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AGUARDADA A VISITA DA PRESIDENTA DILMA

Quase uma aventura para  alpinistas andar 
nas calçadas de Feira de Santana. Buracos, 
crateras, aclives, declives, rampas  sem se 
falar em barracas, totens ,orelhões e outros 
obstáculos. Mas há também, pontos de lixo 
que contribuem para dificultar a vida dos 
pedestres. Interessante é que na década de 40, 
do século passado,  a Prefeitura demonstrava 
muito cuidado com os passeios da cidade, o que 
não ocorre agora! VARIEDADES. Pagina 7.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“Agressões 
em nome 

da lei” 
VARIEDADES . 
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“Padre” Rudy Rossi 
na novela Velho Chico.
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Aventuras nas calçadas da princesa

O abastecimento  de  
água pela EMBASA so-
frerá interrupção hoje, na 
região norte de Feira de 
Santana, para possibilitar 
o entroncamento de três 
novos trechos de redes que 
fazem parte da implanta-
ção do Centro de Reser-
vação Norte, que ampliará 
a oferta de água e assegu-
rará maior regularidade 
ao abastecimento naquela 

Região Norte da cidade fica sem água hoje
parte da cidade. A interrup-
ção, conforme a empresa, 
nos bairros: Gabriela, Asa 
Branca, Campo Limpo, 
Pedra Ferrada, Campo do 
Gado Novo, parte de Ba-
raúnas e Sobradinho    será 
a partir das 5 horas , com 
previsão de retomada no 
final da tarde de hoje.

Devido à necessidade 
do uso de maquinário de 
grande porte, como retro 

escavadeiras o trânsito na 
rua Monsenhor Moisés do 
Couto será parcialmente 
desviado. Os motoristas 
devem ficar atentos. A 
Embasa recomenda que 
os moradores dos bairros 
afetados façam a utili-
zação racional da água 
armazenada nos reserva-
tórios domiciliares até a 
completa normalização do 
fornecimento.

Já começou o Festival 
Roda de Boteco em Feira 
de Santana que irá até o 
dia 2 de abril, movimen-
tando 26 estabelecimen-
tos para a satisfação dos 
frequentadores que irão 
selecionar os melhores, 
mediante os critérios do 
certame realizado pela 
Ecos Eventos e o Sindi-

Roda de Botecos já começou
cato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Simila-
res. O certame surgiu 
no Espirito Santo há 11 
anos e tem sido sucesso 
por onde passa, ressalta 
Carlos Alberto, um dos 
realizadores ao lado de 
Getúlio Andrade. 
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Domingo de 
Ramos e 

Festa de São José.
RELIGIÃO.
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A presidenta Dilma 
Rousseff tem visita 
programada para 

Feira de Santana hoje, com 
previsão de chegar às 10 horas, 
indo  diretamente para o bairro 
Conceição, onde inaugurará 
o Residencial Alto do Rosário 
(1.116 unidades) e o Residen-
cial Parque dos Coqueiros (540 
unidades) no bairro Asa Bran-
ca, totalizando  mais  1.656 
unidades habitacionais para 
a população de menor poder 
aquisitivo do município.  O 
governador Rui Costa e o de-
putado estadual Zé Neto, líder 

do governo na Assembleia Le-
gislativa da Bahia, devem, fazer 
parte da comitiva governamen-
tal, ao lado de outras lideranças 
do Partido dos Trabalhadores. 
Feira de Santana é uma das 
cidades brasileiras mais bem 
contempladas pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida, O 
deputado feirense, Zé Neto, tem 
se empenhado na luta por mais 
residenciais desse programa 
federal  em Feira de Santana e 
região, com isso contribuindo 
para a concretização do sonho 
da casa própria para milhares 
de famílias.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

RAMOS DA ALEGRIA
A Semana Santa começa com o Domingo de 

Ramos. Jesus entra em Jerusalém. A multidão dos 
discípulos acompanha-O em festa, os mantos são 
estendidos diante d’Ele. Fala-se dos prodígios que 
realizou e ergue-se um grito de louvor: ”Bendito  o  
que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória 
nas alturas” (Lc 19,38).

MULTIDÃO, festa, louvor, bênção e paz. Respi-
ra-se um clima de alegria. Jesus despertou esperanças 
no coração, especialmente das pessoas humildes, 
simples, pobres, doentes, abandonadas, pessoas que 
não contam aos olhos do mundo. Soube compreender 
as misérias humanas, mostrou o rosto misericordioso 
de Deus e inclinou-Se para curar o corpo e alma.

ASSIM é Jesus. Assim é o seu coração,  que vê  
nossas enfermidades e nossos pecados. Grande é o 
amor de Jesus! Entra em Jerusalém com este amor 
que acolhe a todos. É um espetáculo lindo: cheio de 
luz, de alegria, de festa e de esperança. Jesus entra 
em Jerusalém sendo aclamado por uma multidão de 
seguidores e admiradores. Símbolos de vida, esperan-
ça e paz, os ramos verdes são abençoados e levados 
em alegre procissão, revivendo a entrada de Jesus 
em Jerusalém, onde iria dar sua vida para salvação 
da humanidade.

NO PRÓXIMO domingo, também nós vamos 
agitar ramos. Vamos  acolher Jesus. Manifestar a 
alegria de O sentir perto de nós, presente em nós e 
no nosso meio,  como farol luminoso da nossa vida. 
Jesus desceu para caminhar conosco como nosso 
amigo, como nosso irmão.  Ele nos ilumina ao longo 
do caminho da vida. 

O TEMA apresentado no Domingo de Ramos é 
a alegria! Nunca sejamos homens e mulheres tristes. 
Um cristão não  pode ser triste! Nunca nos deixemos 
invadir pelo desânimo! A nossa alegria não nasce de 
nós; nasce do fato de sabermos que, com Jesus, nunca 
estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, 
mesmo quando o caminho da vida nos oferece sofri-
mentos que parecem insuperáveis. Sabemos que Ele 
nos acompanha e nos carrega aos seus ombros: aqui 
está a nossa alegria.

ALEGRIA é a palavra insistente que brota do 
falar e do ser do Papa Francisco. Diz  o Papa: “Há 
cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quares-
ma sem Páscoa. Tem sempre cara de quaresma”. Com 
alegria, vamos participar, neste domingo, da Procissão 
de Ramos. Vamos acolher Jesus com ramos verdes. 
Vamos segui-Lo todos os dias sendo testemunhas 
alegres de sua Ressurreição. 

No Brasil, ao longo de 
décadas acompanhamos 
exaustivamente na mídia 
as propagandas de gover-
no e partidos políticos, 
sobre novas leis, projetos e 
ações governamentais que 
alardeiam nossos avanços 
sociais, comparando-os 
com nações mais desenvol-
vidas e que dia-a-dia não 
são claramente perceptíveis 
pelas pessoas.  Será que 
não passam apenas de pro-
paganda para formar opi-
nião? E se realmente forem 
ações efetivas, porque não 
funcionam? Neste artigo, 
quero deter-me à questão 
da crescente violência e 
mortes, que são divulgadas 
diariamente e que vão tor-
nando as estatísticas cada 
vez maiores.

Em 22 de dezembro 
de 2003, entrou em vigor 
o ESTATUTO DO DE-
SARMAMENTO, uma 
lei federal que proíbe o 
porte de armas por civis. 
Assim, quase treze anos 
após promulgado, o Brasil 
continua entre os países 
mais violentos do mundo, 
com uma ocorrência diá-
ria de homicídios e assal-
tos que chegam a índices 
inadmissíveis. Ou seja, 
levantamento realizado em 
2015 pela Universidade de 
Cambridge (Inglaterra), 
mostra que no Brasil onde 
é proibido comprar, guardar 
ou portar, morre mais pes-
soas por armas de fogo, que 
em países onde a compra 
e porte de armas de fogo 
é legalmente permitido ou 
encontram-se em estado de 
guerra.

Outro fenômeno in-
teressante, é que antes a 
pobreza de grande parte da 
população, era a desculpa 
dos especialistas e políticos 
para os altos índices de vio-
lência e criminalidade. Es-
tamos vivenciando uma si-

Uma violência cada vez maior...

tuação incomum: há menos 
pobres e mais crimes. Com 
estes dados, unidos às notí-
cias veiculadas diariamente 
pela imprensa, instaurou-se 
uma insegurança geral. Es-
tamos trancados em nossas 
casas e trabalhos, atrás de 
grades e cercas elétricas, 
carros blindados e com nos-
sas vidas em risco, quando 
circulamos no trânsito ou 
andamos pelas ruas, na es-
perança de retornarmos em 
paz para nossas famílias.

Levan tamen to  do 
Mapa da Violência 2015 
mostra que 42.416 pessoas 
morreram em 2012 vítimas 
de armas de fogo no Brasil, 
o que equivale a 116 mortos 
por dia. Deste total, 94,5% 
foram mortes por homicí-
dio. Os dados fazem parte 
do estudo “Mortes Mata-
das por Armas de Fogo”, 
divulgado pela Unesco. 
Também, segundo dados 
da Secretaria-Geral da Pre-

sidência da República, “de 
2002 a 2012, a região Su-
deste teve queda de 39,8% 
na taxa de mortes por ar-
mas de fogo, enquanto, no 
mesmo período, as demais 
regiões tiveram aumento: 
Norte (135,7%); Nordeste 
(89,1%); Sul (34,6%) e 
Centro-Oeste (44,9%)”.

Não sou especialista 
no assunto, porém pre-
ocupado como todas as 
pessoas, avalio as estatís-
ticas e notícias de maneira 
crítica, a fim de encontrar 
uma resposta para tão ab-
surdo fenômeno, porém 
não encontro. Concluo com 
uma questão para reflexão: 
Nos últimos anos, o Brasil 
conquistou significativos 
avanços nos indicadores 
socioeconômicos, reduziu 
a pobreza absoluta, a taxa 
de analfabetismo dimi-
nuiu, o acesso à educação 
básica melhorou, o acesso 
da juventude mais pobre à 

universidade foi ampliado, 
a desigualdade na distribui-
ção da renda nacional caiu, 
a informalidade no mer-
cado de trabalho também 
diminuiu, dentre outros 
avanços socioeconômicos. 
Qual será agora a explica-
ção, para uma sociedade 
que reduz a exclusão social 
e proíbe a compra e porte 
de armas de fogo, sofrer 
de maneira cada vez mais 
intensa com o aumento da 
violência e mortes?

A distribuição da meren-
da escolar na rede municipal 
de ensino pelo governo local 
voltou a ser reivindicada 
pelo vereador Alberto Nery 
(PT). Na  tribuna da Câmara 
Municipal, ele apresentou a 
denúncia da APLB de que 
as escolas municipais não 
receberam os alimentos. 
“É um absurdo que a essa 
altura as escolas municipais 
estejam sem merenda. Não 
há justificativa. A verba fe-
deral destinada para esse fim 
não atrasa. Mas o governo 
municipal está prejudicando 
mais uma vez o andamento 
do aprendizado dos estudan-
tes”, relatou o líder petista na 
Câmara. 

Reiterou Nery que a jus-
tificativa apresentada pelo lí-
der do governo, de que houve 

Vereador critica a falta de merenda escolar

problemas com a licitação, 
é um atestado de incompe-
tência da gestão municipal. 
“Quem opera a máquina pú-
blica conhece, ou pelo menos 
deveria conhecer, os trâmites 
e os prazos para  realizar uma 
licitação. Portanto, ela deve 
ser feita em tempo hábil, com 
prazo adequado para que a 
merenda já esteja disponível 
no primeiro dia de aula. Aqui 

o governo ainda teve mais 
19 dias para solucionar a 
questão, tendo em vista a 
greve dos professores e nem 
assim conseguiu. O prefeito 
não tem compromisso com a 
Educação nem com a comu-
nidade feirense”, enfatizou. 

