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POLIMODA MOSTRA A FORÇA DO COMÉRCIO

Marciano -forró sertanejo
Ele é Marciano mesmo, mas não é de Marte e sim de Igua-
tu, Ceará. Um dos melhores sanfoneiros do nordeste, ele 

se inspirou no pai, João Pedro e hoje vive a circular 
pelo país fazendo shows solo, em bandas, ou 
acompanhando artistas em gravações. Mar-
ciano Marçal que também conserta e afina 

sanfonas, está com o primeiro cd prati-
camente pronto para ser lançado até o 

final do ano. 
VARIEDADES. Pagina 12.

Morre Cauby Peixoto
Aos 85 anos de idade faleceu domingo, em São Paulo, o 

carioca Cauby Peixoto, a mais expressiva  voz masculina do 
Brasil que foi comparada a  Frank Sinatra, com a vantagem 
de  ser mais poderosa. Cauby começou a cantar  na década 
de 50 e ganhou notoriedade a partir da gravação de Blue 
Gardenia. Outros sucessos marcantes foram  a Pérola e o 
Rubi, Conceição, Bastidores, Cinderela e New York. Ele 

estava em turnê pelo país com a grande amiga Ângela 
Maria. Os dois tinham 60 anos de carreira. 

VARIEDADES. Pagina 11

Telepatia do 
inconsciente 

Por Leonídio Marchy
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No momento em 
que o pais en-
frenta séria cri-

se econômica a inaugura-
ção, na segunda-feira, do  
Polo de Desenvolvimento 
da Indústria de Confec-
ções da Bahia - Polimoda, 
na avenida Senhor dos 
Passos, reafirma a vocação 
de Feira de Santana como 
um dos maiores centros 
comerciais do Nordeste, 
alentando o  empresariado 
que busca ultrapassar a 
fase pouco positiva. Pri-
meiro polo do gênero no 
estado o Polimoda deve 
concentrar  70 lojas de 
fabricas, das quais 52 de 

empresas baianas gerando 
200 empregos diretos e 1,5 
mil indiretos. “A inciativa 
vai consolidar o município 
entre os grandes  produto-
res de confecções do país”, 
garante o presidente do Sin-
veste, Edison Nogueira. O 
presidente da Federação das 
Indústrias da Bahia, Ricar-
do Alban, observa que com 
o Polimoda “o consumidor 
estará mais próximo do pro-
duto”. O prefeito Ronaldo 
de Carvalho e o secretário 
da Indústria, Comércio e 
Tecnologia do estado,  Ma-
noel Gomes Neto, prestigia-
ram a inauguração. VARIE-
DADES. Pagina 7.

Ocupação 
incontrolável das 

nossas Lagoas
VARIEDADES. 

Pagina 2.

As  obras  de 
prolongamento da 
Fraga Maia, no 
sentido do bairro 
Papagaio, estão em 
bom ritmo. Serão 
mais 6.200 metros 
quadrados de ave-
nida com pista pa-
vimentada, propor-
cionando conforto 
e segurança para o 
motorista.  O canal 

Fraga Maia é ampliada
que cruza o trecho, 
fonte de poluição 
ambiental, ganha 
macrodrenagem. 
Jose Pinheiro, se-
cretário de Desen-
volvimento Urba-
no, inspecionou o 
local  segunda-feira 
observando que 
dentro de poucos 
dias as obras serão 
concluídas. 
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Ocupação incontrolável das nossas Lagoas
Como feirense e re-

sidindo desde a infância 
próximo à grandes lagoas 
existentes na cidade, inclu-
sive utilizando-as com os 
amigos para pesca, banho 
e lazer, acompanho visu-
almente durante décadas 
os aspectos naturais das 
principais lagoas de Feira 
de Santana, no que diz 
respeito principalmente 
às suas áreas e entornos. 
É claramente perceptível 
que as mesmas são vítimas 
constantes do crescimento 
urbano desordenado, polui-
ção por esgotos e lixo, área 
de descarga de entulhos 
e da inescrupulosa explo-
ração imobiliária.  Atual-
mente as seis principais 
lagoas feirenses localizadas 
na área urbana e alvos 
de constantes agressões 
são: Lagoa Grande (bairro 
Parque Getúlio Vargas), 
Lagoa do Subaé (bairro 
Subaé), Lagoa da Pindoba 
(bairro Novo Horizonte), 
Lagoa da Tabôa (bairro 
Campo Limpo), Lagoa do 
Prato Raso (bairro Quei-
madinha) e Lagoa Salgada 
(bairro Lagoa Salgada). 
Outras também de grandes 
proporções e que já foram 
extintas, como a Lagoa do 
Geladinho (bairro Gali-
leia), Lagoa do Tanque da 
Nação (bairro Centro), La-
goa da Barroquinha (atual 
Centro de Abastecimento) 
e Complexo de Lagoas 
(bairro Muchila). Lem-
brando outras de grande 
importância na zona rural, 
como a Lagoa de Jaíba e de 
São José das Itapororocas, 
conhecida em 1970, como a 
“Praia de São José”, que foi 
urbanizada pela Prefeitura 
para o lazer da população, 
inclusive com utilização de 

barcos.
As lagoas de Feira de 

Santana, muito mais do 
que protegidas pelo Có-
digo Municipal do Meio 
Ambiente (Lei Municipal 
nº 1.612/92), são protegi-
das pelas Leis Federais nº 
12.727 e nº 12.651 (Código 
Florestal), que tratam da 
preservação das nascentes, 
mananciais e rios, onde 
proíbe qualquer interven-
ção e protege diferentes 
locais considerados frá-
geis ou importantes, dentre 
eles: as margens dos cursos 
d’água naturais, o entorno 
de lagos e lagoas naturais, 
o entorno de reservatórios 
d’água artificiais e o en-
torno das nascentes. Na 
prática, sempre é dado um 
“jeitinho brasileiro” para 
que estas leis não sejam 
cumpridas efetivamente, 
infelizmente nem pelo pró-
prio poder público.

Quando falamos em 
cidade modelo, todos lem-
bram da cidade de Curitiba-
PR. A cidade experimentou 
diversos planos urbanísticos 
e legislações que visavam 
controlar seu crescimento e 
que a levaram a ficar famo-
sa internacionalmente pelas 

suas inovações urbanísticas 
e cuidado com o meio am-
biente. A maioria das lago-
as e parques existentes em 
Curitiba, foram construídos 
artificialmente, visando 
tornar a cidade ecologi-
camente sustentável, com 
excelente qualidade de 
vida, boa infraestrutura e 
dinamismo econômico.

Nas últimas décadas 
a Prefeitura Municipal de 
Feira de Santana criou o 
Parque da Cidade Frei José 
Monteiro Sobrinho, o Par-
que da Lagoa Erivaldo 
Cerqueira e em fase de 
urbanização pelo Governo 
da Bahia, o Parque da La-
goa Grande. Mas tudo isso 
é muito pouco, para uma 
cidade que possuía dezenas 
de lagoas naturais, locali-
zada na entrada do sertão, 
com um clima semiárido 
quente, pouca arborização 
e escassos locais naturais 
preservados. Ainda nos res-
tam importantes lagoas na-
turais e nascentes que estão 
desaparecendo gradativa-
mente e torna-se necessário 
efetivas políticas públicas, 
pelo menos no que diz 
respeito ao cumprimento 
da legislação ambiental. 

Estes mananciais ainda 
existentes e que aos pou-
cos vão sendo aterrados 
para expansão imobiliária 
e comercial, serão em 
caráter irreversível.

Preservar, é apenas 
cuidar para que estes am-
bientes não desapareçam. 
É simples, barato e prá-
tico. Acredito que uma 
diária e eficaz fiscaliza-
ção pelo governo, jun-
tamente com entidades 
ambientalistas inibindo 
as ocupações indevidas, é 
financeiramente mais vi-
ável aos cofres públicos, 
que uma futura desapro-
priação e recuperação. 
É mais fácil conservar, 
do que tentar retirar um 
bairro inteiro depois de 
instalado.

É PROIBIDO PROIBIR 
A cena teve  lugar no zoológico. A mãe 

girafa preparava-se para dar à luz e mui-
tos curiosos presenciavam a cena. A girafa 
permaneceu de pé e o filhote despencou de 
uma altura de quase dois metros.  Depois de  
alguns minutos, o filhote conseguiu ficar em 
pé, com o aplauso da  platéia. Indiferente 
aos aplausos, a mãe girafa deu uma patada 
e colocou o filhote, de  novo, no chão. Mais 
uma tentativa do filhote e um novo coice.

A TORCIDA ficou sem entender e colo-
cou-se contra a mãe desalmada. O pessoal do 
zoológico deveria tomar alguma providência; 
a mãe poderia machucar ou mesmo matar o 
filhote. Foi a vez do  biólogo explicar: a mãe 
está sabendo o que faz. Aparentemente é uma 
atitude agressiva, mas é a maneira da mãe  
fortalecer as  patas do filhote para que possa 
acompanhá-la. Depois da terceira tentativa 
e do terceiro coice, finalmente a girafinha 
firmou-se e correu para a mãe. Ai sim, a mãe 
lambeu a cria, acariciou-a e parecia dizer: pa-
rabéns, você conseguiu! E mãe e filha saíram, 
caminhando lado a lado.

É PROIBIDO proibir. Este foi o grito 
de guerra  da  Revolução de Maio de 1968, 
quando os jovens pararam a Franca durante 
semanas. O  presidente De Gaulle  devolveu 
a tranqüilidade ao País, mas o espírito da Re-
volução de Maio ganhou o mundo.

HÁ CRIANÇAS, hoje, que, de altura de 
seus seis ou sete anos, proclamam:  mãe, você 
não manda em mim! Pior do que isso é quando 
os pais aceitam esta tirania infantil.  A tirania   
se manifesta também na escola, quando a 
professora parece ser a última que manda. E 
muitos país, míopes, autorizam a rebeldia dos 
filhos, colocando-se contra os professores.   

QUANDO os pais não castigam seus fi-
lhos, a vida se encarregará de fazê-lo, diziam  
os antigos. No passado se praticavam castigos 
corporais, humilhantes e duros. Hoje todos 
estão contra este tipo de atitude. No entanto, 
os pais têm obrigação de apontar limites aos 
filhos. Devem indicar o certo e o errado, o 
direito e o dever, pressupostos normais para a 
vida  social. Quando os limites não são fixados  
estamos  criando  egoístas  e  anti-sociais.

OS PAIS TÊM o dever de dizer Sim e 
Não aos  filhos, na hora certa. Muitas vezes 
dizer Não é um gesto de ternura; outras vezes 
dizer Sim é  omissão. Amar é dizer Sim e Não 
na hora certa. O tempo, muitas vezes, ajuda a 
entender  a atitude dos pais e agradecê-los. A 
mãe girafa nos ensina a firmeza e a ternura, 
cada coisa no tempo certo.

Com pronunciamentos do 
vice-presidente de Graduação Pre-
sencial e  Campus da Kroton, Amé-
rico Matiello, do superintendente 
regional  norte/nordeste Edemilson 
Marques e da diretora da unidade 
Tatiana Andrade  foi inaugurado 
no dia 17,  o campus da Faculdade  
Pitágoras em Feira de Santana. 
Presentes à solenidade o prefeito 
Ronaldo de Carvalho e a secretária 
municipal de Educação, Jaiana Ri-
beiro, além de outras autoridades. 
Houve uma apresentação especial 
com o relações públicas, dramatur-
go e diretor Elísio Lopes Jr. 

