração
Aconteceu na noite de ontem a cerimônia de reinau-

guração do Centro de Cultura Maestro Miro. Trata-se 
de equipamento da Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana,  ligado a Fundação Municipal de Tecnologia 
da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto 
Tavares Costa - FUNTITEC, sob a presidência de An-
tônio Carlos Daltro Coelho.

O Centro de Cultura Maestro Miro foi totalmente 
reformado e o concorrido evento de ontem contou com 
a apresentação do tradicional e renomado Balé do Teatro 
Castro Alves – BTCA. A famosa DJ baianaRoberta Lago, aniversariante 

da terça-feira (19).

Top of Mind
Será na terça-feira (19), na Câmara de Dirigentes 

Lojistas – CDL, na Praça Monsenhor Renato Galvão, n.º 
173, centro, a Solenidade de Premiação da 12ª edição do 
TOP OF MIND Feira de Santana, este ano tem o slogan:  
Top of Mind Feira de Santana – A melhor lembrança 
que sua empresa pode ter!

Domingo Tem Teatro
Com sucesso de público em suas apresentações, o 

espetáculo “Os Fogatas!”, encenado pela Companhia 
Feirense Cia. Cuca de Teatro segue em cartaz no Do-
mingo Tem Teatro e faz suas últimas apresentações nos 
dias 17 e 24 de abril sempre às 10h30min., no teatro do 
Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA.

 Uma comédia de famílias para toda a família. 
Juntos buliçosos vizinhos irão se meter em planos, 
confusões com grandes revelações e um final surpre-
endente. Diversão garantida para as crianças e adultos! 
Um espetáculo que reúne as técnicas do palhaço, o teatro 
de animação em luvas e trilha musical ao vivo. A livre 
adaptação da Cia. Cuca de Teatro é inspirada no Texto 
“Os Cigarras e Os Formigas” da autora Maria Clara 
Machado. A direção de Geovane Mascarenhas conta 
com a assistência da atriz, diretora e produtora Karina 
de Faria e co-direção do Grupo. 

Inauguração
A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através 

da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, 
Telecomunicações e Cultura Egberto Costa – FUNTI-
TEC, convida para a inauguração do Centro de Forma-
ção do Trabalhador, situado na rua Conselheiro Franco, 
n.º 200, Edifício Mandacaru, salas n.º 129 e 131 – 1º 
andar, dia 20 (quarta-feira), às 8h30min.

Camarote DJ Agenor 2016
Aline Rosa, Thiaguinho, Marcia Fellipe, É o Tchan e 

Jota Quest, Battata, Jammil, Filhos de Jorge, Psirico são 
algumas das atrações já confirmadas para o Camarote DJ 
Agenor na Micareta de Feira 2016, que acontece entre 
os dias 28, 29, 30 de abril e 1 de maio.

DJ Agenor tem mais novidades e surpresas reserva-
das para o folião com animação garantida durante os dias 
da festa, em ambiente confortável e seguro. Informações 
pelos telefones: (75) 3485-0045 e 99302-0045.

Rui Caribé, aniversariante do domingo, com a amiga 
Ozana Barreto e a irmã Denise Caribé Teixeira de Freitas.

Coelba na Micareta
Para que a Micareta de Feira de Santana 2016 

aconteça com segurança e energia, a Coelba investiu R$ 
945 mil no conjunto de ações que reúne os serviços de 
manutenção preventiva e melhoramentos na rede elétrica 
que são realizados, anualmente, nos circuitos da festa. 
Além dos serviços, o investimento contempla ainda es-
quema especial de atendimento, ações de comunicação 
voltadas para segurança  e cartilha de serviços específica 
para os órgãos envolvidos na organização da Micareta 
que acontece em Feira de Santana nos dias 28, 29, 30 
de abril e 1 de maio.

O trabalho da Coelba começou desde o mês de 
fevereiro. A manutenção preventiva foi realizada na 
rede elétrica e árvores foram podadas. Para garantir 
o suprimento de energia para as cargas adicionais dos 
circuitos de Carnaval, a concessionária instalou novos 
transformadores, implantou novos postes e construiu 
rede elétrica. Foram instalados, também, sensores de 
curto-circuito, implantadas e substituídas chaves de 
manobra e instalados espaçadores e placas de sinalização 
nas redes do circuito da festa. 