Alberto Nery também 
dirigiu críticas ao veto do 
Poder Executivo 002/16, 
votado na sessão do dia 14. 
Ressaltou  que o projeto não 
apenas anula outro aprovado 
anteriormente, por unanimi-
dade, pelos mesmos verea-
dores, como impede a trans-
parência dos investimentos 
das verbas públicas. “Nem 
todo mundo tem acesso aos 
meios eletrônicos, por isso 
a divulgação desses recur-
sos em jornais impressos é 
fundamental para que todos 

tenham conhecimento das 
ações do governo”,  desta-
cou Nery que emitiu voto 
contrario. Outro projeto de 
autoria do Poder Executivo 
que cria um programa de ne-
gociação de débitos, também 
foi alvo de questionamento 
do líder da oposição. “Se-
gundo o projeto, débitos de 
qualquer natureza poderão 
ser negociados com a pre-
feitura. E o que fazer com 
as multas provenientes de 
crimes ambientais? Existem 
muitos deles inclusive que 
são crimes inafiançáveis. A 
prefeitura irá passar por cima 
da legislação para garantir 
o recurso? Não concordo 
com isso”, disse o vereador 
e presidente da Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara, 
Alberto Nery.
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CUIDADORA DE IDOSOS 
Com larga experiência e referência. 

Fazer contato através do telefone (75) 9 9123-1625.

 A prefeitura, através do 
Programa de  Aquisição de 
Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA) mais uma 
vez vai contemplar famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social residentes no 
bairro Campo Limpo, que 
estão cadastradas na Asso-
ciação Odungê. A garantia 
foi dada durante reunião do 
dia  11, na sede provisória da 
entidade, na rua Senai  127, 
que contou com uma pales-
tra do secretário municipal 
de Agricultura, Wellington 
Andrade. “Atendemos um 
convite de Lourdes Santa-
na que preside a entidade 
e viemos trazer essa boa 
notícia para as famílias que 
se encontram em situação 
de vulnerabilidade alimen-
tar neste bairro”, disse o 
Andrade.

  Em todo o município 
serão beneficiadas cerca  

A distribuição de mu-
das de umbu gigante conti-
nua sendo feita pelo gover-
no  municipal  beneficiando 
pequenos produtores rurais 
de Feira de Santana. No dia 
12 deste mês  a    Secretaria  
de Agricultura e Recursos 
Hídricos e Desenvolvimen-
to  Rural seguiu a progra-
mação traçada e promoveu 
a entrega de mudas de umbu 
gigante, a agricultores do 
povoado Sítio do Meio, no 
distrito de Jaguara. O pre-
feito Ronaldo de Carvalho 
acompanhou o ato realizado 
na associação de moradores 
da localidade.

As doações das mudas 
e de arame farpado já fo-
ram feitas nos distritos de 
Tiquaruçu e Mantiba.  Nas 
próximas semanas a progra-
mação será  movimentada 
chegando aos agricultores 
de Bonfim de Feira e Maria 
Quitéria. Essas localidades 
estão situadas no semiá-

Através de ofício, en-
tregue pessoalmente ao 
governador Rui Costa, 
quando de sua  vinda a 
Feira de Santana, para a 
inauguração do sistema de 
abastecimento de água no  

Mudas de umbu gigante para 
moradores do Sitio do Meio

rido, onde o fruto melhor 
se adapta como observa 
o secretario Wellington 
Andrade que considera a 
distribuição das mudas um  
momento de  fortalecimento 
da cultura frutífera no muni-
cípio. “É uma oportunidade 
para que  o morador da zona  
rural  tenha uma nova fonte 
de renda, uma vez que, da-
qui a alguns anos poderão 
com o fruto, que é generoso, 
produzir doces, compotas e 
polpa de fruta e isso resultar 
em melhoria econômica” 
observa.  

Marília Oliveira, uma 
das 60  agricultoras ca-
dastradas no povoado de 
Sitio do Meio, agradeceu 
a iniciativa do Governo 
Municipal e reconheceu a 
possibilidade de ter uma 
fonte de renda a partir do 
umbu gigante. “Isso é mui-
to espero em breve poder  
colher os umbus” disse. 
Durante a visita feita pelo 

prefeito Ronaldo de Car-
valho, alguns  moradores 
da localidade apresentaram  
solicitações  como a possi-
bilidade de fazer  uma co-
zinha comunitária no prédio 
desativado da Escola Mu-
nicipal Philadelfio Pereira 
de Almeida, que foi cedido 
para a associação através de 
acordo de comodato.

 Um engenheiro da 
Prefeitura fará o estudo 
técnico para identificar as 
necessidades. Os moradores 
do local se comprometeram 
em formar um mutirão para 
ajudar a realizar a obra. Ou-
tra demanda apresentada foi 
a construção de uma passa-
gem molhada, onde há um 
pontilhão, para evitar que 
em períodos chuvosos o ria-
cho transborde obstruindo a 
estrada. O  secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Urbano, José Pinheiro este-
ve no local acompanhando 
o prefeito.

Alimentos para cadastrados no Odungê 
de 85 organizações as-
sistenciais, a exemplo de 
abrigos de idosos como o 
Lar do Irmão Velho, Apae, 
Centros de Recuperação 
de Drogados, Associações 
Comunitárias, além dos 
centros de referência Cras 
e Creas. O Programa que 
promove o benefício é co-
ordenado através da Secre-
taria de Trabalho, Turismo 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (Settdec) e conta 
com o apoio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedeso) e Seagri, assegura 
uma alimentação saudá-
vel a famílias vulneráveis, 
mas vai além do aspecto 
nutricional da população, 
pois também estimula o 
homem do campo a pro-
duzir mais.

  “A prefeitura esta-
beleceu a remuneração ao 
pequeno produtor rural 

com base na prática de 
preços superiores aos de 
mercado. Isso tem gerado 
um crescimento significa-
tivo nos números do pro-
grama”, explica Andrade. 
Em 2015 o PAA ampliou 
em 66% o número de pe-
quenos produtores rurais 
beneficiados, passando de 
300 para 500 os fornecedo-
res de alimentos. A lista de 
produtos comercializados 
pelo pequeno produtor no 
Programa de Aquisição de 
Alimentos tem cerca de 20 
itens e inclui desde feijão 
e arroz, hortaliças, batata 
doce, aipim e abóbora, 
frutas, ovos caipira e se-
quilhos. A previsão é que o 
programa movimente este 
ano recursos da ordem de 
três milhões e quinhentos 
mil reais, fortalecendo as-
sim a economia do municí-
pio como um todo.

Pedido de Tonhe Branco é 
atendido pelo governador

distrito de Ipuaçú, no dia 8 
de fevereiro, o vereador To-
nhe Branco (PSC),solicitou 
a pavimentação da estra-
da do Boiadeiro,que liga 
os bairros do Limoeiro e 
Aviário,uma antiga reivin-

dicação dos moradores 
daquelas localidades.

De acordo com o vere-
ador, Rui Costa já atendeu 
seu pedido e enviou o Ofí-
cio 00353/SEPAR, à Se-
cretaria de Infraestrutura, 
para a realização da obra. 
Satisfeito  com a aten-
ção do governador, Tonhe 
Branco, que já conseguiu 
a pavimentação da Rua 
Olney São Paulo, através 
do prefeito José Ronaldo 
de Carvalho, aguarda, a 
realização dessa obra por 
parte do Governo do Es-
tado, que “  beneficio dos 
moradores do Limoeiro/
Aviário e facilitar  o tráfe-
go de veículos,que é muito 
intenso naquela estrada” 
diz o vereador.´

As cidades de Cachoeira 
e Santo Amaro comemo-
raram domingo dia 13 de 
março 179 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva e para parabeniza-las 
o deputado estadual Carlos 
Geilson (PSDB) apresentou 
moções de congratulação na 
Assembleia Legislativa da 
Bahia. Integrante do Recôn-
cavo Baiano, Cachoeira é 
conhecida pelo patrimônio 
histórico brasileiro como 
Cidade Heroica. Em 1971, 
ela recebeu o título de Ci-
dade Monumento Nacional, 

Deputado parabeniza 
municipios históricos

concedido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN). 
Tais denominações são mais 
do que justas. O município 
tem significado histórico 
na trajetória do Brasil, pois 
foi dele que partiram as tro-
pas comandadas pela brava 
Maria Quitéria, tornando o 
estado e o país livres do do-
mínio português, ressaltou o 
deputado.

O município de Santo 
Amaro, que também faz par-
te do Recôncavo Baiano, tem 
uma efervescência cultural 

de grande significado. Seja  
através do samba de roda, 
expressão da sua cultura po-
pular, ou através dos irmãos 
Caetano Veloso e Maria Be-
thânia, seus filhos ilustres, a 
cultura santo-amarense está 
sempre em destaque, sendo 
ela construída ao longo da 
história local. “Parabenizo 
a população destes impor-
tantes municípios, que tanto 
nos orgulhou e nos orgulha 
ao longo desses anos. Desejo 
prosperidade e desenvolvi-
mento para todos os muníci-
pes”, ressaltou  Geilson.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica

Hoje, 18 de março de 
2016, estamos na Quinta 
Semana da Quaresma, no 
próximo domingo, inicia-
remos a Semana Santa, 
conhecida como a semana 
maior e nela reviveremos os 
últimos dias de Jesus Cristo, 
além de participarmos das 
celebrações da sua Paixão, 
Morte e Ressurreição, 
importantes para o crescimento da nossa fé. Ela é iniciada com 
o Domingo de Ramos e Paixão do Senhor, celebrado com a 
Procissão de Ramos, na qual os fiéis levam seus ramos, recor-
dando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um 
jumentinho e sendo aclamado por todos. Na nossa arquidiocese, 
acontece tradicionalmente, sendo que as paróquias da cidade 
saem em procissão com os ramos nas mãos e se encontram na 
praça Pe. Ovídio, onde, às 08:30 horas, o nosso arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro e os presbíteros se reunirão com os 
fiéis para esta celebração. 

Neste dia, acontece em todo país o Dia da Coleta Ecumênica 
Nacional da Solidariedade. Todos devem levar os seus envelopes 
recebidos previamente nas celebrações da Quaresma, em todo 
o Brasil, nas Celebrações Eucarísticas, realizando o seu gesto 
concreto. Os recursos serão destinados para projetos de formação, 
articulação, promoção, defesa da vida e de direitos das crianças, 
mulheres e idosos. Caso você prefira, faça sua contribuição por 
depósito bancário no Bradesco: Agencia 0484 –7 Conta Corrente 
4188-2 CNBB.

Não deixe de participar da Celebração de Ramos que marca 
o início da Semana Santa e participe da programação da Semana 
Santa em sua comunidade ou paróquia, pois cada uma tem os seus 
momentos específicos.

