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FESTA DE SANT’ANA 2016

COLBERT CONFIRMADO POR RONALDO

Projeto inovador que 
mobilizou alunos e pro-
fessores da Escola Criati-
va desde o inicio do ano 
escolar, tendo por base o 
projeto “Eu tenho atitude 
sustentável”, o Cine Eco 

Depois do alegre e tradicional Bando Anunciador, que saiu 
dia 10, aclamando a população, começa domingo, dia 17 deste 
mês, estendendo-se até o dia 26, o novenário solene à Senhora 
Santana, padroeira do município, evento que será desdobrado, 
como sempre ocorre, na Catedral Metropolitana de Santana, sob 
a presidência do arcebispo metropolitano dom  Zanoni  Demetti-
no Castro. “Misericordiosos como o Pai - a exemplo de Santana” 
é o tema do evento religioso, que anualmente reúne milhares de 
fiéis todas às noites no templo mor da população católica regional. 
Programação completa na coluna Momento de Vida, produzida 
pelo professor Mario Leal. RELIGIÃO. Pagina 4.

CIDADE. 
Pagina 2. 

CORRUPÇÃO - 
MEDALHA DE OURO

Por Angelo 
Pinto.

Embasa facilita pagamento de débitos
Usuários da Embasa, 

em débito com a empresa, 
poderão negociar as divi-
das em condições especiais 
até o dia 30 de agosto, 
com descontos que podem 
chegar a até 50%   consti-
tuindo-se  em uma ótima 
oportunidade, levando 
em conta o momento de 

dificuldade para muitos, 
devido à retração  apre-
sentada  pela economia do 
país. Os valores negocia-
dos podem ser parcelados 
em até 12 vezes. Nesta ci-
dade os consumidores têm 
duas lojas para negociar 
os débitos. VARIEDA-
DES. Pagina 3.

Escola mostrou projeto inovador
foi apresentado domingo, 
no Oriente Cine Place, reu-
nindo docentes, discentes e 
seus familiares. O resulta-
do foi analisado de forma 
positiva. VARIEDADES. 
Pagina 3.

Sem  se constituir em surpresa, embora  
o nome do advogado Celso Daltro 
tenha surgido no inicio da semana, 

criando alguma  expectativa, o medico e su-
plente  de deputado federal, Colbert Martins 
da Silva (PMDB), foi confirmado  como  in-
tegrante da  chapa de José  Ronaldo de Car-
valho para concorrer ao pleito municipal de 
2 de outubro. O anúncio foi feito ontem, pela 
manhã por Ronaldo de Carvalho, durante o 
pré-lançamento da sua candidatura a  ree-
leição. O prefeito José Ronaldo de Carvalho 
agradeceu ao atual vice-prefeito, Luciano 
Ribeiro,(PMDB), e falou sobre a manutenção 
da coligação com o partido, que indicou o nome 
de Colbert Martins para vice-prefeito de Feira 
de Santana nas eleições deste ano. “Agradeço 
ao professor Luciano Ribeiro, pessoa extra-
ordinária que tem sido, sem dúvida, um vice-
prefeito maravilhoso. Hoje apresentamos o 
nome de Colbert aos nossos companheiros.” 
Colbert Martins disse que o PMDB discutiu 
durante a semana passada e também esta se-
mana a manutenção da coligação. Segundo ele, 
já era uma definição que o PMDB teria uma 
candidatura a vice-prefeitura mais uma vez, 
porém foi pensado em uma renovação.

A Coelba - empresa 
do Grupo Neoenergia -, 
realizou nos dias 5 e 6 deste 
mês uma ampla vistoria na 
rede elétrica da  rua Sales 
Barbosa, área de grande con-
centração de barracas e lojas 
comerciais,  com  o objetivo 
de verificar  se havia alguma 
situação que representasse 
perigo.  De forma preventiva 
quatro equipes da empresa, 
com apoio da Policia Mili-
tar, instalaram tampas em 
algumas caixas de medição 
que estavam abertas, retira-
ram ligações clandestinas, 

Vistoria da Coelba na Sales Barbosa
orientaram e notificaram  24 
unidades consumidoras para 
correção de problemas. 

Conforme relato da 
concessionária, durante a 
vistoria também foi obser-
vada a necessidade de or-
denamento das redes de te-
lecomunicações. A empresa 
está programando uma ação 
a ser realizada em conjunto 
com as operadoras das redes 
de dados e telefonia, com o 
objetivo de oferecer mais 
segurança para a população 
e maior organização do es-
paço urbano.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

Em aproximadamente dez 
anos (de 13 de junho de 2003 à 
24 de junho de 2016), segundo 
dados do Departamento da Po-
lícia Federal, foram realizadas 
1835 operações, aproximada-
mente uma operação a cada 
dois dias. Em ano de Olimpí-
adas, o Brasil ganha uma nova 
medalha na corrupção e vai 
batendo novos recordes, que 
se juntam à péssima qualidade 
de educação, saúde, mortes por 
armas de fogo, impunidade, 
desemprego, acidentes de 
trânsito, etc.

Em setembro de 2015, 
o procurador da República 
Deltan Dallagnol, chefe da 
força-tarefa do Ministério 
Público Federal na Operação 
Lava Jato, afirmou ao jornal 
O Estadão, que “os recursos 
desviados dos cofres públicos 
em esquema de corrupção no 
Brasil giram em torno de R$ 
200 bilhões por ano”. Segundo 
ainda Dallagnol, “a corrupção 
não é um problema de um 
partido ou de um governo. 
Há duas abordagens possíveis 
sobre a corrupção. A primeira 
é moralista e a segunda a vê 
como um problema social que 
pode e deve ser enfrentado 
com política pública”. Já o 
procurador da República Fá-
bio George Cruz da Nóbrega, 
declarou que “a corrupção no 
Brasil tem um traço fortemente 
cultural e não está localizada 
em uma região ou em pontos 
determinados do território 
nacional, e muito menos não 
se concentra em certos setores, 
serviços ou órgãos públicos, 
mas sim atinge todo o tecido 
social e político. Para se ter 
uma ideia da gravidade do 
problema, também na esfera 
municipal, segundo a Contro-
ladoria Geral da União-CGU, 
em cada 4 prefeituras fiscaliza-
das, nada menos que 3 (75%) 
apresentam irregularidades 
graves e médias”.

Toda sociedade precisa 

VOCÊ JÁ RIU HOJE?

Você já riu hoje? Ainda não? Então, é bom 
se apressar. Estudos confirmam: os médicos 
têm razão quando dizem que “rir é o melhor 
remédio”. Ou, então, quem ri muito vive mais. 
Será, então, que o bom humor realmente faz 
bem à saúde?

SER BEM-HUMORADO não significa 
rir do outro, mas ter a capacidade de rir com 
o outro, com a vida e, principalmente, consigo 
mesmo. Pessoas genuinamente bem-humoradas 
têm mais facilidade para lidar com os desafios 
que a vida lhes oferece. Por essa razão, elas 
adoecem menos e são mais otimistas.

RIR  REDUZ o risco de doenças cardio-
vasculares, alivia a tensão muscular, reforça o 
sistema imunológico e aumenta a tolerância 
à dor. Quem garante é o psicólogo  britânico 
Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, na 
Inglaterra. Ele afirma que tudo na vida é uma 
questão de hábito. Assim como manter uma 
dieta saudável ou praticar atividades físicas, 
aprender a ver o lado bom das coisas é um hábito 
saudável que pode ser adquirido, com alguma 
prática e bastante perseverança.

O SORRISO é a expressão mais impactante 
do ser humano. É semelhante ao sol que espanta 
as névoas da  noite. O sorriso é o  melhor cartão 
de visita. Mesmo quando a vida se  apresenta 
complicada, sorria. O coração é  teu, pode 
chorar, mas o  rosto é dos outros, você deve 
sorrir. Não sorrir é restringir a grandiosidade da 
existência, roubar a espontaneidade, espantar a 
felicidade. Ninguém nasceu para viver triste. 
Evidente que nem todos os momentos são con-
fortáveis, mesmo assim, é possível continuar 
sorrindo.

SÃO FRANCISCO, apesar das  provações 
da vida, foi o santo da alegria. É que ele via a 
Deus no horizonte de tudo. Chegou a  afirmar: 
um santo triste é um triste santo. Não há possibi-
lidade de um santo triste. O cristão não se detém 
na tristeza da Sexta Feira Santa, mas na alegria 
da Ressurreição de Jesus. “Aquele que crer não 
deve viver com cara de quaresma”. (Papa Fran-
cisco). Infelizmente, até em ambientes cristãos, 
encontramos mais profetas da amargura do que 
apóstolos da alegria.

CADA UM DE NÓS projeta luz ou sombras 
no ambiente. Cada um de nós é uma manhã 
ensolarada ou um dia cheio de nuvens.  Carre-
gamos o bom ou o mau tempo dentro  de nós. A 
pessoa para franzir a testa utiliza 43 músculos e 
para sorrir, apenas 17. Já que é mais fácil sorrir 
do que franzir a testa, não perca tempo, sorria. 
O riso é uma  terapia. “Rir é o melhor remédio”. 
São Paulo recomenda: alegrai-vos sempre no 
Senhor. Repito: alegrai-vos.  (  Fl 4,4)

Corrupção – Medalha de Ouro

acompanhar atentamente, pois 
diversos projetos de combate 
à corrupção no Brasil já en-
frentam ataques no Congresso 
e especialistas alertam que 
propostas em curso podem 
dificultar as investigações, 
inclusive retirando poderes 
das instituições competentes. 
Segundo matéria veiculada 
pelo jornal O Globo, “nos 
últimos dois anos, enquanto a 
Operação Lava-Jato revelava 
minúcias da corrupção no Bra-
sil, inúmeros projetos foram 
apresentados ao Congresso 
para regular o tema. Em 2015, 
foram cerca de 200 proposi-
ções, cinco vezes a média dos 
últimos dez anos. O que se 
vê, no entanto, é que a preo-
cupação com o assunto não 
resulta em maior resguardo da 
população brasileira. As pro-
postas que tramitam com mais 
rapidez são justamente as que 
podem criar dificuldades para 
investigações ou embutem 
mecanismos que abrandam 
punições.”