Tatiana Andrade, diretora da 
Faculdade qualificou o ato como 
uma conquista, garantindo que a 
nova unidade, futuramente, amplia-
rá o elenco de cursos. “A educação 
é um dos fatores mais importantes 
para garantir a manutenção de um 
crescimento econômico e social 
sustentável ao país”, disse. Ede-
milson Marques enfatizou que o 
campus proporcionará benefícios 
para toda a comunidade. “Quere-

Pitágoras inaugura campus em Feira

mos fazer parte da vida acadêmica 
e cultural do município. Em médio 
prazo, a unidade formará profis-
sionais qualificados, que farão a 
diferença nos locais onde atuarão” 
assinalou.

Localizado na rua Vene-
zuela, Capuchinhos, o campus da 
Pitágoras, instituição com meio 
século de existência, oferece es-
trutura completa. Ocupa cerca de 
sete mil metros quadrados e 33 
salas de aula amplas e modernas, 
que oferecem conforto e pratici-
dade aos alunos. O espaço inclui 

oito laboratórios, equipados com 
os recursos necessários para o 
processo de aprendizagem, além 
de uma vasta biblioteca, com 400 
metros quadrados e mais de 20 mil 
exemplares no acervo. A instituição 
dispõe de estacionamento privativo 
e auditório para 150 pessoas.

Este ano, no segundo semes-
tre, a instituição oferecerá duas 
opções de graduação: Engenharia 
de Produção e Enfermagem, car-
reiras promissoras e com perspec-
tivas de crescimento no cenário 
atual. Ministradas por um corpo 

docente qualificado, as aulas serão 
pautadas em um modelo acadêmico 
inovador, com metodologia voltada 
ao desenvolvimento de compe-
tências alinhadas ao mercado de 
trabalho, garante Tatiana Andrade 
acrescentando que os cursos se-
guem rigorosamente as diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) e o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que 
regem o ensino brasileiro.

A Faculdade Pitágoras integra 
a Kroton, uma das maiores organi-
zações educacionais privadas do 
mundo, e possui mais de 25 unida-
des nos estados de Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná e São Pau-
lo. A inauguração do novo campus 
reforça o compromisso do grupo 
em oferecer educação de qualidade, 
focada na empregabilidade dos 
alunos e que contribua para mudar 
a realidade dos municípios em que 
está presente. As Inscrições estão 
abertas para o vestibular no dia 22 
deste mês.
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ESCOLHA SEU 
CURSO

� ADMINISTRAÇÃO

� CIÊNCIAS CONTÁBEIS

� GESTÃO COMERCIAL

� LOGÍSTICA

� SEGURANÇA 
   NO TRABALHO

VESTIBULAR.MAURICIODENASSAU.EDU.BR

/FacMauriciodeNassau

UM DOS
MAIORES E MAIS 
SÓLIDOS GRUPOS 
EDUCACIONAIS 
DO PAÍS.

VARIEDADES - 03

Depois de encantar 
o publico local, no  Dia 
das Mães, o espetácu-
lo  Baú de Histórias, 
montagem do grupo 
soteropolitano  Cia. 
Capim Rosa Chá, fara 
sua ultima apresenta-
ção para os feirenses 
domingo, às 10h30min 
no Teatro do Centro 
Universitário de Cul-
tura e Arte – CUCA. O 
“Baú de Histórias” es-
treou em novembro de 
2013 na Bienal do Li-
vro de Salvador e desde 
então  vem fazendo 
muito  sucesso, inclu-
sive em 2015 quando 
também participou do 
Domingo Tem Teatro 
pela primeira vez. A 
peça envolve teatro, 
música, dança e arte 
visual. Inspirados na 
tradição dos griô, isto 
é, no costume dos co-
nhecidos contadores de 
histórias, os atores Lu-
ciano Martins, Mirella 
Matteo, Queila Queiroz 
e Vinicius Martins com 
o aporte de adereços  
fazer  o público pensar, 
sentir e se identificar 
com as histórias de ori-
gem europeia, africana 
e indígena contadas 
e representadas por 
pessoas de diversos 
tempos e lugares.

  “Baú de Historias” 
tem o intuito de mostrar 
aos pequeninos como 
o mundo é e acontece 
por dentro. O espetá-
culo conta com quatro 
textos da literatura in-
fantil: “Ananse e O Baú 
de Histórias”, “O Sapo 

Última apresentação do  “Baú de Histórias” no CUCA

e a Princesa”, “A Casa 
do Coelho” e “Juca e a 
Serpente do Rio”. Lu-
ciano Martins, diretor 
do espetáculo ressalta:  
“Aprofundamos um 
pouco mais no universo 
imaginário e o transpo-
mos para fora, ou seja, 
a partir do momento 
que personificamos os 
personagens existen-
tes nas histórias, como 
a serpente, o sapo, o 
tigre, vamos para den-
tro de cada história”. 
Já a atriz Camila Dias 
acrescenta: “O espetá-
culo me remete a uma 
viagem ao meu uni-
verso e essência de ser 
criança, ao recordar o 
conselho da serpente 
do rio a Juca,  - não 
conte isso a ninguém 
apenas à sua mãe -. Isso 
me traz a reafirmação 
de quando criança e 

mesmo na fase adulta 
nossa mãe será sempre 
alguém em quem po-
demos depositar con-
fiança. Super indico o 
espetáculo para todas 
as crianças, jovens e 
adultos “ diz

E para quem quer se 
tornar um fã do Domin-
go Tem Teatro, criança 
ou adulto, aproveite 
para fazer a renovação 
e/ou inscrição da car-
teirinha de Sócio do 
Domingo tem Teatro 
de 2016 que pode ser 
feita aos domingos no 
horário das 9 horas  às 
12h30min ou pela inter-
net através do E-Mail: 
domingotemteatro@
gmail.com. Com a car-
teirinha em mãos o pú-
blico passa a obter mais 
vantagens e benefícios 
no teatro e dos parceiros 
do programa do sócio, 

assim como descontos 
nos ingressos em todas 
as sessões, concorrendo 
também aos sorteios 
semanais e ao sorteio 
especial de final de ano. 
Saiba mais sobre o Pro-
grama do Sócio no site: 
www.ciacucadeteatro.
com.br.

Ingressos para o 
espetáculo: R$ 14,00 
(Meia Promocional 
para adultos) – R$ 
12,00  (Para sócios)  - 
Ingressos a venda  na 
bilheteria a partir das 
9horas na praça de ali-
mentação e lazer. Infor-
mações e reservas de 
ingressos para sócios  
domingotemteatro@
gmail.com | (75)3491- 
8992 | www.ciacuca-
deteatro.com.br  | Face 
book: Oficial Cia Cuca 
| Instagram: @ciacuca-
deteatro. 

Foram abertas segun-
da-feira e irão até o dia 31 
deste mês as inscrições para 
a IV Mostra Integrada  de 
Pesquisa do Hospital Geral 
Cleriston  Andrade (HGCA) 
que tem como tema: “SUS 
de qualidade: um enfoque 
multiprofissional” . O even-
to é promovida pelo Núcleo 
de Pesquisas e Desenvolvi-
mento (NUPED) do  FGCA  
em parceria com as insti-
tuições de nível superior 
conveniadas ao hospital e  
será realizado em período 
integral, no dia 18 de agosto 
deste ano, no auditório do 
SEST/SENAT, Avenida de 
Contorno, S/N, 35º BI.

O objetivo da IV Mos-
tra de Pesquisa é promover 

IV mostra integrada de 
pesquisa do HGCA inscreve 

e incentivar a divulgação 
das pesquisas desenvolvi-
das no hospital Clériston 
Andrade, além de identifi-
car os estudos que possam 
subsidiar o processo de 
tomada de decisão dos ges-
tores. Os trabalhos deverão 
fazer parte das áreas temáti-
cas: Gestão e Avaliação em 
Saúde na Unidade Hospita-
lar e Produção do Cuidado 
em Unidade Hospitalar. 
Professores, estudantes e 
trabalhadores do HGCA po-
dem se inscrever através do 
e-mail mostradepesquisa04.
hgca@gmail.com. A ficha 
e normas de inscrições já 
estão disponíveis no ende-
reço eletrônico http://www.
saude.ba.gov.br/hgca .

Até o dia 24 deste 
mês a distribuição de 
sementes  pela Prefeitura  
deverá ser concluída em 
todos os oito  distritos.  
São 75 toneladas -  50  de 
feijão e 25 de milho -, be-
neficiando  a 19 mil famí-
lias de pequenos ruralistas 
e cada uma tem direito 
a três quilos de feijão e 
um e meio de milho. O 
secretário de Agricultu-
ra, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Rural 
Joedilson  Machado, ob-
serva que  o calendário 
agrícola indica o plantio 
entre 1º de abril e 15 de 
junho, vinculado ao  se-
guro Garantia Safra.

Distribuição 
de sementes
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Mensagem Bíblica

Hoje, 20 de maio de 2016, estamos na Sétima Se-
mana do Tempo Comum, no próximo domingo a festa 
da Santíssima Trindade.

É mês de Maria! Sua paróquia ou comunidade 
sempre venera a Mãe de Jesus e nossa, desenvolvendo 
atividades diversas. A cada ano, a devoção mariana é 
mais difundida através da Oração do Terço, Ladainha 
de Nossa Senhora, Ofício da Imaculada Conceição e 
tantas outras conhecidas pelo nosso povo católico. São 
trinta e uma noites do mês de festa em muitas cidades e 
comunidades, envolvendo a muitos, numa prova de fé e 
amor a Nossa Senhora. Não fique de fora e faça sua parte 
trabalhando na sua paróquia ou comunidade neste mês de 
Maria. Em nossa cidade, destacamos, entre outros, o mês 
de Maria no Dispensário Santana, paróquia da Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana, que tem à frente a 
irmã Rosa Aparecida,  na paróquia Nossa Senhora Apa-
recida – Feira IX e a paróquia Nossa Senhora da Lapa, 
em Amélia Rodrigues, que tem como pároco pe. Irênio 
Cerqueira, que celebram com grande fervor.

 
FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

 
 Em todo o mundo, 

acontecem muitas festas 
dedicadas à Santíssima 
Trindade e nos reunimos 
em comunhão com as três 
pessoas da Santíssima Trin-
dade, o Deus único que nos 
convida a fazer parte da sua 
vida trinitária. Benditos 
seja o Pai criador, o Filho 
salvador e o Espírito san-
tificador.

Em nossa cidade, na 
paróquia do mesmo nome, 
no Conjunto Feira X, realiza até amanhã o novenário, 
tendo como tema central “Santíssima Trindade fonte de 
miserricórdia”, entre os pregadores os padres Hipólito 
dos Santos,Leandro Chequela, Claudio Cobalchini, Wil-
son Marques, Pedro Jr, Neivaldo Reis e Lucivan Pereira. 
Hoje,  o nosso arcebispo emérito Dom Itamar Vian e 
amanhã, Dom Giovanni Crippa.

A animação pelas comunidades São Tiago das Mar-
cas, Nossa Senhora Aparecida e Cristo Ressuscitado; as 
pastorais da Solidariedade, Vocacional, Acolhida, Dízi-
mo, Catequese, Juventude, Criança, Batismo e Familiar; 
RCC, ECC, COMIPA, Ministros da Eucaristia, Grupos 
de rua, Terço dos Homens, Coroinhas, Apostolado da 
Oração, Legião de Maria e ENS.

O ofertório será: feijão, açúcar, óleo, arroz, café, 
leite, macarrão, material de higiene pessoal , fraldas 
infantis e geriátricas. Logo após as novenas venda de 
lanche e bingo relâmpago.