A Paróquia Catedral Metropolitana de Senhora Santana 
divulga esse ano através dos padres Arivaldo Aragão e José 
Reinaldo Santos a programação dos atos litúrgicos da Semana 
Santa, que sempre conta com grande participação de fiéis. A 
programação é a seguinte: 
19/03 – 16:00 h - Véspera de Ramos – Celebração de Ramos para 
as Crianças - Procissão do Centro Paroquial até a Catedral.
20/03 – 08:00 h – Bênção dos Ramos na Catedral
08:30 h - Solenidade de Ramos – Praça Pe. Ovídio. Missas: às 
17:00 h e 19:00h.
21/03 - 20:00 h - Celebração Penitencial para os homens.
22/03 - 20:00 h -  Celebração Penitencial para as mulheres.
23/03 - 19:30 h – Procissão do Encontro – saída da Imagem de 
Nossa Senhora das Dores com a Paróquia da Catedral do Colégio 
Pe. Ovídio e a Imagem do Senhor dos Passos com a Paróquia 
Senhor dos Passos da Igreja Senhor dos Passos. Encerrando diante 
da Porta Santa com o Canto do Senhor Deus .
24/03 - 08:30 h – Concelebração Eucarística do Crisma – Ca-
tedral Metropolitana de Senhora Santana.

Na próxima semana, o final da programação da Quinta-
feira Santa e dias seguintes, mas cada um deve participar na sua 
comunidade ou paróquia.

PAIXÃO E MORTE DE CRISTO
O Grupo Teatral Renascer de Feira de Santana, que evan-

geliza através da arte, foi fundado em 01 de janeiro de 1987 e, 
durante 29 anos de existência, sempre buscou fazer da arte um 
meio de despertar nas pessoas a consciência cidadã, elemento 
indispensável na formação do ser humano.

De acordo coma fundadora e coordenadora do grupo Isa 
Miranda Cruz atualmente o grupo é formado por 57 atores 
e 133 figurantes, incluindo alunos de colégios particulares e 
públicos, comunidade católica (TLC, PJ, pastoral familiar) e 
representantes de todas as paróquias da Forania 1- Senhora 
Santana.

De hoje a domingo, o Grupo Teatral Renascer de Feira de 
Santana encenará mais uma vez a Paixão e Morte de Cristo, um 
espetáculo baseado nos princípios do Evangelho e no desejo 
de dar conhecimento aos jovens sobre palavra de Deus de um 
modo mais eficaz.  O espetáculo acontecerá às 18:00 horas, 
no Parque de Exposição João Martins da Silva, em Feira de 
Santana. Com participação: 18 – Ministério Canção Nova 
com participação de Laércio Oliveira; 19 - Ministérios Akua 
Viva e 20 - Ministério Irmão do Coração. O ingresso será um 
quilo de alimento não perecível. Vale lembrar que os ônibus 
sairão do Terminal Central, no espaço praça de alimentação 
e estacionamento seguro.

Conversando com o ator e diretor do espetáculo Fábio 
Bittencourt Figuerêdo, que vive Jesus Cristo, ele disse que o 
ritmo dos ensaios estão intensos, desde o mês de janeiro, já 
que para esse ano  novas cenas e outras foram modificadas, o 
figurino dos principais personagens foi modificado e também 
um novo cenário será utilizado para dar mais vida ao espe-
táculo. Além de Feira de Santana, nos apresentaremos nas 
cidades de Candeias, Santo Antonio de Jesus e São Francisco 
do Conde.

Entre as passagens que emocionam o público, podemos 

MOMENTOS...

A CJC/TOA, no domingo, participarão da Missa do Do-
mingo de Ramos pela manhã e a tarde animarão na Capela 
Nossa Senhora de Lourdes, às 18:00 horas. No dia 21 de 
abril, celebrarão os 38 anos de caminhada da C.J.C. de San-
tana na Arquidiocese de Feira de Santana, com Celebração 
Eucarística em Ação de Graças,  na Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana, às 17:00 horas. Participe!/ No próximo 
dia 25, lembramos com saudade  do querido e inesquecível 
Monsenhor Renato de Andrade Galvão, que há 21 anos 
da partiu para a Casa do Pai./Participe da programação 
da Semana Santa em sua comunidade ou paróquia. Você 
pode também acompanhar a programação nas emissoras 
de rádio em todo país e nas locais com a participação do 
nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, entre elas 
Rádio Povo, São Gonçalo, Sociedade de Feira de Santana e  
Subaé. Também nas Redes Católicas : Aparecida, Canção 
Nova, Rede Vida e Século 21 - Associação do Senhor Jesus. 
Acompanhe também os momentos da Semana Santas nos 
telejornais locais Bahia Meio Dia e BA TV da TV Subaé – 
Rede Bahia – Rede Globo de Televisão e TV Aratu – SBT 
( Sistema  Brasileiro de Televisão). / Acontece de hoje até 
o sábado de aleluia,  o espetáculo “A Paixão de Cristo em 
Nova Jerusalém”, na Fazenda Nova, em Pernambuco, que 
atrai cerca de 70 mil pessoas. Este ano, o papel de Jesus 
Cristo será vivido pela segunda vez pelo ator Igor Rickli 
que contracenará com os atores, alguns globais entre eles: 
Fiuk ( João ), Bianca Rinaldi ( Maria), Caroline Correa ( 
Madalena) , Antônio Calloni ( Herodes),  Odilon Wagner 
( Pilatos) , José Barbosa( Judas) e Ricardo Mourão ( Cai-
fás). Ao todo são 50 atores e cerca de 400 figurantes. O 
espetáculo tem a direção artística de Carlos Reis e Lúcio 
Lombardi, coordenação geral de Robinson Pacheco e já foi 
visto por mais de 3 milhões de pessoas. A cidade-teatro, 
onde é realizada a Paixão, foi idealizada e construída pelo 
jornalista e produtor cultural Plínio Pacheco. De nossa ci-
dade, muitas excursões participarão. Eu já assisti três vezes 
e participei uma vez como figurante. Vale a pena assistir. / 
Acesse www.fecatolica.com.br e acompanhe a programação 
da Semana Santa.

Parabéns prá você... 09/03 - Lina Santana, hoje 
- Allan Wagner Oliveira e Profª Lindinalva Cedraz, 
amanhã  – Flávio Kauan de Jesus, 20  - Antônio Carlos 
Borges, Gerusa Teles, Gil Mário Menezes e Rafael 
Borges, 21 - Manoel Salomão, 22 - Jezebel Azevêdo , 
Lia Bernardes, Marizia Costa do Valle e Irmã Vigília, 
23 - Isadora Bacelar, Liberato Verissimo dos Santos  e 
Luiz Carlos Santos, 24 - Benjamim Oliveira e  Marta 
Franklin, 25 -  Ana Beatriz Pereira ,  Manoel Lopes  , 
Philipe Silveira e meu sobrinho Thiago José Leal Lis-
boa, 26 - Pe. Antônio Elias e Gislândia Agapito,  27 - 
Robson Miranda, 28  - Everton Oliveira, 29 – Bejamin 
Figuerêdo , Iasmin Nunes, Pe. Luiz Carlos Cerqueira 
e Juliana Batista e 30 – Maria Eduarda Queiroz.     

“ Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonastes?”. 

Salmo 21.

destacar: o Batismo de Jesus, a tentação no deserto, o Sermão 
da Montanha, a Última Ceia, agonia no horto, a prisão de Jesus, 
a tentação, desespero e suicídio de Judas, Jesus perante Pilatos, 
a Flagelação, a crucificação, morte e a ressurreição e  ascensão. 
Reviver esse acontecimento é maravilhoso, afinal, trata-se da 
história do maior de todos os personagens: Jesus Cristo. 

Já assisti diversas vezes e afirmo que vale a pena. Entre 
outros no apoio a coluna Momento de Vida – Jornal Folha do 
Norte e site Fé católica. Acesse o site www.grupoteatralrenas-
cer.com.br e saiba mais.

FESTA DE SÃO JOSÉ

Amanhã, mais uma vez acontecerá 
a centenária procissão de São José, sain-
do da Capela Nossa Senhora de Lourdes, 
no Colégio Pe. Ovídio, por volta das 05 
horas da manhã, com destino à Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana, onde 
será celebrada uma missa, que contará 
com a presença de centenas de fiéis.

São José assumiu a missão de 
acompanhar e proteger sua esposa, Ma-
ria, e o filho de Deus, Jesus, do qual era pai adotivo. Homem 
justo e fiel, que Deus pôs como guarda da casa. Padroeiro 
universal da Igreja, protetor da Família de Nazaré e de todas 
as famílias, é também modelo de operário. Na zona rural, se 
espera as chuvas e, segundo a tradição popular, o dia de São 
José é dia de plantar milho, para comer no São João e, sem as 
chuvas, essa prática será retardada.

Em todo o país, muitas novenas e festas acontecem lou-
vando a São José. Em nossa arquidiocese, destacamos a do 
Papagaio, comunidade São José (paróquia Nossa Senhora de 
Fátima), a de Barra de Água Fria, Ouriçangas, a do distrito de 
Humildes, a de Mata do Capim (São Gonçalo dos Campos) e 
a do Ponto de Serra Preta.

O novenário do distrito de São José das Itapororocas se 
estenderá até o dia 18; com o tema: “ Jesus é o Rosto da Mi-
sericórdia do Pai”, no dia 19, missa de encerramento, às 19:00 
horas, com a presença do arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, seguida de procissão luminosa pelas ruas do distrito.A 
frente dos festejos o Pe. Antônio Ferreira de Almeida Jr.
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 Há 10 anos, o armarinho 
Duas Irmãs, de propriedade 
de Valdomiro Silva, funciona 
na Rua Manoel Vitorino, 
no município de São Felix, 
no Recôncavo Baiano. Na 
manhã do dia 14  o pequeno 
empreendimento ganhou um 
novo vizinho, com a inaugu-
ração do posto do Programa 
de Microcrédito do Estado 
da Bahia (CrediBahia), que 
atende justamente microem-
preendedores . “Já ouvi falar 
do programa, pretendo ser 
um dos primeiros a visitar o 
posto, e quem sabe, adquirir 
um empréstimo”, planeja 
Valdomiro. Presente na inau-
guração, secretário do Traba-
lho e Renda, Álvaro Gomes, 
afirmou “que em momentos 
de escassez dos postos de 
emprego formal, o micro-
crédito é uma importante 
ferramenta para estimular o 
empreendedorismo”. 

Criado em 2002, o pro-
grama beneficiou mais de 
87 mil empreendedores, 
com um investimento de R$ 
344 milhões. O programa é 
resultado de uma parceria 
entre a Secretaria do Tra-
balho, Emprego, Renda e 

Na terça-feira, dia 
22 de março  será co-
memorado  O Dia Mun-
dial da Água,  criado 
pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
no dia 22 de março de 
1992 e que a  cada ano  
é destinado a discussão 
sobre os diversos temas 
relacionadas a este im-
portante bem natural 
Mas porque a ONU 
se preocupou com a 
água se sabemos que 
dois terços do planeta 
Terra é formado por 
este precioso líquido? 
A razão é que pouca 
quantidade, cerca  de 
0,008 %, do total da 
água do nosso planeta 
é potável (própria para 
o consumo). E como se 
sabe, grande parte das 
fontes dessa água (rios, 
lagos e represas) esta 
sendo contaminada, 
poluída e degradada 
pela ação predatória do 
homem.

 Esta situação é 
preocupante, pois po-
derá faltar, num futuro 
próximo, água para 
o consumo de gran-
de parte da população 
mundial. Pensando 
nisso, foi instituído o 
Dia Mundial da Água, 
cujo objetivo principal 
é criar um momento 
de reflexão, análise, 

Surgido ha quase 
seis anos o Consórcio 
Público de Desenvol-
vimento Sustentável 
Portal do Sertão, au-
tarquia municipalista 
que reúne 14 municí-
pios da microrregião 
de Feira de Santana, 
atua em prol do de-
senvolvimento terri-
torial, com foco no 
desenvolvimento ru-
ral sustentável a partir 
do fortalecimento  do 
agricultor familiar. 
São  consorciados: 
Água Fria, Anguera, 
Amélia Rodrigues, 
Antônio Cardoso, 
Coração de Maria, 
Conceição do Jacu-
ípe, Conceição da 
Feira, Santa Bárbara, 
Santo Estevão, San-
tanópolis, Irará, Ipe-
caetá, Teodoro Sam-
paio e Tanquinho, 
garantem, através do 
Consórcio Portal do 
Sertão, acesso a po-
líticas públicas que 
melhoram a qualida-
de de vida da popu-
lação do campo e da 
cidade.

