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Cultura e artes 
abandonadas 
pela SECULT-Ba. 
Por Angelo Pinto
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GOVERNO INVESTIRÁ 500 MIL EM MATERNIDADE

Quinhentos mil testes 
nacionais de biologia mo-
lecular para a realização 
de diagnostico  de zika, 
chikungunya e dengue es-
tão sendo adquiridos pelo 

12 anos da coluna Sérgio Aras 
fará palestra 

em seminário.
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Com um investimento de 
R$500 mil - em equipa-
mentos e adequação da 

estrutura física -, uma maternida-
de para gestantes de alto risco, será 
instalada no Hospital Estadual 
da Criança (HEC), tornando-se 
referência para todo o estado. 
Garantiu o secretário da Saúde 
da Bahia, Fábio Vilas-Boas, ante-
ontem, durante vinda a Feira de 
Santana. O projeto prevê 70 leitos, 
50 leitos de enfermaria, 10 leitos 
de UTI neonatal e 10 leitos de UTI 
adulto somente para gestantes. O 
funcionam deverá ocorrer no inicio  
no segundo semestre.  “Estamos 
ampliando e descentralizando a 
rede de atenção materno-infantil 
de alto risco em toda a Bahia, a 
exemplo da recente inauguração 
de 43 novos leitos de UTI neona-
tal e semi-intensiva pediátrica no 
Hospital Geral Roberto Santos”, 
disse  Vilas-Boas.

 Marcio Lima, superintendente 

do HEC, observou que a implanta-
ção de uma nova maternidade em 
Feira de Santana  contribuirá para 
melhorar os atendimentos no estado. 
“Considero uma tendência quando 
as unidades pediátricas tornam-se 
unidades materno-infantis. Fico fe-
liz que o HEC tenha se enquadrado 
nesta tendência e parabenizo o se-
cretário pela iniciativa”, enfatizou. 
A maternidade para gestantes de 
alto risco será 100% regulada, isso 
significa que o atendimento das ges-
tantes será via triagem e encaminha-
mento, não atendendo a gestantes 
que cheguem espontaneamente.  

Feira de Santana possui três uni-
dades hospitalares com atendimento 
obstétrico pelo SUS, que totalizam 
163 leitos. O Hospital Geral Cléris-
ton Andrade dispõe de 28 leitos, o 
Hospital da Mulher Inácia Pinto pos-
sui 89 leitos e o Hospital Mater Dei 
tem 46 leitos. A principal referência 
para gestantes de alto risco é o Hos-
pital Geral Clériston Andrade. 

Secretário Fábio Vilas-Boas entre os deputados Carlos Geilson e Zé Neto.

A movimentação nos meios políticos começa 
em Feira de Santana com vista à eleição muni-
cipal no mês de outubro. Há indícios de que o 
número de candidatos à cadeira do Executivo 
Municipal, ocupada por Ronaldo de Carvalho - 
que deve concorrer à reeleição, mas ainda não se 
manifestou sobre o assunto-, será grande. Esta 
semana  senadora Lidice da Mata  confirmou 
que o PSB terá candidato próprio, citando os 
nomes de Angelo Almeida e Celso Pereira. A ex-
deputada Eliana Boaventura, presidente local 
do PP, também denota interesse em concorrer.
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Eleições 2016 - surgem candidatos

Zika, chikungunya e dengue em um só teste
Ministério da Saúde. A 
nova tecnologia permitirá 
o diagnóstico para casos 
suspeitos das três doenças 
transmitidas pelo mosqui-
to aedes aegypti durante a 

manifestação  dos sintomas  
clínicos  dessas infecções, 
com muito mais rapidez 
do que pelo método con-
vencional.  
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Dom Itamar Vian

Texto: 

Angelo Pinto

Com a criação do Sis-
tema Nacional de Cultura 
(SNC), os Estados e Mu-
nicípios ficaram obrigados 
a instituir os seus Sistemas 
Estaduais e Municipais de 
Cultura. Assim, em 30 de 
novembro de 2011 ocorreu 
a sanção da Lei Orgânica 
da Cultura da Bahia (Lei nº 
12.365), uma conquista de 
enorme importância para a 
sociedade e o setor cultural 
do estado. Ela trata da Po-
lítica Estadual de Cultura e 
instituiu o Sistema Estadual 
de Cultura, garantindo a 
construção de normativas 
de Estado, independente 
de governos e gestores. 
Como obrigatoriedade da 
referida lei, necessário se 
fez a construção dos Cole-
giados Setoriais das Artes 
da Bahia como componen-
tes do Sistema Estadual de 
Cultura e que têm como 
função, orientar e respaldar 
decisões políticas voltadas 
a cada área, atuando como 
instâncias de consulta, par-
ticipação e controle social 
das ações promovidas pelos 
órgãos do Governo do Esta-
do. Assim, ainda em 2011, 
foi realizada a nível estadu-
al as eleições de membros 
para formação da primeira 
gestão, com mandato de 2 
anos (2012-2014) e em de-
zembro de 2014 aconteceu 
nova eleição para a compo-
sição do segundo mandato 
dos Colegiados Setoriais 
da Fundação Cultural do 
Estado da Bahia-FUNCEB, 
para o biênio (2015-2016), 
funções não remuneradas. 