O planejamento da Coelba envolve ainda um 
esquema especial de atendimento às solicitações de 
emergência durante os dias de festa. Serão 200 funcio-
nários envolvidos diretamente na Operação Micareta, 
incluindo equipes trabalhando em locais estratégicos 
ao longo dos circuitos da folia. No período da festa, a 
Coelba também manterá um representante no Centro 
Integrado de Inteligência da Policia Militar. O acesso às 
imagens das câmeras espalhadas pelo circuito permite 
que técnicos da Coelba sejam acionados com maior 
rapidez e trabalhem com mais agilidade no atendimento 
às ocorrências relacionadas à energia elétrica. 

A central de atendimento 0800 071 0800 permanece 
à disposição para qualquer solicitação.

Legião Urbana
A Arte Produções traz mais um esperado show para 

a capital baiana. No dia 2 de julho, a Tenda da Praça 
Sul da Arena Fonte Nova receberá clássicos do rock 
nacional, com o show comemorativo dos 30 anos do 
lançamento do primeiro disco, que está sendo relançado 
agora em edição de luxo com raridades.

O início das vendas para o show acontece a partir 
das 00h01 de hoje, no site www.BilheteriaVirtual.com 
e às 9 horas nos Balcões de Ingressos dos shoppings 
Paralela, Bahia, Bella Vista, Salvador, Salvador Norte, 
Lapa e Piedade. Os ingressos podem ser parcelados em 
3 vezes sem juros por tempo limitado.

Foto divulgação.
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Roque Sena

 Soteropolitano, 85 
anos, gozando boa saúde - 
toda manhã  faz  sua cami-
nhada pela avenida Getúlio 
Vargas, é assim a vida de 
Hosannah José Bahia, ca-
rinhosamente apelidado de 
“Bacalhau”. Casado com 
a professora Zélia Bacelar 
Bahia, o ex-jogador do 
Fluminense que constituiu 
uma bela família com três 
filhos é muito querido em 
nossa sociedade, pelo seu 
jeito de ser alegre, brin-
calhão, amigo de todos e 
sempre procurando fazer 
o bem.

  Hosannah estudou 
no Colégio Rio Branco em 
Salvador, onde concluiu o 
segundo grau. Em Janeiro 
de 1957 foi contratado para 
fazer parte do grande elen-
co do Fluminense de Feira 
F.C., para atuar como quar-
to zagueiro. Jogador leal, 
clássico e de muito recurso, 
jamais usou de deslealdade 
para desarmar o adversário. 
Em 1959, teve a felicidade 
de compor o time 
do Fluminense 
com um ata-
que de nível 
de seleção 
b ras i l e i r a , 
formado por 
F o n t o u r a , 
Quarentinha, 
Lai, Nilsi-
n h o  e 

Hosannah Bahia  -  o bom 
“bacalhau” do Fluminense

Carlinhos Malaquias, que 
praticavam futebol de alta 
qualidade e posteriormente 
todos eles foram transferi-
dos para grandes clubes do 
futebol brasileiro.

 Fontoura e Quarenti-
nha, campeões pelo 

América do Rio 
de Janeiro em 
1960; Nilsi-

nho, cam-
peão  pelo  
Santa Cruz 

de Recife, 

Carlinhos Malaquias foi 
para o Flamengo do Rio 
de Janeiro (só não assinou 
contrato porque o então 
presidente Wilson Falcão 
não queria desfazer do atle-
ta e pediu um preço muito 
alto, para não cede-lo ao 
clube rubro negro),  já Lai, 
recebeu  convite do Vasco 
da Gama, mas por estar 
trabalhando em um banco 
de nossa cidade e prestes 
a casar, resolveu não acei-
tar transferir-se para os 
cruzmaltinos.  Todos esses 
jogadores já  faleceram.

 Para Hosannah, Pedri-
nho Rodrigues foi o melhor 
treinador do Fluminense da 
sua época, o meia Maneca o 
melhor jogador, Dr. Wilson 
da Costa Falcão, o melhor 
presidente e o melhor time 
do Fluminense: Periperi, 
Eduardo, Walder, Hosan-
nah, Bueiro e Amorim. Nil-
sinho, Valter Vieira, Elias 
II, Maneca e Gilberto. Em 
1962, encerrou sua  curta 
carreira, indo trabalhar no 
Banco da Bahia e anos 
depois na Secretaria da Fa-

Com três importantes palestras 
será realizado amanhã, no teatro 
da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas (CDL), a partir das 8 horas, o 
seminário Feira Cidade Criativa, 
promovido pelo Instituto Pensar. O 
cadastramento dos participantes será 
às 80h30min,  abertura às 9 horas 
e às 9h30min Ana Carla Fonseca 
falará sobre “Cidades Criativas”, 
tendo como  debatedores: Richard 
Alves (Barcelona Mídia),  Ângelo 
Almeida (ex-vereador) e  Isailton 
Reis (SEBRAE).

