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Reinaugurado no início do 
mês de janeiro, com di-
versos melhoramentos, o 

centenário Mercado de Arte Popular 
(MAP), registra um movimento co-
mercial superior ao que era verificado 
antes da reforma, conforme relato de 
comerciantes ali instalados.  Costurei-
ra experiente, que se dedica a confec-
cionar roupas usadas em rituais de 
matrizes africanas, dona Nenzinha 
conta que enquanto esteve nas ins-
talações provisórias do MAP na rua 
Olímpio Vital, a clientela não deixou 
de procurá-la, mas no prédio atual os 
negócios tendem a melhorar.  

“As perspectivas aqui são bem 
melhores para aumentar o núme-
ro de clientes. Passa gente do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Salvador, 
e minhas roupas não é qualquer 
um que faz“ relata com  satisfação 
enquanto trabalha em uma ma-
quina de costura no seu box. Na 

terça-feira, um grupo de turistas 
franceses que fazia compras no 
MAP, objetos relacionados à 
cultura nordestina, a baiana em 
especial, ressaltou que além das 
compras estava levando para a 
Europa uma boa impressão da 
hospitalidade local. “Aqui nos 
sentimos entre amigos” garantiu 
um turista.

  O aumento do numero de 
visitantes que falam outras lín-
guas motivou a realização de um 
curso de inglês a ser ministrado 
no Mercado de Arte Popular, 
acessível a todos os comerciantes. 
“O objetivo é atender cada vez 
melhor essa demanda de estran-
geiros e garantir, além do real, 
dólares e euros” ressaltou Graça 
Cordeiro do Departamento de 
Turismo da Secretaria de Traba-
lho, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico.

Uma reunião em Sal-
vador, na segunda-feira, 
entre o deputado Zé Neto 

Lagoa Salgada será revitalizada
(PT), líder do governo na 
AL, o secretário do Meio 
Ambiente da Bahia,  Eugê-

nio Spengler , o vereador 
feirense Beldes  Ramos 
(PT)  e o coordenador do 
INEMA em Feira, Messias 
Gonzaga, foi o primeiro 
passo do projeto que visa 
a revitalização  da Lagoa 
Salgada, considerando 
o seu potencial  social, 
cultural e turístico,  bem 
como sua importância 
para a bacia do rio  Subaé.  
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Dom Itamar Vian

Não vi, não ouvi e não falei...
Na Bíblia Sagrada 

(Efésios 4,29) encontra-
mos: “Nenhuma palavra 
má saia da vossa boca, 
mas só a que for útil para 
a edificação e benéfica aos 
que ouvem.” Já na cultura 
japonesa, os macaquinhos, 
conhecidos como os “Três 
Macacos Sábios”, ilustram 
a porta do Estábulo Sagra-
do, um templo do século 17 
localizado na cidade de Ni-
kko, no Japão. Seus nomes 
são Mizaru (o que cobre 
os olhos), Kikazaru (o que 
tapa os ouvidos) e Iwazaru 
(o que tapa a boca), que na 
língua japonesa é traduzido 
como “não ouça o mal”, 
“não fale o mal” e “não veja 
o mal”. São ensinamentos 
milenares, porém muito 
pouco exercitados por to-
dos nós. Assim, surgem 
questões: Por que notícias 
ruins dão tanta audiência? 
Por que coisas boas reper-
cutem bem menos que as 
más?

Certa vez, quando eu 
fazia um tratamento fisio-
terápico em uma clínica de 
Feira de Santana, tinha um 
cidadão que se tratava no 
mesmo horário e sala que 
eu. Durante várias sema-
nas, ele falava de acidentes, 
mortes, tiros e mostrava seu 
celular com um número in-
calculável de imagens terrí-
veis de pessoas vítimas de 
acidentes na cidade. Dizia 
ele: “não posso ouvir o som 
de uma sirene do SAMU, 
que subo em minha moto 
e vou atrás para fotografar 

o acidente e publicar no 
Facebook.”

Existe uma atração em 
nós seres humanos que nos 
impulsiona a ler, ouvir, as-
sistir e conversar sobre no-
tícias negativas, coisas que 
geram sentimentos ruins 
como: medo, indignação, 
raiva, tristeza, decepção e 
impotência. Infelizmente 
as desgraças vendem mais 
e o resultado disso, é uma 
pauta cada vez mais per-
turbadora e sombria, como 
certa vez ouvi um profis-
sional de mídia afirmar. 
Isto é, noticiar coisas ruins 
e escândalos sempre dão  
mais audiência e acabam 
sendo assuntos comentados 
por semanas nos jornais, 
TV, redes sociais, grupos 
de amigos e trabalho.

Em artigo publicado 
nos jornais O Globo e O Es-
tado de São Paulo, Carlos 
Alberto Di Franco, diretor 
da Di Franco - Consultoria 
em Estratégia de Mídia, 
faz uma análise coerente 
sobre o tema: “A overdo-
se de violência na mídia 

pode gerar fatalismo e uma 
perigosa resignação. As 
pessoas imaginam que não 
há o que fazer. Acabamos, 
todos, paralisados sob o 
impacto de uma violência 
que se afirma como algo 
irrefreável e invencível. E 
não é verdade. Podemos, 
todos, jornalistas, formado-
res de opinião, estudantes, 
cidadãos, dar pequenos 
passos rumo à cidadania e 
à paz”.

As perguntas são: por 
que o bem é pouco noticia-
do? Quando o estudante de 
um lugarejo pobre ganha 
um prêmio nacional ou 
uma bolsa de estudo para 
uma universidade no ex-
terior; quando os índices 
de casos de determinada 
doença diminuem; quando 
uma descoberta útil à hu-
manidade é feita, etc. A re-
percussão é sempre menor, 
que um acidente de carro 
na rodovia durante um 
final de semana. Por que 
tantas coisas boas e bonitas 
que acontecem através de 
pessoas das mais variadas 

Angelo Pinto

classes sociais, não são 
colocadas como fonte de 
inspiração? Será que o bem 
não vende? Existe um dito 
popular que diz: “É mais 
fácil ouvir o forte ruído de 
uma árvore que cai, que o 
som de uma multidão de 
árvores que crescem lenta-
mente na floresta”.

Acho que nossa boca 
fala, do que nosso coração 
está cheio! Assim, devemos 
exercitar nosso lado luz a 
todo instante, em benefício 
de nós mesmos e de uma 
sociedade mais humana, 
fraterna e justa para todos.

Na manhã de segunda-
feira o deputado estadual 
feirense, líder do governo, 
Zé Neto (PT), manteve 
reunião com o secretário de 
Meio Ambiente do estado, 
Eugênio Spengler, o vere-
ador de Feira de Santana, 
Beldes Ramos (PT), e o 
coordenador do Instituto 
do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos (INEMA) 
na cidade princesa, o ex-
vereador   Messias Gonza-
ga, quando foram tratados 
detalhes da revitalização 
e requalificação da Lagoa 
Salgada. Foram discutidos 
diversos aspectos ambien-
tais e técnicos da Lagoa, 
bem como, sua importância 
para a bacia do rio Subaé. 
 Além do potencial social, 
cultural e turístico da la-
goa ,que irá contribuir de 
forma expressiva para o 
desenvolvimento de Feira 
de Santana, conforme o 
deputado. 

Foram pleiteadas vi-
sitas do secretário e de 
representantes da Compa-

Depois da Lagoa Grande será a 
revitalização da Lagoa Salgada

nhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia 
(CONDER), b em como a 
realização de um estudo 
de viabilidade para rees-
truturação da área, a ser 
produzido pelos órgãos.  A   
recuperação da Lagoa Sal-
gada na visão de Zé Neto  
é fundamental para o cres-
cimento de Feira. “Hoje 
foi dado o primeiro passo 
para construir o caminho 
de revitalização da Lagoa, 
que receberá infraestrutura 
e ações de preservação. 

Desta forma, estamos 
buscando o resgate his-
tórico, ambiental e os 
valores primordiais que 
gerou o desenvolvimento 
de Feira de Santana como 
cidade”, ressaltou.

O deputado disse 
que convidará todos os 
órgãos que possam con-
tribuir para essa realiza-
ção. “Convidaremos, por 
meio da Secretaria de 
Meio Ambiente do Esta-
do (SEMA), a secretaria 
de Meio Ambiente do 

município de Feira e ou-
tros órgão importantes no 
planejamento da lagoa. A 
tendência é que este pro-
cesso amplie e possa gerar 
um ambiente de coopera-
ção que resulte no sucesso 
desse projeto”, concluiu 
o Neto. Participaram da 
reunião, Márcio Pimentel, 
Gestor da APA Lago de 
Pedra do Cavalo; Silvio 
Santos, coordenador téc-
nico do INEMA e Mateus 
Mônaco, do Movimento 
Pedala Feira.

SEDE MISERICORDIOSOS

Neste domingo – 21- acontece, em Feira de 
Santana, a quarta Caminhada do Perdão que 
neste ano tem como tema: “Contemplando o rosto 
da misericórdia”. O tema parte do evangelho de 
Lucas em que Jesus nos convida a sermos miseri-
cordiosos: “Sede misericordiosos, como vosso Pai 
é misericordioso” (Lc 6,36).

O PAPA instituiu um Ano Santo Extraordinário 
que tem como centro a misericórdia de Deus, mas 
ele quer, também, que nos solidarizemos com o 
sofrimento alheio. O Ano Santo é uma convocação 
para que os cristãos olhem para as misérias do 
mundo, para os irmãos que sofrem, e abandonem a 
“indiferença que humilha”, e por vezes mata.

O JUBILEU da Misericórdia nos desafia a 
agir concretamente na tentativa de amenizar o grito 
de socorro dos excluídos; primeiro, perdoando e 
acolhendo; depois, trabalhando pela justiça e pela 
inclusão. É preciso consolar os aflitos e dar de comer 
e beber a quem tem fome e sede. A exclusão não é 
uma atitude cristã, pelo contrário, é a raiz de todas 
as violências familiares e sociais.

MAIS DO QUE perdoar pecados, Deus per-
doa a pessoa. Judas e Pedro tem algo em comum: 
a traição. O que distingue um do outro é a atitude 
posterior. Enquanto Pedro chorou amargamente 
seu pecado, Judas não acreditou na misericórdia 
e enforcou-se. Foi depois da tríplice traição que 
Pedro, por três vezes, declarou seu amor ao Mes-
tre e tornou-se o primeiro papa. Judas queimou a 
chance de tornar-se um santo extraordinário. Deus 
jamais cansa de nos perdoar, nós é que esquecemos 
de pedir perdão.