Para a opinião pública, 
todos se mostram preocupados 
e a favor de medidas de com-

bate à corrupção, porém, 528 
proposições que versam sobre 
corrupção no Brasil, tramitam 
há décadas pelas comissões 
da Câmara dos Deputados e 
do Senado, sem que se trans-
formem em leis capazes de 
moralizar a administração 
pública, pois sequer são discu-
tidas e analisadas. Nas últimas 
semanas, os parlamentares 
passaram a discutir a amplia-
ção do foro privilegiado a ex-
ocupantes de cargos públicos 
e incomodados com os dois 
anos de atuação da Lava-Jato, 
muitos já defendem um prazo 
máximo de duração de 12 
meses para as investigações, 
prorrogável por igual período 
uma única vez, o que prejudi-
caria muitos inquéritos abertos 
caso estivesse em vigor.

“Quanto mais instruído 
o povo, tanto mais difícil de 
o governar.” Assim, a política 
do “Pão e Circo”, uma política 
desenvolvida durante o antigo 
Império Romano (100 d.C.), 
que significa “pão e jogos cir-
censes “, era o modo eficiente 
com o qual os políticos roma-
nos lidavam com a população 

em geral, para mantê-la fiel 
à ordem estabelecida e con-
quistar o seu apoio, baseada 
na falta de interesse do povo 
em assuntos políticos, que se 
preocupava apenas com comi-
da e divertimento. Essa forma 
de manipulação do povo é tão 
eficiente, que ainda hoje, quase 
2 mil anos depois, muitos con-
tinuam se preocupando apenas 
com seu poder de consumo 
e com o desempenho do seu 
time de futebol, mas não com o 
desempenho e posicionamento 
dos políticos, especialmente os 
que ajudou a eleger.

O leão bárbaro 
anda pelas ruas da 
floresta de concreto 
em busca de suas ví-
timas, sem distinção, 
abocanha a primeira 
que encontra, com 
crueldade destila seu 
sabor como quem 
toma uma taça de 
vinho e quebra seu 
casco, cacos de vi-
dro pelo chão, assim 
deixa suas presas, só 
a carcaça e continua 
em busca de mais, 
incansável, inces-
sante, insaciável, não 
dorme, não cochila, 
calcula, maquiavéli-

Quatro jogos - dois 
na parte da manhã e dois à 
tarde - devem movimentar 
domingo, a terceira rodada  
da 9º Copa de Futebol de 
Alecrim Miúdo, que é 
organizado pelos despor-
tistas  Ubiratan Fonseca 
- Bira e Jackson Rodrigues 

Prossegue certame de Alecrim Miudo
- Jajá. Às 8h45min na praça 
esportiva de Alecrim Miúdo, 
atuarão Vila Nova x Cru-
zeiro, às 10h20min - Portu-
guesa x J. Mar.  Na parte da 
tarde, às 13h20 min -  CET 
x Tigrão e às  16h20min 
-  Barcelona x  BCM. 

O  certame de Alecrim 

O leão bárbaro da floresta de concreto

Miúdo é disputado por 16 
equipes  e até agora foram 
registrados os seguintes 
resultados:  BCM 2 x 1 
Tigrão, Barcelona 0 x CET 
1, Vasco 0 x 0 Estrela Jacu,  
J. Mar 0 x 0 Cruzeiro( 
primeira rodada).  Vitoria 
2 x 3 Estrela KM 16,  Vila 

Nova 1 x 1 Portuguesa, 
Associação 0 x 2 Atlético  
e Criciúma 1 x 0 Real 
Madrid ( segunda rodada). 
Os jogos seguirão sempre 
aos domingos devendo o 
jogo final ser realizado no 
dia 28 de agosto. ( Juarez 
Passos).

co, sem princípios de 
humanidade, simples-
mente mata, devora, 
come, estraçalha, ir-
racional instinto em 
busca do poder!

Ambição sem li-
mites, bombas atômi-
cas, guerras, petróleo, 
dólares, reais, euros, 
genocídio tudo pe-
los bolsos bufando 
dinheiro, a desgraça da 
humanidade, a moeda, 
desde a antiguidade 
aos dias de hoje. O 
leão bárbaro com mais 
e mais campanhas ilu-
sórias para angariar 
votos, senta-se em tro-

nos, está em evidência, 
fama, sucesso, topo, o 
cume das montanhas 
paradisíacas, justifica 
sua crueldade, sem 
limites, ou leis a seguir 
e respeitar, sem afei-
ção natural, infames, 
desobedientes, desu-
manos, de pequenos a 
grandes, esse sistema 
capitalista vem cola-
borando para extinção 
da humanidade, dos 
valores, dos sentimen-
tos, dos princípios e do 
amor. 

Caos da humani-
dade, leões que dego-
lam leões, leões que 

degolam gatinhos, 
gatinhos que dego-
lam ratos, ratos que 
degolam baratas. Ca-
deia alimentar desses 
animais irracionais. 
Dizem  ser pela jus-
tiça, pela paz, justiça 
egoísta, paz ilusória, 
terror provocado por 
grandes e pequenas 
nações, internamente 
e externamente, in-
justiça! Amor a seus 
umbigos, a seus na-
rizes empinados , a 
MAMOM!

O leão bárbaro é 
você homem!

DANILO POETA
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Até o dia 30 de agosto, 
clientes em débito com a 
Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (Embasa) 
podem negociar dívidas 
com condições especiais 
de pagamento em Feira 
de Santana. Para facilitar a 
quitação, a empresa pode 
retirar os juros e as multas 
e parcelar o débito. Os 
descontos podem chegar 
a 50%.  O percentual de 
desconto será calculado 

Usuários podem negociar dividas com a Embasa
de acordo com o valor da 
dívida e o tempo: quanto 
mais alta e mais antiga a 
conta, maior a redução. Os 
valores negociados ainda 
podem ser parcelados em 
até 12 vezes.

 Para fazer uma boa 
negociação e evitar a inclu-
são de seu nome nos órgãos 
de proteção ao crédito, o 
cliente deve apresentar, 
na loja de atendimento da 
empresa, originais e cópias 

de RG, CPF e número da 
matrícula na Embasa. As 
lojas de atendimento da 
Embasa em Feira ficam 
nos seguintes endereços: 
- Loja do Campo Limpo: 
Rua Monsenhor Moisés 
do Couto, nº 1.244 (a 350 
metros da passarela da 
Cidade Nova); Loja do 
Centro: Rua Desembar-
gador Felinto Bastos, nº 
136 (próximo à Estação de 
Transbordo Central).

Empreendedorismo aumenta no interior da Bahia
que vivemos no Brasil. 
Essa modalidade oferece 
opções mais econômicas 
do que os cursos presen-
ciais e ainda permite que 
os alunos-empreendedores 
possam adequar os estudos 
com a mesma qualidade, à 
sua rotina”.

 Das 25 ci-
dades com 
p o -

los de educação a distância 
da Unijorge, 22 registraram 
candidatos inscritos no cur-
so de Administração e 20 
tiveram inscritos no curso 
de Ciências Contábeis. “Es-
ses cursos também ajudam 
a expandir o número de 
profissionais com ensino 
superior nas cidades do 
interior. Serão pessoas que 
atuarão no comércio local, 
apoiando empreendimentos 
próprios, de familiares ou 

da comunidade onde vi-
vem”, garante 
Marback.

A  
U n i -
jo r-

g e 
ofe-
rece 
polos de educação à distân-
cia em 25 cidades baianas, 
com cursos de Pedagogia, 
Serviço Social, Recursos 
Humanos, Logística, Ad-
ministração, Ciências Con-
tábeis entre outros. Mais 
informações podem ser 
obtidas no site www.unijor-
ge.edu.br, ou pelo telefone 
0800-071-1121 (gratuito)

 Um dos principais 
efeitos da crise econômica 
é o aumento no número 
de pessoas que trabalham 
por conta própria. Nos três 
primeiros meses de 2014 
eram 20,9 milhões. No 
mesmo período de 2015, 
passou para 21,7 milhões. 
Este ano, já ultrapassou 
os 23 milhões, segundo o 
IBGE. Levantamento feito 
pelo Centro Universitá-
rio Jorge Amado 

(Unijorge) mostra que 35% 
das matrículas realizadas no 
interior da Bahia em 2016 
foram em cursos de áreas 
ligadas ao empreendedoris-
mo, como Administração e 
Ciências Contábeis.

O reitor da entidade  
Guilherme Marback ob-
serva que:  “É interessante 
notar o papel que a edu-
cação à distância pode ter 
em momentos como esse 

Taxas de juros atrativas 
em financiamentos para 
ampliação, modernização 
e reforma de empreendi-
mentos turísticos foram 
apresentadas aos partici-
pantes do Fórum Estadual 
de Turismo da Bahia no 
dia 8 deste mês,  por re-
presentantes do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB). 
Presidida pelo secretário de 
Turismo, Nelson Pelegrino, 
a reunião aconteceu no 
auditório da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), no 
Centro Administrativo da 
Bahia, em Salvador, com a 
participação de dezenas de 
lideranças do setor.