Às 11 horas Rodada de Pergun-
tas e Respostas, às 13 horas almoço, 
às 14 horas a segunda palestra com 
Paulo Miguez, vice-reitor da Univer-
sidade Federal da Bahia que aborda-

zenda do Estado da Bahia, 
na qual, iria  se aposentar.

O ex-atleta  tricolor 
fala de alguns bons ami-
gos de Feira de Santana 
como o advogado  Antônio 
Navarro,  Antônio Mário 
(ex-gerente do Baneb), 
Cassemiro e Raul dentre 
outros ,mas não esquece o 
saudoso dr. Hugo Navarro 
“um grande amigo que já 
não está entre nós” . Fa-
lando do atual futebol bra-
sileiro, Hosannah adverte 
que é precário, “muitos 
chutadores de bola endeu-
sados por alguns cronistas 
esportivos”. Com relação 
a dirigentes do nosso fute-
bol ele acha que é preciso, 
urgentemente, afastar Ri-
cardo Teixeira, José Maria 
e o Del Nero, para “acabar 
com a corrupção e o futebol 
brasileiro  voltar a ser o 
grande vencedor”. Hosan-
nah  é torcedor do Corin-
thians e do Flamengo, mas 
o Fluminense de Feira está 
em seu coração. 

( texto WIlly Ferreira)

Seminário debaterá cidades criativas
rá “Economia da Cultura x Economia 
Criativa. Serão debatedores: Joilson 
Santos (Feira Coletivo) e  Messias 
Bandeira(OBEC/UFBA),seguindo-
se rodada de perguntas e respostas.

 Às 15h30min Alexandro Cas-
tañé, falará sobe Novos Modelos de 
Urbanização Social e Econômica, 
tendo como debatedores: Edson Pia-
gio (Instituto Pensar Feira) e Júlio 
Rocha( vice-diretor da FDUFBa).
Logo após perguntas e respostas.  
Às 16h30min  Ronaldo Tenório 
abordará no tema  Case Hand Talk  
a “História  do Melhor Aplicativo  
Social”, com sessão de perguntas 
e respostas. Às 17h30min encerra-
mento e logo após uma programa-
ção  cultural.

 A PROPAGANDA
“Enquanto a verdade calça os sapatos, a mentira já 

deu uma volta no quarteirão” (Mark  Twian) .É muito 
difícil hoje em dia  se viver sem a propaganda ,uma vez 
que  cotidianamente ela toma conta de nossas vidas. 
0 rádio, os jornais, a televisão, carros de som ,alto-
falantes,  enfim em um mundo tecnológico ela navega 
facilmente ,induzindo-lhe  às compras.

De fato, a influencia da propaganda pode se  ma-
nifestar claramente  no uso de símbolos de ódio, como 
a suástica ,ou sutilmente numa piada de mau gosto. 
Suas técnicas de persuasão são constantemente utili-
zadas por ditadores, políticos, clérigos, publicitários, 
comerciantes, jornalistas, personalidades do radio e tv, 
relações publicas e outros que visam influenciar o modo 
de pensar e o comportamento das pessoas.

Pode-se usar mensagens de propaganda  de forma 
positiva e negativa para projetos sociais, campanhas 
de incentivo ( se beber não dirija, o  cigarro mata, não 
use  drogas...), como pode ser para incentivar o ódio 
contra a maioria religiosa e outras induções. O certo é 
que somos bombardeados, diariamente, pela tal propa-
ganda, publicidade, mensagens etc... Não compre por 
comprar, ou você se deixa levar pelos ouvidos, pelos 
olhos, ou pelo  que lhe dizem, como, por exemplo: tal 
produto é bom ?!

Resfriado Comum
Estamos no outono, período em que aumentam 

assustadoramente os quadros de resfriados comuns 
entre as nossas crianças. 

O resfriado comum nada mais é do que um quadro 
de sintomas chamados “catarrais”: coriza, congestão 
nasal, tosse, podendo estar associado a lacrimejamento, 
coceira ocular e na garganta, moleza, dor no corpo 
e, em alguns casos, febre baixa e de curta duração. 
Esse processo é resolvido com aumento da ingestão 
de líquidos, repouso e uso das chamadas medicações 
sintomáticas, apenas para controle dos sintomas. 

