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MICARETA QUENTE COM CHUVA

Deny Denan,  Daniela Mercury, Luciana 
Alves,  Saulo,  Bloco dos Vaqueiros, Psirico,   
Bloco  Fala Serio, Rafa & Pipo,  Bloco Vou 
Beber,   Babado Novo, Outros Baianos,.
Aladin,  Oz Bambaz, Bahia Band.

Nº 6.184

Oficialmente a micareta de Feira de Santana - a primeira e maior do País -, 
começa sempre na quinta-feira, mas desde anteontem a folia rola no Circuito Ma-
neca Ferreira na avenida Presidente Dutra, onde milhares de foliões exteriorizam 
sua energia, sob a animação de varias atrações apontadas como as melhores para 
esse tipo de festa popular. A noite da quarta-feira, classificada como um teste da 
festa transcorreu de forma animada, sob a chuva fina, como vem ocorrendo nos 
últimos  anos. Ontem,  de posse da  chave da cidade o rei Momo, ao lado da rainha 
e princesas da festa, decretou “estado de folia” na terra de Santana, período que 
deve durar  até a madrugada de segunda-feira. Obedeça ao rei e faça a sua parte 
caindo na folia com animação e responsabilidade. Feliz Micareta!

Bastante conhecido pelas promessas 
cumpridas, com longas caminhadas, pela 
saúde e atuação política do falecido sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, seu amigo 
pessoal, sobre o qual também escreveu o 
livro ACM o Mito, o feirense José Batista 
Freitas, agora se propõe  a outra tarefa: 
percorrer o Caminho de  Santiago de Com-
postela na Espanha, com fé nas campanhas 
de Geraldo Alckimin e José Ronaldo de 
Carvalho,  que devem concorrer à  Pre-
sidência da República e ao governo da 
Bahia. CIDADE. PAGINA 2

Aos 70 anos, faleceu em Salvador, no 
dia 3 deste mês, o  ex-lateral Luiz Alberto, 
um dos mais completos surgidos na Bahia, 
que chegou a ter o nome cogitado para a 
seleção brasileira. Luiz Aberto  começou 
no Mecânico e foi projetado pelo Flumi-
nense. Ultimamente era chefe da equipe 
de esportes da Rádio Cristal em Salvador. 
CIDADE. PAGINA 6

Futebol fica sem Luiz Alberto

Batista promete ir a Compostela

Narrando a trajetória completa da Co-
munidade dos Jovens Cristãos de Santana 
(CJC) nas suas quatro décadas  de atuação, 
o livro “C.J.C. 40 de Missão”,do professor, 
biólogo e jornalista Mario Leal, editor da 
coluna Momento de Vida, neste jornal, 
será lançado dia 21. Mais sobre o assunto. 
RELIGIÃO. PAGINA 10

As atrações da festa 

para hoje a partir de 

19h30mim:

PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 
TEM INCENTIVO DO CIS. 

CIDADE. PAGINA 2

LIVRO CONTA A HISTORIA DO C.J.C.
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Cidade

 “Esse é o primeiro pas-
so que eu precisava para en-
trar no mercado de trabalho. 
Uma grande oportunidade 
de crescimento profissional 
com direitos trabalhistas 
garantidos e com perspec-
tivas de um futuro melhor”, 
o depoimento da jovem 
Neyriane Sampaio dos 
Santos, 21 anos, formada 
em técnica de informática, 
traduz bem a importân-
cia do Primeiro Emprego, 
Programa idealizado pelo 
Governador do Estado, Rui 
Costa, em 2016, e que ofe-
rece a primeira experiência  
profissional para técnicos 
formados pelas escolas da 
Rede Estadual de Ensino da 
Educação Profissional.

Em dezembro de 2017, 
juntamente com Nayriane, 
foram contratadas para tra-
balhar no Centro Industrial 
do Subaé (CIS), órgão liga-
do à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado, as técnicas em ad-
ministração, Deise Santos 
Silva e Adriana Lima San-
tana. As contratadas estão 
felizes com a oportunidade 
ofertada pelo Programa. 
“Estamos aperfeiçoando o 
nosso aprendizado e con-
sequentemente, abrindo ou-
tras portas no tão exigente 
mercado de trabalho”, disse 
Deise.

Autor do livro “ACM 
o MITO” e amplamente 
conhecido pelas várias 
caminhadas na Bahia e 
em outras partes do País, 
cumprindo promessas 
que foram feitas em favor 
do falecido senador An-
tonio Carlos Magalhães 
- seu amigo pessoal -, 
o feirense  José Batista 
Freitas volta a exercitar 
a sua fé, anunciando  a 
intenção de cumprir um 
nova promessa,  tendo 
como meta as eleições de 
Geraldo  Alckimin para a 
Presidência da República 
e do ex-prefeito de Feira 
de Santana, José Ronaldo 
de Carvalho para o Go-
verno da Bahia.

José Batista proje-
ta cumprir a promes-
sa percorrendo o longo 
Caminho de Santiago 
de Compostela, entre a 
Espanha e França, uma 

PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO TEM INCENTIVO DO CIS

Para Adriana esse é um 
dos melhores programas 
existentes no Governo do 
Estado. “Em um mercado 
de trabalho bastante escas-
so, esse Programa é sem 
duvidas alguma uma grande 
oportunidade para jovens 
capacitados e recém-forma-
dos iniciarem a sua história 
profissionalmente. Só tenho 
a agradecer essa grande 
oportunidade”, disse.

O  diretor geral do CIS, 
José da Paz Ribeiro Lima 
vê na contratação das jo-
vens  um grande ganho 
para o órgão. “Agradeço e 
parabenizo as contratadas 
pela excelência no trabalho, 
agindo sempre com pro-

fissionalismo, dedicação, 
competência e principal-
mente entendendo que são 
parceiras no trabalho exe-
cutado, estreitando assim 
nossos laços profissionais. 
Esperamos que com seu 
trabalho, elevem o nome 
do órgão   abrindo assim 
novas portas no mercado de 
trabalho para elas”, disse.

Desde 2016, o Progra-
ma Primeiro Emprego vem 
cumprindo o seu principal 
objetivo de inserir egressos 
das Escolas de Educação 
Profissional da rede estadu-
al no mercado de trabalho 
e dar o primeiro passo na 
construção da carreira da-
queles que são também o 

futuro da Bahia. Os jovens 
são destinados a trabalhar 
em empresas privadas, no 
terceiro setor ou na rede pú-
blica, sendo que nessa últi-
ma categoria, os jovens ocu-
pam postos de trabalho em 
mais de 40 órgãos estaduais. 
Os contratos têm duração de 
24 meses no Estado. Já as 
empresas particulares têm 
a prerrogativa de definir 
se haverá continuidade do 
contrato. A remuneração 
nas instituições privadas é a 
partir de um salario  mínimo, 
já nos órgãos estaduais, o 
contemplado terá salario 
mínimo, plano de saúde 
(Planserv) e vale transporte. 
(Texto e foto: Luiz Tito)

BATISTA - CAMINHADA POR ALCKIMIN E RONALDO

das vias mais famosas da 
Europa. O escritor inclui 
no seu roteiro uma visita 
à Basílica de Santiago de 
Compostela, onde ma-

nifestará sua gratidão 
ao Senhor em profunda 
oração.