O PECADO está presente mesmo na vida dos 
grandes santos. Um exemplo clássico é o de Santo 
Agostinho. Ele deixou a memória de seus pecados 
em seu livro Confissões. São Francisco de Assis 
recorda, sem grande preocupação, mas com extrema 
confiança, o tempo em que estava em pecado. Deus 
não quer o pecado, mas  ama o pecador. O próprio 
pecado se torna fecundo quando nos ensina alguma 
coisa, sobretudo a confiar na misericórdia do Pai.

O SALMO 50, atribuído a Davi, um rei peca-
dor, por três vezes garante que Deus apaga o nosso 
pecado. Um grande missionário capuchinho, frei 
Bernardino Vian, falecido em 1985, costumava 
dizer: “Deus tem a mania de perdoar”. Na cruz, na 
dureza da agonia, Jesus não esquece sua prioridade: 
“Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem” 
(Lc 23,34). 
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Angelo Pinto

A Secretaria de Agri-
cultura, Recursos Hídricos 
e Desenvolvimento Rural 
de Feira de Santana,  vai 
distribuir mudas de um-
buzeiro  gigante entre os 
trabalhadores rurais do 
município visando criar 
mais uma alternativa de 
renda para a categoria. O 
secretário Wellington An-
drade disse que dentro de 

O presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
Rodoviários de Feira de 
Santana (Sintrafs) Alberto 
Nery  revelou que há um 
impasse   entre as empre-
sas de ônibus urbanos e a 
administração municipal. 
As empresas alegam falta 
de contrapartida firmada 
com o governo municipal 
e prejuízo no faturamento. 
O acordo que houve com 
os servidores públicos 
municipais de suspender 
a bilhetagem eletrônica 
e oferecer os vales trans-
portes em espécie também 
influenciou na queda de 
faturamento das empre-
sas, que perderam cerca 
de 20% da sua receita. 
Segundo Alberto Nery, 
esse prejuízo influencia 
no pagamento do décimo 
terceiro, adiantamento de 
salários, planos de saúde 
e outras despesas.

“Com esta situação 
as empresas terão preju-
ízos na arrecadação. Foi 
um compromisso que o 
prefeito fez e deixou de 
cumprir. Além disso, du-
rante o serviço emergen-
cial as empresas tiveram 
que subsidiar de recursos 
próprios dois milhões 
de reais para pagamento 

Empresas reclamam prejuízos e pedem 
contrapartida do governo municipal

de folha e para paga-
mento das despesas. In-
clusive nós constatamos 
que o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) já está em atraso. 
A última parcela foi paga 
no mês de novembro, 
isso já demonstra certa 
fragilidade das empresas 
e também nos preocupa” 
disse Nery.

O presidente do sindi-
cato afirmou que durante 
o processo licitatório as 
empresas de transporte 
apresentaram algumas 
condições para a renova-
ção da frota e que precisa-
vam de contrapartida do 
poder público municipal. 
No entanto, a prefeitura 
prometeu, mas não cum-
priu. Ele destacou que 
em menos de um mês de 
operação do novo serviço 
de transporte já existem 
dezenas de veículos da-
nificados, lapeados e com 
os assentos dilacerados. 
Alberto Nery disse ainda, 
que sobre a possibilidade 
de demissão de cobradores 
o sindicato não vai aceitar 
em hipótese nenhuma que 
ocorram demissões.

“Já tem 40 carros la-
peados da empresa Rosa 
e 17 carros lapeados da 

empresa São João. Alguns 
carros já estão com os 
bancos dilacerados, cor-
tados de estilete ou gilete 
por vândalos. Os carros 
lapeados são exatamente 
porque Feira de Santana 
não tem corredores de trá-

fego. Nós também não va-
mos permitir demissões de 
cobradores. Pode até não 
crescer o número de co-
bradores, mas demissão, 
nós não vamos aceitar de 
forma alguma”, concluiu  
o dirigente sindical.

Mudas de umbuzeiro e mais água para zona rural
três ou quatro anos os um-
buzeiros deverão estar em 
fase de produção,  já que 
são mudas de qualidade 
produzidas  pela EMBRA-
PA, a partir de enxertos da 
espécie nativa. Uma das 
vantagens é a conhecida 
capacidade de adaptação 
e resistência dessa espécie 
vegetal frutífera às con-
dições do solo e clima do 
semiárido, onde está loca-
lizado o município de Feira 
de Santana. 

  Wellington An-
drade confirmou que 
como em anos ante-
riores a prefeitura 
vai propiciar semen-
tes de feijão e mi-
lho para o pequeno 
produtor, além de 
manter o programa 
de fornecimento de 
tratores para aração 

e gradeamento da terra 
visando o plantio da safra 
agrícola do ano. Observou 
que devido o numero de 
tratores disponibilizado 
pelo município ser pe-
queno, a prefeitura deverá 
firmar convenio com as as-
sociações que contam com 
tratores para oferecer maior 
assistência nessa área aos 
agricultores, entrando com 
uma contrapartida que de-
vera ser a garantia de óleo 
e tratoristas.

 O secretario de 
Agricultura vê um mo-
mento bom para o campo 
após as chuvas de trovada 
do mês de janeiro que atin-
giram toda o município de 
Feira de Santana inclusive 

os três  distritos que têm 
terras mais áridas -  Jagua-
ra, Tiquaruçu e Bonfim de 
Feira -, mas mesmo assim 
relata a preocupação da sua 
pasta e do prefeito Ronaldo 
de Carvalho de levar água 
encanada para as áreas ain-
da desprovidas desse bene-
ficio. Explicou Wellington 
Andrade que gestões têm 
sido feitas junto à Embasa 
,todavia a empresa no mo-
mento, segundo disse, vem 
implantando  duas centrais 
de reservatórios - Leste e 
Norte. Mas a extensão da 
rede de água tratada da 
Embasa para a zona rural 
de Feira de Santana é uma 
das prioridades da adminis-
tração municipal.

A Arquidiocese de Fei-
ra de Santana, promoverá 
domingo, com a expectativa 
de reunir milhares de fiéis 
das suas 39 paróquias, a 
4ª Caminhada do Perdão. 
No evento, realizado com 
sucesso em anos anteriores, 
levados pela fé, cristãos 
buscam através da partici-
pação neste ato penitencial,  
acolher a misericórdia de 
Deus. A Caminhada terá 
início às 7 horas  com con-
centração em frente a Igreja 
Santo Antonio, no bairro 
Capuchinhos. Um trio elé-
trico acompanhará todo o 
percurso e uma equipe de li-
turgia conduzirá a multidão, 
com cânticos apropriados e  

Domingo a quarta  
Caminhada do Perdão

momentos de reflexão.
 O Arcebispo Metropo-

litano de Feira de Santana, 
Dom Zanoni Demettino 
Castro, juntamente com 
vários presbíteros, estará 
realizando confissões du-
rante toda a Caminhada.  O 
grande momento peniten-
cial será concluído na Praça 
Padre, Ovídio, ao lado da 
Catedral de Santana, às 10 
horas  com a celebração da 
Santa Missa. A Caminhada 
do Perdão teve início em 
2012, ano Jubilar da Arqui-
diocese de Feira de Santana. 
Hoje faz parte do calendário 
religioso da cidade e acon-
tece sempre no segundo 
domingo da quaresma. 

Por  Dimas Oliveira

Somente continuações 
nas quatro salas

 
Nenhuma novidade nesta oitava semana cinema-

tográfica no Orient Cinemas Boulevard, desde quinta-
feira, 18. Somente continuações nas quatro telas. Todos 
os filmes atraindo muita gente ao cinema.

Politicamente incorreto, “Deadpool” (Deadpool), 
de Tim Miller, é baseado no anti-herói não convencional 
da Marvel Comics. O filme tem ação e aventura e está 
bombando na bilheteria, também em Feira de Santana. 
Entra em segunda semana. Por conter cenas de sexo e 
nudez e linguagem chula, o filme não é recomendado 
para menores de 16 anos. Nascida no Rio de Janeiro, 
mas sem ter atuado no Brasil, a atriz Morena Baccarin 
está no filme, contracenando com Ryan Reynolds.

O thriller dramático “O Regresso” (The Revenant), 
de Alejandro González Iñarritu, com 12 indicações ao 
Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográ-
ficas de Hollywood, incluindo Melhor Filme, Melhor 
Diretor, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Ator 
Coadjuvante (Tom Hardy), entra em terceira semana. 
Continua com cópia legendada na última sessão.

Em quarta semana, “Os Dez Mandamentos - O 
Filme”, é o filme que atrai mais público. Está na maior 
do Multiplex, com 261 lugares. O filme conta a épica 
e emocionante saga de Moisés.

 
Outra continuação é “Snoopy & Charlie Brown: 

Peanuts: O Filme”, que chega à sexta semana.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana
e recolhimento, recordando a 
Paixão, Morte e ressurreição de 
Jesus Cristo.

Busquemos a Deus com 
fé, conscientes de que, embora 
pecadores, Aquele que nos ama 
de verdade está sempre disposto 
a nos acolher com Sua imensa 
misericórdia.

O Retiro Popular é um 
roteiro de vivência quaresmal, 
com propostas diárias de leitu-
ra orante da palavra de Deus, 
participação na Santa Missa 
dominical, confissão sacramental durante a Quaresma, fazer 
peregrinação do Jubileu da Misericórdia , fidelidade às práticas 
de piedade, como a Visita ao Santíssimo Sacramento,Via-
Sacra, Rosário, orações às refeições, orações da manhã e da 
noite, com as quais estamos acostumados. O dom da piedade 
significa ter coração bom e aberto para amar. E nossa resposta 
primeira é o Amor de Deus, escolhido e buscado como nosso 
Senhor. O fio condutor é a Liturgia Quaresmal, com sua ri-
queza espiritual. Tenha os olhos fitos na Páscoa, a Bíblia nas 
mãos e o coração aberto, deixando que o próprio Deus quebre 
as eventuais pedras que o cercam.

Há alguns anos, realizo o Retiro Popular e posso afir-
mar que é uma experiência muito importante para o nosso 
crescimento como cristãos, pelos caminhos do nosso mundo, 
para nos fazer acreditar cada vez mais em Cristo, o Filho do 
Deus vivo.