A FORÇA DOS FRACOS

Fazia calor e a temperatura estava abafada. A 
tempestade chegou no meio da tarde, com ventos 
forte, trovões e raios. O céu escureceu e desabou 
uma chuva torrencial. Quando tudo serenou foi 
possível ver os estragos causados. Chamou a atenção 
uma figueira  imensa que desabara: galhos retorci-
dos, troncos partido e as raízes expostas. Mas ao seu 
lado, um bambu, aparentemente frágil, continuava 
de pé. Algumas razões justificavam o fato, sobretudo 
a sobrevivência do bambu.

O BAMBU  curvou-se na hora da tempestade. 
Teve a humildade de perceber as forças contrárias. 
Tinha também raízes profundas, que o sustentaram  
na hora difícil. Outra razão: a vara de bambu não 
estava sozinha, mas cercada de outras varas; a união 
criou forças. A ausência de galhos também ajudou. A 
força do vento – porque não encontrou resistência – 
não teve como pressionar. Uma última razão: como 
o bambu é oco, ele trata de criar, a cada 30 ou 40 
centímetros alguns nós, que se tornam segurança.

A TEMPESTADE mostrou o contraste: o que 
parecia forte mostrou-se frágil, enquanto a aparente 
fragilidade do bambu enfrentou e sobreviveu a forças 
poderosas. A experiência do dia-a-dia revela como 
isso se repete com pessoas e instituições. A auto-
suficiência da figueira selvagem desabou, enquanto 
o bambu, aparentemente muito frágil, resistiu.

ESSAS RAZÕES precisam ser levadas em 
conta na educação e na elaboração de um projeto 
pessoal de vida. O orgulho não leva a nada, mas a 
verdade nos torna livre. Sabendo de suas limitações, 
o bambu tratou de se adaptar à realidade. Num pro-
cesso – penoso e longo – foi criando raízes profundas 
(convicções) que pudessem resistir na hora da crise. 
A sabedoria popular garante que povo unido, jamais 
será vencido. 

A NATUREZA nos ensina a força das coisas fra-
cas. Uma persistente gota de água acaba destruindo 
sólidas construções. Uma frágil raiz descobre uma 
brecha num muro. Um enxame de mosquitos leva 
ao desespero um enorme elefante. Uma pequena 
semente vence a noite, o frio, a terra, se abre para 
a vida.

O MESTRE Jesus sempre esteve ao lado dos 
pequenos, pobres e pecadores. No entanto, teve pala-
vras duras para os auto-suficientes fariseus e douto-
res da lei. Esses acabaram confundidos, enquanto os 
outros – excluídos – foram exaltados. Ele explicou 
que os “últimos ocupariam os primeiros lugares, mas 
os primeiros seriam últimos” (Mt 20,16).

Cultura e Artes abandonadas pela SECULT-BA

O fotógrafo e professor 
José Angelo Leite Pinto, 
natural de Feira de Santa-
na, foi eleito nestas duas 
gestões, ocupa atualmente 
a função de Presidente 
do Colegiado Setorial de 
Artes Visuais da Bahia e 
tem percebido que neste 
segundo mandato, os diver-
sos Colegiados quase nada 
realizaram, em virtude da 
gradativa diminuição de 
apoio e recursos por parte 
da Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia. Para se 
ter uma ideia sobre a grave 
crise que a cultura e arte 
passam em nosso estado, 
em 2010 o orçamento da 
Fundação Cultural do Esta-

do da Bahia, órgão ao qual 
os Colegiados Setoriais 
estão ligados, foi de R$ 
9.383.851,20 e em 2015 foi 
de apenas R$ 348.694,00. 
Um corte significativo para 
a instituição nos últimos 
5 anos. Se não bastasse, 
agora a FUNCEB informa 
que por falta de recursos, os 
membros dos Colegiados 
residentes em municípios 
espalhados por todo o es-
tado, deverão arcar com as 
despesas financeiras para 
se deslocarem até Salva-
dor, a fim de participar de 
reuniões de no máximo 6 
horas, três ou quatro vezes 
ao ano. 