Motiva-se José Ba-
tista na confiança que 

ele deposita nos dois po-
líticos, acreditando que 
ambos - Alckimin e José 
Ronaldo -, reúnem con-
dições  essenciais para 
enfrentar com qualidade 
as exigências que a admi-
nistração publica requer 
atualmente do detentor 
de um mandato  como: 
experiência, equilíbrio e 
competência.

Batista sempre cum-
priu as promessas feitas 
com longas e desafiantes 
caminhadas, dentre  elas, 
uma que marcou bastante 
a opinião publica, quando 
em  abril de 1999 percor-
reu pela  BR-324 (Feira- 
Salvador), os mais de 100 
km  entre a Igreja Senhor 
dos Passos, nesta cidade 
e a Igreja do Bonfim, 
em Salvador, pagando 
a promessa feita pela 
recuperação da saúde do 
senador Antônio Carlos 
Magalhães.

Foto de  Neyriane Sampaio dos Santos

Coordenadora Patricia Araújo, diretor geral José da Paz, a jovem Neyriane Sampaio dos Santos, 
chefe de gabinete Guilhermino Vaccarezza e gerente administrativo e financeiro Luís Roberto Riske

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian

O LADO BOM DA MICARETA

Muitas pessoas desejam, em nossos 
dias, transformar esta vida, tão sofrida em 
uma vida alegre. Querem ter um espaço de 
liberdade onde os preconceitos raciais, cul-
turais, sociais e até mesmo religiosos, sejam 
deixados de lado. Aspiram ter um espaço 
para dança, recreação, descanso e cultivo 
de amizades.

FESTEJAR faz bem. Alimenta o espírito, 
renova o corpo, reaviva a esperança de dias 
melhores. Por isso, precisamos preservar nos-
sas festas, celebrar nossas vitórias, viver nossa 
cultura e mostrar a todos nossas capacidades, 
nossas artes, nosso folclore. Precisamos plantar 
nossa esperança na sementeira muito fértil que 
é nosso povo, pobre de dinheiro, mas rico em 
justiça, ética, cultura, alegria e fé.

ALEGRIA e responsabilidade constituem ati-
tudes profundas da pessoa humana. A Micareta, 
deveria trazer para todos momentos de descanso, 
de fraternidade e de alegria. Mas é, igualmente, a 
responsabilidade que deve ser levada em conta, 
pois nos obriga a examinar as condições para que 
esta alegria seja duradoura e extensiva a todos.

O QUE VOCÊ vê nos dias de Micareta? Eu 
já vi uma jovem pular na Micareta e três meses 
depois chorar de arrependimento pelo filho que 
não queria e vi outra jovem feliz passar três dias 
de descanso e convivência com seus familiares 
e amigos. Vi um pai gastar R$ 800,00 e negar 
comida a seus filhos e vi outro trabalhar, normal-
mente, nos mesmos dias de Micareta, e garantir 
remédios para sua mãe velhinha. Eu vi o álcool  
e outras drogas levar uma porção de gente para 
o hospital e  vi rostos sorrindo porque estão em 
paz consigo mesmo, com a família e com Deus.

A MICARETA, portanto, pode ser aprovei-
tada como um tempo de festa e de alegria, sem 
exageros, sem abusos e sem dor de cabeça no dia 
seguinte. Qualquer um pode se alimentar bem, 
dançar, pular, gritar, mas sabendo que no dia se-
guinte a vida continua. Saúde jogada fora é vida 
a menos. Pior ainda, quando ela não volta mais.

A ALEGRIA faz bem para todos. O que se 
sugere é não abdicar da própria dignidade e res-
ponsabilidade. Não achar que a natureza pode 
ser enganada. Ela é exigente e se vinga contra os 
que a desrespeitam. O que será de muitas pessoas 
após a Micareta, quando as máscaras e as fanta-
sias forem jogadas fora? São Paulo recomenda: 
“O Senhor espera de cada um, uma conduta 
digna de quem é templo do Espírito Santo” (I 
Cor. 6,19). Isso, durante a Micareta, e em todos 
os dias de nossa vida.
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22º VEM LOUVAR

Estamos no período micare-
tesco, os católicos participam de 
muitos retiros em nossa e em outras 
cidades. Um dos eventos mais parti-
cipados é o 22º Vem Louvar - A festa 
do povo de Deus, promovido pela 
RCC - Renovação Carismática Ca-
tólica, na Arquidiocese de Feira de 
Santana. É um evento esperado por 
muitos de nossa cidade e de cidades 
circunvizinhas, que vêm para Feira 
de Santana participar das palestras, 
momentos de oração, shows musicais e Celebrações Eucarísticas, 
que acontecerão no Ginásio do SESI – Alto do Cruzeiro.  Será 
iniciado hoje, às 19:30 horas, com Celebração Eucarísitca e se 
estenderá até o domingo, com encerramento às 16:00 horas, com 
Celebração Eucarística. O evento acontecerá das 07:30 às 21:00 
horas, tendo equipe formada por voluntários cristãos de diversas 
paróquias da arquidiocese, que integram as diversas equipes de 
serviço, além da participação de muitos católicos.

O tema deste ano é “Eis que estou a porta e bato” inspirado 
no texto do livro do Apocalipse 3,20. 

Amanhã, palestras e Celebração Eucarística, às 15:30 horas 
e às 18:00 horas, shows com Ziza Fernandes e Irmã Ana Paula.

Entre tantos outros meios de comunicação, o site Fé Ca-
tólica, através de Edmilson Santos e Robson Miranda, estarão 
cobrindo o evento.

Assim, o Momento de Vida parabeniza o empenho de toda 
a equipe, que, há meses, vem pensando no evento, que, durante 
estes dias, realizará maravilhas em muitas vidas!

Que a Santíssima Trindade e Maria Santíssima possam 
iluminar a todos os organizadores, pregadores, celebrantes, 
trabalhadores e o povo de Deus.

Mensagem BíblicaMomento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br
Mário Leal

Rua Sales Barbosa, 472- Centro
Telefax: (75) 3221-1484 - Feira de Santana 

Desde 1969

Rua Boticário Moncorvo, 507 Kalilândia   
Tel: (75) 3221 0770 Fax: (75) 3623-3415

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

Drª France França Pedra

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

“ Sal da Terra e Luz do mundo” 
Mateus 5.13-16

Arquidiocese de Feira de Santana

C.J.C. de Santana-40 Anos de Missão
Celebração Eucarística em Ação de Graças
Data:21de Abril de 2018-Horário:16:00H

Local:Capela da Imaculada Mãe de Deus-Irmãs Clarissas

Hoje, 20 de abril de 2018, estamos na Terceira 
Semana da Páscoa ,  a cidade vive o clima micare-
tesco e sai da sua rotina diária, alguns participam 
da festa, outros viajam para descansar em outras 
cidades.