Esta é uma Quaresma de caminhada, de gente que busca 
mudanças e o retiro é uma prática, na qual nos abstemos de 
muitas coisas do nosso dia a dia. Faça a experiência, ainda 
é tempo!

Mensagem Bíblica
“ O Senhor é minha

 luz e salvação” . 
Salmo 26.

Hoje, 19 de fevereiro de 2016, estamos na primeira 
semana da Quaresma e o próximo domingo é o segundo 
da Quaresma . Continuemos com os exercícios quaresmais 
e caminhando para a Páscoa. É tempo de penitência, con-
versão e mudança de vida.

As comunidades continuam realizando os encontros 
da CF 2016, que tem como tema: “Casa comum, nossa 
responsabilidade” e lema “   Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca ” 
Amós 5,24.

 
4ª CAMINHADA DO PERDÃO

 No próximo domingo, em plena quaresma, a Arquidio-
cese de Feira de Santana realiza a 4ª Caminhada do Perdão 
que terá início às 07:00 h, com concentração em frente a 
Igreja Santo Antonio, nos Capuchinhos. Um trio elétrico 
acompanhará todo o percurso, este ano modificado, seguindo 
pela avenida Presidente Dutra, dobrando na rua Castro Alves, 
avenida Getúlio Vargas, rua Conselheiro Franco e chegando 
à praça monsenhor Renato Galvão. O grande momento peni-
tencial será encerrado na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, às 09:30 h, com a Celebração Eucarística, motivado 
pelo Ano da Misericórdia.

Uma equipe de liturgia conduzirá a multidão, com 
cânticos apropriados e  momentos de reflexão. O Arcebispo 
Metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro e o Arcebispo 
Emérito Dom Itamar Vian, além de vários presbíteros, estarão 
presentes, realizando confissões durante toda a Caminhada. 
Este momento penitencial foi realizado pela primeira vez 
em março de 2012, dentre as várias atividades que marca-
ram o Ano Jubilar da Arquidiocese, agora já faz parte do 
calendário oficial da arquidiocese e será realizada sempre 
no segundo domingo da quaresma. No ano que passou, à 
frente da Caminhada, a cruz penitencial levada por fiéis, 
foram realizadas algumas paradas para reflexões com textos 
bíblicos, emocionando a todos, principalmente em frente à 
Estação do Transbordo, momento  especial para as 39 paró-
quias da Arquidiocese de Feira de Santana,  que reuniu mais 
de 30 mil pessoas.

Na cobertura, acompanhando também do alto, se pode 
ver um tapete humano que se formava durante a caminhada 
numa demonstração de Fé dos católicos da nossa arquidio-
cese, em um dia de sol, inclusive no momento da Celebração 
Eucarística, com bênçãos para todos, que apesar do calor 
participaram  até o fim. 

A perspectiva para esse ano é de um público bem maior, 
visto que, além da divulgação que está sendo feita pela equi-
pe de organização, o próprio testemunho das caminhadas 
anteriores já é um forte apelo para um trabalho bem mais 
participativo. A Caminhada do Perdão é um marco em um 
período meditativo de penitência e oração - a quaresma e, este 
ano, terá um cunho social com a renda da venda das camisas 
destinadas a instituições que ajudam os menos favorecidos, 
entre eles, o Centro Social Monsenhor Jessé Torres, a Fazenda 
da Esperança Irmã Dulce e o Dispensário Santana.

Então, no dia 21 de fevereiro, temos um encontro mar-
cado com a 4ª Caminhada do Perdão. Participe!

 
RETIRO POPULAR

 
Muitos católicos, em todo o país, estão realizando, dia-

riamente, no período quaresmal, o Retiro Popular do dom 
Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Bélem 
do Pará-PA,  que este ano tem como tema central “Deus nos 
ama de verdade”.

Quaresma é tempo de conversão, tempo de arrepender-
se dos pecados e de refletir sobre a misericordiosa oferta 
de Jesus Cristo, que se entregou à morte de cruz para nossa 
salvação. Assim, a Igreja, como mãe e mestra, propõe a todos 
a vivência das práticas de piedade, experiência de oração e 
de encontro com Deus. Todos os cristãos são convidados, 
por meio deste Retiro Popular, a se preparar para a Semana 
Santa e a viver este tempo de penitência, conversão, caridade 

Parabéns pra você...11- Fábio Bittencourt, 18 
– Dr. Robson Mendonça, hoje – Diácono Carlos 
Branco e Joaz Campos, amanhã- Joemerson Bar-
bosa, 21 - Carlos Geilson e  José Ferreira, 23- Cid 
Daltro e Eduardo Brito , 24- Aldrin da Costa, Pe. 
Anderson Moura e Dr. Antônio César Oliveira e 
25- Edney Sales.

 Parabéns pelo matrimônio...Dileane e Júlio, 
amanhã, na capela Nossa Senhora de Lourdes.

 

MOMENTOS...
 
A CJC/TOA , no domingo, participará da 4ª Cami-

nhada do Perdão, realizada pela Arquidiocese de Feira de 
Santana./ Será iniciado hoje e se estende até o dia 27, o 
novenário em louvor a Nossa Senhora da Esperança, na 
comunidade Nova Esperança, paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, tendo como tema central: “ Nossa Senhora da 
Esperança nos aponta: Jesus Cristo, o Rosto da Misericórdia 
do Pai”. No dia 28, missa de encerramento, às 10:00 horas, 
celebrada pelo pe. Gilmar Assis. Participe!/Aconteceu, no 
último dia 12, reunião do Conselho de Pastoral, na Cúria 
Arquidiocesana./ O arcebispo metropolitano Dom Zanoni 
Demettino Castro e os presbíteros da nossa arquidiocese 
participam até hoje do Retiro do Clero, em Salvador./ 
A Irmã Iria Cristofolini, coordenou, nos dias 13 e 14 de 
fevereiro, o Encontro Arquidiocesano de Catequese, com 
participação de catequistas de todas as paróquias da nossa 
arquidiocese e recebeu a visita pastoral do nosso arcebipso 
Dom Zanoni Demettino Castro./ No último dia 14, o Pe. 
Arivaldo Aragão, novo pároco da Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana, realizou uma assembléia com os 
paroquianos para traçar metas para o trabalho pastoral./ A 
equipe do Centro Social Monsenhor Jessé Torres retornou 
as atividades no último dia 15 de fevereiro./ O arcebispo 
Dom Zanoni Demettino Castro realiza, hoje e amanhã, 
uma visita pastoral na paróquia Nossa Senhora do Resgate 
das Umburanas, no município de Antônio Cardoso./  Já se 
encontra em Manaus, no último dia 11 de fevereiro, o padre 
Jeanderson Leite da Silva que será vigário na Paróquia 
São João XXIII. Colaborando com o pároco o  Pe. José 
Ribeiro Oliveira. Ele celebrou sua primeira missa por lá 
no dia 14 de fevereiro. Parabéns na missão!/ Acesse www.
fecatolica.com.br e acompanhe os momentos da nossa 
arquidiocese.
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A Federação Nacional 
dos Médicos (FENAM) ques-
tiona a resolução da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) que considera 
enfermeiros obstétricos e 
obstetrizes aptos a realizar 
partos. A determinação da 
ANS fere a legislação em 
vigor no entendimento da 
entidade, que representa mais 
de 400 mil médicos no país. 

O presidente da FE-
NAM, Otto Baptista,  mos-
tra-se preocupado com pos-
síveis erros que venham a 
comprometer a saúde das 
gestantes e do bebês. 

“É ilegal  a realização de 
parto sem a presença do médi-
co. Temos formação específica 
para tal atuação, então não 
justifica chamar o médico ape-
nas quando existem complica-
ções. O acompanhamento do 
profissional médico durante a 
gestação é primordial para um 
parto bem sucedido’’, alertou 
o presidente da FENAM, Otto 

A Câmara Munici-
pal de Feira de Santana 
iniciou os trabalhos 
legislativos do ano 
sob a presidência 
do titular Reinal-
do Miranda – 
Ronny (PSDB) 
na segunda-feira  
e após a leitura 
da ata da sessão 
ordinária ante-
rior e dos proje-
tos, indicações, 
requeri-

Hosannah Leite homenageado pela Câmara
mentos e ofícios pelo 
2º secretário da Mesa 

Diretiva, David Neto 
(PTN), e pela 1ª se-
cretária,  Gerusa 
Sampaio (PROS), 
foi apresentado um 
requerimento do 
líder do Governo 
José Carneiro (PSL) 
pedindo a suspensão 

da sessão em home-
nagem póstuma ao ex-

vereador e ex-secretário 
municipal, Hosannah de 

Oliveira Figuei-

redo Leite que faleceu 
domingo em Salvador 
no Hospital São Rafael 
em Salvador.

O  requerimento  
foi aprovado por maio-
ria  dos edis, com voto 
contrário do vereador 
Edvaldo Lima (PP) que 
externou  seu sentimen-
to pelo falecimento do 
ex-vereador, mas suge-
riu que a Casa manti-
vesse os trabalhos até 
às 10 horas, uma hora 
antes do sepultamento. 
“Há tempo suficiente 
para que possamos ir ao 
velório”, argumentou.  
Edvaldo ainda falou so-
bre a mensagem enviada 
pelo prefeito Ronaldo 
de Carvalho à Câmara, 
entregue ao presidente 
Ronny pelo líder gover-
nista. “O governo não 
vem a esta Casa porque 
não quer dar a resposta 
que a população de Feira 
de Santana quer ouvir. O 
governo está encurrala-
do e não quer dar expli-
cações, inclusive ouvir 
os professores que estão 

“Partos só com a presença de médico”

Baptista, que é especialista 
em ginecologia e obstetrícia. 
De acordo com a Lei 7.498, 
o profissional de enfermagem 
está autorizado a assistir à ges-
tante, parturiente e puérpera, 
acompanhar a evolução e do 
trabalho de parto, e executar 
o parto sem complicações 
apenas como integrante da 
equipe de saúde. 

“O legislador quando 
estabeleceu essa regra obri-
gando a participação do 
profissional de enfermagem 
na assistência ao parto, ape-
nas como integrante de uma 
equipe de saúde, ratificou a 
necessidade da presença do 
médico acompanhando todos 
os procedimentos relaciona-
dos à assistência ao parto”, 
ressaltou o secretário de 
Comunicação da FENAM, 
Jorge Darze. A equipe de 
saúde é formada por todos os 
profissionais de saúde, obri-
gatoriamente tendo também 
o médico em sua formação.   

O presidente da FENAM, Otto Baptista.