 Acesso a água, 
escrituração da terra, 

Água - um bem natural que deve ser preservado
conscientização e ela-
boração de medidas 
práticas para resolver 
tal problema. No dia 
22 de março de 1992, 
a ONU também di-
vulgou um importante 
documento: a “Decla-
ração Universal dos 
Direitos da Água”  que 
apresenta uma série de 
medidas, sugestões e 
informações que ser-
vem para despertar a 
consciência ecológica 
da população e dos go-
vernantes para a ques-
tão da água.

E como se deve 
comemorar esta im-
portante data? Não só 
no dia próprio, mas 
também nos outros 
364 dias do ano, é pre-
ciso adotar  atitudes  
que colaborem para a 
preservação e econo-
mia desse bem natural. 
Sugestões não faltam: 
não jogar lixo nos rios 
e lagos; economizar 
água nas atividades 
cotidianas (banho, es-
covação de dentes, la-
vagem de louças etc); 
reutilizar a água em 
diversas situações; res-
peitar as regiões de 
mananciais e divulgar 
idéias ecológicas para 
amigos, parentes e ou-
tras pessoas.

Declaração Universal 
dos Direitos da Água

Art. 1º - A água faz 
parte do patrimônio do 
planeta. Cada continen-
te, cada povo, cada na-
ção, cada região, cada 
cidade, cada cidadão é 
plenamente responsá-
vel aos olhos de todos. 
Art. 2º - A água é a 
seiva do nosso planeta.
Ela é a condição es-
sencial de vida de todo 
ser vegetal, animal ou 
humano. Sem ela não 
poderíamos conceber 
como são a atmosfera, 
o clima, a vegetação, a 
cultura ou a agricultura. 
O direito à água é um 
dos direitos fundamen-

tais do ser humano: o 
direito à vida, tal qual 
é estipulado do Art. 3 º 
da Declaração dos Di-
reitos do Homem. 

 Art. 3º - Os recursos 
naturais de transforma-
ção da água em água 
potável são lentos, frá-
geis e muito limitados. 
Assim sendo, a água 
deve ser manipulada 
com racionalidade, 
precaução e parcimô-
nia.  Art. 4º - O equilí-
brio e o futuro do nosso 
planeta dependem da 
preservação da água 
e de seus ciclos. Estes 
devem permanecer in-
tactos e funcionando 
normalmente para ga-
rantir a continuidade 

da vida sobre a Terra. 
Este equilíbrio depen-
de, em particular, da 
preservação dos mares 
e oceanos, por onde os 
ciclos começam. 

Art. 5º - A água não 
é somente uma herança 
dos nossos predeces-
sores; ela é, sobretudo, 
um empréstimo aos 
nossos sucessores. Sua 
proteção constitui uma 
necessidade vital, as-
sim como uma obriga-
ção moral do homem 
para com as gerações 
presentes e futuras. 
Art. 6º - A água não é 
uma doação gratuita 
da natureza; ela tem 
um valor econômico: 
precisa-se saber que 

ela é, algumas vezes, 
rara e dispendiosa e 
que pode muito bem 
escassear em qualquer 
região do mundo. 

Art. 7º - A água 
não deve ser desper-
diçada, nem poluída, 
nem envenenada. De 
maneira geral, sua uti-
lização deve ser feita 
com consciência e dis-
cernimento para que 
não se chegue a uma 
situação de esgota-
mento ou de deterio-
ração da qualidade das 
reservas atualmente 
disponíveis. Art. 8º - A 
utilização da água im-
plica no respeito à lei. 
Sua proteção constitui 
uma obrigação jurídi-
ca para todo homem 
ou grupo social que a 
utiliza. Esta questão 
não deve ser ignorada 
nem pelo homem nem 
pelo Estado. Art. 9º - A 
gestão da água impõe 
um equilíbrio entre os 
imperativos de sua pro-
teção e as necessidades 
de ordem econômica, 
sanitária e social.  Art. 
10º - O planejamen-
to da gestão da água 
deve levar em conta a 
solidariedade e o con-
senso em razão de sua 
distribuição desigual 
sobre a Terra.

Consórcio contribui para desenvolver a região
apoio no planejamen-
to do saneamento bá-
sico dos municípios, 
licenciamento am-
biental, recuperação 
de estradas vicinais 
e limpeza de agua-
das, moradia digna 
no campo e assistên-
cia técnica e extensão 
rural a agricultores 
familiares do terri-
tório, são algumas 
das ações executadas 
pelo Consórcio Por-
tal do Sertão a partir 
de convênios e parce-
rias firmadas junto a 
autarquias estaduais, 
secretarias de estado 
e Governo Federal.

O  Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate a 
Fome (MDS), Secre-
taria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), 
Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA), 
Coordenação de De-
senvolvimento Agrá-
rio (CDA), Secretaria 
de Infraestrutura Hí-
drica e Saneamento 
(SIHS), Agencia Re-
guladora do Sanea-
mento Básico do Es-
tado da Bahia (Ager-

sa), são órgãos  que 
utilizam o Consórcio 
para a execução de 
políticas públicas, 
levando em contra 
tratar-se de uma as-
sociação de direito 
público (autarquia), 
que presta contas a 
órgãos fiscalizado-
res, como o TCM, e 
conta com o Portal da 
Transparência, que 
garante acesso públi-
co às informações re-
ferentes aos projetos 
em execução.

Programas e pro-
jetos desenvolvidos 
pelo Consórcio como 
o 1ª e 2ª água e Cis-
ternas nas Escolas, 
Apoio a elaboração 
dos Planos Munici-
pais de Saneamen-
to Básico (PMSB), 
Programa Nacional 
de Habitação Rural 
(PNHR), Regulari-
zação Fundiária, Pa-
trulha Mecanizada, 
Cadastro Estadual 
Florestal de Imóveis 
Rurais (Cefir), Sis-
tema de Inspeção 
Municipal (sanidade 
e inspeção agropecu-
ária) e Gestão Am-

biental Compartilha-
da (GAC), ampliam 
o acesso a programas 
públicos importan-
tes, sobretudo, para 
a zona rural do ter-
ritório.

Constituído com 
base no art.41, IV, do 
Código Civil Brasi-
leiro e na Lei Federal 
11.107, o Consórcio 
Público é um ins-
trumento que visa 
impulsionar o desen-
volvimento sustentá-
vel da região, através 
da gestão associada 
de serviços públicos 
que promovam efe-
tivamente a melho-
ria da qualidade de 
vida da população. 
De acordo com seu 
estatuto e o proto-
colo de intenções 
apresenta como fina-
lidades: elaborar es-
tudos e debates sobre 
o desenvolvimento; 
desenvolver ações 
nas áreas de infraes-
trutura, transporte, 
saneamento básico, 
turismo, agricultura 
familiar e segurança 
alimentar e nutricio-
nal.

Credibahia e Sinebahia 
agora no Recôncavo

Esporte (Setre), Agência 
de Fomento do Estado da 
Bahia (Desenbahia), Sebrae 
e Prefeituras. “O CrediBahia 
vai movimentar a economia 
local, gerando trabalho e 
renda”, disse o prefeito de 
São Félix, Duda Macedo.  
Na comemoração dos 54 
anos de emancipação polí-
tica, o município de Gover-
nador Mangabeira, também 
no Recôncavo Baiano, foi 
presenteado com a inaugu-
ração de uma unidade do 
SineBahia, no dia14.

 O equipamento vai 
emitir carteira de trabalho. 
“A emissão de carteira de 
trabalho atende um antigo 
anseio da população, que 
não vai precisar se deslocar 
para ate municípios vizinhos 
para fazer esse documento”, 
ressaltou Domingas da Pai-
xão, prefeita de Governador 
Mangabeira. O secretario 
do Trabalho, Álvaro Gomes 
ressaltou que a unidade “vai 
prestar um serviço essencial 
para trabalhador de Gover-
nador Mangabeira”. Agora, 
a Rede SineBahia possui 123 
unidades distribuídas em 
108 municípios baianos. 
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Amanhã  acontecerá a solenidade de formatura do 
jovem Renan Paim, que estará colando grau na turma 
de Administração 2015.2,da  Faculdade de  Tecnologia 

e Ciências (FTC), às 20 horas, no auditório da insti-
tuição, localizado na Rua Artêmia  Pires, bairro SIM, 

para alegria e orgulho dos seus pais Gilsonei e Iracema 
Paim, da avó Olga Amorim( Olguinha de Belém),do seu 
Irmão Igor e da cunhada Adriele. Para Renan, nossos 

parabéns e votos de sucesso nessa nova carreira.

Troca de idade amanhã o avicultor José Nascimento 
Vasconcelos que recebe homenagens da família,  em 

especial da esposa dona  Maria Aventura de Jesus , da 
filha do casal, Aline Aventura Vasconcelos o do neto 
Caio Vitor. Nascimento também é homenageado pelo 

sargento PM, José Nascimento e demais amigos.

A partir de hoje até 
domingo, como aconte-
ce todas as semanas, os 
apreciadores da boa mu-
sica, em especial seres-
teiros e dançarinos, tem 
caminho certo: o Bar do 
Cabeça Branca, que fica 
na rotula do bairro do 
Tomba, rua Papa João 
XXIII nº 2666. Fundado 
há seis anos por Tonho 
do Figo (Antônio Car-
los Malaquias) o Bar 
do Cabeça Branca já se 
constitui em uma tradi-
ção que atrai um publico 
de qualidade em busca 
de divertimento, para 
ouvir boa musica ao 
vivo e dançar, em clima 
de tranquilidade. 

Com a experiência 
de muitos anos na musi-
ca, foi ritmista de grupos 

 Os feirenses, fãs de 
telenovelas, em especial 
da  Globo, que esta semana  
começou a exibir a novela 
Velho Chico, deverão se 
deparar  com alguns ros-
tos conhecidos durante o 
desenrolar da trama que 
até agora já teve algumas 
partes gravadas na Bahia, 
Pernambuco e Alagoas. A 
novela dirigida por Mar-
celo Magalhães tem rela-
cionado entre os figurantes 
desta região, o conhecido  
cantor Rudy Rossi,  que faz 
o papel de um padre e será 
visto em algumas cenas 
gravadas no Convento de 
São Francisco do Conde. 

O artista feirense, res-
salta que a novela é cons-
truída em varias épocas e 
locais, não ficando claro 

Com um ciclo de pa-
lestras sobre temas va-
riados, os novos alunos 
do curso de Medicina 
Veterinária da FTC Fei-
ra de Santana foram re-
cepcionados  na tarde de 
quarta-feira  no campus 
da Instituição. O even-
to foi organizada pela 
Comissão de Formatu-

Palestras para nova turma de veterinaria da FTC
ra 2016.2 (IntensiVet), 
com apoio do colegiado 
da área.  A primeira 
palestra foi sobre “Ci-
rurgias emergenciais do 
trato urinário de cães e 
gatos”, com o médico 
veterinário Thiago Zatti, 
especialista em clínica 
e cirurgia de pequenos 
animais. 