Nas igrejas, muitas terão celebrações eucarísti-
cas e outras mudam os seus horários, principalmente 
as que estão localizadas no circuito da festa.

C.J.C. DE SANTANA - 40 ANOS DE MISSÃO

A C.J.C. - Comunidade de Jovens Cristãos de 
Santana, no Ano do Laicato,  completa 40 Anos de 
Missão na Arquidiocese de Feira de Santana, sendo 
“ Sal da Terra e Luz do mundo”, Mateus 5.13-16 e 
convida-lhe para as comemorações com Celebração 
Eucarística em Ação de Graças pelas Bodas de Es-
meralda, amanhã,  21 de abril, às 16:00 h, na Capela 
da Imaculada Mãe de Deus - Irmãs Clarissas, no Pa-
pagaio, presidida pelo arcebispo emérito Dom Itamar 
Vian e concelebrada por diversos sacerdotes.

Na oportunidade será lançado o livro: “ C.J.C. 40 
anos de Missão “, um relato histórico e fotográfico da 
caminhada e missão na evangelização, de autoria do 
comunitário Mário Antônio Lima Leal. 

O nosso cartaz é um arte do comunitário Rafael 
Batista e retrata a natureza através do céu, mar e 
mandacaru que é símbolo da resistência, lembrando 
que nós resistimos e completamos quatro décadas de 
missão e o verde lembra a esmeralda - as nossas bodas.

Os que estiverem presentes cantarão o tradicional 
“ Parabéns pra você “, com momento cultural com a 
C.J.C.- TOA, nosso orientador espiritual, o Pe. João 
Eudes – o regueiro de Cristo e apresentação bíblica 
com o Grupo Teatral Renascer.

Assim, celebraremos os 40 anos marcando a his-
tória da nossa caminhada na Arquidiocese de Feira 
de Santana.

O  ofertório será em prol das Irmãs Clarissas po-
dendo ser ofertado: garrafas de café,  jarras para suco,  
panos de chão, bandejas grandes para servir café da 
manhã e papel higiênico. 

Dentro da programação será iniciado hoje e será 
encerrado domingo, o Encontro C.J.C. 40 Anos de 
Missão, no Recanto Maria de Nazaré, no Papagaio 
com adoração ao Santíssimo Sacramento, momento 
Mariano, momentos de partilha e Celebrações Eu-
carísticas, com participação de comunitários atuais 
e antigos.

Nós fazemos a C.J.C 40 anos :
Ana Cláudia Pina Pontes Araújo ( Maria Clara) , 

Anete Marinho da Natividade, Ana Lúcia Lima Leal 
Lisboa e  Everaldo Lisboa de Souza (Thiago José e 
Thaís Maria),  Antônio Mário Lima Leal e Rita de 
Cássia Lordelo Silva Leal (Maria Rita) , Celene Maria 

da Silva Oliveira e Benildo de Deus Oliveira (Alan e 
Kaique), Dayanna Christina Lima Leal Barreto e João 
Sérgio Nascimento Barreto (Bella Maria) , Dileane 
Nascimento dos Santos e Julio Machado da Silva 
Neto (Angela Sophia), Eliana Moreira Silva Santos e 
Juarez Santos  (André e Gabriela) , Fernanda Pereira 
dos Santos, Francisco Vinícius  da Purificação Leite, 
Helena Teiko Tanaka, Gabriel Pereira de Oliviera Bas-
tos, Karla Kenji Tanaka, Ingrid Rios Pereira, Jessica 
dos Santos Lopes, Juliana Furtado Ribeiro Santos, 
Juliana Jesus Batista, Joana Angélica Alves da Silva, 
João Vitor da Purificação Leite, Marcos Vinícius dos 
Santos Silva, Maria Cristina dos Santos Almeida, 
Maria Eunice Almeida dos Santos, Mário Antônio 
Lima Leal, Miracy Lima Leal, Miriam Oliveira de 
Jesus, Neviton Andrade Pereira, Paulo de Souza Luna, 
Rafael Jesus Batista, Sandra Lopes da Costa Pereira 
e Jailton Alves Pereira, Taise da Silva Costa.

A C.J.C. continua realizando seu trabalho de 
evangelização animando Celebrações Eucarísticas, na 
Catedral Metropolitana de Senhora Santana e Capela 
Nossa Senhora de Lourdes, realizando o TOA – Trei-
namento de Oração e Ação, aprofundamento do TOA, 
reuniões, participando de atividades da arquidiocese, 
animando novenários em diversas paróquias, entre 
outras e continua fazendo história com diversos traba-
lhos realizados ao longo dos 40 anos, na Arquidiocese 
de Feira de Santana.

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

C.J.C. 40 DE MISSÃO – LANÇAMENTO DO LIVRO

O livro C.J.C. 40 de Missão é meu primeiro livro 
narrando a trajetória da C.J.C. – Comunidade de Jovens 
Cristãos de Santana, primeiro grupo jovem da Diocese de  
Feira de Santana, fundado em 1978, na paróquia da Cate-
dral de Santana e que continua atuando na Arquidiocese 
de Feira de Santana.

Nele consta toda história  através de textos, registros 
fotográficos, matérias em jornais e revistas, depoimentos 
de pessoas que conhecem o nosso trabalho e a nossa his-
tória, entre outros.

No Ano do Laicato, em preparação as Santas Missões 
Populares, como leigo e Católico Apostólico Romano, 
atuando  na C.J.C. de Santana, desde 02 de março de 
1980, deixo esse registro da missão de evangelizar e as-

sim vivenciar o amor de 
Deus através do TOA – 
Treinamento de Oração 
e Ação, iluminados pela 
Santíssima Trindade e 
abençoados  por Nossa 
Senhora  a cada dia.

A capa mostra a lo-
gomarca dos 40 Anos e 
no fundo uma foto do 
mandacaru em frente ao 
céu e mar e no fundo a 
foto dos que participam 
atualmente da C.J.C. e 
colaboradores do TOA 
sendo de autoria da arte, 

o comunitário, Rafael Batista e organização de Leonardo 
Nunes. As fotos minha e de Robson Miranda, do site Fé 
Católica.

Ainda na Ficha Técnica: apresentação: Dom Zanoni 
Demettino Castro; revisão: Dayanna Christina Lima Leal 
Barreto e Zadir Marques Porto; digitalização das fotos: 
Eziel Araújo Batista Júnior; diagramação: Lia Santos; 
fotos : Acervos da C.J.C.-TOA e pessoal do autor e ficha 
catalográfica - elaborada por: Gerusa Maria Teles de Oli-
veira e confecção da Gráfica Criativa.

Agradeço aos familiaires, amigos, colegas, os que fa-
zem a C.J.C.-TOA, todos os patrocinadores que colabora-
ram e tornaram possível esse projeto, aos que colaboraram 
com o outdoor e busddor, rifa solidária, aos jornalistas e 
radialistas que me permitiram divulgar as comemorações 
dos 40 anos da C.J.C. e o lançamento do livro.