No próximo domingo, grande dia da festa, a progra-
mação consta de procissão às 17:00 horas e Celebrações 
Eucarísticas, às 09:00 horas e 18:00 horas, celebrada 
pelo arcebispo metropolitano dom Zanoni Demettino 
Castro.

Assim cremos na Trindade Santa. Presente na vida 
da Igreja e em nossas vidas.

Parabéns ao  pároco  pe. Claúdio Colbalchini, o 
vigário Pe. Leandro Chequela e toda comissão da festa. 
Santíssima Trindade nos proteja.

 
FAMÍLIAS RESTAURADAS

 
Esse final de semana 

será especial para as famí-
lias da nossa arquidiocese 
com a realização do en-
contro Família Restauradas 
– O poder das Famílias 
que oram, nos dias 21 e 
22 de maio, na paróquia 
Nossa Senhora de Fátima 
– Caseb.

 No dia 21, a partir da 

14:00 horas, acontecerá  adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, oração do Terço da misericórdia, palestra com  
Lêda Lima – Canção Nova de Salvador, palestra com 
fei Paulo Maria – Vigário paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima e em seguida Celebração Eucarística .

No dia 22 de maio, a partir das 08:00 horas, pre-
gações com Salete Ferreira – Comunidade Canção 
Nova – Cachoeira Paulista - SP, Frei Dom – Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, Lêda Lima – Canção Nova 
– Salvador-BA e Frei Paulo Maria - Paróquia Nossa 
Senhora de Fátimae às 17:00 horas, encerramento com 
Celebração Eucarística .

No atendimento as confissões o Frei Fernando Araú-
jo e animação da Banda Vinho Novo. Numa promoção 
do Terço dos Homens da paróquia.

Parabéns a toda equipe. A coluna Momento de Vida- 
Jornal Folha do Norte e o site Fá Católica participarão 
da cobertura do evento. Participe!

 “ O Senhor nosso Deus, 
como é grande o vosso 

amor por todo o universo.” 
Salmo 8.

Parabéns pra você...Hoje - Bruno Margotti, 
Francinaldo Rodrigues, Joana Alves e Jucelino Cam-
pos e 22 -  Rita Rodrigues e Tânia Maria Costa.

MOMENTOS DOS SANTOS... 
SANTA RITA DE CÁSSIA

 
Ela nasceu em 1381, na Umbria, com o nome de Mague-

rita; cresceu no temor de Deus e obedeceu aos velhos pais, 
sacrificando o propósito de fechar-se num convento. Uniu-se 
em matrimônio a um jovem violento e irriquieto, Paulo de 
Ferdinando, que conseguiu mudar com sua bondade, e que 
mais tarde foi encontrado morto, motivo pelo qual os filhos 
juraram vingança, mas ela pediu a Deus que os chamasse, o 
que aconteceu. Sozinha, ela bateu na porta do Convento das 
Agostinianas e seu pedido não foi aceito, mas através de sua 
súplica aos santos de sua devoção, conseguiu vestir o hábito, 
realizando o seu sonho de servir totalmente a Deus, voltando-se 
à penitência, à oração e ao amor de Cristo crucificado, que a 
associou visivelmente à sua paixão, imprimido -lhe um espinho 
na testa. Morreu no Convento de Cássia, em 1457 e foi cano-
nizada em 1900. No dia 22 , celebramos Santa Rita de Cássia, 
a santa das coisas impossíveis, com bastante devoção entre o 
nosso povo, que celebra seu novenário e festa, a exemplo da 
comunidade Santa Rita de Cássia (Eucaliptos),  paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro – Tomba e  na comunidade fim 
da linha e Baraúnas, paróquia do Senhor do Bonfim.

MOMENTOS...
 
A CJC/TOA amanhã animará a Celebração Eucarísitca 

de abertura do Tríduo Mariano, das Irmãs Missionárias do 
Coração de Maria e no domingo, animará Celebração Eu-
carística na capela Nossa Senhora de Lourdes. / Acontece 
o Tríduo Mariano, das Irmãs Missionárias do Coração de 
Maria, na Casa de formação, no bairro dos  Capuchinhos, 
que será iniciado amanhã , às 19:00 horas com a Oração do 
Terço e Celebração Eucarística e se estende até o dia 23, no 
dia 24,  festa de Nossa Senhora Auxiliadora, encerramento 
com Celebração Eucarística , às 19:00 horas . O tema central: 
“ Maria, mãe da misericórdia” e os celebrantes serão os pa-
dres Hipólito Gramosa e Luis Carlos  Cerqueira. Participe!/ 
Será lançado no dia 22 de maio, às 18:00 horas, no auditório 
do Colégio Pe. Ovídio, o livro “ Essencial em três atos” 
de autoria de José Angelo Pinto, Pe. Pedro Jr e Pe. Flávio 
Porto. Parabéns!/Acontece de hoje a domingo, a 2ª etapa da 
Escola da Juventude, na Chácara dos Jesuítas./  O jornalista 
Adilson Simas no facebook colocou as Imagens do Tempo 
e disse: O mesmo transporte...Ontem e hoje...Mons Mário 
Pessoa e Dom Itamar Vian... Peregrinação e passeio. Muito 
bom, Confira!/ A TV Subaé beneficiou 47  instituições de 
caridade de nossa cidade com mais de três mil toneladas de 
leite arrecadado com o bloco solidário Abraçaê, na última 
Micareta. Entre elas o Dispensário Santana. Parabéns pela 
iniciativa. /O arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demet-
tino Castro, no último dia 28 de abril, visito   a Comunidade 
da Santa Cruz,  em Morrinhos, no Distrito de Jaguara e Fiquei 
muito satisfeito com a  participação ativa e frutuosa na divina 
liturgia é impressionante.Foi muito bom ouvir o testemunho 
do senhor André e dos mais antigos. Participaram comigo as 
irmãs Iria e Celia da Congregação das Irmãs Morialdinas e o  
Pe. Nicasio Fernandez Pozuelo foi apresentado como novo 
pastor.Acesse o site www.fecatolica.com.br e acompanhe os 
eventos da nossa arquidiocese.

Mons. Mário Pessoa Dom Itamar Vian
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A Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Em-
basa)  localizou e passou a 
retirar  cerca de 45 ligações 
fraudulentas de água na Rua 
Direta do bairro Arraial 
do Retiro, em Salvador. 
As irregularidades foram 
identificadas pela empresa 
durante a realização de es-
cavações para execução de 
serviço de remanejamento 
da rede distribuidora de 
abastecimento de água do 
local. Essas ligações irre-
gulares eram responsáveis 
pelo  consumo de pelo  
menos, um milhão de litros 
de água por mês.

 Entre as irregulari-
dades encontradas estão: 
ligação clandestina comum, 
feita por pessoa que nunca 
solicitou ligação de água 
para o seu imóvel ou que 
teve a água cortada por falta 
de pagamento e o ‘by pass’, 
desvio de água a partir de 
um ponto instalado inde-
vidamente antes do hidrô-
metro, para impedir que o 
aparelho registre o consumo 
real. “Além disso, estamos 
identificando ligações dire-
tas e até ramal clandestino, 
quando o usuário está com 
a ligação de água ativa, mas 
implanta um novo ramal ou 

Foram prorrogadas até 
hoje, as inscrições para o Nor-
desteLAB 2016 evento que 
propõe o fortalecimento do setor 
audiovisual baiano e nordestino 
por meio de ações de formação, 
intercâmbios regionais, incenti-
vo a novos negócios e articulação 
de rede regional e  será realizado 
de 24 a 27 deste mês no Teatro 
Gregório de Mattos, no Espaço 
Cultural da Barroquinha e no 
Goethe-Institut Salvador/ ICBA. 
As inscrições podem ser feitas 
pelo sitehttp://labaudiovisual.
com.br/nordestelab.

 Palestras, fórum de pes-
quisa, rodadas de negócios, 

A Secretaria da Admi-
nistração (Saeb) cedeu o 
Sistema de Perícias Médi-
cas (SPM), que foi desen-
volvido pela Junta Médica 
do estado e pela Prodeb, 
para ser utilizado pelo De-
partamento de Saúde da Po-
lícia Militar. O programa já 
esta sendo usado pela PM,  
modernizando e agilizando 
as perícias médicas da cor-
poração. A cessão de uso 
do SPM foi realizada pela 
Superintendência de Gestão 
da Inovação da Saeb, que 
providenciou as adaptações 
no programa, para atender 
às necessidades da Polícia 
Militar.

 A Companhia de Pro-
cessamento de Dados do 
Estado (Proded) executou 
as customizações no sistema 
para atender à especificida-
des da Polícia Militar, como 
adequações relacionadas à 
estrutura hierárquica e na 
área de legislação. O De-
partamento de Saúde da PM 
já está utilizando o software 
durante as perícias médicas. 
Anteriormente, eram usa-
dos  prontuários de papel 
para registrar e armazenar 
os dados de saúde da tropa, 
que é composta por mais de 
30 mil homens. 

Todo processo agora 
funciona informatizado, 
desde a primeira consulta 
da perícia, passando pelas 
revisões e o armazenamento 
do prontuário eletrônico. O 
novo sistema poupa tempo 
e trabalho, além de trazer 
mais segurança. O pro-

Na sexta-feira, 13 de 
maio, no plenário da As-
semblei Legislativa, o 
deputado estadual José de 
Arimateia (PRB) entregou 
ao vereador de Salvador 
Luiz Carlos de Souza, o 
Título de Cidadão Baia-
no. Proponente do titulo 
Arimateia destacou a ori-
gem humilde do vereador, 
nascido em Bezerros, Per-
nambuco, e a sua vontade 
de ser honesto e honrar 
seus princípios, o que se 
reflete no trabalho social 
que ele desenvolve no 
legislativo da capital.

“No registro de nasci-
mento pode constar como 
Pernambuco, mas o tra-
balho íntegro e a luta do 
vereador Luiz Carlos pelo 
povo soteropolitano o tor-
nam filho desta terra. Por 
isso, esta honraria é mais 

Embasa descobre ligações irregulares na capital

ligação para consumir mais 
água sem que haja medi-
ção no hidrômetro”, relata 
Daiane Lopes  supervisora 
comercial da Embasa

Garante a supervisora 
que muitas fraudes encon-
tradas na rua são antigas, o 
que deve aumentar, consi-
deravelmente a estimativa 
do volume de água desvia-
do. “Encontramos fraudes 
ajudando a abastecer imó-
veis com ligações ativas e 
regulares da Embasa, mas 
que estavam sendo cobra-
dos pela tarifa mínima, que 
contempla um consumo de 
até 10 mil litros por mês. 
No entanto, a estimativa 
de consumo de um imóvel 
abastecido de forma clan-
destina é de, no mínimo, 30 
mil litros mensais” disse .

A empresa, conforme 
Daiane Lopes, vai calcular 
a estimativa do volume 
desviado por cada imóvel 
e multar os responsáveis. 
“Mas podemos dizer que 
os imóveis da rua, juntos, 
estavam desviando, pelo 
menos, um milhão de litros 
de água por mês”. O gerente 
operacional da Embasa, 
Valter Gonzaga, disse que 
desde o inicio de maio, a 
empresa está executando 

serviços que irão melhorar 
as condições operacionais 
do sistema de distribuição 
de água que abrange a re-
gião do bairro do Arraial 
do Retiro, implicando na 
redução de perdas físicas e 
perdas aparentes. 