O importante, nesse período, é focar na prevenção. 
Lavar bem as mãos e com frequência, já que são uma 
importante via de transmissão dos vírus causadores 
do resfriado comum, evitar locais com aglomerações, 
aumentar a ingestão de líquidos, intensificar a higiene 
nasal e, como na antiga receita da vovó, sempre inge-
rir alimentos saudáveis, principalmente os ricos em 
vitamina C, o que confere um auxílio à imunidade do 
pequeno paciente.

Se houverem sinais de alarme, como febre alta e 
persistente, dificuldade para respirar, dor abdominal, 
vômitos, sonolência excessiva, é importante procurar 
avaliação médica para afastar a gripe, que é um caso 
mais grave e precisa de cuidados especiais. Previnir é 
um grande passo para evitar esses frequentes proces-
sos infecciosos na infância! Portanto, vamos manter 
sempre o foco na prevenção!!! 

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 
Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar) Edf. Clínica 
São Felipe - Feira /BA
Tel: (075) 3221-6060
Convênios e Particular
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VENDE-SE
ÁREA DE TRÊS TAREFAS E MEIA NA 
FAZENDA SÃO JOÃO, DIVISA FEIRA/
SÃO GONÇALO, PRÓXIMO A ANTIGA 

PLASCALP. CONTATO:  
(75) 99175-2098/TONY DUARTE.

Por  Dimas Oliveira

Filme da Disney, drama brasileiro e pré-estreia
 

Nesta semana, desde quinta-feira, 14, no Orient Ci-
nemas Boulevard, Multiplex do Boulevard Shopping, 
programação diversificada, com o lançamento nacional 
do filme de animação e live-action da Disney “Mogli: 
O Menino Lobo”, baseado na obra de Rudyard Kipling, 
já levada ao cinema outras vezes. A última sessão, às 
21 horas, com cópia legendada.

Outro lançamento nacional é o do drama brasileiro 
“O Escaravelho do Diabo”, baseado em considerado 
clássico da literatura infanto-juvenil, escrito pela mi-
neira Lúcia Machado de Almeida, vencedora de vários 
prêmios literários.

Tem ainda, a pré-estreia do filme de ação e aven-
turas “O Caçador e a Rainha do Gelo”, com Chris 
Hemsworth (o caçador) e Charlize Theron (a rainha), 
que apresenta fatos que são anteriores e posteriores aos 
relatados em “Branca de Neve e o Caçador”, exibido 
em 2012, com os mesmos personagens. A exibição 
única será na quarta-feira, 20, às 21h10. Com isso, não 
será exibida a sessão de “Invasão a Londres”.

O filme de ação “Invasão a Londres” e o drama 
cristão “Deus Não Está Morto 2”, em único horário, às 
16h30, entram em segunda semana. Em quarta semana, 
o filme de ação, aventura e fantasia “Batman Vs. Su-
perman: A Origem da Justiça”; e em quinta semana, a 
animação “Zootopia: Essa Cidade É o Bicho”.

Leda Velame
Comemorou em gran-

de estilo no dia 9, mais 
uma data natalícia, a ar-
tista plástica Leda Velame 
que reuniu grande número 
de amigos e sua numerosa 
família composta por 15 
irmãs em uma bela festa. 
Artista plástica e mãe de 
três  filhos: Leilane, Laila 
e Neto, todos com forma-
ção universitária e do bem, 
o que é mais importante. 
Parabéns para você Leda, 
longa vida com saúde, paz 
e felicidade!

Feijoada do Larangeira
Amanhã será a Feijoada do Larangeira, a vigésima 

quarta que promete trazer para a cidade o que há de me-
lhor na sociedade baiana. O evento, que surgiu de forma 
pioneira com a desmotivação do Baile Caju de Ouro, 
tornou-se uma referencia na cidade plana e  contribuiu, 
de forma direta, para o surgimento de eventos similares 
sem que houvesse choques. O cavalheiro Larangeira, 
como poucos, sabe muito bem conduzir eventos desse 
tipo especialmente pela forma sóbria e cordial como 
transita na sociedade baiana. O evento será no Sitio  
Campestre, que desfruta de belíssima e aconchegante 
estrutura, com varias atrações musicais. Atrações:  Da-
niel Vieira e banda, Grupo Acelorou além  de uma outra 
da linha gospel  Fredsson. Parabéns Cavalheiro! 