“PABULAGEM” mo-
nólogo musical que traz de 
volta é o experiente ator e 
diretor teatral  Roberval 
Barreto, montagem da CIA 
NÓS POR EXEMPLO,   
estreou ontem no Teatro 
Municipal Margarida Ri-
beiro, onde continuará em 
cartaz hoje, amanhã e nos 
dias 25,26 e 27 deste mês, 
sempre no horário das 
20h30min. O monólogo 
musical de teatro regional, 
dirigido por Fatima Araújo, 
transporta o expectador 
para a vida rural, através 
de causos e musicas que 
fazem parte do cancioneiro 
regional.

Apesar do caráter fic-
cional há muita realidade 
na história de um corde-
lista que  viaja pelas feiras 
do nordeste, cantando, 
contando  causos de sua 
família e vendendo folhe-
tos de cordel. O texto são 
de Causos Nordestinos 
que resgata a lembrança 
das antigas fazendas, do 
vaqueiro, dos currais, das 
historias engraçadas das 
famílias sertanejas. Os cau-
sos são acompanhados por 
músicas e aboios. A estéti-
ca principal adotada para 
o espetáculo aproxima o 
público do texto, fazendo-o 
viver mentalmente o cená-
rio do campo, do tabaréu 
ou matuto, pontos impor-
tantes na encenação.

Hoje tem Pabulagem no 
teatro Margarida Ribeiro 

Por meio de técnicas de 
interpretação popular, o ator 
Roberval Barreto mergulha 
no universo sertanejo, em 
busca do clima poético e 
cômico do nordeste. Os 
arranjos musicais de Bon-
fim Tropical com músicas 
regionais, contribuem para 
o enriquecimento cenico do 
espetaculo que deve parti-
ciupar de festivais de teatro 
municipais, estaduais e  na-
cionais. Esse trabalho da CIA 
NÓS POR EXEMPLO 2016, 

reúne estórias e causos de: 
Raimundo Alberto, Lucas 
Durand, Rolando Boldrin, 
Braz Chediak, Fernando 
Celso Gonçalves, Seu Lun-
ga, Fátima Araújo, Roberval 
Barreto com adaptação dos 
textos por Roberval Barreto,                                                                                
direção: Fátima Araújo. No 
elenco Roberval Barreto, 
operador de luz  e som  Zeus 
Oliveira, fotografia e adere-
ços Jose Arcanjo. Roberval 
Barreto, é um ator e diretor 
de teatro com ampla ex-

periência em 30 anos de 
carreira, com importantes 
trabalhos como O Santo 
Inquérito (ator), A Prince-
sinha (direção), Joãozinho 
e Maria, O Ovo, dentre 
outros, inclusive premiados. 
Na peça Pabulagem, que no 
nordeste significa fanfarro-
nar, contar vantagens, Ro-
berval além de interpretar 
também canta e se sai bem 
,mas avisa “não sou cantor”. 
O publico deve conferir 
hoje às 20h30min no Teatro 
Margarida Ribeiro.

presentes nesta Casa”, 
afirmou Edevlado.

 O líder da bancada 
de oposição, vereador 
Alberto Nery (PT), disse 
que, como vereador e 
representante do povo 
de Feira de Santana, 
ele não votaria contra o 
requerimento  uma vez 
que se trata de uma ho-
menagem póstuma a um 
ex-vereador. “Queremos 
aprovar este requeri-
mento porque assim 
como Hosannah passou,  
nós também passare-
mos e espero que haja o 
mesmo respeito. Temos 
que ser solidários com 
aquele combatente da 
democracia”, afirmou.                                                                                                    

O autor do requeri-
mento, o vereador José 
Carneiro (PSL), res-
saltou que é de praxe 
suspender uma sessão 
legislativa diante do fa-
lecimento de um ex-
vereador. “Hosannah é 
um cidadão que deixa 
uma lacuna enorme e di-
fícil de ser preenchida”, 
declarou. Observou que 

a família do ex-vereador 
procurou a diretoria da 
Câmara Municipal pe-
dindo o espaço para o 
velório, o que não pode 
acontecer, por conta 
da abertura dos traba-
lhos legislativos. “O 
presidente desta Casa 
cumpriu o Regimento 
Interno não cedendo, já 
que isso só poderia ser 
feito após a aprovação 
deste requerimento” ex-
plicou.

Hosannah Leite foi 
vereador na 11ª Legisla-
tura, durante os anos de 
1989 a 1992, eleito pelo 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
- PMDB. Foi também 
secretário de Governo 
do prefeito José Fal-
cão da Silva, em 1997; 
secretário de Obras, 
no governo de Colbert 
Martins da Silva, nos 
anos de 1977 a 1983; e 
secretário de Expansão 
Econômica no gover-
no João Durval¬¬/José 
Raimundo, no período 
de 1993 a 1997.
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Aniversariantes: Hoje – Helder Alencar e Isa 
Lee da Silva, dia 20 – Walter Lima dos Santos,  dia 
21 – Marrôse Wildberger, Carlos Geílson, Vilebaldo 
Freitas, Mariângela Catapano e Edmundo Filho,  dia 
22 – Pollyana França Araújo Viana, Ana Lúcia Matos 
de Souza, Dione Vieira Caribé, Daniela Bahia Moscon 
e Denise Góes Silveira, dia 23 – Cid Daltro, Deusa 
Lima Prado, José Carlos Souza Santos, Evilene Pereira 
de Almeida, Homero Carvalho Filho, Hanna Morine 
Esperidião e Gal Tourinho, dia 24 – Isa Bacelar Gama 
e Rebeca Cordeiro, e  dia 25 – Kelton Arapiraca Di 
Gomes, César Cedraz e Luiz Carlos Cerqueira Silva.

A sempre alegre e radiante Isa Lee da Silva,
 aniversariante de hoje, que receberá muitas felicitações de 
familiares, amigos e especialmente dos colegas de trabalho 

na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Posse - OAB
O Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do 

Brasil Claudio Pacheco Prates Lamachia, os Diretores do 
Conselho Federal da OAB, Vice-Presidente Luís Cláu-
dio da Silva Chaves, Secretário-Geral Felipe Sarmento 
Cordeiro, Secretário-Geral Adjunto Ibaneis Rocha Barros 
Junior e Diretor-Tesoureiro Antonio Oneildo Ferreira, e 
os Conselheiros e Conselheiras Federais convidam para a 
cerimônia de posse da Diretoria e dos membros da Entidade 
- Gestão 2016/2019, que será realizada no dia 23 de feve-
reiro de 2016, às 19 horas, seguida de coquetel, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, Setor de Divulgação 
Cultural - Lote 5 - Auditório Master Eixo Monumental - 
Brasília - DF.

Manhã Interativa
O estacionamento do Hospital Estadual da Criança 

(HEC) / Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil 
(LABCMI) vai ser palco para uma ação que será realiza-
da por um grupo multiprofissional do programa Rotary 
Saúde Móvel Novo Mundo, no dia 5 de março (sábado), 
das 9 às 12h30min. A ação seria realizada no sábado 
(13/02), mas devido ao pequeno número de inscritos, a 
data foi adiada.

Será uma manhã interativa dedicada a crianças por-
tadoras de transtornos do espectro do autismo (TEA), 
realizada na unidade móvel de atendimento para crianças 
autistas, numa parceria entre a Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil e o Rotary Club International. Cerca 
de 60 mães e crianças autistas vão participar do encontro 
e realizar atividades lúdicas e educativas específicas.

O objetivo desse programa é oferecer ações de saú-
de e educativas para pacientes portadores do transtorno 
(TEA) e seus familiares, através de uma interação com 
a equipe multidisciplinar especializada no cuidado com 
essas crianças. 

A Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, res-
ponsável pelo programa, é uma das mais tradicionais institui-
ções filantrópicas do Estado da Bahia, atuando há mais de 90 
anos na assistência à criança. Mais informações sobre o evento 
podem ser obtidas através do número (75) 3602-0464. 

O advogado Raphael Pitombo, membro da diretoria da 
seccional da OAB Feira de Santana ao lado da 

orgulhosa mãe Socorro Pitombo.

Festival Gastronômico
Os tradicionais encontros de familiares e amigos du-

rante os finais de semana nas praças públicas das cidades, 
embora continuem agregadores, agora seguem com uma 
roupagem mais moderna. Os carrinhos de cachorro-quente  
e pipoca foram substituídos por carros super equipados 
para a venda de comida e artesanatos.  Antenados a essa 
tendência, que visa entre outros objetivos, proporcionar 
momentos de lazer e entretenimento para as famílias, o 
Boulevard Shopping junto com a equipe da Feira da Praça 
realiza pela primeira vez em Feira de Santana um festival 
gastronômico sobre rodas, o Feira Truck Food Park, nos 
dias 27 e 28 de fevereiro.

O ambiente está sendo preparado com elementos reci-
cláveis e cheio de cores, que prometem deixar a decoração 
mais alegre e cheia de energia. No total, nove carros de 
comidas, além de outros estandes ficarão à disposição dos 
feirenses, no estacionamento próximo ao Hiper Bompreço, 
no Boulevard. Lá, o público poderá provar sanduíches 
gourmet, crepe, comida regional, americana e oriental, 
entre outros pratos.

Além disso, foi planejado para o evento uma ação 
solidária em prol das crianças de Riachão do Jacuípe – 
cidade que ficou ilhada após o rio transbordar, depois das 
fortes chuvas que caíram na região, em janeiro deste ano. 
Para tanto, a cada camisa vendida, o Fashion Truck Hit Kid 
doará uma peça para as crianças jacuipenses. 

Nesses dois dias do Feira Truck Food Park os organiza-
dores do evento esperam receber cerca de duas mil pessoas. 
Participam também desta primeira edição do festival, expo-
sitores de artesanatos, camisaria e cerveja artesanal. E para 
agradar a todos os públicos, os pais poderão levar as suas 
crianças para as atividades de recreação e também curtir uma 
boa música das atrações que irão se apresentar no local.

Cid Daltro, o querido e simpático colunista social que 
troca de idade na terça-feira (23), com a bela e sempre 

elegante Ada Mascarenhas Bahia.

Arena Rio 2016 no Boulevard
 Inspirada na temática dos Jogos Olímpicos e Para-

límpicos, a Arena Rio 2016 está na sua última semana no 
Boulevard Feira, trazendo o clima de celebração dos Jogos 
para dentro do Shopping. Com atrações totalmente intera-
tivas, divididas em Espaço Curiosidades das Olimpíadas e 
Arena Kids, o evento deve atrair os amantes dos esportes, 
que vão viver experiências inesquecíveis. 