‘’Cerca de 80 metros 
de tubulação estão sendo 
remanejados de áreas de 
servidão de rede de água 
que foram ocupadas irre-
gularmente por imóveis.  A 
ocupação  irregular dificulta 
a realização de serviços de 
manutenção na rede como 
correção de vazamentos e 
verificações de falta d’água 
e propicia a execução de 
ligações clandestinas, ‘by 
pass’, entre outras irre-
gularidades comerciais”  
ressaltou acrescentando que  
qualquer intervenção no hi-
drômetro e na rede da Em-
basa com o intuito de furtar 
água é crime e o infrator 
está sujeito ao cumprimento 
das penalidades previstas na 
legislação vigente. O usuá-
rio que estiver nessa situa-
ção deve procurar um ponto 
de atendimento da Embasa 
e regularizar a ligação à 
rede, evitando problemas e 
corte no abastecimento do 
imóvel,  concluiu .

Arimatéia homenageia 
vereador de Salvador

do que merecida”, disse 
Arimateia . Emocionado o 
vereador recebeu cumpri-
mentos ao final da Sessão. 
“Sinto-me  orgulhoso em 
receber o título de um esta-
do tão importante. Sinto-me 
também mais responsá-
vel para trabalhar por esse 
povo” disse o vereador

Mostrando o seu con-
tentamento o vereador 

acrescentou. ” Agradeço 
ao deputado José de Ari-
mateia, que muito me 
honrou com o reconhe-
cimento desse trabalho 
de relativamente pouco 
tempo - são sete anos que 
estou na Bahia -, mas um 
trabalho muito intenso 
pelos baianos. Então me 
sinto muito feliz por essa 
homenagem”, declarou.

Até hoje as inscrições 
para o Nordestelab 2016

mesas, oficinas, entrevistas com 
canais de TV, foram a programa-
ção. Alguns dos temas que serão 
debatidos são: profissionalização 
do setor audiovisual, regionali-
zação da produção, internaciona-
lização do audiovisual brasileiro, 
indicadores do setor, circuitos de 
distribuição e exibição. Durante o 
evento, o canal fechado Box Brazil 
também lançará edital através da 
linha Prodav 02 do Fundo Setorial 
do Audiovisual para seleção de 
projetos em audiovisual.

O NordesteLAB 2016 é uma 
realização do Laboratório Audio-
visual com apoio do Ministério 
da Cultura, através da Secretaria 

do Audiovisual e das Represen-
tações BA/SE e Nordeste; da 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine); Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae); Associação 
Brasileira de Produtoras Inde-
pendentes de Televisão (ABPI-
TV); Associação de Produtores 
e Cineastas da Bahia (APC-
BA), Fundação Gregório de 
Mattos; Instituto de Radiodifu-
são Educativa da Bahia (Irdeb); 
Instituto de Humanidades Artes 
e Ciências Profº Milton Santos 
(UFBA); Observatório da Eco-
nomia Criativa/BA;  e Dimenti 
Produções Culturais.

Polícia Militar usa sistema 
de pericias médicas da Saeb 

grama também permite a 
geração automatizada dos 
laudos periciais a partir de 
modelos de documentos já 
cadastrados no sistema. 

As perícias médicas 
realizadas pela Junta Militar 
de Saúde destinam-se à ava-
liação para a concessão de 
licença para tratamento de 
saúde, licença para acom-
panhamento de familiar,  
avaliação de incapacidade,  
auxílio invalidez,  auto de 
inspeção, homologação de 
atestado de origem, reinte-
gração judicial, incidente 
de sanidade mental, recon-
vocação para serviço ativo, 
processo de reforma, isen-
ção do IRPF e promoção.

 A Junta Medica co-
meçou a usar o Sistema 
de Perícias Médicas  em 
junho de 2009, agilizando o 
atendimento dos servidores 
e trazendo mais segurança 
para o armazenamento das 
informações. Até então o 

trabalho da Junta Médica 
era baseado em prontuários  
manuscritos e armazenados 
em arquivos físicos. Com 
advento do SPM, a unidade 
passou a ter uma base de 
dados com toda a ficha mé-
dica armazenada de forma 
eletrônica, com atestados e 
laudos, que pode ser con-
sultada rapidamente pelo 
médico perito. Os peritos 
passaram a usar prontuá-
rios médicos eletrônicos, 
de acordo com o que prevê 
a Resolução 1638/2002 do 
Conselho Federal de Me-
dicina. O sistema também 
permite todo o acompanha-
mento on-line pelos gesto-
res da Junta Médica – desde 
a chegada do servidor na 
recepção até o atendimento 
médico. É possível verificar 
a quantidade de atendimen-
tos por dia, realizadas por 
médicos peritos, e organizar 
a demandar para agilizar o 
tempo de espera.
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Festa bonita foi realizada no dia 13 deste mês, para mar-
car a passagem de mais uma data natalícia de Anamira 
das Mercês, que ocorreu no dia 8, mas a bonita come-
moração foi na sábado com o “Arraiá da Ana” evento 
tipicamente junino onde não faltaram pratos típicos e 

muito forró e com a presença de familiares e amigos. Nem 
é preciso dizer que Anamira ficou felicíssima. Parabéns!

Hoje, sem duvida, é um dia de festa no Jornal Folha do 
Norte. Quem vira mais uma página no calendário de vida 

com muita alegria, o que lhe é natural, é Luana Rios, 
eficiente, dedicada e competente secretaria desta empresa. 
Luana é dessas pessoas que preenchem seu espaço com 

qualidade e respeito, fazendo com que as pessoas que dela 
se aproxima, sintam-se tocadas pelo seu it positivo e nata 
cordialidade. Dos seus colegas da Folha do Norte o mais 
afetuoso abraço com votos de longa vida com saúde, paz 
e felicidade. Os mesmos votos são do esposo Paulo Cezar, 

dos pais Luiza Rios e Divaldo; dos irmãos Luiz Paulo, 
Ricardo, Ana Carla; dos sobrinhos - a princesinha Ana 
Luiza, Sofia, Paulo Ricardo, e Cauan; e dos cunhados 

Mayana, Noelma e Nilson.

Foi comemorada em família, mas com muito charme e 
carinho, merecidamente, a troca de idade de Ludmila Ma-
laquias destacada funcionária da empresa Contas Conta-
bilidade. Parabenizamos Ludmila, aniversariante do dia 

30 de abril, na foto com sua mãe, dona Tatiana Carvalho.

Também no mês de abril, dia 13, festou seu aniversário 
Larissa Vieira, responsável pelo setor administrativo 

da empresa Contas Contabilidade, onde se destaca pela 
eficiência e conhecimento. Larissa é parabenizada pelo 

marido Mauro, os filhos Ricardo e Rodrigo e demais 
familiares.

Na Feijoada Noite e Dia o cantor Galeguinho SPA e o 
garoto Daniel ao lado do pai Diego baiano.

06 - VARIEDADES

De idade nova hoje o maestro Israel Exalto, um dos 
profissionais mais representativos de Feira no segmento 
musical, também responsável pelo Ies Stúdio preferido 

pelos cantores e artistas que gostam de um trabalho bem 
apurado. Parabéns maestro!

O comendador Dilton Coutinho comemorou terça-feira, mais 
uma data natalícia recebendo abraços e saudações de familia-
res, colegas e ouvintes durante o programa Acorda Cidade na 
Rádio Sociedade de Feira. Da Folha do Norte o carinho dos 

seus amigos. Na foto Dilton e sua esposa Edna Coutinho.

Por  Dimas Oliveira

Mais ação e comédia
Dois lançamentos no Orient Cinemas 

Boulevard, a partir desta quinta-feira, 19. Um 
mundial, “X-Men: Apocalipse” (X-Men: Apo-
calypse), de Bryan Singer, sequência de “X-
Men: Dias de um Futuro Esquecido”, de 2014, 
do mesmo diretor. Outro lançamento é nacional 
“Vizinhos 2” (Neighbors 2), de Nicholas Stoler, 
também continuação de filme de 2014. Assim, 
mais ação e comédia para o público.

Ação, aventura, fantasia e ficção-científica 
estão no novo filme da Marvel. “Apenas os 
fortes sobreviverão” é o slogan do filme. Na 
trama, o ancestral dos mutantes, En Sabah 
Nur, retorna com planos de mergulhar o mundo 
em um apocalipse para garatir a supremacia. 
Raven, com a ajuda do Professor Xavier deve 
levar uma equipe de jovens X-Men para parar 
o seu maior inimigo e salvar a humanidade da 
destruição completa.

Na comédia “Vizinhos 2”, prestes a ganhar 
um segundo filho, Mac e Kelly estão dispostos 
a morar em um subúrbio. O casal percebe que 
as novas vizinhas são de uma fraternidade muito 
mais sem limites que a anterior: as garotas de 
Kappa Nu decidiram criar uma república onde 
podem fazer tudo o que querem. A única saída 
será chamar Teddy, seu antigo vizinho, para 
ajudá-los a combater as estudantes.

São três continuações. Em nona semana o 
filme ação, aventura e fantasia “Batman Vs. 
Superman: A Origem da Justiça”, em sessão 
única, com cópia legendada, às 21h20. 

Em quarta semana, o filme do Universo 
Cinemático da Marvel, “Capitão América: 
Guerra Civil”, continuação de “Vingadores: 
Era de Ultron”, de 2015, com cópia legendada 
na sessão noturna. 

Por fim, a animação “Angry Birds: O Fil-
me”, adaptação do jogo Angry Birds, que é uma 
das maiores franquias mundiais de entreteni-
mento e conta a história de três pássaros: Red, 
Chuck e Bomba.

A  EMDETEC – Empresa de Desenvolvimento Tecnológico LTDA, com sede 
na Avenida Maria Quitéria, 5.595 – Conj. João Paulo II, Mangabeira, nesta 
cidade, inscrita no CNPJ sob nº 07.439.980/0001-72, avisa a quem interessar 
possa que foi extraviado o Livro de Registro de Empregados N.01, conforme 
BO Nº 16-01582 de 17/05/2016 DEPIN.

Feira de Santana -  Ba 18 de maio  de 2016.

EXTRAVIO
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Roque Sena

A PRAGA DO TEMPO - 
 A CORRUPÇÃO

A corrupção nos governos é definida como abuso 
do poder público em beneficio pessoal. Para que pos-
samos clarear a questão, vamos dar uma passagem 
pelo mais completo livro do mundo -  a Bíblia, que 
nos conta o seguinte:   Existe uma lei que proibia o 
suborno em casos judiciais ,o que mostra  que essa 
prática  já existia há mais de 3.500 (Êxodo 23.8). Claro 
que a corrupção envolve mais do que aceitar suborno. 
Autoridades corruptas às vezes tomam posse de bens, 
desviam verbas e tiram vantagem  de serviços aos 
quais têm direito. Essas autoridades talvez usem a sua 
posição para favorecer amigos e parentes.

Embora possa existir corrupção  em qualquer  
organização, pelo visto a corrupção  nos governos é 
a pior. O Barômetro Global da Corrupção de 2013, 
divulgado por essa organização internacional, mostra 
que pessoas do mundo inteiro acham que os partidos 
políticos, policia, autoridades publicas e os Poderes 
Legislativo e Judiciário, sãos as  instituições mais 
corruptas em muitos países da África, América do 
Sul, Ásia e Europa, onde o grau de corrupção á as-
sustador.

  É muito difícil acabar a corrupção no governo. 
Suzane Rose Ackermam, professora de Jurisprudência 
e especialista em anticorrupção  escreveu o seguinte: 
“Uma reforma exigiria mudanças fundamentais na 
maneira de governar . Só podemos fazer o seguinte: 
Maiores mudanças estão por vir” . Tomara!!  