Feijão Chic
E por falar em feijoada, no domingo será o Feijão 

Chic do jornalista Paulo Norberto, outra pessoa querida 
da sociedade feirense, que há 18 anos vem realizando 
essa festa não apenas gastronômica ,mas um especial  
momento para que os amigos se reencontrem, atualizem 
as conversas e vivam as alegrias que lhes são proporcio-
nadas pela bem organizada festa. Como grande atração 
estará se apresentando o cantor, compositor  e multins-
trumentista Luiz Caldas, “o pai do axé music” e a cantora 
Marizelia. Muito sucesso para você Paulo. O Feijão Chic 
será no Zila’s Cerimonial a partir das 13 horas.

Paulo Norberto e Antonio Larangeira. 

“ Ayrton Senna I”
   Sugestão do professor, fotógrafo e  articulista 

deste jornal Angelo Pinto vem corroborar com a posi-
ção da coluna Foto&Grafia quando propõe a colocação 
do nome de padre Ovídio,  notável figura de Feira de 
Santana na avenida que está sendo construída com o 
nome de Ayrton Senna. Há muito tempo estamos aqui 
protestando contra isso e dizendo sempre que Ayrton 
Senna nunca esteve em Feira, nem nada fez para mere-
cer essa homenagem, embora reconhecendo seu valor 
como extraordinário piloto de formula Um.  Agora, 
junta-se  a nos o competente Angelo Pinto e sugere o 
nome do Padre Ovídio  de São Boaventura para avenida 
e nós dizemos: Amem! 

“ Ayrton Senna II”
Entidades de Feira de Santa estão realizando uma 

campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, tudo 
bem, mas  parece que não sabem onde fica a rua Cordeiró-
polis, no bairro Mangabeira, onde esta sendo construída a 
avenida Ayrton Senna (que nunca deveria ter este nome). 
Ali há uma nascente da qual a água continua jorrando dia 
e noite num desperdício sem precedentes. Todavia além 
desse desperdício há água acumulada, parada que deve se 
constituir, em um excelente criadouro para o mosquito da 
dengue. Vale lembrar a também que na famosa avenida 
até hoje não foi plantada uma só muda de árvore. Parece 
que o governo local não gosta do verde mesmo e ficar 
contra o meio ambiente, é golpe! Em tempo: na semana 
passada um trator derrubou as barracas de lona onde a 
“moçada” resenhava após o banho na nascente.

Foi iniciada pela 
Companhia de Desen-
volvimento Urbano 
do Estado (Conder) a 
construção da Praça 
Ary Barroso, na Baixa 
dos Sapateiros, em Sal-
vador, com 470 metros 
quadrados, obra que 
integra o projeto de 
requalificação urbana 
da região, que já teve 
concluída a recupera-
ção de vias e passeios, 
além das reformas do 
Quartel do Corpo de 
Bombeiros, da Ladeira 
do Pax e da Praça dos 
Veteranos. Localiza-
da em frente ao Lar 
Franciscano do   Santa  
Isabel, a nova praça 
representa um investi-
mento de R$ 800 mil, 
para a realização de 
serviços de paisagis-
mo, iluminação, piso, 
bancos e recuperação 
dos elementos arqui-
tetônicos

 O projeto de re-
qualificação da Baixa 
dos Sapateiros teve 
início no Aquidabã, 
passando pela Ave-
nida J.J. Seabra, se-
guindo até o Largo da 
Barroquinha. Orçada 

Construção de praça 
iniciada pela CONDER

em R$ 13,8 milhões, a 
obra contempla servi-
ços como implantação 
de rede subterrânea 
de telecomunicação e 
vídeo monitoramento, 
passeios acessíveis, 
fresagem e asfalto das 
ruas, praças, serviço 
de drenagem, ajardi-
namento e iluminação 
pública, bem como a 
substituição da rede 
de água, por parte da 
Embasa. 