Os clientes vão se surpreender com a estrutura e os 
detalhes do cenário, que está cheio de entretenimento para 
todas as idades. Os visitantes podem conferir três vídeos 
com detalhes sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016, que ex-
plicam sobre a história das olimpíadas, os heróis olímpicos 
brasileiros e os mascotes dos jogos. Quem for conferir a 
Arena, também pode responder a um teste de personalidade, 
que revela qual das 42 modalidades olímpicas é mais ade-
quada para o participante e além disso, conferir a exposição 
que inclui o uniforme oficial do Time Brasil. 
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A Prefeitura de Feira trabalha duro para proporcionar cada vez mais uma 
educação de qualidade para as crianças e jovens da nossa cidade, por isso, 
investe pesado e segue ampliando o número de escolas, como a Acioly da 
Silva Araújo no Bairro Mochila II. Uma unidade com capacidade para 1.000 
alunos, moderna, com auditório, quadra poliesportiva, sala de informática, 
biblioteca e muito mais.

MAIS QUE UMA NOVA ESCOLA
UM COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Feira trabalha duro para proporcionar cada vez mais uma 
educação de qualidade para as crianças e jovens da nossa cidade, por isso, 

EDUCAÇÃO

 ACIOLY DA SILVA ARAÚJO
ESCOLA MUNICIPAL

Os 15 anos de atividade 
do grupo Chorinho Entre 
Amigos, que serão come-
morados este ano, são, sem 
duvida, um registro impor-
tante na historia da musica 
em Feira de Santana, já que 
esse gênero, tão apreciado 
em outros estados, não 
tem esse mesmo reconhe-
cimento na Bahia. O gru-
po que surgiu no 
Bar de Didi, 
na rua dos 
Canários, 
Capuchi-
nhos, 

Cintia Portugal

Gosto de “Feira”, de 
feirinhas, em especial, a 
cidade de Feira de Santa-
na. Nas idas e vindas pelas 
ruas vimos passar as saco-
las cheias. E o  Bocapiu? 
(lembrei-me do bocapiu e 
de seu significado: aquele 
que guarda, protege e 
conduz- caminhemos, não 
podemos esquecer o boca-
piu – circulando... gente 
de saco cheio, e gente que 
sempre reclama de barriga 
cheia – esquecemos   esse 
saco vazio. 

Gente - sacolas – sa-
cos, e comecemos pela 
Rua Sales Barbosa – 
acompanhemos a ginga 
do ombro com ombro, no 
samba toc-toc do tamanco 
no calçamento, no encon-
tro das quinas das barracas 
com o vai e vem dos nos-
sos quadris; ali, as bolsas, 
colares, pulseiras e cintos 
parecem treinados para 
nos enroscar:  nos braços, 
no pescoço e na cintura: 
a rua é um perigo!! Mas, 
é uma tentação... vamos? 
Não esqueça o bocapiu!

Agora, caminhemos 
pelo Beco do Capitão 

PEGUE SEU BOCAPIU: GUARDE!  
França driblando algumas 
camisetas, camisolas e 
calcinhas nos tabuleiros: 
logo na esquina, um per-
fume com toque Frutal... 
é a Avenida Senhor dos 
Passos – umbus; serigue-
las: amarelas, vermelhas; 
jabuticabas servidas nas 
bandejas sobre os carrinhos 
de mão, digo, caixotes com 
rodas. Enchemos o saco, 
o bocapiu e partimos para 
outro lugar...

       Atravessemos a 
avenida e seu comércio 
agitado, com tantos óculos 
escuros, espelhados e es-
palhados pela rua – aqui, 
ali tem sempre alguém se 
ajeitando com um; como 
nos lembra a música de  
Davi Moraes: “por essa 
nêga eu ponho roupa nova, 
uso óculos escuro. Desço 
do muro...” É, e  as cores da 
estação são de parar o trân-
sito- um realce, como  na 
letra da música de Gilberto 
Gil: “ Não se incomode /O 
que a gente pode, pode /O 
que a gente não pode explo-
dirá ”- num bocapiu! 

      Entramos e saímos 
das ruas, até chegarmos 

à Rua Visconde do Rio 
Branco; mais cores de 
parar – listras brancas: 
zebras – e seguir em meio 
ao trânsito – na Rua Ge-
miniano Costa, no passeio, 
onde em outros tempos 
ficava a fila para entrar no 
Feira Tênis Clube. Hoje, 
no lugar, há bestas para os 
bairros e distritos – um pé 
lá e o outro cá, para subir 
no transporte: cuidado 
para não pisar nas man-
gas, maças, tangerinas, 
acerolas, abacaxis: estas 
frutas lembram as fanta-
sias da festa  da ”Noite do 
Havaí”. Customizemos os 
bocapius: “realce! Realce!  
Quanto mais purpurina 
melhor... que beleza!”

    Feira de tantas coi-
sas que fazem barulho e 
piscam como a Praça Pre-
sidente Médici, o original 
Feiraguai. Abra o bocapiu 
- guarde! Compraremos 
e sairemos para desfilar 
em outros lugares, onde 
gastaremos a nossa beleza, 
exibiremos as nossas mer-
cadorias, provocaremos 
com o nosso perfume.  Nos 
provoca   Gilberto Gil: 
“Realce, realce - quanto 
mais purpurina melhor! 
Realce, realce com a cor 
–do- veludo, com  com 
amor com tudo de real 
teor de beleza”.Guarde o 
bocapiu. 

Chorinho Entre Amigos 
vai se apresentar no MAP

onde o violonista Didi  
reunia-se com amigos para 
“brincar”  foi profissionali-
zado, e com a mudança do 
endereço da casa para a rua 
frei Hermenegildo, no mes-
mo bairro, ganhou projeção 
e maior prestigio.

 Houve mudanças, 
por conta da perda de fun-
dadores como Mirinho ( 

bandolim e ca-
vaquinho)  

e Ama-
deu do 
C a r -
t ó r i o 

(violão), 
que falece-

ram e outros 
que por conta 
de atividades 

diversas se afas-
taram, a exemplo 
de João Mão  de 

Vaca, Zeca da Bateria e 
Betão. Mas o grupo tam-
bém recebeu reforços im-
portantes como o gaúcho 
Laerte ( violão sete cordas, 
bandolim e cavaquinho) e 
Carlos Ribeiro (bandolim). 
Ultimamente houve a che-
gada de Erika Rios ( vocal) 
e permaneceram Deco (per-
cussão) Felipe (pandeiro) e  
Binho( marcação).

 Agora o Chorinho 
entre Amigos volta aos 
ensaios com determinação 
já que a meta é a grava-
ção do terceiro CD com 
musicas do grupo e outras 
selecionadas de grandes 
compositores brasileiros. Já 
como parte dessa nova fase 
o Chorinho Entre Amigos 
fará uma apresentação na 
primeira semana de março 
no Mercado de Arte Popular 
(MAP) e dia 26 de maço 
na Cidade da Cultura, local 
de grande prestigio entre 
os  que gostam de musica 
de qualidade e que tem 
como proprietário o musi-
co e grande incentivadora 
cultural Asa Filho. Didi do 
violão ressalta que também 
ha conversações para apre-
sentações no Mandala, e 
no período junino podem 
ocorrer alguns shows na 
região.

Didi do Violão.



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 FOLHA DO NORTE106 anos08 - VARIEDADES 

Roque Sena

ORAR. SERÁ QUE ALGUÉM 
OUVE NOSSAS ORAÇÕES?

Se existe alguém, que  ouve nossas orações , 
só pode ser o Criador! Quem além Daquele que 
criou o cérebro humano poderia ler os nossos 
pensamentos? Talvez  você me pergunte: Faz 
sentido acreditar em um criador? Muitos acham 
que para acreditar em um criador é preciso rejei-
tar as evidências  da ciência moderna .Ha quem 
diga que acreditar em Deus  é incompatível com 
a ciência, mas isso não é verdade.

Mediante estudos recentes, com mais de 
1.600 professores de ciência em 21 das mais  
renomadas universidades  dos Estados Unidos, 
apenas  um terço escolheu a opção: “ Não creio 
em Deus.” A verdade é que muitos cientistas 
acreditam em Deus. Agora será que temos de 
aceitar, sem qualquer  prova, que existe  alguém   
que ouve nossas orações?  De forma alguma. A 
ideia  de que ter fé  significa acreditar sem evi-
dências é equivocada. A Bíblia define a fé como 
a demonstração  evidente  de realidades ,embora 
não  observadas.

Também se diz que a fé é a prova de coisas 
não vistas. Por exemplo: você não vê as ondas 
do radio, mas seu celular demonstra, claramente, 
a realidade dessas ondas  invisíveis  que trans-
mitem vozes .Por isso  você acredita que  essas 
ondas existem. De maneira similar, apesar de 
não vermos  aquele que ouve  nossas orações  
podemos analisar as evidencias disponíveis que 
nós  conhecemos, de  que Ele existe.

Onde podemos encontrar evidencias de que 
Deus existe? É só olhar em nossa volta. Cada 
casa  naturalmente, é construída por alguém, mas 
quem construiu todas as coisas ? Deus! Quando 
pensamos na ordem do universo, na origem da 
vida, ou na mais completa  estrutura  do mundo 
- o cérebro humano -,  você talvez chegue à con-
clusão  de que tem de existir alguém por trás de 
tudo isso. Pode ter certeza, meus amigos, Deus 
ouve os que oram com fé! Podem ter certeza de 
que Estou Falando Sério!

O ministro da Avia-
ção Civil Guilherme 
Ramalho, que esteve  
em Feira de Santana., 
no dia 13 deste mês  
elogiou  o  trabalho de 
combate ao mosquito 
aedes aegypti desen-
volvido pela Secretaria 
Municipal de Saúde . 
“As informações que 
tenho e  acompanhei 
são extremamente posi-
tivas”, disse o ministro 
após visitar residências 
no bairro  Barroquinha. 
O representante do go-
verno federal  veio ao 
município no “Dia D” 
de combate ao mosqui-
to transmissor da den-
gue, febre chikungunya 
e zika vírus e garantiu 
que é uma mobilização 
nacional importante 
para mostrar à popu-
lação o papel que cada 
cidadão tem no con-
trole do vetor. A ação 
ocorreu  em todos os 27 
estados da Federação.