Ontem trocou de idade em São José o destacado des-
portista Beto Soldador, presidente do Juventus. Beto 
recebeu as homenagens de Kamylla, Josielle, Ingrid, 

Karine e Daliene bem como dos seus amigos desportis-
tas. Felicidade Beto.

Cabeça Branca - um bar referência
e orquestras, além de 
sambista que integrou 
escolas de samba no 
Rio de Janeiro, Salva-
dor  e Feira de Santana, 
Tonho do Figo tem um 
estabelecimento organi-
zado que ,dentre  outras 
coisas apresenta artistas 
da cidade cantando ao 
vivo repertórios selecio-
nados.  Hoje  e amanhã 
a parte musical começa 
às 21 horas e domingo 
às 18 horas. As atrações 
principais deste final de 
semana são Balbino e 
Railton dois seresteiros 
de destaque na cidade. 
“Estamos esperando os 
apreciadores de seresta 
ao vivo, com o melhor 
tira-gosto  e cerveja 
gelada” convida Tonho 
do Figo. 

Rudy Rossi em novela da Globo
o período em  que as ce-
nas por ele gravadas se-
rão mostradas.  ”Tivemos 
gravações nos dias 28, 
29, 30 e 31 de janeiro em 
Juazeiro, Cachoeira e São 
Francisco do Conde e ainda 
há muito a ser gravado” diz 
Rossi elogiando o nível do 
trabalho. “Uma equipe de 
profissionais de alta com-
petência e uma logística 
impecável. Nada nos falta 
nos momentos de gravação 
e durante todo o período em 
que ficamos à disposição da 
emissora“ relata reiteran-
do a satisfação de partici-
par desse trabalho mesmo 
como figurante “uma boa 
oportunidade, pelo menos 
para conhecer os meandros 
de uma produção desse 
porte”.

 O Juventus foi o úni-
co vencedor da  rodada de 
domingo do campeonato 
de futebol, de São Jose 
(Maria Quitéria) e agora 
esta em boa posição pre-
tendendo ir às finas. Na 
rodada de domingo o Ju-
ventus, time dirigido por 
Beto Soldados venceu o 
Cristo no Comando por 
1 x 0 .No segundo jogo 
matinal  Baraúnas e São 
José ficaram no 1 x 1 e à 

Juventus já está nas quartas de final
tarde a equipe do Caraíbas 
não compareceu ao estádio 
Miudão, com isso o Barce-
lona, de Alecrim Miúdo foi 
beneficiado, classificando-
se em primeiro lugar no 
grupo e  o Baraúnas ficou 
com o segundo lugar.

Com os resultados de 
domingo já estão definidas 
as rodadas das quartas de 
final do certame de São 
José: Barcelona x Nove 
de Maio, São Paulo da La-

goa Suja x Baraúnas.  No 
grupo C, só domingo após 
os resultados da última 
rodada da fase de classifi-
cação: Vasco x Cruzeiro,  
São Cristovão  x  CSO  e 
à tarde:   Boca Junior  x 
Vitoria do Papagaio, jogo 
que não tem qualquer va-
lor já que as duas equipes 
estão eliminadas.  Os dois 
primeiros jogos da rodada 
de domingo – na parte da 
manhã -,  definirão o outro  

clube que irá às quartas 
de final, já que o Juventus 
já está classificado. O 
desportista Beto Soldador 
chama atenção para o ata-
cante  Guda “ele estava  a 
pelo menos, cinco anos 
sem jogar futebol  e fez 
três gols neste campeonato 
pelo São José” e concluiu 
destacando “a atenção 
que dona Norma e suas 
meninas nos dão, é coisa 
de cinema” diz Beto. 

Já o médico vete-
rinário e professor da 
FTC  Marcus Vinícius 
Loyola, que é Mestre 
em Ciência Animal nos 
Trópicos, abordou “No-
vas estratégias no uso 
da IATF em bovinos”. 
A ideia foi, além de re-
cepcionar a nova turma, 
apresentar uma ferra-

menta complementar à 
sala de aula para amplia-
ção de conhecimentos. 
Com a realização do 
ciclo de palestras, os 
calouros foram recebi-
dos de forma didática 
e produtiva e começa-
ram a ser incentivados 
a participar de eventos 
do gênero.

Segunda-feira dia 21 será a data natalícia da simpática 
e querida Arlinda Almeida Melo mãe do nosso dinâmico  

colega Carlos Mello que vai homenageá-la, 
merecidamente, com muita ternura e carinho. 

Parabéns dona Arlinda!

Rudy e Marcelo Magalhães, diretor da novela.
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Rádio

Na Radio Amarantes FM – 87.9, na vizinha cidade de São 
Gonçalo dos Campos que está muito bem é o comunica-
dor ANDRÉ SILVA no comando do “Na Boca do Povo”, 
das 16 às 18 horas, como ele mesmo define ”informação 
com descontração”. Na equipe Bruno Cerqueira, João 

Henrique Silva e o misterioso Sholiko.  Antes André atuou 
na Radio São Gonçalo e continua na equipe do Linha 
Direta, na Radio Sociedade de Feira, apresentado pela 

dupla, Fernando Moreira e Luiz Santos. Muito querido no 
município  André Silva está bem cotado para concorrer a 
uma vaga na Câmara de Vereadores de São Gonçalo dos 
Campos representando a região de Mercês e para essa 

campanha, ele garante que conta  com o apoio de Carlos 
Germano e do deputado estadual Carlos Geilson.

De que é esse bigode? É o famoso bigode de um galã do 
radio feirense. Quem souber é só ligar para Canto Serta-
nejo das 5 às 6 horas na Rádio Subaé, e se acertar ganha 

um premio do apresentador Jorge Teles. Uma coisa é 
certa, não é de Jorge que ele não tem bigode, pense bem 

e responda. O premio? Bem ai só o abelhudo sabe!

Dom Itamar  Vian, 
Arcebispo Emérito da 
Arquidiocese de Feira de 
Santana,  foi eleito pela 
Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil(CNBB), 

VONE SANTANA, competente e dedicada gerente 
comercial da Jovem Pan FM/Feira. Durante 18 anos ela 
atuou  na parte comercial do programa Acorda Cidade, 

com o comendador Dilton Coutinho, na Radio Sociedade 
de Feira, prova da sua capacidade profissional. Há um 

ano Vone Santana está na Jovem Pan. No Acorda Cidade 
ela foi a idealizadora do Repórter Mirim e diretora do 
Bloco Zerinho, criado pela sempre lembrada Cida Ma-

chada. Muito sucesso para você, Vane!

NIELSON SANTOS, destacado comunicador feirense 
que atua na Rádio Cultura e na Feira FM. Nielson come-
çou na Radio Fundação (São Gonçalo) onde permaneceu 
durante cinco anos. Foi para a antiga Radio Cultura (ao 

lado do Feira Tênis Clube) e já passou pela Carioca e 
Excelsior ( Salvador) retornando à Cultura, onde está há 
cerca de 12 anos. Operador de áudio, locutor  e noticia-

rista, na Feira FM, bairro do Tomba, ele  integra a equipe 
de jornalismo de Pedro Justino no programa Feira No-
ticias, das  6 às 8 horas. Aos domingos tem o seu próprio 
programa de variedades - Domingo Super Astral -, das 5 

às 7 horas, com ótima audiência. Sucesso Nielson!

Quando tanta se fala 
em acessibilidade e esse 
é um fator fundamental 
nas grandes cidades, 
por conta das popula-
ções numerosas, enorme 
quantidade de veículos 
motorizados, além de 
bicicletas e outros, Feira 
de Santana parece indi-
ferente ao problema que 
aflige às pessoas porta-
doras de algum tipo de 
deficiência física, mu-
lheres grávidas, idosos e 
até mesmo aquelas que 
não apresentam qual-
quer anomalia físico.  
No centro da cidade  as 
reclamações de tran-
seuntes são intensas de-

Passeios da cidade - um drama

vido a ocupação de vias  
por barracas e bancas do 
comercio ambulante.

Esse movimento in-
formal é uma caracterís-
tica da cidade princesa 
que pode e deve existir 
desde que haja ordena-
mento e disciplina pelos 
praticantes desse tipo 
de comércio.  Pior, no 
entanto, são os passeios  
esburacados  e das mais 
diferentes alturas,   que 
obrigam o transeunte a 
praticar verdadeiro al-
pinismo, expondo-se a 
quedas. Deve haver um 
padrão de altura dos pas-
seios da cidade, mas não 
há obediência e muitos 
constroem as calçadas 
com a altura que lhe 
convém. Há locais em 
que de um passeio para 
outro há diferença de  20 
centímetros e até mais . 
Outro problema são as 
rampas para acesso de 
carros a garagens.

Também deve ser le-

as despesas  por conta 
dos proprietários, acres-
cidas de 20% a título de 
multa e cobradas judi-
cialmente”. Isso ocorria 
há 76 anos! Hoje o cen-
tro da cidade é marcado 
por passeios quebrados, 
incompletos, de altura 
variada. Parece até que 
a cidade regrediu ,quan-
do nada nesse aspecto, 
embora outros índices 
digam claramente que 
não. 

Ainda sobre os cui-
dados da administração 
municipal em outras 
épocas com os passeios 
da cidade, vale citar  o 

Edital nº 53 de 2 de 
agosto de 1946, que se 
refere ao esgotamento de 
prazo para  a construção 
de passeios em ruas que 
tiveram o assentamento 
de meio-fio. O edital 
alerta: “será cominada a 
todo proprietário trans-
gressor a multa prevista 
nos artigos 20 ou 21 do 
Código de Postura do 
Município”. E atual-
mente?  

vado em conta o material 
utilizado para a constru-
ção dos passeios. Há 
uma enorme  variação, o 
que inclui o uso de pisos 
lisos e escorregadios, to-
talmente inviáveis para 
esse fim. A questão das 
calçadas ou passeios já 
foi uma preocupação da 
administração munici-
pal, tanto que em uma 
das gestões do saudoso 
prefeito José Falcão foi 
feita uma padronização 
no centro da cidade ( 
área comercial) com a 
construção das calçadas 
com pedra portuguesa ( 
preto e branco) o  que 
causou impacto positi-
vo. Voltando ao tempo, 
e com base em pesquisa 
do historiador Carlos 
Mello nos arquivos da 
Folha do Norte, verifica-
se que em 1940, uma 
das preocupações do 
prefeito Heráclito Dias 
de Carvalho eram os 
passeios.

Em decreto de 12 de 
dezembro de 1940 ele 
determinou prazo de 60 
dias  para a substituição  
dos passeios  das pra-
ças da Bandeira a João 
Pedreira por “tijolos de 
cimento prensado” o 
que era moderno para a 
época” e se o prazo não 
fosse obedecido pelos 
donos dos imóveis “a 
substituição será feita 
pela prefeitura correndo 

Dom itamar é eleito vice-presidente da 
Comissão Nacional de Bispos Eméritos

em Brasília – Distrito Fe-
deral, como vice-presidente 
da Comissão Nacional de 
Bispos Eméritos.

A Igreja Católica tem 
hoje no Brasil 479 bispos; 

312 em exercício desse  car-
go pastoral e 167 eméritos, 
ou seja, que completaram 
75 anos de idade e renun-
ciaram ao governo nas suas 
arquidioceses e dioceses.  

Entre as atribuições da 
Comissão, que tem como 
vice presidente dom Ita-
mar, está a de acompanhar 
a situação de todos os bis-
pos eméritos do Brasil.