Para atender a soli-
citação da Associação 
de Lojistas da região 
(Albasa), as obras fo-
ram realizadas sem 
a necessidade de fe-
chamento do comér-
cio. Foi criada uma 
Comissão de Acom-
panhamento de Obra 
(CAO), formada por 
representantes eleitos 
de moradores e comer-
ciantes da região.  A 
partir de reuniões men-
sais e visitas de campo 
foi possível esclarecer 
as intervenções, junto 
com a equipe de enge-
nharia da Conder, órgão 
vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento 
Urbano (Sedur).
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O escritor, poeta  e pro-
fessor da Universidade Es-
tadual de Feira de Santana 
(UEFS)  Raymundo Luiz Lo-
pes, é um dos cinco autores de 
produções literárias  da região 
selecionados para integrar  o 
Mapa da Palavra – Bahia, 
dentre os  169 proponentes/
candidatos. Além dele tam-
bém, foram selecionados na  
primeira etapa do certame:  
Markus Viny, Clarissa Mace-
do, Cleberton Santos e Vladi-
mir Queiroz. Os objetivos do 
projeto são mapear e diagnos-
ticar a produção literária do 
estado da Bahia, dentro dos 
27 territórios de identidade, e 
estimular a produção e difusão 
da literatura baiana. O proces-
so de seleção de produções 
literárias serve ao propósito 
de compor o portal virtual e 
quatro publicações digitais ou 
impressas do projeto.

Conforme a coordena-
ção foram 275 inscritos dos 
municípios de: Alagoinhas, 
Amargosa, Andaraí, Barra, 
Brumado, Buerarema, Ca-
choeira, Caldeirão Grande, 
Canarana, Caraíbas, Caoraci, 
Condeúba, Cruz das Almas, 
Fátima, Feira de Santana, 
Gentio do Ouro, Guanambi, 
Ibotirama, Ilhéus, Iramaia, 
Itaberaba, Itabuna, Itacaré, 
Itapetinga, Jequié, Juazeiro, 
Lauro de Freitas, Luis Edu-

Poeta Raymundo Luiz Lopes no Mapa da Palavra-Bahia

ardo Magalhães, Macarani, 
Macaúbas, Madre de Deus, 
Monte Santo, Mundo Novo, 
Muritiba, Mutuípe, Nova 
Canaã, Olindina, Pé de Serra, 
Planaltino, Porto Seguro, 
Presidente Tancredo Neves, 
Ribeira do Pombal, Rio Real, 
Salvador, Santa Maria da Vi-
tória, Santo Amaro, Santo An-
tônio de Jesus, Santo Estevão, 
São José do Jacuípe, Sapeaçu, 
Sátiro Dias, Senhor do Bon-
fim, Serrinha, Simões Filho, 
Teixeira de Freitas, Urandi, 
Utinga, Valença, Varzedo e 
Vitória da Conquista.

A comissão de seleção foi 
composta por quatro membros 
da sociedade Ana Lucia Silva 
Souza (professora da Uni-
versidade Federal da Bahia), 

Antonio Carlos de Oliveira 
Barreto (cordelista, poeta e 
professor), Cide Piquet Bar-
reira Junior (editor da Editora 
34/São Paulo) e Ivana Teixeira 
Figueiredo Gund (professora 
na Universidade do Estado 
da Bahia - UNEB, Campus 
X - Teixeira de Freitas), e por 
um membro do poder público, 
Karina Rabinovitz, Coordena-
dora de Literatura da Fundação 
Cultural do Estado da Bahia.

O projeto segue com 
a etapa de diagnóstico do 
setor literário com as 275 
inscrições. A Coordenação 
de Literatura/Dirat realizará 
um diagnóstico preliminar da 
literatura no estado da Bahia, 
identificando agentes, tipos de 
produção, categorias, espa-

ços de atuação, participação 
em grupos e/ou coletivos, 
entre outros. Os resultados  
serão divulgados no portal 
virtual do projeto, que será 
lançado, junto com a primei-
ra publicação até Outubro 
deste ano.  As produções 
literárias selecionadas na pri-
meira etapa serão difundidas 
através desse portal virtual 
do projeto e as produções 
literárias selecionadas na 
segunda etapa, farão parte 
das publicações digitais  ou 
impressas, que serão distri-
buídas a partir da primavera 
deste ano até o inverno de 
2017.

Soteropolitano, radi-
cado nesta cidade há cerca 
de 40 anos, Raymundo Luiz 
Lopes, graduado em Peda-
gogia pela UFBA é membro 
fundador e professor titular 
do Departamento de Edu-
cação da UEFS, membro do 
Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Feira de Santana, 
da Fundação Carlo Barbosa, 
da Academia Feirense de 
Letras, dentre outras insti-
tuições e criador e editor da 
revista Sitientibus da UEFS. 
Já publicou o livro de contos 
“Gambiarras para o Natal”, 
o livro de poemas “ Velas de 
Arribação”, além de ter par-
ticipado da antologia “Pacto 
de Gerações”.

Porrada 
nele!

Aedes?