Os representantes do 
BNB, Soraya Sena e George 
Guimarães de Melo, infor-

BNB fortalece cadeia 
produtiva do turismo

maram a disponibilidade de 
recursos para operar nessa 
linha de crédito, facilitada 
pelo acordo de cooperação 
técnica já celebrado entre 
a Federação Bahiana de 
Hospedagem e Alimenta-
ção (FeBHA) e BNB, com 
intermediação da Secre-
taria de Turismo da Bahia 
(Setur).  O Programa de 
Apoio do Turismo do BNB 
atende agências de turis-
mo, meios de hospedagem, 
transportadoras turísticas, 
organizadoras de eventos, 
restaurantes, cafeterias e si-
milares. A taxa de juros fica 
em 9,5% por ano, quando os 
juros calculados pela taxa 
Selic estão em 14,2%. 

O objetivo do programa 
é integrar e fortalecer a ca-

deia produtiva do turismo, 
possibilitando o aumento da 
oferta de empregos e o apro-
veitamento das potenciali-
dades turísticas da região, 
em bases sustentáveis. O 
Fórum Estadual de Turismo 
da Bahia incluiu palestra da 
professora Tânia Fischer, da 
Escola de Administração 
da Universidade Federal 
da Bahia (Ufba), sobre a 
importância das Instâncias 
de Governança no Turismo. 
Estiveram presentes ao 
fórum a superintendente de 
Serviços Turísticos, Ângela 
Gonçalves, e o superinten-
dente de Investimentos em 
Polos Turísticos, Fernando 
Ferrero, ambos da Setur, 
juntamente com equipe 
técnica.

Único tri campeão invicto do futebol, amador feirense o São Paulo 
F.C. disputou o campeonato baiano de futebol profissional de 1967, 
juntamente com o Vasco local. O tricolor  tinha um excelente elenco 
e só não chegou ao titulo, por detalhes, inclusive os eternos erros de 
arbitragem, mas fez uma campanha belíssima. Para os torcedores do 
time da Kalilandia e os desportistas em geral ai está um a das melhores 
formações do sãopaulino  na campanha profissional:  Quequel, Bacuri,  
Paixão, Willy Mendes, Ciso e Catinga. Laet,  Lula Le Gouthe, Luiz 
Carlos, Ciró e Juarez .  Quequel e Laet já não estão entre nós, mas 
permanecem vivos na memória dos que os viram jogar e tiveram o 
prazer de com eles conviver.

 O São Paulo na era profissional

 A Criativa Unidade 
de Ensino apresentou no 
domingo, 10 de julho, o 
CINE ECO com o Pro-
jeto “EU tenho atitude 
sustentável”, proposta 
inédita, que tem como 
objetivo promover o tema 
SUSTENTABILIDADE 
através da produção de 
documentários e curta 
metragem, tendo como 
protagonistas os seus alu-
nos. Na oportunidade a 
escola reuniu as famílias 
no cinema Orient Cine 
Place, no  Boulervard 
Shopping, para assistir e 
aprender um pouco mais 
sobre o tema. 

Iniciado desde feve-
reiro deste ano, os alunos 
da Criativa Unidade de 
Ensino, desde o maternal 
até o ensino médio desen-
volveram uma serie de ati-
vidades que tinham como 
objetivo ações de atitudes 
sustentáveis. Começando 
por ações simples como 
economia de água, de pa-
pel, a realização de bazar 
ecológicos, panfletagem 
no bairro para desenvolver 
na comunidade  atitudes 
educativas conscientizan-
do as pessoas de como 
cuidar melhor do meio em 
que vive, e prevenir contra 
doenças e vírus que estão 
provocando mortes na 
sociedade como o caso da 

Equipe Gestorada Escola Criativa: Fernanda Rocha, Carlos 
Santos, Viviane  Santos, Ana Luzia Nunes  e  Renata Souza

A Criativa no cinema por um mundo sustentável

proliferação do mosquito  
Aedes Aegypti.

A Escola apostou nes-
se projeto que foi desen-
volvido no Brasil e ofe-
recido a todas as escolas 
que adotam o sistema Uno 
Internacional, como é o 
caso de algumas escolas 
na Colômbia e no México. 
Trata-se de um curso de 
sustentabilidade com o 
foco no desenvolvimento 
de ações e atitudes que 
possam fazer a diferença 
no mundo. Existe a preo-
cupação da escola feiren-
se, em trabalhar o tema 
sustentabilidade, não só 
como mais um conteúdo 
de sala de aula, mais sim 
mobilizar toda a comuni-
dade escolar e a sociedade 
na compreensão de que é 
preciso trabalhar sempre 

para transformar conheci-
mento em atitude.

Este projeto inovador 
ocorreu através de ciclos, 
onde os nossos alunos pu-
deram pesquisar, analisar 
e desenvolver uma rotina 
sustentável, permitindo 
que os mesmos adqui-
rissem bons hábitos e se 
tornassem multiplicadores 
da ideia em suas casas e 
redes sócias, contribuindo 
assim para tornar o mundo 
melhor.

Renata Souza Santos
Especialização em 

Desenho Infantil UEFS
Especialização em 

Metodologia da Língua 
Inglesa e Portuguesa 

PROMINAS
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Mensagem Bíblica

Hoje, 15 de julho de 2016, estamos no segundo semestre do ano, 
na décima quinta semana do Tempo Comum. O próximo domingo 
será o décimo sexto domingo do Tempo Comum.

Entre outras celebrações, o mês de julho é de festa na arqui-
diocese, sendo dedicado a São Joaquim e à nossa padroeira Senhora 
Santana, tradição antiga, mantida pelos fiéis católicos, que esperam 
o novenário da padroeira, com muita expectativa.

Amanhã, muitas paróquias e comunidades em todo o país 
celebram a Festa de Nossa Senhora do Carmo, a bem-aventurada 
Virgem Maria do monte Carmelo, celebrada no dia em que, segundo 
a tradição carmelita tardia, Nossa Senhora, numa visão, entregou 
o escapulário do Carmelo a São Simão Stock. O escapulário, nos 
dias de hoje, é bastante usado pelas pessoas que buscam a proteção 
de Nossa Senhora do Carmo. É um cordão que tem nas pontas as 
imagens de Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração de Jesus. 
As pessoas que o usam no pescoço podem sentir a proteção de Nossa 
Senhora do Carmo no seu dia-a-dia e muitos relatos já foram feitos 
a cerca do seu poder.

Em nossa arquidiocese temos a festa de Nossa Senhora do 
Carmo em comunidades das paróquias Senhor do Bonfim, Santo 
Antônio e Catedral, que  terá missa festiva de encerramento amanhã 
às 20:00 horas. Participe!

FESTA DE SANT’ANA

Seguimos num mês especial 
para nossa arquidiocese, com a festa 
da padroeira Senhora Sant’Ana. No 
último dia 10, aconteceu, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Sant’Ana, 
a Celebração Solene de anúncio dos 
festejos em honra à padroeira da 
nossa cidade. 

No próximo dia 17, será ini-
ciado o novenário com uma carreata 
com a imagem de Senhora Santana 
que vai na procissão, saindo às 18:00 
horas da Igreja dos Capuchinhos e 
passando por volta das 19:00 horas 
na Igreja Senhor dos Passos, onde 
acontecerá a benção dos automóveis; 
chegando na Catedral, passará pela 
porta da misericórdia e a primeira 
noite do novenário será dedicada às 

famílias e aos motoristas. Homenageados: Pastoral Familiar, ECC e 
Cursilho e participação das Paróquias: Santo Antônio(Capuchinhos), 
Imaculada Conceição(Conceição), Irará e Santanópolis. O tema central: 
“Misericordiosos como o Pai a exemplo de Sant’Ana ”,  se estenderá 
até o dia 25, sempre  às  20:00 horas.  Durante o novenário, Celebração 
Eucarística todos os dias, às 17:00 horas, e depois do novenário um 
momento cultural.

A comissão da festa é composta por Dom Zanoni Demettino 
Castro – Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana, Pe. Arivaldo 
Aragão Vitória – Pároco, Pe. José Reinaldo Gomes dos Santos e os 
casais: Carlos Roberto e Márcia Terezinha, Cícero e Deny, Madson e 
Rita Ivonete, Nilton e Lívia, Osvaldo e Celinalva.

Segue, programação da festa de Sant’Ana 2016 :

2ª NOITE – 18/07 - SEGUNDA-FEIRA - DEDICADA ÀS 
CRIANÇAS, AOS ADOLESCENTES, AOS EDUCADORES, 

À OBRA PROMOCIONAL E À COMUNIDADE 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

Homenageados: Catequese, Batismo, Pastoral da Criança, Obra 
Promocional de Santana, Mem de Sá, N. Sra. de Lourdes, Pedra do 
Descanso e Vila Olímpia

Paróquias: N. Sra. das Graças(Cidade Nova), Santo Estevão, 
Antônio Cardoso, Conceição do Jacuípe e Humildes.

3ª NOITE – 19/07 - TERÇA-FEIRA  -  DEDICADA AOS 
TRABALHADORES, AO TERÇO DOS HOMENS E À 
COMUNIDADE NOSSA  SENHORA DO CARMO.
Homenageados: Terço dos Homens, Pastoral Missionária e Centro 

Social Mons. Jessé.
Paróquias:São José Operário(Campo Limpo), Santíssima 

Trindade(Feira X), São José das Itapororocas, São Gonçalo dos Campos 
e Amélia Rodrigues.

4ª NOITE – 20/07 - QUARTA-FEIRA -  
DEDICADA AOS MINISTÉRIOS LEIGOS, À IMPRENSA, 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E À 
COMUNIDADE PIERRE VIGNE.

Homenageados: Pastoral da Escuta, Pascom , RCC, Acolhida e 
site Fé Católica.

Paróquias:Cristo Redentor(Jomafa), N. Sra. de Fátima(Caseb), N. 
Sra. dos Remédios (Ipuaçu), Conceição da Feira e Santa Bárbara.

5ª NOITE – 21/07 - QUINTA-FEIRA  – 54 ANOS DA 
CRIAÇÃO DA DIOCESE DEDICADA À VIDA 

RELIGIOSA, ÀS VOCAÇÕES E À COMUNIDADE 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.