ANTONIO FERNANDES, comunicador de mão cheia 
passou pelo radio de Feira de Santana na década de 80. 
Esteve na Radio Sociedade e depois na Subaé, dirigindo 
o setor de jornalismo. Voz potente, bom analista, questio-
nador, marcou sua presença, no entanto pela provocação 

de  polemicas na área politica, devido suas criticas, as 
vezes consideradas muito acidas. Esteve posteriormente 
em varias emissoras do nordeste e segundo informações 

teria seguido a carreira de pregador evangélico.

“Eu Acordo bem cedinho/ antes que o sol me veja”. É 
assim que GILVAN FRANKLIN, o galã das madrugadas, 
faz para  chegar  à Radio Sociedade de Feira, de segun-

da-feira a sábado e apresentar o Alvorada Sertaneja,  das 
4 às 6 horas. Ele tem boa companhia, além dos ouvintes, 
o galo galã Henrique  Bicudo e os galãzinhos   Ivan Cos-
ta, Cleiton Lima e Cloves Estrela. Ótimo trabalho: musi-
ca,  informação, orientação e haja conversa maneira...

O tempo passa, mas momentos felizes devem ser lembra-
dos. É como vivê-los novamente, talvez até com maior 
intensidade. Há 44 anos - exatamente no dia 30 de de-

zembro de 1972 -, almoço de confraternização da Rádio 
Carioca de Feira, no restaurante  Chapéu de Couro. Aí 
estão: Edmilson Sá Barreto, Antônio Carlos Cerqueira, 

Roque  Silva, Avido Medeiros e Eliana Magalhães. 



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 18 de março de 2016 FOLHA DO NORTE106 anos

Ayrton Senna 
 Continuam avançando as obras da avenida Ayrton Senna, que jamais deveria ter esse nome - por que não 

avenida Irma Amorim ,Fidelis Marques , o Lampião da Feira ou Painho da Bahia , Ozias Alves Amorim , Os-
valdo Torres que foram bem mais representativos para nos?. Vale citar que nada temos contra o grande piloto 
de formula Um, mais ele sequer conheceu Feira de Santana. Voltando ao fato da avenida, até hoje sequer uma 
muda de arvore ali foi 
plantada, o que mostra 
o desinteresse da admi-
nistração municipal pelo 
meio ambiente. Seria 
importante começar a 
arborização daquela área, 
não apenas para o seu 
embelezamento, mas  
também para garantir às 
pessoas que por ali irão 
transitar comodidade e 
melhor qualidade de vida. 
Enquanto isso o chafariz 
continua sendo constru-
ído e a água jorrando. 
Além do extraordinário 
desperdício há um tanque 
cheio de água, o que se 
constitui em um presente maravilhoso  para a família aedes aegypti, um condomínio  perfeito para a expansão 
da dengue, chikugunya e zika. Será que alguém da Prefeitura está preocupado com isso?
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de Dilson Barbosa

“AGRESSÕES EM NOME DA LEI”
    As agressões verbais, a detenção e colocação 

do radialista Luiz Santos num camburão da Policia 
Militar, foi  apenas uma pequena amostra da violência  
de policiais militares, nesta terça-feira (15) contra um 
cidadão impotente de se defender. O repórter Luiz San-
tos foi preso, simplesmente porque parou o seu carro 
numa rua  junto ao Centro de Abastecimento e saia do 
volante para que sua esposa  assumisse e seguisse com 
o carro para  procurar vaga de estacionar, enquanto ele 
faria compras de hortifrutos. Essa parada durou entre 
30 e 45 segundos e foi o bastante para ele ser abor-
dado por policiais, sob acusação de estar obstruindo 
operação policial, cuja viatura estaria circulando atrás 
do veículo do repórter sem que ela (a viatura policial) 
desse qualquer sinalização de que estava em operação  
de emergência. O repórter alega que foi ofendido com 
palavras do mais baixo calão, chamado de marginal e 
outros  adjetivos difamatórios, injuriosos e criminosos. 
Ao retrucar que os policiais estavam sendo arrogantes, 
Luiz foi acusado de desacato à autoridade, jogado na 
“gaiola do camburão” e levado a uma delegação de 
policia. Um detalhe: Luiz que é radialista com mais de 
vinte anos de profissão, ao lado de Fernando Moreira e 
Dilson Barbosa, ancora o programa Linha Direta com o 
Povo da Rádio Sociedade de  Feira de Santana e é tido 
como um dos mais respeitados profissionais do rádio 
baiano. Entre a palavra de policiais truculentos e a de 
um jornalista idôneo  e respeitado pelo povo feirense, 
ficamos com o último, até porque ninguém tem coragem 
de testemunhar contra policiais e o fato foi presenciado 
por dezenas de pessoas que assistiram estupefatas aos 
atos de violência dos policiais

Só os braços corajosos da lei serão capazes de 
punir  os agressores,  que sob o escudo da farda da Po-
lícia Militar,  disfarçam-se de protetores dos cidadãos 
brasileiros  que  com seus impostos pagam os salários 
de agentes públicos  para se voltarem contra  os seus 
verdadeiros patrões que são os contribuintes.

Largada
 Já foi dada a largada, embora de forma oficiosa e ainda tímida, das pré-candidaturas para a cadeira numero 

um da cidade - a ocupada por José Ronaldo de Carvalho, na eleição municipal do mês de outubro. Além de alguns 
nomes que já vem sendo cogitados  - como o de Zé Neto, Nivaldo Vieira, Eliana Boaventura, Ângelo Almeida e 
Jhonatas, além de José Ronaldo que por uma ordem natural, embora ele nada diga, deve concorrer mais uma vez, 
surge outra possível candidatura de peso que ,segundo comentaristas políticos pode ter significativa importância 
se for confirmada, o do ex-deputado federal e atual membro do governo estadual, Jairo Carneiro. Filiado ao PP  
ele seria lançado para concorrer a prefeitura de Feira de Santana com boas possibilidades. Feirense, com um 
excelente currículo na politica, sem máculas nessa sua caminhada, ele seria um forte trunfo do governador Rui 
Costa, ao lado de Zé Neto para tentar derrubar o outro Zé. Mas tudo, por enquanto são especulações!

  “Cantos Para São José”         
É aguardado para amanhã com grande expectativa o show da cantora Geruza Gueddes no restaurante 

Grande Sertão, na Rua Adelaide Fernandes da Costa, Costa Azul em Salvador. “Cantos Para São José” 
é o titulo do show que começa às 14 horas com couvert  artístico de $20,00. Participações especiais de 
Raimundo Sodré, Wilson Aragão, Cescé Amorim, Paulinho Jequié,  Téo Guedes, Pedro Sampaio e Shalon 
Adonai, artistas que, como ela, fazem a  linha da musica regional ou de raiz. Geruza já participou de outros 

shows, mas esse é uma 
oportunidade especial 
onde ela estará expon-
do todo o seu estudo 
musical, exatamente 
no rumo que ela sem-
pre pesquisou que é a 
regionalidade. O local,  
Grande Sertão é uma 
das casas mais requi-
sitadas e o concorri-
das da capital baiana 
e ponto de encontro 
de artistas e perso-
nalidades que vivem 
as coisas do sertão 
brasileiro. Contatos 
podem ser feitos pelo 
71-99145 -2419.Cescé Amorim participa do show Cantos para São José  de Geruza Gueddes.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA UNIÃO BAIANA DE CEGOS - 

BIÊNIO ABRIL 2016-2018

O presidente  da  Diretoria  Executiva,  Renato  Bispo  Romão,  no  uso de  
suas  atribuições  estatutárias convoca os associados  em  dia  com  suas 
responsabilidades junto a UBC - UNIÃO BAIANA DE CEGOS, para partici-
parem da eleição que definirá a Diretoria Executiva e o Conselho   fiscal   no   
Biênio  de   Abril 2016 à Abril 2018.  O  processo eleitoral ocorrerá no dia 24 de 
abril, na sede provisória da UBC ,situada a Rua Alcides Fadiga, nº 82, Bairro 
Queimadinha –  Feira de Santana-Ba. Das 9:00h às 17:00h.
A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do  pleito é  composta  
pelos seguintes associados,  Bernadete  Santana  Magalhães, Eliete  Araújo  
de  Lima,  Sandro Bitencourt  e  Mar9a Auxiliadora da Costa Barros.
Conforme dispõe o Artigo 51, do Estatuto Social, a forma de eleição,  tanto  
da Diretoria Executiva, quanto do  Conselho Fiscal consistirá na apresenta-
ção de chapas separadas, as quais deverão conter os cargos, os  nomes  
completos  dos  candidatos  correspondentes  e  cópias  xerográficas  do  
CPF  e  Carteira  de
Identidade, além das certidões negativas criminais junto a Justiça Estadual 
e Justiça Federal.
As   chapas   serão   compostas   pelos   seguintes   cargos   na   Diretoria   
Executiva: (a) Presidência, (b) Vice-Presidência, (c) Secretaria, (d) Primeira  
Tesouraria  e  (e)  Segunda  Tesouraria. O  Conselho  Fiscal será composto 
por: 03 (três) membros titulares e 02 (dois) suplentes.
As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretoria Executiva,  quanto  
ao  Conselho Fiscal, deverão ser feitas mediante expediente dirigido à  Co-
missão  Eleitoral  até  o  dia  23 de abril de 2016,  às  09:00h, último dia do 
prazo de inscrição. Neste  momento  haverá  reunião  conjunta  entre  os  
cabeça  de  chapa (presidente  e vice-presidente)  com a Comissão Eleitoral, 
na  UBC - UNIÃO BAIANA DE CEGOS, situada na Rua Alcides Fadiga, nº 82, 
Bairro Queimadinha – Feira de Santana-Ba .  Para  determinação   conjunta 
do  Regimento da Eleição. 
Podem  compor  as  chapas de candidatos, tanto à Diretoria Executiva,  quanto  
ao Conselho Fiscal, todos os associados que se enquadrem  nas condições 
previstas no Artigo 59º do Estatuto, desde que em pleno gozo de seus direitos 
estatutários e legais  diante  das  legislações vigentes.  Sendo  que  cada  
candidato somente poderá participar de uma única chapa.
A eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será 
feita  por  voto  universal,  direto e secreto, somente podendo exercer  essa 
prerrogativa o associado no gozo de seus direitos estatutários, e que  já  
tenha  alcançado  idade  superior  a  16  (dezesseis)  anos, portando Título 
de Eleitor emitido pela Justiça Eleitoral e devidamente cadastrado pela 
ASSOCIAÇÃO.
No caso de chapa única, tanto  para  a  Diretoria  Executiva,  quanto  para  o  
Conselho Fiscal, poderá ser definido  pela  Comissão  Eleitoral  que  a cédula  
apresentará  apenas  duas  alternativas:  “sim” ou “não”,
Representando que  as  eleições  dar-se-ão  por  aclamação  expressa  às  
únicas  chapas  apresentadas.
Na hipótese da alternativa “não” alcançar metade mais um  dos  votos dos  
eleitores  presentes  ao  pleito, para  qualquer  das  chapas  apresentadas,  esta  
não  poderá ser proclamada eleita, resultando em que a Comissão Eleitoral 
iniciará novamente todo o procedimento para novo pleito.
 Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração. São  inele-
gíveis  para quaisquer cargos da  Diretoria  Executiva  e  do Conselho Fiscal, 
além  daqueles impedidos  por Lei, os condenados à pena
que  vede,   ainda   que   temporariamente,  o  acesso  a  cargos  públicos,  
ou  por  crime   falimentar,  de prevaricação, suborno, concussão, peculato 
ou contra a economia popular e a fé pública.
Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria  
Executiva nem ao Conselho Fiscal, dissolvendo-se esta logo em seguida  
à cerimônia de posse, após a regularização dos documentos das chapas 
proclamadas eleitas.