Rádio

De Noite Tudo Acontece, um bom musical todas às noites 
a partir das 22 horas na Radio Subaé. A apresentação, 
super-agradável é de Marcos Valentim que dosa muito 

bem sua participação nas falas, priorizando uma apura-
da seleção musical que agrada em cheio ao publico. Na 

verdade os programas musicais rareiam cada vez mais no 
moderno mundo das AM e encontrar um com a qualidade 

do De Noite Tudo Acontece é muito bom. 
Parabéns Marcos Valentim!

Excelente o trabalho de Jorge Bianchi na cobertura dos 
trabalhos da Câmara Federal quando da histórica sessão 

de votação do pedido de impeachment da presidenta Dilma 
Roussef. Experiente em transmissões esportivas interna-

cionais - varias Copas do Mundo -, além de outros impor-
tantes  trabalhos dentro do país, Bianchi “passeou” ouvin-
do políticos, autoridades e populares, mostrando o cenário 

do evento. Ele comanda na Rádio Sociedade de Feira, o 
noticioso De Olho na Cidade a partir das 16 horas e na 

Princesa FM o Jornal Meio Dia. Vale lembrar que nesses 
dois programas ele atua ao lado do primo Waldeir Ucho, 
uma das gratas revelações do radio da cidade princesa.

O período de festas juninas vai chegar e a partir do dia 1º 
de junho  estará funcionando no centro da cidade, como já 

acontece há 10 anos, o serviço de publicidade de Pedro Nunes, 
com  uma rede que abrange a rua J.J. Seabra, a Praça de Ali-
mentação e a rua Visconde do Rio Branco. Cuidadoso Pedro 
Nunes e sua equipe mantém uma excelente seleção musical 

com repertório típico para o São João e o São Pedro à base de 
forró. Outro detalhe importante é a qualidade do equipamento 
de som e o volume que garantem ao publico perfeita  e cômo-
da percepção, sem qualquer incomodo auditivo. Pedro Nunes 

está na atividade desde 1978 depois de uma passagem pela 
Radio Sociedade de Feira em 1977. Ele mantém com ótima 

prestação de serviços no Centro de Abastecimento, há 19 anos, 
a  Radio Central Local e também no Feiraguai, há quatro 

anos. A programação na rede de publicidade de Pedro Nunes 
no centro da cidade, para divulgar e animar as festas de São 
João e São Pedro, vai de 1º a 30 de junho e os comerciantes 
e pessoas interessadas em divulgar seus estabelecimentos ou 

produtos podem ligar:  4141 0968 /  98826 3606 e  99169 9603.

Afeita a grandes coberturas a Radio Sociedade de Feira 
de Santana, através do Departamento de Esportes, coman-
dada por José Rogerio de Santana, está acompanhado os 
jogos de Vitória e Bahia pela Copa do  Brasil e  Campeo-
nato Nacional  e já se programou para mostrar os jogos 
do Fluminense na serie D, a partir de meados do mês de 

junho o que vai representar mais trabalho e gastos para o 
departamento. Todavia, torcedor do Fluminense e, de um 
modo geral do esporte, independente de modalidade, Ro-
gerio está feliz com a volta do campeão baiano de 1963 e 

1969 a um certame de caráter nacional e promete que tudo 
será feito para acompanhar o tricolor. “Nosso desejo é ver 
em breve o Fluminense em uma serie bem mais importan-
te e confiamos que isso acontecerá porque a atual diretoria 

trabalhar para isso. O nosso compromisso  e contribuir 
para isso” diz Rogerio.

Inaugurado na noite de 
segunda-feira, na avenida 
Senhor dos Passos, com a 
presença do secretário da 
Indústria ,Comercio e Tec-
nologia  da Bahia, Manoel 
Gomes Neto, o Polo de Dis-
tribuição  das Industrias de 
Confecções da Bahia - Poli-
moda  o  primeiro do gênero 
no estado, que vai reunir 
mais de 70 lojas , das quais 
52 de empresas baianas.  O 
polo que deve gerar 200 
empregos diretos e cerca de 
1.500 indiretos, surgiu me-
diante projeto do Sindicato 
das Indústrias de Vestuário 
de Feira de Santana e Região 
com o apoio do governo  da 
Bahia, prefeitura de Feira 
de Santana, Sebrae, Senai e  
Federação das Industrias da 
Bahia, cujo presidente Ricar-
do Alban, destaca a impor-
tância do empreendimento 
para a economia regional e 
para o consumidor que estará 
mais terá  mais próximo do 

Polimoda - um polo para revigorar o comércio

produto que ele procura  no 
segmento comercial. 

“São lojas das fabricas 
o que possibilita maior com-
petitividade no momento em 
que a economia do país re-
quer um novo olhar” ressalta. 
Satisfeito com a inauguração 
do Polimoda, o prefeito Ro-
naldo de Carvalho observou: 
“Uma das máximas da eco-
nomia é que as oportunidades 
também surgem em momen-

tos ou períodos de crise e 
este empreendimento é o lado 
prático deste ditado, porque 
já nasceu vitorioso. E mais 
do que confiar no futuro, os 
empresários apostam no po-
tencial econômico e financei-
ro de Feira de Santana, dona 
de um dos maiores PIBs do 
estado” enfatizou.

O Polimoda é considera-
do um embrião pelo Sindvest, 
entidade que representa a 

categoria e que vai vender no 
varejo e no atacado. “A Pre-
feitura não poderia apenas fi-
car olhando a movimentação 
dos empresários para que este 
sonho se realizasse, por isso 
no integramos neste esforço e 
um sonho que vem sendo so-
nhado há alguns anos” disse 
ainda Ronaldo de Carvalho.     
O presidente do Sinveste, 
Edison  Nogueira acrescen-
tou: “É um empreendimento 

que vai melhor significa-
tivamente as condições de 
vendas dos empreendedores” 
e salientou que o Polimoda é 
uma oportunidade para que 
as pessoas empreendam. “A 
iniciativa vai consolidar o 
município entre os grandes 
produtores de confecções de 
todo o país”. 

Salientou  que para com-
petir em um setor difícil, o 
caminho é focar na qualidade 

dos produtos e em preços 
competitivos para, assim, 
fazer com a comerciantes 
do atacado que se dirigem 
a outros estados fiquem em 
Feira de Santana.  O empre-
sário Valdi Cerqueira, da VM 
Etiquetas, disse que o empre-
endimento é uma porta para 
que os empresários cresçam 
e que com a unidade a sua 
empresa se aproxima dos 
seus clientes.
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Apoio: Edmundo Feira e Neném de 
Vidal de Santa Bárbara.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“GRITE E ESPERNEI” MEU CARO ZÉ NETO

Zé Neto pode ter perdido a  “coroa” mas não 
perdeu a majestade.Saiu de cena a sua amiga 
Dilma mais continua em cena o seu  amigo Ruy 
Costa e por isso é que Neto,na qualidade de líder 
do governo na Assembléia  Legislativa  ainda é  a 
voz de Feira junto ao governo e  precisa falar mais 
alto e com autoridade  de líder com o governador, 
para concluir o Centro de Convenções de Feira 
de Santana.Não é possível que  se  complete  uma 
década sem  solução. A “estória” de que tem de ser 
bancado pela iniciativa privada  é “conversa mole 
para boi dormir”; é o governo  pensar que todos 
nós somos  um bando de imbecis, quando vemos 
o governo  gastar oitenta milhões na reforma da 
Concha Acústica do Teatro Castro Alves.Estamos 
falando de oitenta milhões de reais que  é  mais de 
três ou quatro vezes  o custo  do  Centro de Con-
venções de  Feira.É fazer dos feirenses  um bando 
de “manés” sem capacidade de pensar.

Zé Neto,nós  temos respeito por você. “Grite 
e espernei meu caro Zé Neto”,mas não deixe  o 
governo descansar enquanto não concluir esse  
fantasmagórico Centro de Convenções.Isso só  
não basta,porque a abóbora do Centro de Cultura 
Amélio Amorim que é  patrimônio cultural da 
cidade  não tem  projeto  e nem  qualquer plano 
por  mais simples que seja,  de quando e se vai 
ser recuperada.Enquanto isso  ela(a abóbora) está 
sendo destruída pelo tempo. Enfim, o  governo  do 
estado  precisa resgatar essa dívida cultural com 
Feira de  Santana.

Rusga 
A rusga entre o vereador Edivaldo Lima e os sim-

patizantes do LGBT prossegue. Ele defende intransi-
gentemente na Câmara de Vereadores a preservação de 
valores éticos e morais, colocando-se  lado da família 
e diz de forma literal “se isso é  homofobia eu sou ho-
mofóbico”. Edivaldo teme que se medidas não forem 
adotadas Feira poderá se transformar futuramente em 
uma cidade cor de rosa!! 

BR. -116 Norte
Coincidência ou não, mas não e que 

o DENIT resolveu recuperar o trecho da 
BR- 116 Norte nas imediações do campus 
da Universidade de Feira que estava em 
péssimo estado, todo esburacado? Tam-
bém pudera, nesta coluna - incansável,  
adorada e odiada -, mas sempre lida -, 
fizemos varias denúncias e apelos, até 
que fomos ouvidos. O interessante é que 
foi só mudar o governo  e o PMDB passar 

Adilson Paz 
Na cidade e mais uma vez realizando ações de dinamização de vendas em supermercados e similares o empresário 

goiano Adilson Paz que representa varias firmas de destaque no cenário nacional. Experiente e conhecedor profundo 
dos macetes do mercado de 
gêneros alimentícios e de 
limpeza, Adilson Paz contri-
bui significativamente para 
o incremento das vendas. Na 
semana passada ele esteve 
no supermercado Bem Ba-
rato no Conjunto Centenário 
em apoio logístico levando 
musicalidade com cantores 
feirenses e degustação de 
produtos de empresas que ele 
representa e de outras tam-
bém. Na próxima sexta (27) 
ele repetirá a dose no mesmo 
supermercado e depois será 
em outros estabelecimento 
da cidade.

a mandar no país para a recuperação do 
trecho rodoviário ocorreu. Vocês que 
são analistas políticos, filósofos, maria-
ches,  encantadores de serpente, etc...
etc.. concluam!  Há quem diga que não 
é coincidência é Golpe Baixo mesmo 
e traição a quem o indicou! Prejudicar 
uma população inteira por uma posição 
politica é inaceitável! Se permanecer no 
cargo, cuidado com essa  “camaleou”. 
Tenho dito! 

POLÍTICA AMBIENTAL

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

José  Cassiano
E tome-lhe surpresa! Não é que José Cassiano, o 

combativo ex- presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Feira de Santana virou a casaca?  O 
“cacique” esteve reunido com o prefeito José Ronaldo de 
Carvalho e ao que tudo indica irá apoia-lo na campanha 
para reeleição. Cassiano é mais um que “caçou outro”.

José Cassiano, lado a lado com Santo Antonio
 e José Ronaldo.
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        Artista de reconhecido 
talento e qualidade Hugo Luna, 
a “Majestade dó Forro” embora 
tenha se popularizado como 
interprete do ritmo nordestino 
- já gravou 11 discos e um dvd 
-, não se limita a uma perfeita 
exibição na sanfona. Com a 
mesma desenvoltura ele vai 
ao piano, ao teclado, à gaita de 
boca e a instrumentos de corda 
como o violão e a guitarra. No 
sopro ainda brinca com a flauta. 
E embora o momento seja de 
forró devido a proximidade das 
festas juninas ele está se dedi-
cando com sucesso e prazer  ao 
que ele chama de “clássico”.