Homenageados: Religiosas, Pastoral Vocacional e Pastorais 
Sociais

Paróquias:Senhor dos Passos, Todos os Santos(Queimadinha), 
Tanquinho e Candeal.

 
6ª NOITE – 22/07 - SEXTA-FEIRA  – DEDICADA AOS 

AVÓS, IDOSOS E À COMUNIDADE 
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Homenageados: Legião de Maria, Mãe Rainha, Apostolado da 
Oração e Pastoral da Pessoa Idosa.

Paróquias:São Francisco de Assis (Gabriela), N. Sra. da Conceição 
Aparecida (Feira IX), Anguera e Bonfim de Feira.

 
7ª NOITE – 23/07 -  SÁBADO - 

DEDICADA AOS JOVENS
Homenageados: Pastoral da Juventude, Caminhada, Esperança Jo-

vem, Crismandos e Crismados, Grupos de Jovens, CJC/TOA e TLC.
Paróquias:São João Paulo II(João Paulo), N. Sra. do Perpétuo 

Socorro (Tomba), Ouriçangas e Água Fria.
 

8ª NOITE – 24/07 -  DOMINGO -  DEDICADA À 
LITURGIA, AOS COROINHAS, AOS MINISTROS 

EXTRAORDINÁRIOS E AOS DIZIMISTAS
07:00h – Santa Missa
08:30h – Batizados
10:00h - Procissão das Crianças em direção a Catedral, passagem 

pela Porta Santa e Santa Missa
20:00h – novenário
Homenageados: Pastoral Litúrgica, Pastoral do Dízimo, Coroi-

nhas, Acólitos, Grupos de Canto, Coro Vozes da Catedral e Ministros 
Extraordinários.

Paróquias: Santa Clara (Panorama), Ipecaetá e Serra Preta.
 

9ª NOITE – 25/07 - SEGUNDA-FEIRA - DEDICADA AOS 
DEVOTOS, AOS SEMINÁRIOS SANTANA MESTRA E 
PROPEDÊUTICO, ÀS COMISSÕES DE SANT’ANA E À 

COMISSÃO DA FESTA 2016.
Homenageados: Seminário Maior Sant’Ana Mestra, Seminário 

Propedêutico Nossa Senhora da Providência, Colaboradores e Amigos de 
Sant’Ana, Comissões passadas de Sant’Ana e Comissão 2016.

Paróquias:Senhor do Bonfim(Cruzeiro), Coração de Maria e Pe-
drão.

 
26/07 - DIA SANTO DA PADROEIRA

 
No dia 26, será encerrada a festa : às 05:00 horas, acordaremos com 

alvorada festiva, e às 07:00 horas acontecerá a Celebração Eucarística. A 
Solene Concelebração Eucarística, presidida pelo nosso arcebispo dom 
Zanoni Demettino Castro, será às 10:00 horas e concelebrada por  Dom 
Orlando Brandes  -  Arcebispo de Londrina , Dom Itamar Vian - Arcebispo 
Emérito) e o Clero . À tarde, às 16:00 horas, a Procissão com diversas 
imagens, percorrendo algumas ruas da cidade. Em seguida, encerramento 
e bênção do Santíssimo Sacramento.

 
 SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA

                
As promessas de Deus se cumpriram muitas vezes em pessoas 

simples que levavam a vida com zelo como é o caso de Joaquim e Ana, 
que contribuíram com a educação de Maria, um dos fatores que a fizeram 
sempre assumir e respeitar a vontade do Pai. Vamos seguir os ensinamentos 
dos pais de Maria e fazer crescer a Igreja em  Feira de Santana . Cele-
bremos com fé este dia de festa. E como diz um dos hinos a Sant’Ana: “ 
Santana, mestra e doce mãe. Da Feira, augusta padroeira, guia zelosa os 
seus destinos, no estrelado do imenso da bandeira ”.

 
DIA DOS AVÓS

 
No dia dedicado a Senhora Sant’Ana e São Joaquim, comemoramos 

o dia dos avós. Para mim dia de saudade, pois Ana Araújo, Manoel Lima, 
Enedina Leal e Manoel Leal já partiram para a casa do Pai, deixaram suas 
histórias e marcas para todos nós. Sempre lembrado com amor por filhos, 
netos e bisnetos. Será dia de alegria para muitas vovós e vovôs que recebe-
rão gestos de carinho dos seus netos e bisnetos. Portanto, não esqueça  deles 
nesse dia! Lembremos também dos que são abandonados ou esquecidos 
por suas famílias nos asilos, praças, ruas da nossa cidade e país.  

Que a Santíssima Trindade, São Joaquim e Senhora Sant’Ana aben-
çoem e iluminem todos os avós!

 
Momentos que aconteceram em Junho e início de Julho...

DOM ZANONI DEMETTINO CASTRO RECEBEU O 
PÁLIO EM ROMA

No último dia 29 de junho, por 
ocasião da Festa de São Pedro e São 
Paulo, o Santo Padre o Papa Francis-
co presidiu à Santa Missa na Basílica 
Vaticana com a entrega do pálio aos 
novos arcebispos metropolitanos 
nomeados durante o ano: foram 25 
Arcebispos os contemplados, entre 
eles quatro brasileiros, além do nosso 
arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro, também  Dom Roque Palos-
chi, de Porto Velho (Rondônia), Dom 

Rodolfo Luís Weber, de Passo Fundo (Rio Grande do Sul) e  Dom Darci 
José Nicioli, C.S.S.R. de Diamantina (Minas Gerais).

Os outros 21 Arcebispos são oriundos de França, Equador, Estados 
Unidos, Antilhas, Itália, Espanha, Bélgica, Turquia, Cuba, México, Po-
lônia, Ilhas Salomão, Mianmar e Benin. A Rádio Vaticano transmitiu a 
cerimônia ao vivo e, no Brasil, também os canais de televisão católicos. 
Depois da celebração, o Papa rezou com os fiéis na Praça a oração ma-
riana do Angelus.

Vale ressaltar que o uso do pálio, que nos primeiros séculos do Cris-
tianismo era exclusivo dos Papas, passou a ser usado pelos Metropolitanos 
a partir do século VI, tradição que perdura até aos nossos dias. O pálio 
é símbolo do serviço e da promoção da comunhão na própria Província 
Eclesiástica e na sua comunhão com a Sé Apostólica.

No dia 30 de junho, o nosso arcebispo visitou a Pontifícia Paróquia 
de Sant’Ana no Vaticano, sendo bem acolhido por Pe. Bruno Silvestrini. 
Ele prestou homenagem e conheceu a realidade da paróquia; também 
esteve em oração diante da imagem de Senhora Santana.

Dom Zanoni foi acompanhado por uma comitiva de Feira de Santana, 
formada pelo Vigário Geral, Mons. José Nery de Almeida, pelo Coor-
denador de Pastoral, Pe. Edimundo Almeida Santos, os padres Gerson 
Figueredo e  Paulo de Tarso e  representantes leigos que participaram 
da solenidade.

Na Arquidiocese de Feira de Santana, a imposição do Pálio será 
realizada no dia 01 de setembro de 2016, pelas mãos do Núncio Apostólico 
do Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, colocando assim em evidência a 
relação do Arcebispo com a Igreja local. Possibilitando maior participação 
dos fiéis, presbíteros e bispos da região pastoral, numa solenidade tão 
significativa para um bispo.

Parabéns, Dom Zanoni Demettino Castro.

BENÇÃO DO MOSTEIRO DAS IRMÃS CLARISSAS

Na manhã do dia 03 de 
julho, aconteceu a benção e a 
abertura do primeiro mosteiro 
de irmãs Clarissas no  Estado 
da Bahia, o Mosteiro Imaculada 
Conceição da Mãe de Deus, lo-
calizado no bairro do Papagaio 
com Celebração Eucaristíca 
presidida pelo arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian, concelebrada 
pelo Pe. Nicásio e os freis Beto 
e Paulo Maria. Com participação 
de religiosas, seminaristas e leigos de diversas paróquias da Arquidiocese 
de Feira de Santana.

Dom Itamar nos falou que as irmãs Clarissas vivem na clausura, 
recolhidas em oração dentro de um mosteiro. Passam o dia rezando, acon-
selhando pessoas e fazendo velas,  hóstias, estolas e outros paramentos 
litúrgicos.  Também salientou que as irmãs foram introduzidas na clausura 
e após as portas do mosteiro se fecharem as visitas ao público estarão 
proibidas. Assim, todos para participarem da benção, tiveram a última 
oportunidade de conhecer o mosteiro por dentro, pois  após a benção, as 
portas foram  fechadas.

A Irmã Ielma relembrou que estão na arquidiocese há sete anos. O 
mosteiro levou quatro para se reconstruído e que elas vivem na pobreza, 
espiritualidade, vida fraterna e vivem a vocação contemplativa e que todos 
que ajudaram na construção estão registrados no mosteiro. Agradeceu a 
Dom Itamar e aos freis Beto e Rubivalter que acreditaram na missão, a 
comissão e a todos que colaboraram.

No final, a Irmã Rosa falou do empenho de todos na construção, 
principalmente Dom Itamar, frei Beto e a comissão de construção e lançou 
a Campanha do Piso incentivando todos a contribuírem com um metro 
de piso e que existem as ordens espirituais e as da terra. Ter um mosterio 
é uma grande graça.

Logo após a Celebração Eucarística aconteceu a abertura da porta e 
uma procissão com as irmãs na área interna até as selas nas quais só elas 
e o arcebispo entraram. Depois elas desceram, falaram com todos, Dom 
Itamar introduziu as setes irmãs na clausura e fechou as portas.