Santíssima Trindade e a Família de Nazaré nos ilumine 
e proteja sempre.
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A Prefeitura de Fei-
ra de Santana homo-
logou a licitação para 
a pavimentação de 58 
ruas e a complementa-
ção de mais outras vias. 
O serviço vai beneficiar 
sete bairros e um povoa-
do. O investimento será 
de aproximadamente 
R$ 2,2 milhões.

A homologação é 
a aprovação final de 
todo o procedimento 
de licitação. Nos pró-
ximos dias as empresas 
vencedoras das concor-
rências públicas serão 

Prefeitura homologa licitação para pavimentação de 58 ruas

Número de refletores na Micareta é maior este ano
O Circuito Mane-

ca Ferreira,  na avenida 
Presidente Dutra, local 
da Micareta de Feira  de 
Santana tem este ano uma 
iluminação mais potente 
que em anos anteriores  
contando com um total 
de 830 refletores, en-
quanto em 2017 foram 
750 unidades. Na noite 
de terça-feira, antevés-
pera da abertura da festa, 
o sistema de iluminação 
do evento foi apresentado 

à Prefeitura Municipal, 
que organiza o evento, 
por parte da empresa 
responsável.

De acordo com o ge-
rente da Ghia Engenharia, 
á frente do trabalho de 
iluminação do circuito, 
Vitor Freire, a Micareta 
deste ano vai contar com 
420 refletores de 1 mil 
wats, mais 410 unidades 
de 400 wats cada. “Tere-
mos maior luminosidade 
e mais qualidade. Isto 

será perceptível ao públi-
co, na avenida”, garante. 

A empresa, licitada 
para a prestação do ser-
viço, tem bastante  ex-
periência no ramo, cui-
dando da iluminação da 
Micareta de Feira desde o 
ano 2010. Freire informa 
que, no trecho final do 
circuito, estrategicamente 
a luminosidade é ainda 
mais acentuada, com 72 
lâmpadas de  LED.

Quem comete infração no túnel é notificado 
 

                  .  

 

Desde a meia noite de 
ontem todas as infrações de 
trânsito registradas pelos 
radares e câmeras de vide-
omonitoramento instalados 
no túnel Carlos Alberto 
Kruschewsky, situado no 
cruzamento das avenidas 
João Durval Carneiro e 
Presidente Dutra, resultarão 
em notificação. Foi estabe-
lecido um período de 30 
dias, após inauguração do 
equipamento, para adapta-
ção por parte dos motoris-
tas, além da realização de 
um trabalho educativo e de 
conscientização realizado 

pelos agentes de trânsito.
 “Consideramos que foi 

um período suficiente para 
que as mudanças no que se 
refere ao tráfego fossem 
assimiladas. E percebemos 
que o trânsito tem fluido 
tranquilamente e sem pro-
blemas no local”, observa 
o superintendente de Trân-
sito, Maurício Carvalho. 
No local é proibido exceder 
o limite de velocidade de 
50km, ultrapassagens, além 
do tráfego de veículos pe-
sados. “É fundamental que 
os condutores observem 
a sinalização e respeitem 

a legislação”, conclama o 
superintendente.

O  túnel Carlos Alberto 
Kruschewsky é considerada 
a principal via de ligação 
entre as regiões norte e sul 
da cidade durante o período 
da Micareta, isso desde a 
noite de on tem e a ma-
drugada de segunda-feira. 
“Com os bloqueios de vias 
que cortam a Presidente 
Dutra, o túnel garantirá o 
escoamento do trânsito nes-
te período. Agentes também 
estarão orientando os con-
dutores no local”, informa 
Maurício.

autorizadas a iniciar os 
trabalhos, que atenderão 
as expectativas de milha-
res de pessoas.

As ruas que serão ur-
banizadas fazem parte do 
pacote de obras anunciado 
no ano passado pela admi-
nistração municipal. Na-
quela data, também foram 
anunciadas construções 
de creches e requalifica-
ção de campos de futebol 
localizados nos bairros, 
como no Fraternidade.

Serão pavimentadas 
ruas no povoado de Morri-
nhos, 3, distrito de Jagua-

ra; nas Baraúnas, 2; no 
Viveiros, 16 – que foi o 
segundo maior contem-
plado; no Novo Horizon-
te, 2; no Campo Limpo, 
5; conjunto João Paulo, 
1; no Parque Brasil, 1.

A Conceição, um 
dos maiores da cidade, 
será beneficiado com 
mais 28 vias pavimenta-
das e oito complemen-
tações. Falta pouco para 
que todas as ruas do bair-
ro sejam urbanizadas. 
Há 18 anos, apenas um 
pequeno trecho da Ca-
lamar era pavimentado.

silvalicia18@gmail.com

“Quando fala o amor, o céu fica embriagado de harmonia”. (William Shakespeare)

Bacalhau na Vara
Será amanhã, o tão esperado desfile do Bacalhau na Vara, 

o bloco mais antigo e tradicional da folia momesca feirense e 
que completa 91 anos de fundação. 

Ao som das marchinhas de antigos carnavais na voz da 
consagrada Dilma Ferreira e de seus convidados, acompanhados 
pela orquestra de sopro Alegria-Alegria, os foliões terão esse 
encontro a partir das 14 horas, no Circuito Maneca Ferreira, 
ciceroneados pelo decano Porta-Estandarte Boca de Grilo.

Os últimos abadás do bloco estão à venda nos stands do 
Arnold Silva Plaza (Av. Senhor dos Passos), Shopping das 
Fábricas (Av. Getúlio Vargas) e Centro Comercial Maria Luiza 
(Av. Visconde do Rio Branco). Corra para adquirir o seu antes 
que acabe!!!!! 

Camarote TOP DJ Agenor
  Animação total é o que se vê no Camarote TOP DJ 

Agenor 2018. As Atrações de hoje são: Bell Marques e Cheiro. 
Amanhã: Denny Denam e Parangolé. E domingo: Psirico e 
Solange Almeida. E ainda, DJ Mazillo e Convidados para 
completar a animação do metro quadrado mais badalado da 
Micareta de Feira.

Com belíssima decoração, estrutura confortável e mo-
derna em sistema All Inclusive hoje e amanhã e Open Bar no 
domingo. Cada ano melhor! Imperdível!!!

O feirense César Ro-
mero recebeu na manhã da 
quinta-feira (12), a maior 
honraria concedida pela 
Assembleia Legislativa da 
Bahia (ALBA).  A Comenda 
2 de Julho, a mais importante 
do estado, foi definida para 
o artista plástico, crítico 
de artes e psicanalista por 
unanimidade de votos na 

Nova Campanha de O Boticário
O mundo costuma dizer às mulheres que elas precisam 

estar maquiadas – para serem aceitas, para sentirem-se 
valorizadas, para esconderem as suas imperfeições. Na 
nova campanha de Make B., a marca de maquiagem de 
alta performance do Boticário, a 
über model Gisele Bündchen se 
une a outras mulheres para afirmar 
que, na verdade, elas não têm a 
obrigação de estar maquiadas, e 
podem brincar com as cores, as 
texturas e os looks que quiserem 
no dia a dia, lançando mão dos 
batons, das máscaras para cílios, 
das coberturas para pele e do que 
mais desejarem na hora de compor 
a própria beleza. “Não preciso, mas 
quero”, é o conceito da campanha criada pela AlmapBB-
DO para O Boticário e a mensagem passada por Gisele 
Bündchen e o casting do filme “Rewind”, que estreou no 
dia 8, no intervalo do programa Fantástico. O comercial 
deixa claro que se maquiar é, antes de tudo, uma escolha 
e um momento de conexão de cada uma com a sua própria 
beleza, e não uma imposição.