 Nessa praia que ele 
pisa com firmeza e poucos ain-
da conhecem, Hugo usa o acor-
deão, o piano e a guitarra, para 
interpretar blues, jazz, valsas, 
boleros, tangos, rumbas e clás-
sicos das mpb e a Ave Maria, ao 
melhor estilo, mostrado que o 
“cantor vaqueiro” não se limita 
aos ritmos fortes e populares 
do nordeste. Um detalhe é que 
Hugo começou muitos anos 
atrás ao lado de Bel Marques e 
outros integrantes do Chiclete 
com Banana na época ainda um 
grupo de jovens músicos no 
estilo Secos e Molhados, que 
procuravam afirmação.

 Hugo que era guitar-
rista deixou o grupo e envere-
dou pelo forró, mas os estudos 

Hugo Luna -  do forró ao clássico
feitos do canto clássico foram-
lhe bastante valiosos e hoje ele 
fica a cavalheiro, entre os dois 
segmentos ,tanto assim que sua 
agenda atual sofre uma divisão 
que deve se acentuar a i n -
da mais, já que 
o forró de 
raiz a cada 
d i a  t e m 
seu espaço 
l imitado, 
t o m a d o 
po r  ou t ros 
ritmos e isso não 
se verifica apenas 
nas emissoras de ra-
dio do país, mas 
principalmente 
na contratação 
de artistas para 
o São João e 
o São Pedro 
através de pre-
feituras que 
preferem o 
axe, o arro-
cha e o serta-
nejo jovem, 
deixando 
f o r r o -
zeiros 
a u -
t ê n -
t icos 
s e m 
ter  es-
paço.

 O u -

tro ponto que agrava e sufoca 
o forró, com  observa Hugo é 
a indiferença de muitas pre-
feituras que recebem verba da 
Bahiatursa para fazer a festa 
junina e “além de oferecer 
cachês  muito baixos levam 
meses para pagar” . Sem que-

rer citar nomes ele diz que 
ainda tem prefeituras sem 
pagar apresentações do 
ano passado. ”Isso é ter-
rível porque os músicos 

das bandas precisam 

receber então a saída, e é o meu 
caso, é pagar do meu bolso e 
aguardar o cachê da prefeitura, 
sabe lá quando!”. Desse modo 
ele diz já ter contatos de 12 a 13 
municípios para o São João e o 
São Pedro, mas está estudando 
as condições.

  
Mas o artista já 
tem apresenta-
ções definidas de 

forró e do “clás-
sico” para este e o 

próximo mês, em vá-
rios locais: Dias 21 e 22 

deste mês em Salvador,  4 
de junho em Seabra, 10 e 

11 de junho em Itaparica, dia 
22 de julho em Conceição do 
Coité. A perspectiva de gravar 

um cd  fica para o inicio do 
ano que vem e o final do 
segundo semestre deste 
ano ele reserva para pro-
duzir novas composições 
e analisar letras de outros 

compositores e  definir o 
repertório. Com 11 trabalhos 
gravados Hugo Luna tem vá-
rios hits, mas destaca o galope 
“Cheiro de Goiaba”, de Zadir 
Marques Porto como o seu 
maior sucesso. “É uma música 
que fala da infância em uma 
fazenda. Um tema que está 
sempre atual principalmente 
para quem já viveu na zona 
rural” diz.

Dois irmãos com o  
mesmo talento musical, 
mas nascidos em estados 
diferentes, Divino  ( Di-
vino Antônio dos Santos) 
nasceu em Tupaciguara-
Minas Gerais e Donizete 
(Aparecido Donizete dos 
Santos), natural de São 
José do Rio Preto, São 
Paulo, filhos do casal  
Aparecida Bordin Santos 
e Mario dos Santos, for-
mam uma das mais impor-
tantes duplas sertanejas da 
atualidade.

Eles desenvolveram a 
vocação pela música ou-
vindo o pai que era cantor 
e compositor de moda de 
viola. Assim seguiram os 
passos dele. O fato de te-
rem residido em diversos 
municípios  do país - nos 
estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Goiás, Pa-
raná e São Paulo) também 
contribuiu para a forma-
ção musical voltada para 
o regionalismo e a musica 
de raiz.  

Vale ressaltar que a 
pessoa responsável pelo 
nome da dupla “Divino e 
Donizete” foi a mãe deles, 
assim como o pai também 
já falecida, já que o nome 
artístico de ambos é origi-
nário do nome de batismo 
de ambos. 

O início da carreira 

Talento - marca comum de dois irmãos
musical se deu ainda na 
adolescência com a parti-
cipação em um LP de co-
letânea intitulado “Linha 
Sertaneja Classe A”, lan-
çado pela Rádio Record, 
sendo que o nome do 
disco era o mesmo nome 
de um dos inesquecíveis 
programas que tiveram a 
maior audiência do Rádio 
Brasileiro! 

Já o primeiro LP, da 
dupla, intitulado “Eu Gri-
to o Nome de Quem Amo” 
foi gravado em 1974 pela 
Carmona (LPC 1010), 
com destaque para “Eu 
Sou Piracicabano” (Má-
rio dos Santos e Garcia), 
“Chegou a Hora da Onça 
Beber Água” (Lourival 
dos Santos), “Fronteira 
da Saudade” (Zé Matão 
e Waldemar de Freitas 
Assunção) e “Promessa 
do Monsenhor” (Joaquim 
Moreira e Divino), além 
da faixa-título “Eu Grito 
o Nome de Quem Amo” 
(Meirinho). 

Em 1976 “Divino e 
Donizete” estrearam um 
programa na Rádio Na-
cional (hoje Rádio Globo) 
de São Paulo,  obtendo 
grande audiência em todo 
o Brasil, no horário das 
20h30min às 21horas to-
das as segundas-feiras, 
durante um ano e meio. 

Depois a dupla trocou 
a Nacional pela extinta 
Rádio Tupi de São Paulo, 
dos Diários e Emissoras 
Associadas. 

Além de ter uma be-
líssima voz grave, Divino 
é também um grande 
violeiro, tendo também 
participado como Instru-
mentista da gravação de 
vários discos de diversos 
artistas (dentre os quais 
Tião Carreiro e Pardi-
nho).

Donizete, considera-
do um “criador de suces-
sos” no gênero caipira, 
é também compositor 
de mais de 300 músicas, 
dentre as quais merecem 
destaque “Sua Majestade 
Tião Carreiro” (Divino e 
Donizete), “Velho Amor” 
(Tião Carreiro e Donize-
te), “Cobra Venenosa” 
(Donizete), “Saudade do 
Norte” (Sebastião Victor e 
Donizete), “Guerreiro do 
Asfalto” (Tião Carreiro e 
Donizete), “Degraus da 
Vida” (Donizete), “Rai-
nha do Vale” (Tião Car-
reiro e Donizete), “Nova 
Primavera” (Donizete e 
João Mulato), “Fim de 
Mundo” (Donizete, Jesus 
Belmiro e Cachoeira) e 
“Balanço do Pagode” 
(Donizete e Jesus Belmi-
ro), além do estrondoso 

sucesso de “Chamada 
a Cobrar” (Tião Carrei-
ro e Donizete), que foi 
gravada por renomadas 
duplas do quilate de Tião 
Carreiro e Pardinho (com 
mais de 500 mil cópias 
vendidas), Lourenço e 
Lourival e “Peão Carreiro 
e Praiano”!

 É também de autoria 
de Donizete a belíssima 
“Tributo a Goiás” (Doni-
zete Santos e Eli Carva-
lho), gravada pela dupla 
Juliana Andrade e Jucima-
ra, e que é uma das mais 
belas homenagens 
musicais feitas 
ao estado de 

Goiás e sua gente. Duran-
te algum tempo a dupla 
praticamente se desfez e 
como também estavam 
praticamente na mesma 
situação as duplas Goiano 
e Paranaense e “Dombar e 
Darlei”, foram formadas 
por um curto período de 
tempo as duplas “Divino 
e Paranaense” e “Dombar 
e Donizete”.

A dupla  “Divino e 
Paranaense” gravou um 
disco e durou 6 meses, 

enquanto a dupla 

“Dombar e Donizete” 
durou um ano e meio. 

No entanto, os la-
ços familiares acabaram 
“falando mais alto” e os 
dois irmãos retomaram a 
formação da dupla para 
grande alegria de seus 
apreciadores. Hoje Divino 
e Donizete fazem grande 
sucesso com perfeito en-
trosamento vocal e ins-
trumental no disco, tv e 
shows pelo país.

Dor do crescimento 
A dor do crescimento é muito frequente 

dos 2 aos 14 anos, principalmente em per-
nas e joelhos, se apresentando no fim da 
tarde e à noite. Algumas crianças podem 
até despertar do sono com a dor.

Ela não se associa a sinais inflamatórios 
como inchaço e vermelhidão no local. 

Podem aparecer após prática de ati-
vidade física ou após brincadeiras exte-
nuantes. É importante, para a melhora 
dos sintomas, o repouso, massagens e, se 
necessário, usar analgésicos simples, a 
critério médico. Geralmente, os pais ficam 
muito ansiosos com essa queixa, pensan-
do na febre reumática e na leucemia, por 
exemplo. 

Na dor do crescimento, são feitos exa-
mes laboratoriais e de imagem para inves-
tigação diagnóstica, que não identificam 
nenhuma alteração patológica. 

Portanto, ao aparecimento dos sinto-
mas de dor em membros inferiores, leve 
seu pequeno a avaliação médica para que 
seja feito um diagnóstico preciso e sejam 
tomadas as medidas corretas. 

Dra. Dayanna Leal
Pediátra
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ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA 
ESTAÇÃO NOVA DE FEIRA DE SANTANA

Assembleia Geral Ordinária

A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA ESTAÇÃO NOVA DE FEIRA DE 
SANTANA, através de sua Diretoria em atenção ao disposto em seu Estatuto, 
convoca os seus associados a participar da Assembleia Geral Ordinária desta 
entidade, a ser realizada no dia 30/05/2016 às 16:00h na sua sede Rua Eldevira 
de Oliveira,613, Estação Nova, Feira de Santana-Ba. Tendo com pauta os 
assuntos relacionados abaixo:

1. Eleição da Diretoria Gestão 2016/2019;
2. O que ocorrer.

Francisco Ferreira da Silva
Presidente

Aniversariantes: Hoje – Luana Rios Barreto Silva, 
Itamar Ribeiro, Lara Cavalcanti e Larissa Araújo Frei-
tas, dia 21  – Lêda Argolo, Adélia Trindade, Expedito 
Fernando Santos Freire e Tadeu Nascimento Fernandes, 
dia 22 – Jayme Cerqueira da Cunha, Rosa Helena Soares 
Sampaio e Nenga Calazans, dia 23 – Liliana Carvalho, dia 
24 – Jayme Cerqueira da Cunha Júnior e Karla Bullos, 
e  dia 25 – Cláudio Nogueira e Wilson Falcão Neto, e  dia 
26 – Raimundo Moreira, Tatiana Novaes, Caio e Clara 
Araújo, José Lincoln Oliveira e Samuel Oliveira Filho. 

Notas sobre a Bahia 
pós impeachment

André Navarro

Em meio às turbulências da troca 
presidencial em Brasília, o cenário 
político baiano se estrutura conforme 
as bases governistas pós Wagner e 
a oposição encabeçada por ACM 
Neto e os irmãos Vieira Lima.

Diante da derrocada do Par-
tido dos Trabalhadores, o estado 
da Bahia ficou nacionalmente 
visado por ser um dos principais redutos do par-
tido, tendo expressado essa afinação nas votações 
do impeachment. Na votação de admissibilidade 
na Câmara, somente os estados da Bahia e Ceará 
mantiveram votos favoráveis à Dilma. A fidelida-
de confirmou-se no Senado, onde os 3 represen-
tantes do estado votaram contra a admissibilidade 
do processo.