Um belo momento de fé para todos. A inauguração será em breve  
presidida pelo núncio apostólico Dom Giovanni D’Aniello, que representa 
o Papa Francisco no Brasil.

BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DE SANTANA

No último dia 10, pela decima 
vez, saiu as ruas da cidade o Bando 
Anunciador da Festa de Santana, 
sendo uma das mais importantes 
manifestações da cultura popular 
local, tradição extinta há mais de 20 
anos e que reunia milhares de pes-
soas pelas ruas da cidade. O resgate 

desta antiga festa do patrimônio sócio-cultural da comunidade local foi 
realizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, através do 
CUCA tendo agora o apoio do SESC e outras entidades.

Participaram do evento grupos de mascarados e travestidos, além 
dos bandos dos bairros Chácara São Cosme, Olhos D’Água, Coronel 
José Pinto, Feira X, Baraúnas, entre outros. O bando percorreu a Rua 
Conselheiro Franco (antiga Rua Direita), passando pela Igreja dos Re-
médios, seguindo para avenida Senhor dos Passos,  praça da Bandeira, 
rua Marechal Deodoro, Beco do Mocó, praça da Matriz, encerrando o 
cortejo no Cuca – Centro Universitário de Cultura e Arte. A comuni-
dade acompanha o cortejo cantando e dançando ao som das paródias e 
marchinhas com muita animação.

Acompanhei nos últimos nove anos e vale à pena recordar momen-
tos vividos por nossos antepassados, na preparação da festa de Senhora 
Sant’Anna. Recordando também os momentos da Lavagem da Igreja, 
quando as baianas traziam água em jarras na cabeça e lavavam a frente 
da igreja, além da Levagem da Lenha, quando as jarras eram trocadas 
por feixes de lenha, sendo acendida na chegada uma fogueira.

Parabéns à equipe do CUCA,  que organiza o evento que a cada 
ano atrai mais pessoas para um momento de alegria.

COMUNIDADE SHALOM E SUELY FAÇANHA

A Comunidade Católica Shalom cele-
brou 34 anos de fundação no último dia 09   e, 
comemorou este grande júbilo, a Obra Shalom 
de Feira de Santana com um pocket show com 
Suely Façanha,  consagrada da Comunidade 
Católica Shalom e, há 20 anos, tem o palco 
como terra de missão.

O show em formato acústico relembrou 
os grandes sucessos da cantora. Que tem seu 
nome e voz por trás das canções “Com Tua 
Mão”, “És o sentido” e “Inflamador de Al-
mas”.  Já são oito cds lançados pelas Edições 
Shalom e, para 2016, a expectativa é de um 
novo trabalho.

O Pocket show aconteceu no dia 09, na 
CDL - Câmera de Dirigentes Lojistas e após a apresentação musical, aconte-
ceu um coquetel de confraternização e Suely Façanha disse estar muito feliz 
em retornar à Feira de Santana e parabenizou a Comunidade Shalom.

“ O Senhor dará o trono de seu pai, o rei Davi,”. 
 Salmo 131.

MOMENTOS...
A CJC/TOA animou, no último dia 08, a Festa em Homenagem 

a Nossa Senhora Rainha da Paz, na paróquia Nossa Senhora Apareci-
da – Feira IX. No dia 10, , animou Celebração Eucarística na Capela 
Nossa Senhora de Lourdes, realizou reunião prepartória do 35° TOA, 
no dia 13, animaram o novenário de Nossa Senhora do Carmo, na 
comunidade do Fim de linha, paróquia do Senhor do Bonfim e no 
dia 23 serão homenageadeos no novenário de Senhora Sant’Ana 
e no dia 26, na procissão, acompanharão a imagem da Imaculada 
Menina, juntamente com os integrantes do Centro Social Monsenhor 
Jessé Torres. O 35º TOA -  Treinamento de Oração e Ação, será no 
período de 09 a 11 de setembro, no Papagaio. Faça sua inscrição. 
Informações no site www.fecatolica.com.br. / O portal Fé Católica, 
que completa 9 anos de cobertura das principais atividades da nossa 
arquidiocese,  do qual faço parte juntamente com Robson Miranda 
e toda equipe será homenageado  durante o novenário de Senhora 
Sant’Ana na noite da imprensa no dia 20. Parabéns!/  Foi realizado 
até o dia 07, o Tríduo em louvor ao Bem-Aventurado Pierre Vigne, na 
capela dedicada a ele no bairro Jardim Acácia, tendo como tema: “ A 
exemplo do Pe. Vigne, deixemo-nos amar por Deus como Igreja da 
isericórdia e da partilha”. No último dia 08, aconteceu o encerramento 
com Missa Festiva, celebrada pelo Pe. Arivaldo Aragão. Tendo à 
frente da comissão  a Irmã Rosa Aparecida./ Aconteceu, até o dia 09, 
o novenário em louvor a Nossa Senhora Rainha da Paz – na Expansão 
da Feira IX, na comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida 
, tendo como tema central: “ Jesus, filho de Maria fonte inesgotável 
de Paz e Misericórdia”. No dia 10, dia festivo aconteceu a Procissão 
seguida de Celebração Eucarística  presidida Pe. Gilmar Assis. Na 
organização, o Conselho Comunitário da Comunidade. / Acontece o 
VESTIBULAR 2016.2 da Faculdade Católica de Feira de Santana  
para os cursos de: Administração - Teologia – Filosofia, autorizados 
pelo MEC, com  provas agendadas de 18 a 22 de julho. Informe-se e 
inscreva-se http://www.vestibular-catolicadefeira.com.br. / Aconteceu 
o 18º Força Jovem, em Candeal. Com presença alegre e numerosa 
dos jovens da Foranias 3 e 4. O  tema foi  “Juventude, Vem, calça 
as sandálias, assume a missão”./ Aconteceu a Vigilia de Adoração 
Ao Santíssimo Sacramento, no dia 01 de julho,  com Frei Dom, na 
paróquia Nossa Senhora de Fátima./ No último dia 03 de julho, na 
paróquia Santíssima Trindade aconteceu Celebração Eucarística, onde 
o pároco pe. Claúdio Cobalchini se despediu, agradecendo a todos e 
seguiu em missão para o Amazonas. Em seu lugar, o arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian empossou o novo pároco o Pe. Ronildo Pinto da 
França, que é natural de Manuas, sacerdote há 15 anos, e que vem para 
nova missão na nossa arquidiocese. Seja bem vindo!/ Também nos 
dias  03 e 10, na Celebração Eucarística, na paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, se despediram da nossa arquidiocese os freis  Paulo Maria 
e Dom que segue em missão para Roma.Deus os ilumine sempre./  
Aconteceu, no período de 01 a 03  de julho, o Retiro de férias – Arena, 
na Comunidade Regina Pacis./ As Irmãs do Cenáculo da Caridade 
realizaram, no dia 01, a Festa da Preciosíssimo Sangue, na Capela 
Nossa Senhora Aparecida./ Aconteceu, no período de 03 a 09 de 
julho, a Escola Bíblico Catequética, da regional NE 3, no Papagaio./
Nos dias 13 e 14 de agosto, acontece o Hosana Feira, na Quadra de 
Esportes do ECASSA, com participação de Dom Zanni Demettino 
Castro, Pe. Gilmar Assis, Ana Lúcia, Gabrielle, Sanchotene, Emanuel  
Stênio e Banda Decensus. Realização Grupo de Amigos Canção 
Nova. Participe!/Acontece, no dia 06 de agosto, às 18:00 horas, no 
Prime Music, o Evangeliza  Feira com a participação dos Ministérios 
Adoração e Vida, Irmãos do Coração e São Miguel Aranjo. Promoção 
da Paróquia São Francisco de Assis. Adquira logo o seu ingresso 
nas paróquias de nossa arquidiocese e nos balcões do Fé Católica e 
Shopping Boulevard. Acesse o site www.fecatolica.com.br e fique por 
dentro das notícias da nossa arquidiocese./ As noites estão mais frias e 
o jornalista Oydema Ferreira, realiza a Campanha do Agasalho, para 
aquecer os nossos irmãos, que passam frio em nossa cidade e também 
a Campanha “Momento de Vida lhe dá Vida neste Inverno” em prol 
do Centro Social Monsenhor Jessé Torres.  Colabore! 

Parabéns pra você... 06 – Antônia Serra, 09  –Profa. Ana 
Angélica Verge , Emerson Rosa, minha sobrinha Thaís Maria Lima Leal 
Lisboa e Pe. Osmar Coppi, 11 – Dileane Santos e  Pe. Raimundo Ornelas, 
13 - Pe. José Carlos Lima, 17 - Ana Paula Freitas, 18 - José Ronaldo de 
Carvalho e Rose Leal, 19 - Romulo Margotti , 20- Pe.Antônio Elias Cedraz 
e Mons. Luiz Rodrigues, 26 - Ana Maria Leal, Anete Marinho, Pe. João 
Eudes de Jesus e Júlio Magalhães, 27 –Pe.Pedro Jr, 28 – Pe. Luiz Ângelo 
Plazza e 30 - Janete Santana.

Saudades eternas... Bento dos Santos Leal, que partiu para 
casa do Pai, último dia 06.
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PROVISORIAMENTE

VARIEDADES - 05 

Aniversariantes: Hoje – Washington Almeida, Lete 
Simões e Thays Costa, dia 16  – Ana Lúcia Carvalho Martins, 
Pedro Bahia, Geórgia Pitombo Vieira e Pedro Mascarenhas 
Lima Júnior,  dia 17 – João Marcelo Azevedo Gomes, Eldízia 
Franco, Vitalmiro Cunha,  Wilson Carvalho Miranda, Sílvia 
Mascarenhas, Luci Silva, Cláudio Jenner Moura Bezerra, Ilka 
Barros, Glauco Wanderley e Pablo Roberto, dia 18 – José Ro-
naldo de Carvalho, Edna Brandão Meireles, Luzanídia Franco, 
Rose Leal e Cristina Moeris Luna, dia 19 – Mariela Pitombo 
Vieira, Regina Sant’Anna, José Joaquim Lopes de Brito Filho e  
Maurício Peixoto de Castro,  dia 20 – Beatriz Lisboa Pereira, e  
dia 21 – Arleny Marques Porto, Moaryr Mansur de Carvalho, 
Reyzinho Bacelar e Maria Celeste Alencar. 