Feira de Santana, 15 de março de 2016

Renato Bispo Romão
 Presidente

Aniversariantes: Hoje – José Ney Ribeiro de Almeida, 
José Álvaro Martins de Santana, Maria do Socorro Santa 
Rosa de Carvalho, Sérgio Guirra, Lorena Pinho Masca-
relhas e Virgínia Sampaio, dia 19 – Antônio Agle Filho e 
Leandro José Correia da Silva, dia 20 – Antônio Carlos 
Borges Júnior, Gil Mário de Oliveira Menezes, Pe. Gaspar 
Sadoc e Madalena de Jesus, dia 21 – Mariana Mendonça 
Aquino Sturken e Osvaldo Lyra, dia 22 – Amanda Mota 
Almeida, Lia Bernardes (Batatinha), Isabel Souto, Patrí-
cia Cerqueira e Wânia Ramos Borges, dia 23 – Italúcia 
Pedra Branca Osborn, Izadora Bacelar e Jacira Morais, 
e 24 – Clarice Cerqueira, Liduína Cordeiro, Vera Falcão, 
Zezé Portugal, Claudinha Almeida, Maira Motta, Camila 
Oliveira Teixeira de Freitas e Jorge Ferreira de Souza.

Antônio Carlos Borges Júnior, Secretário Municipal de 
Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Urbano e padrinho 
desta coluna, é o festejado aniversariante do domingo (20).

Bloco Bacalhau na Vara 2016
O Bacalhau na Vara, tradicional e mais antigo 

bloco da folia momesca de Feira de Santana, fará 
seu desfile no sábado da Micareta, dia 30 de abril, a 
partir das 13 horas, com animação da cantora Dilma 
Ferreira, convidados e a banda Alegria-Alegria. Mais 
informações pelo telefone (75) 3221.1120.

Baile da Amizade
Será realizado no dia 8 de abril, às 21 horas, o 

I Baile da Amizade, no Feira Social Eventos, que 
relembrará antigos carnavais ao som da bela voz da 
cantora Dilma Ferreira acompanhada pela banda de 
sopro Alegria Alegria, com participação do cantor 
Djalma Ferreira. As mesas já estão à venda na Casa 
da Amizade, que fica situada na sede da Fundação  
Jonathas Teles de Carvalho. Maiores informações 
com Kátia Mansur pelo telefone (75) 99182.8870.

Feijoada NoiteDia
Será amanhã, às 13 horas,  na Mansão 888, a  Feijoada 

NoiteDia.  Camisas  à venda no Balcão MIX do Boulevard 
Shopping, no AQI Ingressos, também do Boulevard Shop-
ping e no Arnold Silva Plaza.

As atrações da famosa prévia da Micareta de Feira: Léo 
Santana, Galeguinho, Pagode do Segredo e DJ Gandola, 
com participações especiais de Aladin, Neto Barretto e Igor 
Salles. Mais informações pelo telefone: (75) 3223-6150.

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

Jota Quest 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.

A curadora de arte Lígia Motta com o marido, o reno-
mado artista plástico Gil Mário de Oliveira Menezes, que 

troca de idade no domingo.

Grupo Germina Silva
O Grupo Beneficente Germina Silva, depois de um 

breve recesso, retoma as atividades na terça-feira (22), 
na residência da líder do grupo Eliana de Carvalho Silva, 
que, justamente pela formação e manutenção do grupo, 
foi recentemente agraciada pelo International Women’s 
Club de Feira de Santana, sob a presidência de Carlota 
Oliveira, com o Título de Reconhecimento Irma Amo-
rim, pelos 43 anos de inestimáveis serviços filantrópi-
cos, prestados à comunidade carente da cidade. 

Maira Motta, 
revelação nas 

Artes 
Plásticas, a 

aniversariante 
da quinta-feira 

(24).

Mega Promoção
O século 20 ficou marcado por lutas que proporcio-

naram vitórias para as mulheres. Há anos, 8 de março foi 
reservado para celebrar o Dia Internacional da Mulher, e 
desde então, as homenagens para aquelas que mostram 
que são capazes de fazer mais que os serviços domésticos 
e cuidar da família não param.

Seguindo esse espírito de reconhecimento a todas 
que em Feira de Santana são mais de 300 mil, ou seja, 
representam mais que 54% da população (Segundo site 
do IBGE a população de Feira conta com mais 617 mil 
habitantes), o Boulevard Shopping lança a promoção 
“Um ano de Sapatos Boulevard”. A ação começou no 
primeiro dia do mês e segue até o dia 30.

Para participar da promoção, basta juntar R$ 150,00 
em notas de compras realizadas em qualquer loja do 
Shopping, trocar as notas fiscais por um cupom, pre-
encher a cédula e depositar na urna que está localizada 
na Alameda Helena Assis (próximo a loja C&A). Lá 
também está o balcão de trocas da promoção. O sorteio 
será no dia 31/03, às 17 horas.

A sortuda que for contemplada terá um crédito men-
sal de R$ 400 para utilizar de abril de 2016 até março de 
2017, em um total de 12 lojas: Arezzo, Artzorra, Carmen 
Steffens Premium, Clip Clip, Club Melissa, Colcci, 
Jorsan, Mersan, Mersan Sport, Paroxítona Schutz, Ria-
chuelo e Santa Lolla.

Jam na Cuca
O som agudo, ardente, e melodiosamente incon-

fundível do trompete estará em evidência no cenário 
cultural de Feira de Santana no domingo, na 2ª edição 
do Projeto Jam na Cuca 2016, que terá como convidado 
especial uma das principais referências do Brasil neste 
instrumento: Joatan Nascimento. 

A apresentação será no Teatro de Arena do Cuca 
(Centro Universitário de Cultura e Arte), às 17h30min. 
O local já estará aberto ao público a partir das 16 horas, 
com exposição e venda de trabalhos artesanais, moda, 
e culinária. O Projeto Jam na Cuca é contemplado no 
Edital Agitação – Dinamização de Espaços Culturais, 
da Secretaria de Cultura da Bahia, obtendo recursos 
financeiros do Fundo de Cultura da Bahia. 

O projeto possui 6 edições, entre março e maio de 
2016, no Teatro de Arena do Cuca. A iniciativa conta 
com a parceria do Centro Universitário de Cultura e Arte 
e é uma realização do Ladobê Produções.

Xeque-mate
André Navarro

Nesta última quarta feira, o Juiz Sérgio 
Moro retirou o sigilo sobre o conteúdo de 
alguns grampos telefônicos de procedência 
da Operação Lava Jato. Para estarrecimento 
público, os grampos interceptaram conver-
sas entre a atual representante máxima do 
país, a presidente Dilma Rousseff, e o 
ex-presidente Lula, em debate sobre 
uma “possível” nomeação ao Minis-
tério da Casa Civil como forma de 
proteger o ex-presidente de uma prisão 
iminente.

Após um domingo de protestos, 
onde ocorreu a maior manifestação 
popular de rua da história de São Paulo, o povo se aper-
cebe em choque pelo emaranhado escuso em que se 
constroem as relações no campo político.

Com baixa popularidade, medidas provisórias 
restritivas e cortes polêmicos no orçamento público, a 
presidente Dilma se vê constrangida no exercício do seu 
cargo. A grande mídia puxa o coro e afia a opinião pública 
em desfavor do Partido dos Trabalhadores, desvelando 
semanalmente as etapas da Operação Lava Jato, espeta-
cularizando as fases do processo penal e levantando os 
envolvidos a um júri popular de extensão nacional.

Alguns juristas dirão que a quebra de sigilo dos gram-
pos foi um golpe na ética da magistratura e do direito em 
si, pois tornou o processo penal um palco performático. 
Para quem ouviu o diálogo do grampo, não houve, de 
fato, um ilícito proferido em palavras pela presidente, 
mas apenas uma menção do termo de posse. Para dizer 
que isso seria obstaculizar o Poder Judiciário, precisaria 
de mais conteúdo para contextualizar a conversa.

Chegamos ao ponto de que as investigações, o 
processo penal e as medidas do governo, tais como 
nomeações de ministros da casa civil, estão presos no 
campo político, ou seja, é simples e pura articulação 
política. Uma decisão judicial que autorize a quebra de 
sigilo de uma ligação da presidente da República não é 
uma mera decisão, mas um ato político, que repercutirá 
no imaginário popular e no inconsciente coletivo, como 
assim tem ocorrido.

Deixemos as utopias de lado e, sem hipocrisias, reco-
nheçamos o lado político do Poder Judiciário, que apesar de 
não ser composto de membros elegíveis por voto, goza de 
autonomia para interferir nas realidades políticas e jurídicas. 
O Juiz Sérgio Moro demonstra que é possível um magistra-
do ser político também, a depender do seu julgado.

No estado atual das coisas, a opinião pública se per-
de em meio ao tiroteio midiático, as decisões de Sérgio 
Moro, as delações e grampos telefônicos. Não se sabe a 
quem pedir solução, pois ela simplesmente não existe. 
No jogo político, mudam-se os jogadores, mas não as 
regras sórdidas com que temos de conviver. Somos meros 
espectadores de um grande tabuleiro, onde peças saem, 
reis e rainhas caem e o xeque-mate é aplaudido.
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É isso que ele gosta...
É isso que ele quer!

Vamos acabar com 
essa alegria.

Esse mosquito MATA!

Ou todos se unem, 
ou muitos podem 

sofrer.

Estas linhas são somente para registrar e 
perceber uma constatação sobre a atualidade 
social e político do Brasil. Estamos a momen-
tos de algemar e encarcerar o presidente mais 
popular da história do Brasil. Desejo carregar 
todas as tintas na imagem daquele indivíduo 
sendo conduzido portando algemas e cabisbaixo 
pela grande comoção moral. Mesmo com toda 
culpa suposta sendo descoberta, tal aconteci-
mento não deixará de possuir um imenso teor 
simbólico. Afinal, além de se tratar de um ex-
presidente da República, o que já significa que 
o peso da ação terá sustentação incrível. Dada 
a estatura de quem se propõe culpa suficiente 
para qualificar este indivíduo de merecedor 
do título de “bandido”, o qual será dirigido às 
grades penitenciárias. Há, a mais, o reforço dele 
ser um dos mais populares da história do país, 
com decorrido prestígio em instância nacional 
e internacional, ao ponto de constar entre uma 
das pessoas mais influentes em âmbito global. 
Relativo à minha área, da linguagem, poderia 
dizer que ele é um dos responsáveis pela sen-
sível melhora do reconhecimento da Língua 
Portuguesa no contexto mundial.  

Lembro que todo o peso simbólico que vai 
ser jogado a partir da intenção oficial, decretação 
e realização da prisão não está  somente no fato 
em si, de ser um ex-chefe e condutor dos destinos 
nacionais, ou apenas uma questão de titulação. 
O referido indivíduo foi legitimado mais de uma 
vez pelo voto popular e direto. Desde as decep-
ções e frustrações do golpe militar de 1964, vi-
mos apregoando que o voto é nosso maior trunfo 
para a esperança de organizar, de maneira justa 
e ampla, a instância chamada estado nacional. 
Então, de alguma forma, há ligação estreita entre 
todos os participantes de uma campanha aceita e 
legitimada por todos, os eleitores (não somente 
aqueles que simpatizam com o ex-presidente) e o 
indivíduo que detém aquela denominação, objeto 
e objetivo de tal ação e Prisão Preventiva.