  Observou Guilher-
me Ramalho que “Mais 
de dois terços dos fo-
cos estão nas residên-
cias. Portanto, essa é 
uma luta que deve ser 
cotidiana e tem que ser 
levada para o local de 
trabalho, o ambiente de 
lazer e, sobretudo, nas 
residências”. Ele res-
saltou que o mosquito 
se reproduz de forma 
rápida e observou  que 
ainda não há vacina 
disponível. “O Brasil 
é muito mais forte que 
esse mosquito, que tem 
desafiado a vida. Ape-
nas com a realização 
de faxinas diárias nas 
residências, no traba-

Ministro acompanhou e elogiou luta contra o aedes

lho e nos ambientes de 
lazer podemos com-
bater esse mosquito” 
enfatizou .

O minis t ro  fo i 
acompanhado pelo  
prefeito Ronaldo de 
Carvalho desde a sole-
nidade de abertura da 
mobilização, no 35º 
Batalhão de Infanta-
ria. Também presentes 
a secretária munici-
pal de Saúde, Denise 
Mascarenhas, a coor-
denadora da Divisão 
de Vigilância Epide-
miológica, Francisca 
Lúcia Oliveira, o se-
cretário de Governo, 
Paulo Aquino, além 
de técnicos da Viep. 
Após o ato, homens 
do Exército se deslo-
caram para os bairros 
Cidade Nova, Feira 
X, George Américo, 
Santa Mônica, Jardim 
Acácia, Barroquinha e 
também para o Centro, 
onde juntos aos agentes 
de endemias e agentes 
comunitários de saúde 

repassaram informa-
ções aos moradores 
para torna-los  agentes 
multiplicadores  no 
combate ao mosquito.       

Eles distribuíram 
materiais informativos 
e transmitiram algumas 
orientações porta a por-
ta. “Esses são bairros 
que apresentam maior 
número de notificações 
e de circulação conco-
mitante de dois ou dos 
três vírus”, ressaltou 
o coordenador de En-
demias, Edilson Ma-
tos. Na Barroquinha, 
aconteceu o Bota Fora, 
ação da Secretaria de 
Serviços Públicos. Um 
caminhão recolheu ob-
jetos descartados pelos 
moradores, como col-
chões, cama, fogão, 
sofá, entre outros ob-
jetos e utensílios do-
mésticos. “O mosquito 
é domiciliado e para 
evitar sua proliferação 
é necessário envol-
ver toda a sociedade e 
sensibilizá-la a mudar 

alguns hábitos em suas 
residências, locais de 
trabalho e lazer. So-
mente com a colabora-
ção de todos podemos 
prevenir e controlar a 
tríplice epidemia”, dis-
se a secretária de Saúde 
Denise Mascarenhas..

 O prefeito Ronaldo 
de Carvalho   também 
fez  apelo aos mora-
dores a para que eles 
não joguem lixo nas 
ruas,  tampem tanques 
e caixas d’água e não 
deixem água parada. 
“É uma ação que só 
dará certo se todos co-
laborarem. Não é o 
governo sozinho que 
vai resolver o proble-
ma. Vamos trabalhar 
unidos”, conclamou. 
Ele considerou a par-
ticipação do Exército 
fundamental nessa luta. 
“É uma instituição de 
respeito e que vem for-
talecer o trabalho que 
já é desenvolvido pela 
Prefeitura” salientou o 
gestor municipal.

Na quarta-feira que trocou de idade  no distrito de 
Maria Quitéria foi o jovem  Hiago Cerqueira, que está 

sendo parabenizado pelo amigo Beto Soldador. 
Muitas felicidades Hiago!

Hoje em Água Grande, Maria Quitéria, aniversaria a 
jovem e bela Juliana que está sendo parabenizada por 
Beto Soldador, familiares e amigos. Feliz aniversario 

Juliana,  votos de longa vida, com muita 
saúde, paz e amor!

A alegria tomou conta da residência do casal Tereza e 
Marcos no dia 12, com o aniversário da encantadora 

Jamile Góes que completou 12 anos de idade. Boa filha, 
boa aluna, Jamile  foi convocada para estudar no Colégio 

da Policia Militar, mais um motivo de alegria para a 
família, já que seu pai é militar. Parabéns e muitas 

felicidades são os votos de seus familiares e amigos, em 
especial de sua prima, a princesa Ana Luiza.

Momento de confraternização no Point do Hélio, conversa 
em alto astral entre o empresário Alberto , 

o médico João Felix e o cantor 
e empresário Hélio. 
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Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

O homem que recebeu 
de Deus, criador do univer-
so e de todas as coisas, o 
livre  direito de pensar, não 
reconhece o dom que Deus 
lhe deu concedeu  e comete 
muitas besteiras, atrocidades 
e injustiças.  Deus deu ao 
homem  a sabedoria, que é 
o meio de solucionar  criar e 
produzir tudo que é necessá-
rio  para ele se manter, mas 
muitos  esquecem a  sabedo-
ria e usam a  esperteza  que é 
o  meio de ludibriar  e querer 
só receber sem pensar no ou-
tro: dai surge o fracasso.

Deus criou o ar que é a 
vida do corpo do homem e 
dos animais. O ar que faz gi-
rar tudo, porém o ser humano 
não reconhece essa ben-
ção recebida de Deus e não 
agradece, porém não existe 
poderoso que possa viver  
sem respirar. A natureza nada 
cobra pelo ar!  Foi criado o 
trabalho, elemento  necessá-
rio para o desenvolvimento  
do ser humano no mundo.  
Através do trabalho na terra o 
homem criar, planta, cultiva, 
fabrica e explora o que é ne-
cessário para a manutenção e 
conservação do ser humano, 
e muitos reclamam por tra-
balhar. Mas sem o trabalho 
não é possível se ter uma vida 
digna e satisfatória.

Foi criado o salario, 
forma de pagamento a quem 
presta serviço, ou trabalho de 
qualquer origem.  Trabalho e 
salario têm que andar juntos, 

O ser injusto

unidos em harmonia para o 
bem do progresso, do desen-
volvimento e para o bem de 
todos, pois sem trabalho não 
haverá salário!  Foi criado 
o estudo através do qual o 
homem cria, inventa, mani-
pula, transforma, improvisa, 
mediante o pensamento que 
é uma dádiva de Deus e, às 
vezes, o homem usa esse 
dom para o mal, a fim de 
ser favorecido e prejudicar 
a outras pessoas, sendo isso 
uma grande injustiça.

O home precisa ser justo 
e fazer tudo que for neces-
sário para que o trabalho, o 
salario, os estudos, os bens, 
o capital e o ser humano 
andem lado a lado , jogando 
fora a ganancia, o egoísmo, a 
arrogância, o preconceito, o 
ódio,  a vaidade, elementos 
que destroem o bem viver, e 
levarmos a vida com amor, 
,união sabedoria ,harmonia e 
de bem com a natureza, para 
termos uma vida boa e bela. 
Lembremos que um simples 
vírus derruba o homem e que 
da terra tudo se tira e da terra 
nada se leva para a cova!

Antônio Nogueira.

Três jogos e muitos 
gols domingo, na realiza-
ção da terceira rodada do 
Campeonato de Futebol de 
São José, no distrito de Ma-
ria Quitéria, como sempre 
prestigiado por grande pú-
blico e com a marca de um 
dos melhores campeonatos 
do município de Feira de 
Santana. No primeiro jogo 
do domingo, às 9 horas, o 
jovem time do Boca Junior 

PARANOIA
Enquanto não houver uma política nacional de preços 

de combustíveis  vamos continuar com  a paranoia geral dos 
preços.Na Região Metropolitana de Salvador,  alguns postos já 
estão vendendo  a quatro reais o  litro.Em Feira de Santana tem 
vários  preços praticados a  partir   até R$ 3,49  e tem postos  
nas redondezas  vendendo até mais barato e outros vendendo 
próximo dos quatro reais.As explicações dos revendedores   são 
muito divergentes, porque cada um dá uma versão diferente  
sobre a alta dos preços de  combustíveis, que supostamente  
seriam aumentados pelas distribuidoras. No Japão que tem 
uma das mais forte economias do planeta e onde um salário 
mínimo é de cerca de dez mil reais por mês a  gasolina é ven-
dida  a um dólar o litro,ou seja,preço igual ao praticado  aqui.
Na França onde o salário mínimo equivale  a  seis mil reais,  
um litro de gasolina é  de um euro  e quinze centavos,ou seja, 
cerca de cinco reais o litro,mais ou menos. No Brasil  onde a 
Petrobrás é auto-suficiente na exploração de  Petróleo, onde  
esta mesma empresa importa o produto a menos de trinta e 
oito dólares o barril, o salário mínimo é de oitocentos  reais.
Ao invés de baixar o preço da gasolina  como seria normal em 
casos assim,aumenta-se  a cada dia  e  o pior  é que o preço 
é praticamente o mesmo  cobrado no Japão e  na França  que 
são duas das maiores economias do mundo.A Petrobrás quer  
recuperar   o  rombo deixado pela roubalheira do petrolão nas 
costas dos consumidores brasileiros que não deram causa  ao 
“surrupiamento” dos ativos da  maior companhia brasileira.

Enquanto o governo não tomar uma atitude  para regular 
os preços dos combustíveis,como faz com  a energia elétrica, 
certamente  vamos  ficar a mercê  de alguns revendedores 
gananciosos.

Uma obra biográfi-
ca, na qual o autor Jose 
Braz de Oliveira, conta 
muito da sua vida, re-
pleta de momentos inte-
ressantes e de episódios 
precedentes, a partir do 
emocionante encontro 
de sua mãe, a paraiba-
na  Raimunda Barbosa 
de Oliveira, ainda uma 
menina, com Maria Bo-
nita, a famosa mulher de 
Virgulino  Ferreira - o 
Lampião. Um hiato que 
deixamos para que o 
leitor possa satisfazer a 
curiosidade  conhecendo 
detalhes desse peculiar 
episodio. 

Depois, a ida da fa-
mília de sua mãe para o 
Ceará, onde, o destino, 
para quem acreditar, já 
havia definido um en-
contro com o pernam-
bucano Antônio Braz 
de Lima,  que resultaria 
em posterior casamen-
to. Uma narrativa bem 
feita, com cronologia, 
que pressupõe até um 
bom roteiro para filme 
ou telenovela devido à 
riqueza de fatos, incluin-
do personagens como 
Lampião  e  padre Cicero 
Romão, até hoje vivas 
na lembrança do povo 
nordestino, ou mesmo, 
sem medo de dizer, do 
povo brasileiro. 