Prefeito José Ronaldo de Carvalho é o aniversariante da 
segunda-feira (18), com direito a programação de 

comemorações durante todo o dia.
Feira Mundial de Artesanato

Até o dia 31 de julho o público de Feira de Santana pode 
visitar gratuitamente a Expoarte - Feira Mundial de Artesa-
nato. Com preços a partir de R$5 (cinco reais), a feira fica no 
Boulevard Shopping, na praça de eventos. 

A Expoarte já está no seu terceiro ano e reúne expositores 
de diversas partes do Brasil e do mundo. A novidade nesta 
edição é a presença dos vasos de Murano, da famosa ilha 
italiana de mesmo nome, além dos doces do Rio Grande do 
Sul, que contém 50% menos açúcar.

Durante o mês de julho o público ainda poderá conferir 
os stands com peças típicas de Senegal, decoração e moda 
da Índia, bijuterias e pedras de Minas Gerais, castanhas do 
Rio Grande do Norte, além de iguarias da culinária do Rio 
Grande do Sul. 

A Expoarte fica aberta ao público de segunda a sábado, 
das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 11 às 21 horas. Os 
stands aceitam a maior parte dos cartões de débito e crédito.

Casarão dos Olhos D’agua
Foram entregues na terça-feira (12) ao  Governo 

Municipal as chaves do denominado Casarão dos Olhos 
D’agua. Considerada por historiadores a residência que 
deu origem a Feira Santana, a propriedade deverá sediar 
um Memorial Municipal do Vaqueiro.  

A moradia, dizem os pesquisadores sobre a história 
da cidade, pertenceu a Domingos Barbosa de Araújo e 
Ana Brandoa, que teriam sido os primeiros moradores 
locais. A Prefeitura passa a ser responsável pelo imóvel, 
por concessão da sua proprietária, a Fundação Pedra. 
Dirigentes da Fundação fizeram a entrega das chaves ao 
representante do governo, Antônio Carlos Borges Júnior, 
secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Eco-
nômico. O encontro ocorreu no próprio casarão. 

 O presidente da Fundação,  Alfredo Pedra, espera 
que a casa seja recuperada e possa ser utilizada como 
instrumento de preservação da memória de Feira de 
Santana.O secretário Antônio Carlos Borges Júnior,  ar-
ticulador da concessão do imóvel ao Município,  diz que 
a luta agora será pela realização de uma ampla reforma 
na estrutura da residência,  que se encontra bastante de-
teriorada. E também será feito um trabalho de busca do 
acervo que futuramente fará parte do Memorial Municipal 
do Vaqueiro, a ser implantado no local.

Secretário Municipal de Convênios e Gestão Ozeny Mora-
es que foi bastante felicitado pela troca de idade no dia 6.

O renomado advogado Vitalmiro Cunha, atual ouvidor 
geral da OAB-Bahia, que recebe parabéns pela troca de 

idade no domingo (17). Na foto com o Presidente da 
Seccional Bahia Luiz Viana Queiroz.

Aprendendo com Cris Poli
Com o tema: A Arte de Educar com Amor e Limites, 

será no dia 13 de agosto, às 19h30min.,  no Auditório da 
Igreja Avivamento Bíblico, localizada na A. Senhor dos 
Passos, n.º 26, a tão esperada palestra da apresentadora do 
Super Nanny - Aprendendo com Cris Poli. 

Ingresso individual no valor de R$ 60,00 e para 
grupos a partir de 10 pessoas no valor de R$ 45,00 cada 
pessoa, à venda na Central Mix. Informações nos telefo-
nes: (75) 99266.1853 e 98209.1598. 

Escritora Conceição Carvalho no concorrido coquetel de lan-
çamento do seu livro de poesias intitulado “O Tempo não é de 

Sabão”, dia 12 no Museu de Arte Contemporânea  - MAC.
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Posse na ACB
Tomou posse na Academia de Cultura da Bahia (ACB) 

o artista plástico Antonio Carvalho de Novaes (na foto com a 
esposa Tatiana), em solenidade que ocorreu no dia 17 de junho, 
na Capela da Faculdade Dois de Julho, em Salvador-BA.

O artista plástico já expôs na Holanda e ultimamente 
tem elaborado telas para a mostra “Recortes de Feira de 
Santana”, que acontecerá na Galeria de Arte Carlo Bar-

bosa, no Centro Uni-
versitário de Cultura 
e Arte - CUCA, com 
tema voltado à cidade 
de Feira de Santana, 
seus principais prédios 
históricos, monumentos 
e igrejas. O vernissage 
será no dia 19 de agosto, 
próximo, e as obras fi-
carão expostas até 16 de 
setembro de 2016.

A força vem do centro
André Navarro

As eleições municipais já aque-
cem as turbinas em Feira de Santana. 
Comandado pelo gestor José Ronaldo 
de Carvalho (DEM), o município repre-
senta uma potência econômica, social e 
política no interior baiano, podendo 
funcionar por diversas vezes como 
um trampolim político para as de-
mais esferas estadual e federal.

Já tido como pré-candidato 
à reeleição (pela segunda vez), 
José Ronaldo acaba de anunciar 
Colbert Martins para ocupar a vaga de vice-prefeito 
nesta próxima candidatura, cargo hoje ocupado por 
Luciano Ribeiro, ambos do PMDB.

A indicação demonstra a força histórica do PMDB 
na conjuntura política brasileira, sendo hoje um partido/
ferramenta que se molda à realidade política e social, 
tendo um corpo de filiados mais flexível, sem um es-
tatuto partidário de ideologia consistente, funcionando 
como partido de centro-esquerda.

O PMDB baiano, ao longo de décadas, se mostrou 
mais próximo ao DEM e PSDB, tendo raramente que-
brado esta relação. O diálogo entre o PMDB feirense 
e o DEM (antigo PFL) sempre se mostrou mais amplo, 
sendo o PT, dirigido por Zé Neto, mais fechado quanto 
a apoios externos, tendo aberto exceções após a eleição 
do presidente Lula e, posteriormente, Jaques Wagner.

No cenário feirense, a oposição clássica de esquer-
da ainda ser vê perdida em sua relação de prefeituráveis. 
Zé Neto se demonstra desgastado ao cargo, fruto de 
uma falta de renovação partidária. Jhonatas, candida-
to do PSOL, exerce o papel da renovação política da 
esquerda feirense, mas não avança além da retórica 
universitária de debate e crítica social, sendo talvez um 
bom nome para ocupar vaga no legislativo municipal, 
que tanto precisa se renovar e aumentar o nível dos 
debates (talvez assim corram menos chances de uma 
nova piada nacional).

Colbert Martins é o reflexo do diálogo sadio do 
PMDB baiano com as esferas públicas, municipal, 
estadual e federal. Após Michel Temer assumir o posto 
de presidente interino, o partido ganhou força desco-
munal e passou a dar as cartas. Os irmãos Vieira Lima 
ganharam projeção nacional com o impeachment, e 
Colbert, ex-deputado federal, garante um diálogo fixo 
com Brasília.
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Na Sociedade o mineiro romântico  Sandro Araújo virou 
mais uma pagina no calendário da vida no dia 13 com 
muita festa. Sandro é um profissional respeitado pela 

qualidade e dedicação ao trabalho. Parabéns Sandro e que 
a data se repita muitas e muitas vezes!

Dia 8, quem trocou de idade foi Ubirandy Carvalho San-
tana, gestor da  Embasa em Riachão do Jacuípe onde re-
aliza excelente trabalho à frente do escritório da empresa, 
o que é reconhecido pela comunidade regional. Operoso 
e  dedicado, Ubirandy foi alvo de muitas homenagens por 
parte de familiares e amigos, dentre  os quais estão os que 

fazem a FN e lhe desejam longa vida com saúde, paz e 
muito sucesso!

Querido pelos colegas, competente e dedicado o técnico 
de som da Radio Sociedade, Irineu Santos, o DC Who, 

trocou de idade no dia 3 deste mês.  De uma simplicidade 
marcante, ele não quis festa, mas merecidamente recebeu 
muitos abraços de congratulações. Parabéns, longa vida e 

sucesso para você Irineu DC Who!

Nossa leitora Marlene Maria Santos Vieira, na foto com a 
filha Morgana Vieira  trocou de idade na terça-feira - dia 
12 -, e foi festivamente abraçada por familiares e amigos. 
Parabéns da FN para  dona Marlene e que a data se re-

produzam muitas vezes com saúde, paz e felicidade.

Dia 9, sábado, em Jundiaí, São Paulo foi a comemoração 
dos quatro anos de idade da  super Luany Porto, filha 

do casal  Aendy e Rodrigo. A  encantadora e inteligente  
Luany é neta do nosso colega Zadir Porto. Foi uma bonita 
festa, com bela decoração, atrações e a presença de fami-
liares do casal, amigos e colegas da aniversariante. Muita 

luz, saúde, sucesso e felicidade para você Luany!

O escritor, filósofo, compositor, contabilista e estudante 
de direito Zé Ário trocou de idade na terça-feira e recebeu 
merecidas homenagens de familiares e amigos. Em breve 

Zé Àrio estará lançando algumas obras literárias. 
Parabéns e longa vida com saúde.

Domingo dia 9 foi o natalício de Gilson Oliveira, apaixo-
nado torcedor do Bahia recebeu abraços de familiares e de 

Jailton, Jamile e demais amigos da JN Contabilidade.