A  jovem Fernanda 
da Silva Muniz, 
que colou grau, 

no dia 7, no Curso 
de Nutrição, pela 
Universidade Fe-

deral da Bahia, em 
solenidade realiza-
da no Salão Nobre 

da Reitoria da 
UFBA, para ale-

gria e orgulho dos 
seus pais Girlene e 
Francisco Muniz, 
e de seus irmãos 

Nilda, Francy, Nea 
e Nery Muniz. 

César Romero Condecorado
Assembleia. O prêmio é 
emitido como gratidão 
pelos 50 anos de ativida-
des de Romero, que re-
únem suas contribuições 
artísticas para o país e 
para a Bahia. Salvador, 
que é ponto de partida 
da maior parte das obras 
de César, já apareceu em 
pinturas que retratam 
temáticas como casarios, 
festas de largo e faixas 
emblemáticas.

A Comenda 2 de 
Julho é a mais alta con-
decoração do legislativo 
baiano por representar a 
principal data histórica 
da Bahia e simbolizar 
o sentimento motivador 
de libertação e emanci-
pação do povo. Assim, 
o título homenageia so-
mente aqueles que são 
considerados como fun-
damentais para a história 
e inovação da região e 
do país.

Foto Divulgação
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 É fácil vê-lo nas ruas 
da cidade. Alto, esbel-
to, com a cadenciada 
leveza que o consagrou 
no futebol.  Merrinho 
(Roberto Basílio) é o 
mesmo carioca que aqui 
chegou em 1968, ao lado 
de outros atletas da base 
do Flamengo e que se 
identificou tanto com 
a  cidade princesa,  que 
muitos acreditam que 
ele é feirense. O mesmo 
Merrinho do ápice da sua 
carreia, campeão baiano 
de 1969 pelo Fluminen-
se. Era e continua assim: 
simples, alegre, amigo. 
Jamais alguém ouviu dele 
uma blasfêmia ou por ele 
foi maltratado.

De um futebol técni-
co, rápido, objetivo, ocu-

MERRINHO - O ETERNO CINCO DE OURO DO FLUMINENSE

pando com precisão o seu 
espaço  em campo - era o 
cinco de ouro do futebol 
baiano, em uma época de 
craques, mas  de pouco 
dinheiro. Hoje estaria 

na Europa, como outros 
atletas do Touro, com os 
bolsos cheios de euros.  
Não fez  a independência  
financeira como  merecia, 
mas vive com dignidade 

e respeito de todos que o 
conhecem!

Para os mais novos, 
que não conheceram o 
grande Fluminense das 
décadas de 60/70, não 

há nada de especial, mas 
para os que o viram em 
campo ao lado de Sapa-
tão, Nico, Mario Braga, 
Ubaldo, João Daniel, 
Robertinho e Cia é im-
possível não associar 
a figura do “cinco de 
ouro” ao magnífico pas-
sado do touro do sertão. 
Merrinho começou nos 
juvenis do Flamengo, 
sagrando-se campeão 
carioca em 1966, no time 
que também tinha João 
Daniel, outro ídolo do 
Fluminense de Feira, já 
falecido.

 Uma negociação en-
tre o clube feirense e o 
rubro negro carioca le-
vou para a Gávea, Onça 
(Mario Felipe) e Neves e 
trouxe para esta cidade: 

Merrinho, João Daniel,  
Mario Braga, Nico, Sapa-
tão,  Itamar, Osmar, Ce-
sar Marques que aqui se 
juntando a outros valores 
contribuíram para o título 
de 1969. Deixando a ca-
misa cinco, Merrinho não 
deixou o futebol, tornan-
do-se técnico, supervisor, 
dentre outras funções e 
excelente comentarista 
esportivo. Essa matéria 
é apenas para lembrar ao 
inesquecível camisa que 
Feira de Santana  não o 
esqueceu! 

Em 1966 campeão 
carioca juvenil pelo Fla-
mengo: Merrinho, Ivan, 
Gilson,  Itamar, Derci e 
Rui.  Clair,  Juarez,  João 
Daniel, Cesar e Rodri-
gues.

 As inscrições para o 
4º Concurso Municipal 
de Poesia de Feira de 
Santana, Prêmio Geor-
gina Erismann, foram 
abertas no dia 20 e se-
rão encerradas no dia 
3 de maio. Os poetas 
poderão fazê-la ou obter 
informações no Museu 
de Arte Contemporânea 
Raimundo de Oliveira, 

Abertas inscrições para concurso de poesia
situado à rua Geminiano 
Costa, 255, Centro, das 
9  às 12horas  e das 14 às 
17horas  de segunda-feira 
a sexta-feira.

A homenagem esta-
belecida  será a feirense 
Georgina Erismann, poe-
ta, compositora, declama-
dora, musicista, pianista 
e professora, autora do 
Hino à Feira, entre ou-

tras obras. Ela foi uma 
mulher à frente do seu 
tempo,observa Antonio 
Carlos Coelho, presiden-
te da Fundação Egberto 
Costa,orégão municipal 
que promove o evento. 

Lembra que já foram 
homenageados os poe-
tas Gastão Guimarães, 
que também foi médico 
e professor, Godofredo 

Filho e  Eurico Alves 
Boaventura. O concurso 
é realizado pela  Fun-
dação de Tecnologia da 
Informação, Telecomuni-
cação e Cultura Egberto 
Tavares Costa (Funtitec). 
No ano passado quase 90 
trabalhos foram inscritos. 
O edital está disponível 
no site: www.feiradesan-
tana.ba.gov.br.

FALECEU EX LATERAL DO FLUMINENSE
 Um dos melhores late-

rais pela direita do futebol 
baiano, que chegou a ser 
cogitado para defender a 
seleção brasileira, faleceu 
no dia 3 deste mês em Sal-
vador aos 70 anos de idade. 
O feirense Luiz Alberto, 
jogador altamente técnico, 
atuava de cabeça erguida e 
apoiava muito, numa época 
em que a missão básica 
dos laterais era marca sur-
giu no Mecânico  Futebol 
Clube,um a vez que sua 
família reside até hoje  na 
rua Arivaldo de Carvalho, 
bairro Sobradinho, a mes-
ma rua onde fica a sede 
do clube do óleo, que teve 
como um dos fundadores  o 
ex-prefeito Colbert Martins 
da Silva.