Mas não fica por ai 
“Eu sei que foi assim”, o 
livro que deve ter breve 
lançamento e tem tudo 
para ocupar um lugar de 
desataque na literatura 
nacional há algum tempo 
desprovida de autores 

“Eu sei que foi assim”

com esse poder de escre-
ver historias com tanta 
precisão e fidelidade, 
que transporta o leitor 
para um mundo imagi-
nário, com cangaceiros 
e homens de fé, capaz de 
causar saudade, mesmo 
que seja ele um vivente 
de outra parte do país 
que jamais teve contato 
físico com a geografia e 
o povo do agreste nor-
destino, em especial na 
época  enfocada no livro, 
de cenário totalmente 
diferente do atual.

Há momentos mar-
cantes como o episo-
dio em que o pai do 

romancista,  levado pela 
curiosidade com outros 
garotos, meteu-se em 
uma traquinagem ao ob-
servar, escondido o gru-
po de Lampião, irritando 
o cangaceiro   e quase 
levando um “pisa” de 
Manoel Gomes de Lima, 
avó do escritor o que só 
não aconteceu devido in-
terferência de Maria Bo-
nita.  Mas um dos pontos 
mais interessantes dessa 
historia  está no capítulo 
“Feira de Santana, rota 
dos “pau de arara”.  Braz 
conta o sofrimento do 
nordestino com a seca 
e  o percurso da viagem 

para São Paulo em 1951 
em um caminhão “pau 
de arara”

É quando se dá a 
passagem por Feira de 
Santana, onde, lembra o 
escritor, havia um posto 
de  vacinação:   “todos 
os retirantes com des-
tino a São Paulo, eram  
vacinados contra a febre 
amarela. A vacinação 
era obrigatória”. Ha um 
pequeno detalhe interes-
sante em torno da figura 
do pernambucano Seve-
rino, um “cabra macho” 
que poderia ter sido do 
bando de Lampião, de 
corpo todo marcado de 
facadas e tiros, ao qual 
se atribuía  inúmeras 
mortes e que na hora da 
vacinação quase desaba. 
Houve pedido ate do 
padre da cidade princesa 
para ele receber a vacina 
e nessa hora Severino foi 
patético: ” Perdão, seu 
padre, eu já matei tanta 
gente, levei e tiros  e 
facadas, porem morro de 
medo dessa agulhinha!”. 
A história prossegue 
cheia de lances interes-
santes. “Eu sei que foi 
assim” está pronto para 
ser lançado, com prefa-
cio de Andréia Juliana 
de Oliveira Pereira (filha 
do autor) e considera-
ções iniciais  do autor e, 
por certo, vai agradar em 
cheio ao leitor que gosta 
de uma história real rica, 
com aspecto de estória 
e como diz José Braz 
“ que mais parece um 
conto de fadas”.

Bons jogos e muitos gols em São José 
não se intimidou frente 
experiência do São Cris-
tovão que teve no goleiro 
Léo, com ótimas defesas o 
melhor jogador em campo. 
No final o placar de 1 x 1,  
premiou a segurança e elas-
ticidade do goleiro Léo.

     Na segunda peleja, 
às 11 horas, como  bem 
disse o desportista Beto 
Soldador, com a sua expe-
riência, “o Vitoria do Pa-

pagaio, esbarrou no futebol 
alegre  e rápido do time do 
CSO”, que apresentou três 
jogadores muito inspirados: 
os meias Emerson, Guto e 
Marcus Vinicius que ”não 
tomaram conhecimento do 
time do Vitoria e fizeram  3 
x 1 de virada sobre o Vitoria 
, e cabia mais” diz Beto. 
No jogo da tarde, às 15 
horas apesar do empenho 
em campo, lutando muito 

o São José não conseguiu 
segurar o Barcelona, do po-
voado de Alecrim Miúdo. 
Sério candidato ao titulo o 
Barcelona ganhou por 3 x 
1, com grade  exibição do  
meia- atacante Darlan.

 Beto Soldador, 
como bom observador, 
chama atenção de clubes 
profissionais para que 
procurem  acompanhar o 
campeonato de futebol de 
São José e indica alguns 
jogadores que merecem ser 
olhados. “Temos ótimos 
jogadores, todos  jovens 
como Guto e Marcus Vini-
cius  do CSO e  Darlan do 
Barcelona. Tenho certeza 
que se um clube profissio-
nal  fizer um bom trabalho 
com esses rapazes eles não 
decepcionarão” garante 
Beto. Domingo o certame 
de São José será movimen-
tado com os jogos:  Baraú-
nas x  Caraíbas ( 9 horas),  
São Paulo x  Vitória  (11 
horas) e  Botafogo x  9 de 
Maio ( 15 horas).

A equipe do Botafogo, forte participante do campeonato de São José.
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          Aos 84 anos ela continua cantando e 
assim apareceu, meses atrás, no Senhor Brasil, 
programa de Rolando Boldrin e assim foi pos-

sível o publico imaginar o 
sucesso que ele fez na 

juventude. E é verdade 
a carioca Lana Bi-

tencourt (Irlana Fi-
gueiredo Passos) 

Lana Bitencourt - 60 anos de sucesso 
desde garota cantava e 
encantava familiares 
e vizinhos em festi-
nhas de aniversário, 
na escola sempre que 
alguém lhe solicita-
va. Antes de iniciar a 
carreira profissional 
passou  estudar lín-
guas anglo-germânicas 
na faculdade. Ainda 
muito jovem em 1954, 
estreou cantando  na 
Radio  Tupy, transfe-
rindo-se depois para a 

Globo.
Nesse mesmo ano 

gravou pela primeira 
vez  as musicas “Emo-
ções” e “Samba da 
Noite” e teve um pro-
grama exclusivo, na TV 
Paulista, em São Paulo. 
Em 1955 ingressou na 
gravadora Columbia 
onde permaneceu por 
muito tempo e gravou 
seus maiores sucessos. 
Em 1958 foi consa-
grada com o Troféu 
Microfone de Ouro da 
Revista Radiolândia, 
uma referencia do meio 
musical na época e foi 
escolhida  pela critica 
como a melhor cantora 
do ano. Mas o grande  
momento de Lana 
Bitencourt foi em 
1960 quando ele 

gravou “Little Darling” 
e vendeu meio milhão 
de elepês, um recorde 
difícil de ser batido até 
nos dias atuais.

Outros grandes su-
cessos da carioca Lana 
Bitencourt foram Jo-
hnny Guitar, Se todos 
fossem iguais a você,  
Malageña, Mavie, Cas-
tigo e Se alguém te-

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE FEIRA DE SANTANA
Rua Dimas Simões, nº 111 - Parque Manoel Matias 

Feira de Santana – Bahia 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  PARA OS DESCONTOS E RECOLHIMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS URBANAS DO ANO DE 2016. 

NOTIFICAMOS, ATRAVÉS DESTE EDITAL, TODAS AS EMPRESAS DO 
RAMO DE SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇO DA CI-
DADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA OS DESCONTOS E RECOLHIMEN-
TO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS URBANAS DO ANO DE 2016. 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.614.821/0001-
60, possuidor do Código Sindical nº 912.565.082.15116-9, através do 
Diretor Presidente – DÉLCIO MENDES BARBOSA - faz saber aos senhores 
empregadores do ramo dos supermercados e atacados de auto-serviço de 
Feira de Santana e aos escritórios de contabilidade que cuidam das folhas 
de pagamento dessas empresas que, nos termos dos arts. 580, 582, 583 
e 605 da CLT, que as CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS dos empregados e 
trabalhadores é obrigatória e deve ser descontada na folha de pagamento, 
de uma só vez, no mês de março de 2016, e corresponderá à remuneração 
de um dia de trabalho (art. 580, I, da CLT) de cada empregado, devendo ser 
recolhida aos cofres do sindicato até o dia 30/04/2016, cujo código sindical 
é: (912.565.082.15116.9) através da Guia de Recolhimento de Contribuição 
Sindical Urbana (GRCSU) emitida, também, através do site www.secofs.org.
br, no qual as empresas através do seu login (que foram enviados através 
de e-mail para os endereços eletrônicos respectivos) deverão preencher, 
imprimir e pagar o boleto bancário em qualquer correspondente bancário, 
preferencialmente, na Caixa Econômica Federal ou nas Casas Lotéricas. 
Ficam os empregadores cientificados, desde já, que o não recolhimento 
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL dos seus empregados até a data prevista 
importará em multa de 10% (dez por cento) nos trinta primeiros dias, com 
acréscimo adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso 
e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (art. 600 da CLT). 
Alertamos que seja observado nas Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Urbana – GRCSU, OBRIGATORIAMENTE, o Código do Sindicato 
seguinte: 912.565.082.15.116.9, sob as penas previstas no art. 600 da CLT. 
Maiores informações poderão ser solicitadas a esta Entidade, sita na rua 
Dimas Simões, nº 111, Centro – Feira de Santana/Ba (www.secofs.org.br) 
ou pelo telefone (75) 3221-7411.
 

Feira de Santana(Ba), 19 de fevereiro de 2016. 