      Ai está o belo casal Rodrigo Miguel, que aniversariou 
no dia 1ºdeste mês, e Arleny Porto, que troca de idade  no 
dia 22. Para ambos, votos demuitas felicidades e que essa 
união se perpetue com amor e compreensão. A jornalista 

Arleny e filha do nosso colega Zadir Porto. 
Nossas sudações! 

No dia 1º deste mês foi o natalício da senhora Tereza Tei-
xeira, a tia querida que todos queriam ter: alegre, brinca-
lhona, acolhedora, conselheira e  sempre preocupada com 
a família “uma tia daquelas”. Dona Tereza foi homenage-
ada pelo esposo Marcos, filha Jamily e todos seus familia-

res em um dia muito divertido na chácara da família.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

Às vezes  ser prudente  no transito custa caro. Ao trafegar na BR 324, 
sentido Feira/Salvador nesta segunda feira (11),nas imediações (antes)  da  
praça de pedágio de Amélia Rodrigues, o nosso  telefone celular tocou. Parei o 
carro no acostamento, atendi a ligação telefônica  e nesse ínterim passava uma 
viatura da Policia Rodoviária Federal  que   parou  a uns quinhentos metros 
após. Ao terminar a ligação telefônica  reiniciei  a viagem  e   quando estava 
próximo da viatura um dos  policiais (o agente de prenome Ivangil)  sinalizou 
para que eu parasse o nosso carro e assim   fizemos. Fomos abordados  pelo 
referido  policial (Ivangil) que de forma educada  me perguntou: Porque o 
senhor estava parado no acostamento?

Respondi: O meu telefone celular tocou e eu   parei no acostamento 
para atender a ligação. O policial: “Quando  vemos algum veiculo parado 
no acostamento   desperta  a nossa atenção”.Em ato contínuo pediu meus 
documentos(Habilitação e CRV); conferidos  estavam corretos. Entretanto  
o policial olhou para a placa traseira do nosso veiculo  e disse: “Sua placa 
não está bem legível  e  por isso o  vou lavrar a ocorrência; o CRV fica 
retido   e o senhor tem cinco dias para reavivar   os números da placa, além 
de perder 07(sete) pontos na carteira de habilitação  e   multa  por infração 
gravíssima”.

Nada mais  a fazer  a não ser  nos conformar com os rigores  da lei  
pelo  fato da placa do nosso carro  não estar muito legível aos olhos do po-
licial. No entanto, aos olhos dos  radares  eles enxergam até  no  ambiente 
de “breu total”.

Resumo da Opera: Se eu tivesse sido imprudente, não parando  no 
acostamento para atender ao telefone celular  e falando ao telefone  dirigindo 
na BR 3214, provavelmente eu  não seria parado, não seria multado e nem 
perderia sete pontos na habilitação.Mesmo com  a  autuação, que a meu ver 
foi rigorosa ao extremo, continuarei   com nossos programas de Rádio (Bom 
Dia Feira-Princesa FM) e Linha Direta com o Povo (Rádio Sociedade de 
Feira) elogiando a Policia Rodoviária Federal  pela educação com que trata  
os  condutores.

Um detalhe: Só me identifiquei depois de autuado e multado para dizer 
ao policial (Ivangil)  que apesar do rigor excessivo comigo, nós continuare-
mos  em nossos programas de rádio e nas emissoras  da RBR ( Rede Baiana 
de Rádio) a  fazer continuadamente  campanhas gratuitas, orientando os 
motoristas(como agora) para usarem o farol baixo  aceso durante o dia,não 
falem ao  telefone e  respeitem  as regras de trânsito e os policiais  rodoviá-
rios federais.Outro detalhe: Eu estava a caminho do Fórum Ruy Barbosa,na 
qualidade de advogado,  para defender os direitos do parente de um policial 
rodoviário federal aposentado.

Quanto à leitura das placas  dos veículos: Muito cuidado, porque os 
olhos dos  policiais são  mais aguçados do que os olhos eletrônicos  dos  
radares  nas rodovias.

Mais aguçados do que os olhos 
eletrônicos dos radares

Gilmário Brandão, o famoso Sargento Goiabinha, braço 
direito da DBC empresa de Dilson Barbosa, que trocou 
de idade onteontem na foto ao lado do filho João Pedro. 
Parbéns para Gilmário, competente titular das áreas de 

administração e contabilidade. 

No dia de São João - 24 de junho -, foi grande a festa no 
Sitio dos Oliveiras, estrada de Matinha, na comemoração 
de mais uma data natalícia do jovem João Henrique, filho 
do desportista Gilberto Oliveira. Parabéns vida longa com 

saúde, paz e felicidade  para João Henrique.
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Aniversários 
Será que teremos aquela bela comemoração em 

dose dupla, que emocionava gregos e troianos (leia-se 
ronaldistas e tarcisistas). Apenas quatro dias separam 
os dois fenômenos. Será que vão continuar essa infantil 
divisão? O ontem (14) a festa de Tarcísio, segunda (18) 
é a festa de José Ronaldo. Em algumas oportunidades os 
dois chegaram a dividir o bolo enquanto alguns correli-
gionários chegavam aos prantos, extasiados, e havia até 
quem pensasse em fazer um filme em Super 8.

 Não sei por que esses senhores não se juntam no-
vamente. Na verdade Tarcizio está para José Ronaldo 
como o fósforo está para a bomba, ou vice versa. “Se 
você tocar em mim vai explodir tudo!”. Vide uma recen-
te charge de Borega. Em tempo: no pré-lançamento da 
campanha para vareador de Tom, onde os dois grandes 
líderes políticos estavam, Tarcizio foi enfático ao dizer: 
“O que está dando certo não pode mudar.”, evidente-
mente que falando do governo de José Ronaldo, e este 
sobre o ex-prefeito também não alisou: “Tem trabalhado 
muito pela saúde, um homem de bem”.  A essa altura 
tudo isso nos remete a saudosa Marinês com o seu tão 
cantado  forró: “eu sou o estopim da bomba....”

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

Drª France França Pedra
CRF 1906

Turnê Junina
Depois de abrilhantar com sua banda”Nação Forrozeira 

“ afesta dos santos juninos,que aconteceu no Instituto Femi-
nino da Bahia,em 18 de junho,o cantor e compositor Carlos 
Pitta,alongou sua turnê junina para a Chapada Diamantina 
onde cidades como Mucugê e Lençoís,puderam assistir e 
participar do show “No Balanço do Forró”, no qual o artista 
desfila um reportório baseado nos seus maiores sucessos 
como  “Cometa Mambembe (Carlos Pitta/Edmundo Carôso 
),Coração SaltibancoBrilho da Cor, Anjo Querubim (Petrú-
cio Amorim ),Adeus Mariana (Pedro Raimundo ), a outros 
hits de Raul Seixas,Luiz Gonzaga,Dominguinhos,Gilberto 
Gil,Zé Ramalho. No sábado dia 25 de junho, Carlos Pitta 
e sua banda foram atração do Largo do Pelourinho,onde 
uma multidão dançou o melhor do forró pé de serra ao 
som do artista.

Dentro da Programação do São Pedro em Irecê, Carlos 
Pitta foi uma das atrações no dia 2 deste mês, dividindo o palco 
com Fabio Jr.Assim sendo o artista cumpriu mais uma trajetória 
na sua carreira como faz hámais de 3O anos  animando  os 
festejos juninos no nordeste do Brasil. O cantor, compositor e 
babalorixá  Carlos 
Pita foi esperado 
domingo  com ex-
pectativa no Ban-
do Anunciador   da 
Festa de Santana, 
mas ninguém o 
viu lá.  Será que 
ele não foi ou fi-
cou, com alguns 
outros, escondido 
nas transversais 
darua Conselheiro 
Franco?

Água
Enquanto Itabuna está vivendo uma 

crise hídrica em Feira de Santana a água 
brota de norte a sul, de leste a oeste, Na ave-
nida Ayrton Sena, que nunca deveria ter este 
nome, o desperdício continua.  Concluíram 
as obras da avenida, pavimentaram, planta-
ram algumas mudas de arvores,  iluminaram 
, tudo bem, mas a água continua jorrando. 
São milhares de litros de água todos os dias. 
É o que se pode chamar de um crime con-
tra a comunidade que deixa de aproveitar 
esse manancial enquanto em tantos outros 
lugares o povo caminha quilômetros para 
obter um pouco de água nem sempre de 
qualidade desejada.  Ainda bem que Feira 
é abençoada por Senhora Santana, porque 
pelos gestores é bem diferente!

Getúlio Vargas
Pobre avenida Getúlio Vargas, 

sempre que há uma intervenção do 
governo municipal - coincidentemente 
do atual prefeito -, a mais bela avenida 
da cidade sofre um sério desfalque. 
Primeiro foi o busto de Getúlio Vargas 
que foi retirado do local onde seria 
uma fonte luminosa “o buraco de Chi-
co Pinto” com foi chamado na época 
e onde “estariam guardadas as armas 
dos revolucionários ( só se fossem os 
estilingues de Sinval, Adilson Simas, 
Humberto Mascarenhas e outros ca-
nhotos de então).

 O busto do “pai do trabalhador 
brasileiro “ desapareceu e só depois de 
uma luta ferrenha de Fotogo&Grafia 
reapareceu e um lugar inadequado e 
de costas para a cidade. Pior é que no novo busto, construído por “encomenda”  obra artística não corresponde ao  original. O 
ex-presidente da República aparece a sorridente “com os dentes abertos”,quando no verdadeiro busto ele aparecia sério.