Garoto ainda Luiz Al-
berto foi treinar no Flumi-
nense no inicio dos anos 
60 sendo aprovado. O fu-
tebol seguro e elegante 
do lateral logo o levou a 
titular do excelente time 
de aspirantes do touro ao 
lado de Julio Porto, Edson 
Porto, Val (também oriun-
do  do Mecânico), Fabio, 
Almeida, Macalé, Renato, 
Pinheirinho, Coelho,Ivan  
e outros craques. Silvinho 

e Djalma, irmãos dele, tam-
bém atuaram pelos juvenis 
do Flu. Luiz Alberto foi 
campão baiano de 1963 e 
1969 pelo Fluminense, onde 
permaneceu ate 1971 e hep-
tacampeão pelo Bahia, time 
que defendeu entre 1971 e 
1978, ficando em seu lugar, 
na lateral direita Ubaldo 

Oliveira, outro extraordi-
nário jogador,  - também 
formado no Mecânico -, e 
igualmente contratado pelo 
Bahia. Luiz Alberto tam-
bém esteve no Flamengo.

No tricolor da capital 
Luiz Alberto viveu uma 
fase de absoluto sucesso, 
com atuações que recebiam 

elogios da crônica esportiva  
ao ponto de sua ida para a 
seleção brasileira ser cogi-
tada. Todavia num Ba x Via,  
França,  viril lateral esquer-
do do Decano, atingiu-o 
violentamente no joelho 
direito, causando estragos 
praticamente irrecuperáveis 
nos meniscos. 

Cirurgias, fisioterapia 
e outros procedimentos, 
Luiz Alberto voltou aos 
gramados, mas já não era o 
mesmo. Ainda atuou pelo 
Atlético de Alagoinhas, 
onde encerrou a carrei-
ra. Luiz Alberto tornou-se  
comentarista  esportivo e 
era  chefe da equipe Os 
Craques da Bola, da rádio 
Super Rádio Cristal AM, 
em Salvador .

Há sete anos o antigo 
craque do Fluminense e 
do Bahia foi submetido a 
um transplante de fígado, 
todavia estava com câncer, 
doença contra a qual ele 
vinha lutando há mais de 
dois anos. Ultimamente es-
tava internado no Hospital 
Português  no dia 3 deste 
mês uma  complicações  
levou-o ao semi-UTI do HP 
onde faleceu, seu corpo foi 
cremado em Salvador. 

Feira tem um caso 
confirmado para H1N1 

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Fei-
ra de Santana informa 
que foram notificados 
nove casos suspeitos da 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), 
sendo um confirmado 
para H1N1. Destas no-
tificações um caso foi 
descartado, outros dois 
foram confirmados como 
SRAG por outros vírus e 
cinco continuam em in-

A coordenadora in-
terina da VIEP, Neuza 
Santos, pede que a po-
pulação colabore for-
necendo dados corretos 
ao serem atendidos nas 
unidades de saúde, seja 
em Hospitais ou Policlí-
nicas. “Acontecem situ-
ações em que o paciente 
é de outro município e 
fornece o endereço de um 
familiar, um amigo ou de 
qualquer outra pessoa, 
não sendo a residência 
real do paciente. Porém 
quando o endereço é for-
necido errado, o trabalho 
da equipe na investigação 
e acompanhamento do 
caso acaba sendo preju-
dicado”, relata.

Assim que notifica-
da qualquer suspeita, as 
equipes de epidemio-
logia iniciam a coleta 
de amostras do paciente 
para serem submetidas a 
exames de diagnóstico. 
E para fornecer uma me-

Informação errada de endereço 
prejudica trabalho da equipe

vestigação. Os dados são 
do Boletim Epidemioló-
gico do dia 17.

Houve a divulgação 
de outros dois casos con-
firmados para H1N1, es-
tes tratados na cidade de 
Salvador. No entanto, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde aguarda re-
cebimento da ficha de 
notificação, para poder 
averiguar se são residen-
tes de Feira de Santana.

lhor assistência, a VIEP 
também comparece ao 
endereço informado na 
ficha da unidade, fazendo 
assim todo o bloqueio da 
doença na área.

Para a prevenção da 
síndrome gripal é im-
portante manter alguns 
cuidados básicos de hi-
giene, como lavar sempre 
as mãos, não compartilhar 
copos ou talheres, evitar 
ambientes aglomerados 
se estiver gripado e usar 
lenços descartáveis ao 
tossir e espirrar.

A H1N1 tem sintomas 
parecidos com a gripe co-
mum, porém de maneira 
mais intensa, como febre 
com mais de 39º, dor de 
cabeça, calafrios frequen-
tes, cansaço extremo, 
fortes dores musculares 
e ardência nos olhos. Para 
um diagnóstico correto é 
importante procurar aten-
dimento médico em uma 
unidade de saúde.

 O lateral Luiz Alberto (E) e o meia Júlio Porto
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 No horário noturno a 
Subaé mantém uma pro-
gramação musical de alta 
qualidade. Marcos Valen-
tim valoriza o trabalho de 
Edson Lima e o pessoal da 
discoteca com pouca con-
versa e muita musica, bem 
ao estilo de anos atrás. Para 
o publico que gosta de mu-
sica excelente opção.

Também na Subaé  destaque 
no final da tarde das 17 às 19 
horas Oxe Oxente que prima 
pela cultura nordestina. Musica, 
cantoria, repente, cordel, boa 
conversa e presença de astros do 
forró.  Na apresentação o cabo-
clo Nivaldo Cruz, que luta pela 
preservação da cultura regional 
com o fôlego de um campeão de 
natação. O programa tem audiên-
cia garantida.

Coluna do Rádio
Bom trabalho realiza o repórter J. 

Bezerra agora integrado à equipe de 
Luiz Santos, no noticioso Levante à 
Voz das 11 às 12 horas na Radio So-
ciedade FM. Ela atua em diversos seg-
mentos cobrindo as noticias da cidade 
sempre “em cima do lance”.Irmão de 
Ney Silva, que está deixando o radio, 
J. Bezerra é cearense de Icó, mas veio 
para Feira de Santana com os pais aos 
cinco meses de idade, portanto pode 
ser considerado  feirense.Começou no 
radio  atuando na Radio Povo, passou 
pela  Radio Subaé  e agora está na So-
ciedade. Policia, esporte,  economia, 
geral, qualquer área ele atua com de-
sembaraço contribuindo sempre com 
boas informações.

O governador Rui 
Costa deve assina hoje 
ordem de serviço para 
construção da policlínica 
da região de Paulo Afon-
so, que vai atender a um 
total de nove municípios, 
mediante investimento de 
cerca de R$ 22 milhões. 
O ato esta previsto para as 
9 horas, no terreno onde 
será construída a poli-
clínica, situado na Via 
Marginal à BA. 210, s/n, 
bairro Tancredo Neves II 
(em frente à Ceasa).

A policlínica vai 

Governador autoriza construção da 
Policlínica Regional de Paulo Afonso 

atender aos moradores 
dos municípios de Aba-
ré, Chorrochó, Glória, 
Jeremoabo, Macurerê, 
Paulo Afonso, Rodelas, 
Santa Brígida e Pedro 
Alexandre. 