Indo contra a indicação do diretório do PSB 
– Partido Socialista Brasileiro, a senadora Lídice 
da Mata manteve-se fiel às suas afinidades par-
tidárias históricas, dando voto contra o processo 
de impeachment e dando voz à legítima esquerda 
baiana. Diante de tal divergência com a direção do 
partido, arrisca-se afirmar uma possível mudança 
ao PCdoB, que funciona como partido-suporte ao 
PT em nível nacional, especialmente na Bahia.

A votação é esclarecedora e revela o cenário 
político baiano da última década. O ex-gover-
nador Jaques Wagner demonstrou que a Bahia 
é um berço da articulação política nacional, 
incluindo-se aí a trajetória histórica de Antônio 
Carlos Magalhães. Wagner conseguiu ao longo 
dos anos impor seu estilo de governo, sua fama 
de negociador e sua habilidade de articulação, 
tendo desmantelado o “carlismo” na Bahia e 
construindo uma trajetória do PT baiano junto 
aos governos Lula e Dilma. 

Para fins de oposição perpétua, acompanha-
mos de perto a ascensão de ACM Neto no cenário 
político. Prefeito de Salvador no fim do primeiro 
mandato, tornou-se o redentor da capital baiana da 
era pós João Henrique, devolvendo a autoestima 
aos soteropolitanos. De mãos dadas com o jovem 
prefeito, José Ronaldo de Carvalho, experiente 
gestor, mantém sua linha de administração em Fei-
ra de Santana, enfrentando polêmicas com as obras 
de infraestrutura no município, mas sem encontrar 
adversário político à sua altura há tempos.

Por fim, os irmãos Geddel e Lúcio Vieira 
Lima demoraram a revelar uma posição política 
sólida. Diante da proximidade pública entre ACM 
Neto e Geddel, era de se cogitar um possível 
apoio de bastidores, o que será essencial caso o 
peemedebista queira disputar o governo do es-
tado, mesmo estando como “linha de frente” do 
presidente interino Michel Temer. Lúcio, como 
presidente do PMDB Bahia, foi um dos articula-
dores do partido para dar seguimento à votação 
do processo de impeachment.

Com a volta do PT às trincheiras da política, 
deixando para trás a era da soberba, o partido irá 
enfrentar nos próximos anos o avanço de uma 
oposição mais madura, articulada e jovem. Os 
próximos anos serão cruciais para definir a nova 
geração da política baiana, contando com a rigi-
dez administrativa do governador Rui Costa e a 
experiência do calejado Wagner que, caso seja 
decretado o impeachment, a casa torna. 

O casal Lindaura e Jayme Cerqueira da Cunha Júnior. 
Ele troca de idade na terça-feira (24).

Jayme Cunha, o aniversariante do domingo (22), 
com sua bela Evanise (Vane).

Inauguração da Polimoda
Polo das Indústrias de Moda do Estado da Bahia - 

POLIMODA, o mais novo centro de moda e compras 
de Feira de Santana, foi inaugurado no dia 16, no Solar 
Santana Empresarial, muito bem localizado, na Av. Se-
nhor dos Passos, n.º 589 – centro da cidade.

O novo empreendimento, uma iniciativa do Sindica-
to da Indústria do Vestuário de Feira de Santana e Região, 
com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
(SETTDEC), FIEB, Sebrae e Senai, com 72 lojas, esta-
cionamento com 340 vagas e praça de alimentação,  está 
gerando cerca de 1.500 empregos diretos, constituído 
num centro de vendas com lojas de fábrica de Feira de 
Santana, Ipirá e Salvador, em pronta entrega de confec-
ções, acessórios e couros, em atacado e  varejo. 

Entre as lojas de fábrica da POLIMODAS pode-
remos encontrar: Patro, Fio Brasil, V.M. Etiquetas, 
Anaport, Maria Rasteira, Terceira Praia, FYK – For You 
Kids entre outras marcas. Confiram alguns momentos 
da inauguração:

A diligente e competente secretária da Folha do Norte 
Luana Rios Barreto é a radiante aniversariante de hoje.

Jam na Cuca com Borega
O Projeto Jam na Cuca 2016 de domingo tem como 

convidado uma prata da casa, o feirense Borega. Além de 
jornalista e chargista, Borega vem se dedicando a música, 
como arranjador e compositor do grupo Matita Perê, desde 
1999.

Sob forte influência jobiniana, seus arranjos já foram 
elogiados por Dori Caymmi, Wagner Tiso, Gilson Peran-
zzetta e Toninho Horta, com o qual dividiu o palco em 2001 
no Pelourinho, em Salvador. 

Borega foi produtor e arranjador do primeiro CD 
de artistas feirenses, como a banda de pop rock Geração 
Nômade e a compositora Manu Schuartwz. Tem em seu 
currículo ainda a produção de trilhas para documentários e 
vídeos, além da participação em júris, como o Festival de 
Música da Educadora FM.

Para este domingo, Borega divide com a banda base da 
Jam dois dos seus temas instrumentais – Samba dos Alfaiates 
e Baião Bachiado – e um arranjo que fez para o clássico Asa 
Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

Cartunista com mais de 20 anos de ilustrações publica-
das, Borega vai ministrar no Cuca uma Oficina de Caricatura 
no início da tarde, das 14 às 16 horas. Antes, vai falar para 
músicos sobre o processo de composição e arranjo. 

Os interessados em participar da Oficina de Caricatura 
ou do Workshop de Música com Borega devem solicitar 
inscrição através do email jamnacuca@hotmail.com, in-
formando: nome completo, número de RG, endereço, pro-
fissão (se instrumentista, indicar o instrumento) e número 
do telefone celular.
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Era uma sexta-feira de um fim de semana chuvo-
so e enevoado.  Eu estava de folga e programei com 
meus pais para visitar uns amigos. Às quatro  horas 
da manhã pegamos a BR.  Eu, meus pais e minha irmã 
Isaura. Caía uma chuva fina e o frio era intenso. Quando 
rodamos alguns quilômetro, numa curva dei de frente 
com um táxi preto, segurei nos freios e tentei desviar 
mas o choque foi inevitável.  Meu carro saiu da pista 
e capotou várias vezes. Meus pais e minha irmã Isaura 
saíram ilesos mas eu fiquei preso nas ferragens, quando 
meus pais tentavam me tirar chegou o motorista do táxi 
para ajudá-los e muito solícito nos levou para a pista e 
se apresentou como André Leão, seu carro sofreu algum 
dano mas ele saiu ileso. Ficamos conversando enquanto 
chegava a polícia e a SAMU, uma vez que eu carecia de 
atendimento médico.

      Mais tarde acordei numa sala branca, o médico 
examinou minha cabeça, aplicou-me uma injeção e me 
liberou. Cheguei na Pampalona, Edifício São Bartolo-
meu onde moro, peguei o elevador para o  sétimo andar, 
meus familiares já me aguardavam, conversamos muito, 
eu estava bem, apenas uma leve dor de cabeça mas  o 
médico me aplicara uma injeção e recomendou repouso,  
comemos algo subi para o meu quarto e fui dormir.

      Sonhei que havia um psicopata na cidade e mo-
rava no sétimo andar do Edifício Dom Bosco, defronte 
ao nosso. O monstro atraia mulheres louras ao seu con-
sultório dentário para torturá-las e matá-las mas eu estava 
em seu encalço, andava num corredor mal iluminado  e 
parei em frente a uma sala de número treze, pela fenda 
da porta pude vê-lo. Era um sujeito branco, alto, cabelos 
longos com rabo de cavalo, braços fortes e peludos, aí 
acordei.  Tomei banho, vesti-me, impulsivamente fui a 
janela e lá estava no edifício defronte, em pé, numa porta 
de acesso, o tal sujeito do sonho. Os olhos vidrados em 
mim, ao fitá-lo bateu a porta  rispidamente.  Acima dela 
havia uma placa luminosa: CLÍNICA DENTÁRIA-  Dr. 
JACK  SALA 13.

Telepatia do Inconsciente  Leonídio Marchy
      Desci e fui narrar o sonho para meus familiares. 

Estavam todos vendo televisão,  disseram que o sonho 
era fruto da pancada na cabeça. Meu pai disse:  “Denis !  
O  médico me falou que você , por uns dias ia ter visões, 
sonhos fantasiosos e  pesadelos. Acalme-se meu filho.”  
Aplicou-me uma injeção e fui dormir.

      Mais tarde veio o sonho. Eu estava seguindo uma 
loura e já estava dentro de uma sala, havia uma mesa com 
um jarro de flores e três cadeiras vermelhas, uma porta 
dava acesso a outra sala cheia de apetrechos, no seu canto 
uma câmara frigorífica, ao abri-la deparei com cabeças de 
mulheres penduradas em ganchos, ao lado  estava a mulher 
que eu seguira presa a uma cadeira e com mordaça na boca, 
corri para soltá-la e recebi violenta pancada nas costas ,  caí 
sobre uma mesa velha e começamos a lutar. Ele batia, batia 
mas não me achava e eu aqui e ali lhe dava uma porretada. 
O  barulho despertou todo andar.        Chamaram a polícia, 
aí me acordei e em seguida desmaiei. 

       Decorrido algum tempo  ouvi. “Denis! Denis! “  
Abri os olhos. Era um homem de branco, o crachá indica-
va “Dr. Paulo.”  “Você está acordado Denis?” “Estou Dr. 
Paulo. Como vim parar aqui?” ̂ ”Você sofreu um acidente 
a semana passada e esteve desacordado até agora mas foi o 
único que escapou. Seus pais e sua irmã Isaura morreram 
na hora e você está aqui no hospital.”  “Não é possível  Dr. 
Paulo! Meus familiares estão vivos!  Eu estive em casa 
com eles.”  “ Não Denis, estão todos mortos e você está 
aqui, desacordado, desde o acidente,  a casa está fechada 
você não poderia entrar lá.”  “E  o táxi? O rapaz se cha-
mava André Leão.” “Não houve táxi Denis,  você está um 
pouco perturbado mas Dr. Hans, nosso neurologista, acha 
que isso é natural. Sente-se aqui e eu vou lhe explicar o 
que aconteceu.

         Você pegou uma pista escorregadia na BR e numa 
curva seu carro derrapou saiu da pista e capotou várias 
vezes. Seus familiares morreram na hora e você escapou, 
não houve outro carro, a perícia esteve lá e atestou tudo 
isso  no B.O.  

        “ Dr. Hans passou 
estes comprimidos, caso 
sinta alguma dor. Você está 
de alta Denis, troque-se 
e tenha uma boa noite.”  
Troquei-me, vesti o paletó, 
o sobretudo e desci a rampa 
do hospital. A noite estava 
fria e fumarada, o primeiro  
táxi que passou peguei.