DÉLCIO MENDES BARBOSA 
PRESIDENTE

MARIA VALDICE DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  PARA OS DESCONTOS E RECOLHIMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS URBANAS DO ANO DE 2016

NOTIFICAMOS, ATRAVÉS DESTE EDITAL, TODAS AS EMPRESAS DO RAMO 
DE COMÉRCIO, ATACADO E VAREJO, INCLUSIVE AS CONCESSIONÁRIAS E 
REVENDEDORAS DE AUTOMOVÉIS LEVES E PESADOS, MOTOS, MOBILE-
TES, E SIMILARES DA CIDADE FEIRA DE SANTANA, PARA OS DESCONTOS 
E RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS URBANAS DO ANO 
DE 2016. 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.614.821/0001-60, possuidor 
do Código Sindical nº 912.565.082.15116-9, através do Diretor Presidente – 
DÉLCIO MENDES BARBOSA - faz saber aos senhores empregadores do ramo do 
comércio em geral, no atacado e varejo, incluindo as empresas concessionárias e 
revendedoras de automóveis leves e pesados, motos, mobiletes e similares e os 
escritórios de contabilidade que cuidam das folhas de pagamento dessas empresas 
que, nos termos dos arts. 580, 582, 583 e 605 da CLT, que as CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS dos empregados e trabalhadores é obrigatória e deve ser descontada 
na folha de pagamento, de uma só vez, no mês de março de 2016, e corresponderá 
à remuneração de um dia de trabalho (art. 580, I, da CLT) de cada empregado, 
devendo ser recolhida aos cofres do sindicato até o dia 30/04/2016, cujo código 
sindical é: (912.565.082.15116.9) através da Guia de Recolhimento de Contribuição 
Sindical Urbana (GRCSU) emitida, também, através do site www.secofs.org.br, 
no qual as empresas através do seu login (que foram enviados através de e-
mail para os endereços eletrônicos respectivos) deverão preencher, imprimir e 
pagar o boleto bancário em qualquer correspondente bancário, preferencialmente, 
na Caixa Econômica Federal ou nas Casas Lotéricas. Ficam os empregadores 
cientificados, desde já, que o não recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
dos seus empregados até a data prevista importará em multa de 10% (dez por 
cento) nos trinta primeiros dias, com acréscimo adicional de 2% (dois por cento) 
por mês subsequente de atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária (art. 600 da CLT). Alertamos que seja observado nas Guias de Reco-
lhimento da Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, OBRIGATORIAMENTE, o 
Código do Sindicato (912.565.082.15116.9), sob as penas previstas no art. 600 
da CLT. Maiores informações poderão ser solicitadas a esta Entidade, sita na rua 
Dimas Simões, nº 111, Centro – Feira de Santana/Ba (www.secofs.org.br) ou 
pelo telefone (75) 3221-7411.
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lefonar. Lana 
atuou em vários 

filmes ao lado de 
Mazzaropi como 

As aventuras de 
Pedro Malasartes,  

Chofer de Praça, 
Jeca Tatu. Fez vá-

rias excursões pelo 
exterior cantando em 
Portugal, Estados Uni-
dos, França, Argentina, 
Uruguaia, Espanha. 
Nos Estados Unidos 

cantou no programa 
de Ed Sullivan, que 
na época era difícil 
para ate mesmo para 
qualquer grande cantor 
internacional.

Em 1982 a cantora 
casou com o guitarrista 
Mirabeaux Pinheiro 
que sempre e a acom-
panha nos seus shows. 
O mais recente trabalho 
dela é “A diva passio-
nal” que tem marcado 
pontos positivos entre 
o publico maduro e os 
apreciadores da boa 
musica romântica com 
letras marcadas por 
frases cheias de amor 
e paixão. Lana tem 
uma característica: é 
considerada a preferi-
da pelo publico gay e 
de muitas artistas de 
expressão como Elba 
Ramalho, Alcione e 
Ney Matogrosso. Uma 
carreira de 60 anos de 
sucesso e um especial 
que referendou defi-
nitivamente sua vida 
profissional e pessoal, 
já que se tornou sua 
etiqueta: “Little Dar-
ling”( pequeno querido 
,em tradução literal) .
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Rádio
No final da década de 

70, o Cd ainda não estava 
em uso, ele lançou um 
compacto duplo (quatro 
faixas) e uma delas com o 
titulo “Velho Chico” falan-
do sobre o rio São Francis-
co popularmente tratado de 
“velho Chico”.  Agora com 
a produção de uma novela 
de televisão, ele acredita 
que sua música se encai-
xaria muito bem  na trilha 
sonora da obra televisiva, 
só que do único compacto 
que ele guardou resta ape-
nas a capa, que tem a  sua 
foto. O disco ele perdeu.  
Esse é o drama do 
cantor e 

com-
positor 
Fernan-
d o  B i -
t encou r t 
( F e r n a n -
do  Moura 
Bitencourt) 
que esteve na R á d i o 
Sociedade de Feira, onde 
o disco foi bem tocado na 
época, na expectativa de 
conseguir localiza-lo.

Isso ocorrendo ele pre-
tende ir até à produção da 
novela, embora tema que 

Uma mangueira-rosa 
não é apenas uma árvore 
que  produz belos e sabo-
rosos frutos, ela pode ser, 
também,  no imaginário 
ou, na realidade, um lugar 
encantado,  um local de 
oração, de descanso, de 
brincadeiras, de abraços, 
de confissões de amor, de  
carinho, um paraíso para 
quem ama! E é de uma des-

Bitencourt - artista tem música com tema para novela
a trilha sonora já este-
ja definida. Natural de 
Elísio Medrado, mas 
radicado  em Feira de 
Santana, Fernando Bi-
tencourt dede a década 
de 70 começou a fazer 
musica participando de 
algumas bandas como Os 
Amantes da Musica ao 
lado de França e 
João Cerqueira.  
Participou tam-
bém do grupo 
Cristo Jovem. 
Embora atu-

almente comandando a 
ArarasTur, empresa  do 
setor de transporte para ex-
cursões, fretamento, trans-
porte escolar, Bitencourt 
sempre está compondo e 
pretende lançar um cd com 
musicas suas.

ele lançou um compacto 
simples contendo: ”Felici-
dade onde estas?” e “Canto 
Difícil”.  Se alguém tiver o 
compacto  duplo que tem 

a música “Velho Chico”, 
com foto de Fernando Bi-
tencourt na capa sentado à 
beira do rio, tocando vio-
lão, poderá fazer contato 
com o artista através dos 
telefones: 9-8367.4450/ 9- 
9202.8530/ 9 8817 6828.

Todavia a sua maior 
preocupação no momento 
é localizar o compacto du-
plo lançado no início dos 
anos 80 com as musicas: 
“Por que tanta agressão?”, 
“Sou Assim”, “Velho Chi-
co” e “Manelão”. Em 1982 

Mangueira Rosa - o fruto do amor em delicioso romance
sas mangueiras-rosa, em um 
cantinho paradisíaco, que 
fala o escritor José Caldas 
Serafim da Luz, que para 
encurtar conversa não pre-
cisar de cartão de apresen-
tação, ele é simplesmente,: 
J. Caxias!

O romance lançado no 
ano passado durante a Feira 
do Livro, na Praça João 
Barbosa de Carvalho, está 
centralizado em torno do 

casal George e Luisiane, 
um amor doce e envol-
vente entre duas pes-
soas do bem, que se 
encontraram durante 
uma viagem de trem 
que, sem que jamais 
pudessem imaginar, 
os  levar iam para 

“uma bela e 
inevitável 

união”. Uma estória, que 
pela beleza e emoção con-
tidas, bem que pode ser 
considerada uma obra não 
ficcional, em lugar de  tan-
tas reais de pouca beleza e 
felicidade que ocorrem por 
esse mundo afora.

Cearense de Milagres, 
mas criado no município  
baiano de Senhor do  Bon-
fim para onde veio com os 
pais, Francisco Serafim  Luz 
e Maria  de Caldas Serafim, 
e há muito radicado em Fei-
ra de Santana, o professor 
e contabilista José Caldas 
Serafim sempre demonstrou 
talento para as letras e além 
de romance “Embaixo da 
mangueira rosa”, é autor 
consagrado na literatura 
de cordel com mais de 60 
livros produzidos, entre 
obras biográficas de vultos 
como Duque de Caxias,  o 
ex-presidente  Juscelino 
Kubitschek e estórias e his-
tórias sobre os mais diversos 
temas, sempre mostrando 
cuidado com a métrica, 
a rima e a gramatica. No 
cordel com o nome artístico 
de J. Caxias, ele se especia-
lizou em historinhas para 
crianças, o que denota o seu 
espirito bondoso e alegre.

Para completar a sua 
linha de produção intelec-
tual o cearense de Mila-
gres é ótimo compositor e 
cantor, além de  dedilhar 

bem o violão. Já tem um 
cd lançado e não deve ficar 
por ai, já que muitas com-
posições prontas. Sobre 
o livro comenta sua filha 
Carlla:  “quem lê Embaixo  
da Mangueira Rosa” mer-
gulha num mundo cheio 
de romantismo , sonho e 
esperança. A historia de 
George Licinio e  Luisiane 
Granjeiro apresenta ao lei-
tor, um prato apetitoso para 
aprofundamento  do viver 
bucólico, da vida simples e 
tranquila do campo”. 

O autor no prefácio diz: 
“Esta é a historia de um ver-
dadeiro romance de amor, 
que nos faz meditar sobre 
a nossa vida de incerteza, 
da nossa sorte  em que ,vez 
por outra  somo surpreen-
didos  abruptamente por 
infortúnios  que nos causam 
grandes tristezas. Por outro 
lado ,também a nós  são 
apresentadas  surpresas  e 
fatos agradáveis que nos 
acalantam, onde a bonança  
se apresenta  ausentando 
por completo a tempesta-
de”. José Caldas  já tem 
outro livro concluído e não 
deve demorar em lança-lo: 
“Vale da Serra do Gado 
Bravo” é o titulo da nova 
obra, ambientada na região 
da Chapada Diamantina, 
entre os municípios de Se-
nhor do Bonfim e Jacobina, 
onde seus pais tiveram uma 

O paulistano Gerson Oliveira técnico de som opera a 
mesa de áudio e também faz participação no Planeta 

Noticias com suas reportagens. Antes ele apresentava o 
programa Tarde Livre na Rádio São Gonçalo.

Sandro Araújo vem apresentando com sucesso na Rádio 
São Gonçalo das  12 às 14 horas o Planeta Noticias contan-

do com reportagens de Dadá Maravilha o olho de águia.

Edital de Convocação

A presidente da Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar da 
Comunidade de Lagoa de Dentro e Região – COOPERLAD, no uso das suas 
Atribuições, convoca os cooperados á participarem da Assembleia Geral, a 
ser realizada no dia 20/03/2016, na sua sede social situada na Comunidade 
de Lagoa de Dentro, S/N, Tucano/BA, CEP – 48.790-000, ás 14:00hs com 
presença de 2/3 ( dois terços) dos cooperados na convocação.

• Prestação de contas 2012, 2013, 2014 e 2015;
• Eleição do conselho da Diretoria
• Eleição do Conselho Fiscal
• O que ocorrer;

Tucano/BA, Comunidade de Lagoa de Dentro – 19 de Fevereiro de 2016.    

IRANILDES CARVALHO DOS SANTOS 
Presidente COOPERLAD

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE 
DE LAGOA DE DENTRO E REGIÃO – COOPERLAD

Comunidade de Lagoa de Dentro,S/N, Tucano/BA  CEP – 48.790-000
CNPJ nº. 16.647.503/0001-93 – Tel: (75) 99995-3828 

E-MAIL: cooperlad@gmail.com           
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