Ao analisar o tom de fala dos promotores do 
Ministério Público, não se percebeu, em nenhum 
momento, o respeito, decoro e o cuidado das 
ações ao se dirigirem ao acusado. Ao contrário, 
não foi  por falta de reconhecer a estatura do 
acusado, tanto na sua forma simbólica quanto 
de atuação política. Tal importância foi utilizada 
como argumento, fator de risco e periculosidade 
do referido indivíduo. Ou seja, os promotores 

O peso simbólico de uma 
prisão decretada

avisam à sociedade dos riscos de um “bandido” 
com tamanha influência pessoal.

Percebo algo semelhante ao modo que se 
acostumou, nas redes sociais e na linguagem 
geral, desde as primeiras campanhas presiden-
ciais em que Dilma se envolveu, o deselegante,  
rasteiro, ofensivo jargão utilizado referente a 
ela.  Em se tratando dos pronunciamentos re-
lativos ao ex-presidente, em todo momento, os 
promotores se referiam a alguém de reputação 
duvidosa, infrator comum e chefe de quadrilha. 
Está ausente, ao que parece, todo o peso do 
simbolismo que desejo restituir. Se este peso 
simbólico está relacionado ao que se denomi-
na de democracia, afinal, o nosso sistema está 
sustentado num simbolismo que acreditamos 
muito mais do que no seu espírito prático, pre-
cisamos avaliar se a própria democracia tam-
bém não está sendo esquecida nesse processo. 
Talvez possamos pensar separadamente, como 
se fossem duas coisas diferentes: democracia e 
ex-presidente da República. É preciso verificar 
tais relativismos.   

Relativo ao peso do que está ocorrendo, 
deve-se pensar a quem interessam tais ações de 
peso simbólico. Ao que parece, se um presidente 
é o representante nacional máximo, seu condutor 
simbolicamente, o que ocorre a ele se estende 
a todos. Sairíamos ilesos de tal acontecimento? 
Para ilustrar a reflexão, lembro que há uma sen-
sação de autoestima nacional. Ela se estabelece 
no querer ser, orgulhar-se e afirmar-se como 
brasileiro. Regularmente, se atribui uma situação 
problemática à autoestima do Brasil, decorrente 
de questões ligadas à permanência da desigual-
dade, da dívida social e econômica  seculares, 
da ordem consagrada de privilégios para uma 
classe social, o que ultimamente se denominou 
de corrupção. Em se tratando de corrupção, 
outros afirmam que a corrupção também é da 
ordem recente do Brasil.

Em se tratando de interesses, estendo tam-
bém o ocorrido às maiores empresas do país, 
pois não se sabe como elas se recuperarão e 
quanto tempo levará para que outras venham 
constituir estrutura para substituí-las. Lembre-
mos também que de tais empresas, puras ou 
não, depende a passagem do país para outra 
fase desenvolvimento, o qual não poderá ocorrer 
sem a construção da infraestrutura necessária, 
energética, industrial, econômica.  

De fato, a sociedade brasileira, no que se 
refere às instituições, deve estar plenamente 
ciente dos valores e consequências simbólicas da 
atitude de decretar o status de “bandido” ao ex-
presidente da República Luís Inácio da Silva. 

Roque Sena

A PREVISÃO DO TEMPO É 
DE INTEIRA CONFIANÇA?

Todas as manhãs milhões de pessoas ligam o 
rádio e a televisão para saber a previsão do tem-
po. De vez em quando os meteorologistas não 
acertam a previsão do tempo. É verdade que a 
exatidão na previsão melhorou sensivelmente de 
uns tempos para cá. Mas longe de ser à prova de 
erros, a meteorologia é uma mistura fascinante 
de arte e ciência. O que abrange a previsão do 
tempo e será que ela é mesmo confiável? 

Hoje em dia os meteorologistas têm à dis-
posição  uma gama enorme  de instrumentos 
sofisticados  e desses os mais básicos medem  
a pressão do ar, umidade e vento. Em 1643 o 
físico italiano Evangelista Tonicelli inventou o 
barômetro, um aparelho que mede a pressão do 
ar. O higrômeto, que mede  a umidade do ar em 
1664, e em 1614 o físico alemão Daniel Faheneit  
criou o termômetro de mercúrio que possibilita 
a  medição exata da temperatura.

Por volta de 1765 o cientista francês  Antoine  
Lourent Lavoisie  sugeriu que se fizesse medi-
ções diárias  da umidade do ar e da velocidade 
direção  do vento.  Com todas essas informações  
disse  Lavoisie  que é quase  sempre possível  
prever o tempo  com um ou dois dias de ante-
cedência e com razoável exatidão.  Entretanto 
de vez em quando  o tempo  passa batido  em 
certas previsões!

Adeítalo Pinho

Apoio: 
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Mudanças no Calendário 
Vacinal 2016

Como acontece, periodicamente, temos novas 
mudanças no Calendário Vacinal recomendado pelo 
Ministério da Saúde. Essas alterações são baseadas 
na realidade epidemiológica para as diversas doenças 
infecto-contagiosas às quais podemos estar expostos. 

O Calendário de Imunização Infantil sofreu as 
seguintes modificações:

* A vacina pneumocócica 10 valente passa a ter 
apenas duas doses, ao invés de três, aos 2 e 4 meses, 
com reforço aos 12 meses;

* A vacina contra poliomielite passa a ter a sua 
terceira dose também injetável, no modo inativado. 
Portanto, serão três doses injetáveis (VIP) aos 2, 4 e 
6 meses. Os reforços permanecem orais (VOP) aos 15 
meses e 4 anos, além de anual nas campanhas de vaci-
nação para crianças até 4 anos de idade;

* O reforço da vacina meningocócica conjugada 
C passa a ser administrado aos 12 meses. As doses 
permanecem aos 3 e 5 meses;

* A vacina de HPV (Papiloma Vírus Humano), que 
previne o câncer de colo de útero e as verrugas genitais, 
agora passa a ter apenas duas doses e não mais três do-
ses. As meninas, a partir dos 9 anos, podem receber as 
duas doses com intervalo mínimo de 6 meses. Pacientes 
portadoras de HIV permanecem com as três doses.

O importante é manter atualizado o cartão vacinal 
do seu pequeno! Prevenção é essencial para a manuten-
ção da sua saúde!!!

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 
Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar) 
Edf. Clínica São Felipe - Feira /BA
Tel: (075) 3221-6060

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Braspress Transportes Urgentes Ltda ,  CNPJ: 

48.740.351/0031-80, torna público que está requerendo a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a Licença 

de Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigo-

sos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional, 

localizada na Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães, 

S/N, KM 102, BR 324, CIS - Subaé - Feira de Santana/BA, 

CEP: 44079-002.

Representante Legal: Jamilly Leal Santos
Função: Encarregada Adm. Financeiro

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CERÂMICA NORDESTE, inscrita no CNPJ: 33.976.341/0001-

56, torna público que está requerendo a SEMMAM – Secre-

taria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 

a Licença Simplificada para Extração Mineral de Argila, 

localizada na Fazenda Alecrim, Distrito de Limoeiro – Feira 

de Santana – Bahia

A DIREÇÃO

O que é bom sempre 
volta. É verdade! Em 
2009 ele esteve aqui e 
foi um sucesso, ago-
ra volta com melhores 
perspectivas. Falamos 
do Festival Roda de 
Boteco,  surgido no Es-
pirito Santo há 11 anos 
e nesse período  per-
correndo cidades como 
Feira de Santana, para 
a alegria dos aprecia-
dores de boas bebidas e 
tira-gostos. Uma coisa 
tipicamente brasileira! 
O Roda de Boteco já 
está acontecendo desde 
o dia 11 deste mês e vai 
até 2 de abril, percorren-
do 26 estabelecimentos 
do gênero na cidade 
princesa.

A produção é de 
Raimundo Nonato Pi-
nheiro e Carlos Alberto 
Santos, com apoio de 
Getúlio Andrade, do 
Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e 
Similares de Feira de 

Roda de Boteco vai 
eleger os melhores

Santana. O projeto tem 
o reconhecimento do 
Ministério da Cultura.  
Conforme Carlos Alber-
to durante o evento os 
petiscos serão vendidos 
juntos com a primeira 
cerveja por R$19,90.  
Ao final da promoção 

que envolve 26 points, 
serão premiados aqueles 
que conquistarem maior 
pontuação nos itens: me-
lhor tira-gosto,  tempera-
tura da bebida, melhor 
atendimento e higiene. 
Garante Carlos Alberto 
que “a indicação dos me-
lhores estabelecimentos 
da cidade será feita por 
quem mais entende da 
matéria: os botequeiros 
de plantão. Só eles têm 
esse know-how!”. 

Explica ainda que o 
mais importante nesse 
inusitado certame é o 
tira-gosto que equivale 
a 50% da nota total. O 
atendimento fica em 
segundo lugar repre-
sentando 30%. Higiene 
e temperatura da bebida 
contribuem com 10% 
cada. A apuração dos 
votos fica a cargo da  
Merccato  Inteligência 
Competitiva. Os três me-
lhores garçons serão pre-
miados com R$1.00,00 
(1º), R$750,00 (2º) e 
R$500,00 (3º). No dia 9 
de abril, os vencedores 
de toda a programação 
do Roda do Boteco se-
rão conhecidos durante 
a festa Botecão  na Praça 
da Catedral com a reali-
zação de um Festival de 
Musica Instrumental e  a 
presença do sambista ca-

rioca Dudu Nobre além 
de  atrações locais.  

Ressalta Getúlio 
Andrade que o festi-
val, realizado pela Ecos 
Eventos  e  Sindicato dos 
Hotéis, Restaurantes Ba-
res e Similares de Feira, 
tem patrocínio Cielo - 
cerveja oficial Bavaria 
Premium e o apoio da 
Prefeitura  Municipal, 
Senac, Jubiabá Renault,  
Brasilgás,  Associação 
Comercial e Federação 
Brasileira de Hospeda-
gem e Alimentação. Par-
ticipam do festival- A 
Lambreta, Bar Agua de 
Bebê, Bar Dom Vicente, 
Berhmann Bar, Boteco 
do Camarão (Capuchi-
nhos e Villa Gourmet), 
Cabana do João, Cantina 
da Dinha, Carango Pe-
tiscaria, Churrascaria O 
Novo Baixinho, Drink’s 
Passarinho do Corti-
ço, Faenza Restaurant 
Petit Gateau de Baca-
lhau, Fino Espeto, Jaime 
do Pastel, Kitas Pizza 
Kamasupre, Nostrale 
Ristorante, Pizza na Pe-
dra, Pizzaria o Gau-
chão, Restaurante Aqui 
&Acolá, Seu Zé Lounge 
Bar,  SteakHouse Nova 
Brasa,  Stop Nil (Kali-
landia e Santa Monica), 
Unique Caffé Lounge e  
Vitro Restaurante.

Carlos Alberto Santos e Raimundo Nonato Pinheiro.

Um dos homens pú-
blicos mais queridos da 
historia de Feira de San-
tana. Foi proprietário 
de farmácia, vereador, 
vice-prefeito, pioneiro 
na implantação do trans-
porte coletivo da cidade, 
na década de 60, católi-
co praticante, integrante 
do coral da Igreja de 
Senhora Santana, líder 
natural e, sobretudo, um 
cidadão na extensão da 

Aniversário de um 
líder - Zé Pinto

palavra: amigo de todos. 
José Ferreira Pinto ( Zé 
Pinto ou Zé Pinto da 
Farmácia) com é po-
pularmente conhecido, 
hoje comemora 82 anos 
de idade.  Zé Pinto rece-
ba a saudação e o abraço 
de todos os seus amigos, 
em especial dos que 
fazem a FOLHA DO 
NORTE e se orgulham 
de também desfrutar da 
sua amizade!
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