       “Boa noite taxis-
ta?” “Boa noite doutor! 
Entre e fique à vontade, qual o destino doutor?”   “Pam-
palona. Edifício São Bartolomeu.”  “ Ô doutor o Edifício 
São Bartolomeu e o Edifício Dom Bosco são manchetes 
dos principais jornais da cidade por causa daquele louco 
o tal Dr. Jack. Aquele cara é um louco doutor! Ele atraia 
mulheres à sua clínica para torturá-las e matá-las. A 
polícia encontrou cabeças penduradas num frigorífico. 
O louco disse a polícia que um rapaz do Edifício São 
Bartolomeu o perseguia nos sonhos, quando a polícia 
chegou o louco estava lutando sozinho e jurou que o 
rapaz esteve lá  lutando com ele e que o rapaz morava 
no sétimo andar do Edifício São Bartolomeu. A polícia 
foi lá e não encontrou nada doutor e confirmou a polícia 
que o rapaz o perseguia nos sonhos, mas não é um louco 
mesmo doutor? Sonho é tudo mentira. A semana passa-
da sonhei que sofri um acidente na BR.  Pronto  doutor 
chegou seu destino. “

    Desci do carro assustado e confuso, a rua estava  
tristonha e coberta de fumaça e o frio continuava. Abotoei 
o sobretudo, virei suas golas para proteger meus ouvidos 
do vento gélido. Tirei o dinheiro e paguei.  “Está aqui o 
troco doutor e um cartão meu caso precise de alguma 
corrida.” Peguei o troco e o cartão onde estava grafado. 
TÁXI- ANDRÉ LEÃO. Com o cartão entre os dedos, 
sobressaltado levantei a cabeça mas o táxi preto estava 
sumindo dentro da fumaceira branca da rua.

Uma voz para sempre - Cauby Peixoto
A  voz mais  marcante 

da musica popular brasileira 
comparada com a de  Frank 
Sinatra, embora ainda mais 
bela e poderosa, e também  
com Elvis Presley,  silenciou 
na noite de domingo - dia 15 
deste mês .  Cauby Peixoto 
faleceu aos 85 anos, em São 
Paulo ele estava internado 
devido a uma pneumonia, 
desde o dia 9 de maio, no 
Hospital Sancta Maggiore, 
no Itaim Bibi, na Zona Sul de 
São Paulo. O corpo do cantor 
foi velado na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, no 
Ibirapuera, na Zona Sul da ca-
pital e enterrado no Cemitério 
Congonhas.  

Amigos do artista re-
velaram que no dia 9 de 
abril, Cauby Peixoto tinha 
um show marcado em Vila 
Velha, Espírito Santo, mas o 
espetáculo foi adiado porque 
o artista se sentiu mal. Neste 
ano, o cantor estava em turnê 
pelo Brasil com a cantora 
Angela Maria e se apresen-
tou ao lado dela no dia 3 de 
maio, no Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro. A turnê 
comemorava os 60 anos da 
carreira dos dois  artistas. No 
repertório estavam sucessos 
como “Vida da bailarina”, 
“Cinderela”, “Gente humil-
de”, “Bastidores”, “Babalu” 
e “Conceição”.

Cauby nasceu  em Nite-

rói, Rio de Janeiro, em 1931 
e começou a carreira no início 
da década de 1950,  apresen-
tando-se em programas de ca-
louros como a “Hora dos Co-
merciários”, na Rádio Tupi. 
Gravou o primeiro disco pelo 
selo Carnaval em 1951, com 
o samba “Saia branca”, de 
Geraldo Medeiros e a marcha 
“Ai, que carestia!”, de Victor 
Simon e Liz Monteiro.

Em 1952, transferiu-se 
para São Paulo onde cantou 
nas boates Oásis e Arpége, 
além de apresentar-se na Rá-
dio Excelsior.

 Impressionava a sua 
capacidade de interpretar 
canções em inglês e o em-
presário Di Veras,  criou 
aos poucos uma estratégia 
de marketing que incluía a 
maneira de se trajar, o reper-
tório e atitudes nos palcos. 
Em 1953, gravou dois discos 
pelo selo Todamérica, com os 
sambas-canção “Tudo lembra 
você”, de Marvel, Strachey, 
Link e Mário Donato; “O teu 
beijo”, de Sílvio Donato, e 
“Ando sozinho”, de R. G. de 
Melo Pinto e Hélio Ramos, 
além da toada-baião “Aula de 
amor”, de Poly e José Cara-
vaggi, com acompanhamento 
de Poly e seu conjunto. No 
mesmo ano  assinou contrato 
com a gravadora Columbia,  
estreando no ano seguinte 
com o samba “Palácio de 

pobre”, de Alfredo Borba e 
José Saccomani, e a marcha 
“Criado mudo”, de Alfredo 
Borba. Em seguida, fez su-
cesso com o slow-fox “Blue 
gardênia”, de B. Russel e L. 
Lee, com versão de Antônio 
Carlos, música tema do filme 
de Hollywood de igual título, 
que lhe abriu as portas para o 
estrelato.

Transformou-se em ídolo 
do rádio. Entrou para o elenco 
da Rádio Nacional e dois anos 
depois, já era o cantor mais 
famoso do rádio, substituindo 
o fenômeno Orlando Silva de 
20 anos antes e passando a 
ser perseguido pelas fãs em 
qualquer lugar onde estives-
se.  Muitas vezes, chegava a 
ter suas roupas rasgadas pelas 
admiradoras mais veementes. 
Em 1954, gravou os sambas-
canção “Só desejo você”, de 
Di Veras e Osmar Campos 
Filho, e “Triste melodia”, 
de Chocolate e Di Veras, e a 
marcha “Daqui para a eterni-
dade”, de R. Wells, F. Karger 
e Lourival Faissal. Em 1955, 
lançou “Blue gardênia”, seu 
primeiro LP no qual inter-
pretou entre outras, a música 
título; “Triste melodia”, de Di 
Veras e Chocolate; “Um sor-
riso e um olhar”, de Di Veras 
e Carlos Lima; “Sem porém, 
nem porque”, de Renato 
César e Nazareno de Brito e 
“Final de amor”, de Cidinho 

e Haroldo Barbosa.
          Em 1955, foi esco-

lhido pelo crítico Silvio Túlio 
Cardoso, da coluna “Discos 
populares” no jornal “O Glo-
bo”, como o “melhor cantor 
do ano” recebendo como prê-
mio um “disco de ouro”, que 
foi entregue em cerimônia 
no Golden Room do Copa-
cabana Palace. Em meados 

dos anos 1950, fez excursões 
aos Estados Unidos, onde 
gravou várias faixas com o 
nome Ron Coby, tentando 
uma carreira internacional 
que acabou não acontecendo, 
apesar de ter gravado com 
um dos grandes maestros da 
época, Percy Faith. A morte 
de Cauby teve enorme reper-
cussão no país sendo alvo de 

programas e documentários 
em emissoras de radio e 
televisão. Artistas das mais 
diversas gerações externam 
sentimento e foram expres-
sivos alguns  depoimentos 
como o de Agnaldo Timóteo 
e o de Angela Maria com a 
qual estava em excursão pelo 
Brasil e mantinha profunda 
amizade há 50 anos.
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Marciano - uma carreira de sucesso
No universo de grandes 

sanfoneiros do Nordeste, há 
excelentes profissionais e um 
deles, apesar de ainda bem 
jovem, vai pontuando sua 
trajetória com sucesso. Mar-
ciano. O nome remete logo aos 
habitantes de Marte, o planeta 
vermelho, mas esse habilidoso 
e criativo artista nada tem de 
extraterrestre. Marciano Mar-
çal é cearense de Iguatu, e sua 
habilidade é nata. Menino 
ele via o pai, o sanfo-
neiro José Pedro da 
Silva, natural do 
Crato, “brincar” 
com sanfona e 
muito cedo, por 
conta própria já 

estava em um teclado animan-
do festinhas.

 Aos 18 anos começou 
a tocar em bandas de forro que 
são muitas e de qualidade no 
Ceará e lembra que a primeira 
sanfona foi uma Scalla. Mas 
começou a aparecer mesmo na 
banda Camisa Suada, de Feira 
de Santana e logo após na 
Carrascos do Forró, tocando 
também com  a artista feirense 

Marcia Porto. Como fama 
é algo que corre lon-

ge, logo ele estava 
no Maranhão e 
Pernambuco, in-
tegrando grupos 
de forró. Há 13 

anos resol-
veu se 

fixar em Feira de Santana  e 
ultimamente divide-se  entre 
a cidade princesa e  Araguaína 
em Tocantins.

Musico que leva à serio 
o que faz Marciano quando 
não está fazendo shows gosta 
de ficar em casa ouvindo Elba 
Ramalho, Raimundo Fagner, 
Geraldo Azevedo, Zé Ramalho 
e outros artistas nordestinos 
como ele. A morte de Domin-
guinhos foi um golpe muito 
forte para o forro, que também 
sofre o assedio de artistas de 
outros gêneros, em especial na 
época junina, mas ele vê o for-
ro como um elemento cultural 
genuinamente nordestino e 
,portanto, capaz de superar es-
sas dificuldades “você vê que 
outros ritmos aparecem, fazem 
sucesso, e em pouco tempo 

pouco se 
fala de-
les, mas 

o forró não, ele  faz parte da 
nossa cultura” garante.

Mestrinho, Chico Justino, 
Valdonio, Adelson Viana, Ce-
sar, Zé Paraíba são alguns dos 
sanfoneiros que ele destaca. 
Na Bahia ele ressalta Cicinho 
de Assis e para não ser injus-
to observa: “São muitos os 
grandes sanfoneiros  no Ceará, 
Pernambuco, Paraíba, alias no 
nosso Nordeste”.  Torcedor 
do Fortaleza e do Flamengo, 
Marciano prefere no em tanto 
o voley e a natação, “quando 
posso gosto de acompanhar 
essas modalidades”. Apesar 
de já tocar profissionalmente 
desde os 18 anos só agora ele 
resolveu fazer um trabalho 
solo e lançar o primeiro cd 
como interprete. 

O disco já está pronto, 
mas devido às constantes 
viagens pelo país, já que 
também se apresenta em São 
Paulo, Rio de Janeiro e outros 
estados só no final do ano ele 
pretende lançar o trabalho 
que inclui Zé Matuto ,Forró  
no Escuro  e outros sucessos 
de Luiz Gonzaga.  Marciano 
não se limita tocar e cantar 
ele também é um renomado 
técnico da área de som, con-
sertando  e afinando acorde-
ons. Para shows ou trabalhos 
nesse segmento contatos pelos 
telefones:  75 – 99185. 4799 
(Feira) 63- 99248. 8024 (To-
cantins).

Rick - muito talento 
e futuro promissor 

potencial ate porque no Vitoria/
CAIC ele já esta treinando ente 
os garotos de 14 a 17 anos com 
desenvoltura. “Ele parece tí-
mido fora de campo,  devido a 
sua boa formação,  a educação 
dada pelos pais, mas dentro de 
campo ele se solta é um garo-
to de grande futuro” garante 
Resinaldo Adriano -,professor 
Reginho, técnico do Vitoria /
CAIC, revelado que já tem clu-
bes interessados em Rick.

Mais um talento está sur-
gindo no futebol feirense com 
grandes perspectivas. Rick (Rick 
Santos Ferreira) 13 anos de 
idade, meia-avançado de estilo 
semelhante ao de Marinho, ídolo 
do Vitoria, garante o técnico do 
Vitoria /Caic, Resinaldo Adria-
no. ”Ele sai do meio de campo 
para o ataque com muita qualida-
de. É rápido, domina a bola com 
facilidade, passa bem e embora 
destro, usa bem o pé canhoto” 
diz o professor Reginho.

Fazendo o 6º ano na Escola 
Valdemira Alves de Brito, no 
Sitio Matias, Rick ainda não 
sabe o que fará no futuro, mas 
garante que ao lado do futebol 
quer seguir nos estudos para 
chegar à universidade, contan-
do com o apoio dos pais dona 
Anajara e Roque Aras Silva, 
que já andou no futebol pro-
fissional, mas não ficou no 
Fluminense porque na 
época tinha um bom 
emprego.

Boa altu-
ra para a sua 
idade, mais 
de 1.60m e 
educado, Rick 
acredita no seu 