Os recursos serão in-
vestidos em obras, equi-
pamentos, mobiliário, 
e aquisição de micro-
-ônibus. Durante sua via-
gem a Paulo Afonso, o 
governador vai inaugurar 
o Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água 
das localidades de Baixa 
da Onça, Lagoa Grande, 

Jurema e Sítio do Lúcio 
e também autorizar obras 
para pavimentação em 
paralelepípedo de ruas 
dos bairros Siriema, Mo-
xotó e Clériston Andrade.

Rui Costa também 
dará início às obras de 
implantação e recupera-
ção de Sistemas de Des-
salinização do Programa 
Água Doce em cinco 
cidades (Coronel João 
Sá, Jeremoabo, Santa 
Brígida, Pedro Alexandre 
e Abaré). Além disso, 
entregará três ambulân-
cias destinadas a Banzaê, 

Paulo Afonso e Santa Brí-
gida e fará a distribuição 
de mais de 3,5 mil CARs 
(Cadastros Ambientais 
Rurais).

Em uma ação da 
Bahia Pesca, 102 mil 
alevinos de tilápias e 
32 bolsões serão distri-
buídos aos piscicultores 
de Paulo Afonso. Além 
disso, o governador vai 
entregar 140 Declarações 
de Aptidão ao Pronaf 
(DAP).para pescadores e 
aquicultores dos municí-
pios de Glória, Rodelas, 
Chorrochó e Abaré.

 Valter Vieira continua muito bem de 
audiência na Subaé, quer ao meio-dia, 
ao lado de Lucival Lopes no tradicional 
Ronda Policial, quer a partir das 15 horas 
no Viva Feliz. Este programa que tem 
modelo tradicional, com muita musica 
e a conversa agradável de VV, faz o 
publico reviver os grandes programas 
musicais do passado - que são inesque-
cíveis -, com  comunicadores do quilate  
de  Antonio Carlos Cerqueira, Ed Carlos 
, Otton Carlos, Aristides Oliveira, Pedro 
Santiago, Alberto Henrique e vários ou-
tros de um time de astros no qual também 
figurava Valter Vieira.

Ed Santos destacado repórter do 
Acorda Cidade, programa do comenda-
dor Dilton Coutinho,   continua realizan-
do ótimo trabalho e contribuindo para a 
manutenção da alta audiência que tem o 
noticioso que vai ao ar de segunda-feira 
a sábado das 6 às 9 horas.  Com o pique 
no horário  matinal Ed afastou-se do setor 
esportivo onde também  sempre teve bom 
desempenho.

MEDICO RECEBERÁ COMENDA MARIA QUITERIA

A Câmara Municipal de Feira de Santana realizará sessão solene no 
dia 26 deste mês, a partir das 19h30min para a outorga da Comenda Maria 
Quitéria a ao médico João Batista Cerqueira, mediante Decreto Legislativo  
de autoria do veador Luiz Augusto de Jesus - Lulinha.

Framario Mendes ao 
lado de Itajay Pedra Branca 
comanda na Radio Povo  o 
Encontro da Tarde, sempre  
a partir das 14 horas. Muita 
informação, musica  e boa 
conversa dos dois grandes 
comunicadores.

Cidade
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 A promoção de direi-
tos e contra as discrimi-
nações e atos de violência 
esta  sendo intensifica-
dos no circuito da Mica-
reta de Feira de Santana 
com o lançamento na noi-
te de ontem do Observa-
tório. Formado por uma 
rede de órgãos públicos 
e instituições, o equipa-
mento  está atuando com 
seus representantes para 
garantir o respeito às mi-

 Desde ontem  92 
agentes da Superinten-
dência Municipal de 
Trânsito (SMT) realizam  
a Operação Micareta que 
seguirá até as 6 horas de 
segunda-feira. . Equipes 
atuarão durante 24 horas, 
divididas em três turnos 
de serviço. O Posto Avan-
çado da SMT  funciona 
no Colégio Monteiro Lo-
bato durante este período.
Na avenida Presidente 
Dutra, local do Circuito 
Maneca Ferreira durante 
a festa  haverá barreiras 
nas vias de acesso. No 

 Existem absurdos que se cometem  na vida em nome de objetivos e que 
às vezes nos custam caro. Na verdade, vem de longas datas este interesse por 
melhor existência, bens, domínio de terras, povos etc. etc.. Ciro, Napoleão, 
Alexandre, conquistadores que deixaram nomes na história, essas conquistas 
custam sacrifícios, isso me faz lembrar a espada de Damocles, o cortesão 
de Dionísio o tirano, de quem ele exaltava invejosamente  a felicidade de 
seu poder e posses... Porém, o certo é que ninguém pensa em se aproximar 
de Heráclito, Diógenes...

No boteco do André, no Morro dos Bois, distrito de Serra Preta, a ne-
gaiada se reúne nas noites de sextas feiras para bebericar e contar estórias. 
Meu primo Catarino é o centro das atenções, Catu, como é popularmente 
chamado, é um nêgogaiato e bregueiro que nem  eu. Numa sexta feira, entre 
um gole e outro, já à meia noite, o nêgo quase de “talo cheio, “ alguém o 
chamou fora do balcão.

Era um sujeito bem escuro, alto, magro , vestia calça branca e camisa 
vermelha, no pescoço pendia-lhe um grosso cordão dourado. Quem é o 
senhor?” Catu perguntou-lhe:   “Sou cão coxo, mensageiro do diabo.”  E 
aí estendeu um pacote de notas de cem reais e disse:  “ Pegue-as são suas, 
basta você nos ajudar, meu mestre, o rei das trevas, e indicou a negraria de 
costas no balcão e prosseguiu: “ Sabemos que você tem muita influência 
ali, basta apresentar-me a eles.” Quando Catu deu de si estava numa estava 
numa encruzilhada, à sua frente uma mesa vermelha com alguns instrumen-
tos metálicos e no alto a estrela de David , tombada para um lado, com uma 
peça pontiaguda à mão o sujeito apertou a mão de Catu, em seguida pegou 
uma folha de papel na gaveta da mesa e fez um sinal vermelho com a ponta 
da peça e aí falou:

 “ Todo contrato logo que firmado, o novo membro deve escolher um 
lugar para colocarmos a marca do mestre...”  Catu escolheu seu pênis, mas, 
falou: “Quero levar este contrato à Feira de Santana para meus advogados  
apreciarem.”  O  mensageiro, ávido por conquistar as almas, aceitou. “ 
Devolvo-lhe em sete dias.” Como sete é o número que representa a força de 
Deus. O mensageiro  levantou e rispidamente falou: “Leve-o e não me fale 
nesse número!” De repente Catu se achava em sua casa no Morro dos Bois. 

No outro dia comprou uma fazendola com algumas cabeças de gado, 
uma casa boa em Serra Preta, um carro seminovo e o resto aplicou no Banco 
e aí era só curtição: Cabaceira, Morro dos Bois, Bravo, Ponto, Morro do 
Curral... Nos bregas só dava ele. Assanhada, a mulherada dizia que a marca 
em seu pênis, claro que elas não sabiam da origem, as deixava em êxtase 
ligeirinho. Todavia, o tal contrato o preocupava e muito, assim ele veio parar 
aqui, contou essa estória aos advogados. 