 Agora é o caso da retirada do “esqueleto” de Maria Quitéria nossa grande heroína. Tememos que  ela reapareça também 
em  local inadequado e, que sabe, vestida de short e calçando tênis um modelito das Olímpiadas. Em Tempo: vale lembrar que o 
Espaço Marcos Morais que nunca teve atenção do poder público agora foi literalmente para o ESPAÇO com as obra do BRT.

Bebês podem tomar suco?
Após a introdução da alimentação complementar aos 

6 meses, muitas pessoas pensam logo em acrescentar os 
sucos de fruta na dieta das crianças. 

O que muitos não sabem, é que os sucos, inclusive 
os sucos da fruta, mesmo sem adição de açúcar são 
muito mais calóricos do que oferecer a fruta in natura 
para os nossos bebês. Isso pelos seguintes motivos: para 
fazer um copo de suco de laranja, por exemplo, você 
usa de duas a três laranjas, sendo que se o pequeno for 
ingerir a fruta conseguirá ingerir uma ou meia laranja. 
Trata-se portanto de um teor menor de frutose. Outro 
motivo é que se perde muitas fibras e vitaminas quando 
se despreza parte da fruta para se produzir o suco, e se 
perde o estímulo à mastigação que a criança exercita no 
consumo da fruta in natura. 

Portanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria reco-
menda que se evite o uso do suco de frutas em crianças. 
Não está proibido, mas se deve observar que ele, muitas 
vezes, substitui a água ou até uma refeição. Desse modo, 
evitamos a obesidade infantil e estimulamos o desenvol-
vimento da mastigação dos pequenos, além do contato 
com as frutas, o que construirá um hábito alimentar 
saudável que se manterá por toda a vida. 

Outra necessidade urgente é tentar eliminar os sucos 
de caixa e os refrigerantes da dieta das crianças. Se pos-
sível, nunca os ofereça às crianças. São riquíssimos em 
açúcar, reduzem o apetite das crianças, os tornam mais 
seletivos para alimentos salgados, e atrapalham muito 
na alimentação diária. 

Portando, vamos levantar a bandeira da ingestão da 
fruta in natura: mais saúde para seu pequeno. Uma boa 
herança para toda a vida!

Dra. Dayanna Leal
Médica

CRM-BA 23.757

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Rua Barão de Cotegipe, 964 – Centro sala 215 – Feira de Santana 

- BahiaCNPJ: 03.890.215/0001-13 - Fone (75) 3623-1515

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL

A Comissão Executiva Municipal do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB, do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, na 
forma do seu Estatuto Partidário e Legislação Eleitoral vigente, em especial a 
Resolução TSE nº 23.455/2015, CONVOCA os Membros Titulares e Suplentes 
do Diretório Municipal, os Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral 
no Município, os Delegados Titulares e Suplentes eleitos pela Convenção 
Municipal e os Membros do Diretório Estadual com domicílio no Município, a 
comparecerem na CONVENÇÃO MUNICIPAL, a ser realizada no dia 25 de 
julho de 2016, das 16 às 20 horas, no endereço Aria Hall, localizado na Avenida 
Presidente Dutra, nº 1.223, na Cidade de Feira de Santana – Bahia, com a 
seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Deliberação sobre coligações partidárias (discussão, aprovação e 
nome(s) da (s) COLIGAÇÃO;

2. Escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito; 
3. Escolha de candidatos a Vereador; 
4. Sorteio dos respectivos números de candidatos a Vereador; 
5. Análise e aprovação das propostas que serão defendidas pelo can-

didato a Prefeito; 
6. Outros assuntos correlatos. 

Feira de Santana, 13 de julho de 2016.

Dr. Colbert Martins da Silva Filho 
Presidente da Comissão Executiva Municipal do PMDB
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A INSTITUIÇÃO QUE MAIS INVESTE
EM SUA EMPREGABILIDADE:

A INSTITUIÇÃO QUE OFERECE MAIS:

�� Nova disciplina focada na sua carreira
›› Currículo reconhecido em todo o País
›› Núcleo de Empregabilidade e Carreiras com palestras, orientação,
    atendimento e seminários de coaching de carreira

�� Professores, mestres e doutores com experiência de mercado
�� Um dos maiores e mais sólidos grupos educacionais do Brasil
�� Projetos sociais e atividades voltadas  
    à comunidade e ao meio ambiente
�� Transformação e crescimento também pelo esporte

Campeão olímpico de vôlei

GIBA

PARA A NASSAU
SEU CURSO

TRANSFIRA
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08 - VARIEDADES

o que acontece quando 
você engole um chiclete?

Fique tranquilo, apesar 
de os ácidos e as enzimas não 
serem capazes de dissolver a 
borracha, o mesmo acontece 
com outras coisas que você 
engole, como a maioria das 
sementes. Porém, nem o chi-
clete mais grudento é imune 
aos movimentos peristálticos 
do intestino: o que sobrou 
da goma de mascar irá se 
juntar ao resto que não foi 
aproveitado pelo corpo e será 
descartado na privada.

Moral da história: a 
ameaça de que o chiclete fica-
ria durante anos em seu corpo 
não passava de uma tentativa 
de seus pais para você ter uma 
alimentação mais saudável.

Uma comitiva formada por ministros e prefeitos 
senegaleses estará em Feira de Santana na próxima 
sexta-feira, 15. Eles visitarão o Paço Municipal as 
15h30. No roteiro também estão incluidas visitações 
a outros equipamentos públicos, como: Hospital da 
Mulher, Casa de Acolhimento Raul Freire, Centro de 
Referencia da Mulher, Centro Municipal de Referencia 
a Anemia Falciforme, e Universidade Estadual de Feira 
de Santana.

O intercâmbio visa estreitar as relações bilaterais 
politicas e institucionais de mutua cooperação entre 
os países africanos, estado da Bahia e o município 
de Feira de Santana. A cidade é pioneira em instituir 
uma década voltada para povos afrodescendentes em 
consonância com a Década Internacional dos Povos 
Afrodescendentes proclamada pela Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas e o com o Decreto 
Estadual Nº 16.320 de 21 de setembro de 2015 que 
Institui a Década Estadual dos Povos Afrodescendentes 
no Estado da Bahia. 

**

Representantes do Fundo das Nações Unidas para 
a Infância conheceram as ações promovidas pelo Go-
verno Municipal em defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes em Feira de Santana. As intervenções foram 
apresentadas, na manhã desta terça-feira, 12, durante o II 
Fórum Comunitário Selo Unicef – Município Aprovado, 
realizado no Centro Cultural maestro Miro (CCMM).

Durante o fórum foi apresentado à comunidade os 
avanços do Plano de Ação atingidos no I Fórum Comuni-
tário, realizado em 15 de agosto de 2014. Também opor-
tunidade de compartilhar e divulgar as Ações Estratégicas 
de Políticas Públicas e Participação Social que colocam 
Feira de Santana em condição de destaque no cenário 
nacional e na disputa pela conquista da Certificação do 
Selo Unicef.

O evento foi aberto às 8h30min, com a exposição 
das ações desenvolvidas pelas secretarias municipais. A 
Secretaria de Desenvolvimento Social apresentou ações 
associadas ao direito a ser prioridade nas políticas públi-
cas, enquanto a Secretaria de Educação mostrou ações 
ligadas ao direito a aprender.

Enquanto isso a Secretaria de Saúde apresentou ações 
voltadas ao direito de proteger-se e  ser protegido do HIV/
Aids. Já a Secretaria de Prevenção à Violência e Promo-
ção dos Direitos Humanos expões ações voltadas para o 

Fórum Comunitário revela ações 
positivas em prol da criança

direito a crescer sem violência e, por fim, a Secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer destacou ações do direito 
de brincar, praticar esporte e se divertir.

Um dos quatro observadores do Unicef na cidade, 
o oficial de comunicação Bruno Viecili explicou sobre a 
existência de metodologia a ser seguida pelo Município 
na disputa pela Certificação do Selo Unicef, voltadas 
para a redução da desigualdade e ações que garantam 
o direito à saúde, diversão, educação e outros.

Esta é a última etapa para o Selo, sendo que a partir 
de agosto o Unicef avalia os documentos apresentados 
para atingir a pontuação necessária. O resultado deve 

sair entre o fim de novem-
bro e início de dezembro 
e representa  o reconhe-
cimento às boas práticas 
em defesa de ações contra 
a violência e a favor dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Social, 
Ildes Ferreira, o Município 
vem avançando bastante 
desde 2013, quando esta 
edição do Selo foi lançada. 
Ele observou que na Bahia 
atualmente só 10 muni-
cípios estão concorrendo 
à certificação, sendo que 
Feira de Santana é a única 
cidade de grande porte.

Comitiva de ministros e prefeitos 
senegaleses visita Feira de Santana hoje

O Governo Municipal de Feira de Santana apresentou, 
no dia 12, o conjunto de ações que buscam soluções para os 
resíduos sólidos. A iniciativa foi promovida através da 2ª 
Audiência Pública do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PMGIRS), promovida no auditório da 
Associação Comercial e Empresarial, no bairro Kalilândia.

O plano é considerado um dos mais importantes instru-
mentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele leva 
em consideração as dimensões política, econômica, ambien-
tal, cultural e social, com controle social e sob premissa do 
desenvolvimento sustentável.

O plano foi apresentado pelo consultor Daniel Tha, da 
Envex Engenharia e Consultoria, ao revelar que em Feira de 
Santana é produzido por dia 1,07 kg de resíduos sólidos por 
habitante. Informou ainda que são em média 638 toneladas 
de resíduos diariamente, recolhidas através de 23 caminhões 
compactadores.

Daniel Tha destacou ainda as etapas do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a elaboração do 
diagnóstico, a elaboração das proposições de melhoria, as 
sugestões de programas, a elaboração do Projeto de Minuta 
de Lei Municipal de Resíduos Sólidos e a Audiência Pública 
de Validação Popular do Plano.

Governo apresenta Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos

Secom/PMFSSecom/PMFS