Mas! Mas! Com advogado nem o diabo pode! Eles pegaram o contrato,  
foram para a sua sala de estudo e pesquisaram: O pactuante devia firmar o 
contrato com seu próprio sangue e usar estigmas diabólicos que consistia 
em marcas profundas no corpo, em forma de uma garra do diabo e que estas 
marcas deviam ficar nos lugares mais escondidos do corpo. Sob a pálpebra 
superior, nas axilas ou nos órgãos genitais. O contrato firmado poderia ser 
por toda a vida ou por um número determinado de anos e podia ser anulado 
se o instrumento contratual ferisse a Carta Maligna.

Horas depois saíram da sala de estudo com o contrato à mão: “Pronto 
Catu, entregue-o e “fique de boa” nêgovelho!” Catarino retornou à Serra 
Preta, agora tranquilo, no dia certo devolveu o contrato, mas, quando che-
gou às mãos do diabo,  aos berros ele se levantou da mesa e levou a mão à 
cabeça, ou melhor aos chifres: “ Perdi meu dinheiro!Perdi meu dinheiro! 
Alteraram duas cláusulas do contrato ferindo a Carta Maligna e tornando-o 
nulo!!! Chamem Cão Coxo à minha fornalha agora!!!” Cão Coxo nervoso 
gaguejando. “ Mas mestre...as advogadas...” e  o diabo o interrompia gros-
seiramente.

“ Porque você foi deixar advogados se meter em meus negócios? Eu 
não gosto de advogado, lá na  Terra e aqui no inferno, todo mundo sabe 
que advogado dá nó em pingo d”água!”  Cão Coxo muito trêmulo tentava 
corrigir o erro: “Mas mestre! Mestre!”  E o diabo o fazia parar aos brados 
demoníacos e aí, em dado momento, com o dedo em riste: “  Cala-te! Cala-te! 
E apontou a porta:   “Vade retro!!!”  E aí, sentou-se e falou para os membros 
infernais:“ Está decretado recesso de três dias para reforma dos mininzérios, 
vou remover alguns mininzeráveis de seus postos e durante esse tempo,os  
portões ficarão fechados. Quem chegar tem que aguardar lá fora. A não ser 
os políticos do Brasil, eles têm entrada livre aqui.” Aí, lambeu os lábios 
com doçura e revirou os olhos avermelhados: “Eles me pertencem!!! Estão 
fazendo um trabalho excelente com o povo lá!”

E aí leitor,  houve reforma geral nas estruturas do inferno, só sei dizer 
que o inferno virou de pernas para cima. “Ad lettera.”Cãos perderam postos 
de chefia nas fornalhas, outros  transferidos, Cão coxo foi transferido para 
a fornalha dos aflitos e Satanás foi substituí-lo. Desculpe o trocadilho lei-
tor mas, foi um inferno lá no inferno.  Eu soube que até a cabeça do diabo 
ameaçou rolar. Falaram em político do Brasil para substituí-lo. O leitor há 
de convir comigo. Político capacitado nós temos aqui.  Mas, se o prezado 
leitor for a algum boteco e por volta da meia noite  algum estranho abordá-lo, 
mostre-lhe o cartão de algum advogado. O  diabo não quer conta com eles! 

PACTO COM O DIABO 
Leonidio Marchy

Crianças têm garantido um espaço durante a festa

Observatório contra discriminações na Micareta

Crianças perdidas ou 
em situação de vulnerabi-
lidade no circuito da Mi-
careta têm garantido um 
espaço mantido, assistido 
e monitorado pela rede de 
proteção aos direitos das 
crianças e adolescentes 
em Feira de Santana. É o 
Espaço da Criança,  nas 
dependências do Colégio 
Modelo Luís Eduardo 
Magalhães, na Circuito 
Maneca Ferreira, onde 
funcionará até encerra-
mento da festa. O espaço 
da Criança é mantido 
através de parceria entre 
o Governo Municipal, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Social (Sedeso), o 

Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), 
o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA) e 
a Comissão do Programa 
de Ações Integradas e 
Referenciais de Enfrenta-
mento à Violência Sexual 
Infanto-Juvenil (PAIR).

Ildes Ferreira, titular 
da Secretaria de Desen-
volvimento Social des-
taca  a importância da 
manutenção do espaço 
pela rede de proteção 
para garantir os direitos 
das crianças à segurança 
e proteção. Lembra que o 
espaço não é local para os 
pais deixarem os filhos e 

irem se divertir no circui-
to da festa, mas sim para 
receber crianças perdidas  
dos seus acompanhantes 
ou em situação de vul-
nerabilidade no circuito 
da festa, até receber os 
encaminhamentos neces-
sários.

No equipamento as 
crianças recebem assis-
tência de uma equipe 
multidisciplinar, formada 
por psicólogos, assisten-
tes sociais e pedagogos, 
além de outros profissio-
nais, em um espaço de 
acolhimento adaptado 
para garantir todo confor-
to e segurança, com sala 
de repouso, brinquedote-
ca e recepção.

norias, além de prevenir 
e combater qualquer ato 
de marginalização.

O observatório é ar-
ticulado pela Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Social (Sedeso), 
através do Departamento 
de Promoção de Igualda-
de de Gênero, Racial e 
Juventude, em parceria 
com outros órgãos e en-
tidades. Dentre eles, a 
Secretaria Municipal de 

Prevenção à Violência 
e Promoção dos Direi-
tos Humanos (Seprev) 
e órgãos do Governo do 
Estado que formam uma 
rede de proteção. O setor  
funciona  no Núcleo Tec-
nologia de Educação (Di-
rec 02), na avenida Pre-
sidente Dutra, trecho do 
Circuito Maneca Ferreira, 
onde  representantes dos 
órgãos  atuam durante os 
quatro dias da Micareta.

SMT divulga interdições de trânsito na  Micareta

sentido Salvador-Feira, 
as interdições acontecem 
a partir do cruzamento 
com a avenida Maria 
Quitéria. Já no sentido 
Feira-Salvador, as barrei-
ras são a partir  da rua Ba-
rão do Rio Branco. Hoje  
as interdições aconte-
cem a partir das 18horas. 
Amanhã e domingo, as 
vias de acesso ao circuito 
estarão interditadas por 
24horas..

 No viaduto Portal 
do Sertão, no início da 
avenida Presidente Dutra, 
foi instalado um painel 

móvel variável (PMV) 
orientando os motoristas 
quanto as rotas alter-
nativas, a exemplo da 
avenida Eduardo Froes 
da Mota, o Anel de Con-
torno. 

O superintendente 
de Trânsito, Mauricio 
Carvalho, explica que al-
gumas outras vias foram 
interditadas por conta da 
montagem de estrutu-
ras para a festa. “Assim 
que esses equipamentos 
forem desmontados, o 
trânsito será normalizado 
nesses locais”, salienta.
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