Temos percebido que 

a convocação e realização 
dessas poucas reuniões, 
têm como objetivo apenas 
cumprir um calendário para 
constar dos relatórios anu-
ais e não a real preocupação 
em realizar ações, discu-
tir problemas e soluções 
ou até mesmo colocar em 
prática trabalhos e proje-
tos que foram aprovados 
na gestão anterior, afirma 
Angelo Pinto. Esse cenário, 
inviabiliza a continuidade/
manutenção de inúmeras 
ações estruturantes que 
são importantíssimas para 
as linguagens artísticas da 
Bahia e esse descaso do 
Governo do Estado com 
a Cultura, em especial às 
Artes, levou a FUNCEB 
ao desespero de propor em 
reunião realizada no dia 
07 de janeiro de 2016 em 
sua sede no Pelourinho, 
submeter esses programas 
à Lei Federal Rouanet, 
para possível captação de 
recursos.

Dessa forma, indig-
nado com esta situação, 
Angelo Pinto informa e 
alerta toda a sociedade 
civil e como Presidente 
do Colegiado Setorial de 
Artes Visuais da Bahia, 
exige uma postura séria e 
responsável do Governo 
do Estado para com o setor, 
além de solicitar um orça-
mento digno que possibilite 
a execução das demandas já 
conquistadas ao longo dos 
últimos anos.

Uma coleção de pe-
ças indígenas das mais 
variadas etnias brasilei-
ras, reunidas ao longo de 
25 anos pelo ex-funcio-
nário da Fundação Na-
cional do Índio (Funai) 
Silvan Moreira e pinturas 
de Gildásio Rodriguez, 
o “Gil dos índios”, que 
apresenta a cultura in-
dígena como algo vivo 
e dinâmico  formam  a 
exposição “Índios na Ja-
nela” que será mostrada 
nas cidades de Ilhéus, 
Porto Seguro e Salvador 
entre os meses de feve-
reiro e abril, oferecendo 
ao público imagens e 
informações de natureza 
histórica e cultural sobre 
povos indígenas brasi-
leiros

Duzentas peças ar-
tesanais -  arcos, cola-
res, lanças e bordunas -, 
de tribos como Pataxós, 
Maxakali e Krenak, e 
20 quadros de faces in-
dígenas estarão à mostra 
de 22 a 28 de fevereiro 
em Ilhéus, na Terra dos 
Povos Tupinambás; de 

“Índios na Janela’’ interessante expor em três cidades
29 de março a 3 de abril 
no Centro Cultural de 
Porto Seguro e, de 19 a 
24 de abril, no  Palacete 

das Artes em Salvador.  
“A exposição aponta  os 
indígenas sob o ponto 
de partida da cultura, de 

uma janela que se abriu 
no passado, que conti-
nua aberta no presente e 
se mantém escancarada 
pela dimensão contem-
porânea, permitindo um 
diálogo com muitas ou-
tras tradições culturais”, 
ressalta o agente cultural 
Paulo Cidade.

Anexa à mostra o 
colecionador Silvan Mo-
reira fará a palestra “Mi-
nha Vida na Tribo” e os 
índios tupinambás apre-
sentarão o ritual poranci, 
ao som dos maracás, em 
cada uma das localida-
des contempladas com a 
exposição.  Com entrada 
gratuita, a mostra é des-
tinada especialmente a 
estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, 
pesquisadores, historia-
dores e professores. O 
projeto foi contempla-
do no edital Agitação 
Cultural - Dinamização 
em Espaços Culturais 
da Bahia e tem apoio fi-
nanceiro do Governo do 
Estado, através do Fundo 
de Cultura.
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 A Estação de Trans-
bordo instalada no bairro 
Cidade Nova , que cen-
traliza todo o sistema de 
coletivos daquela parte 
da cidade, com grande 
fluxo de passageiros, está 
sendo reformada, tendo 
as obras sido iniciadas  no 
dia 17. O mesmo projeto 
será levado aos termi-
nais existentes  no setor 
central da cidade, rua 
Olímpio Vital e na parte 
sul da cidade, bairro do 
Tomba. Reforma de todos 
os sanitários masculinos, 
com substituição de va-
sos sanitários, mictórios 
e pias são as primeiras 
obras, devido à preca-
riedade existente nessas 
instalações. Também a 
rede hidráulicas será con-
templada com melhorias 
, de forma gradativa,  nos 
banheiros femininos e 
funcional.

Cerca de lima deze-
na de funcionários  da 
A.V.I Serviços, empresa  
contratada através de lici-
tação pública promovida 
pela Prefeitura de Feira de 

Terminal Urbano da Cidade Nova ganha melhorias
Santana está executado os 
trabalhos . O encarregado 
da obra Agostinho dos 
Santos  disse que o  bom 
numero de operários é 
para dar maior agilidade 
ao serviço e encurtar o 
tempo de execução.  Jus-
tificou  ainda o fato de 
haver trabalho no dia de 
domingo “ Isso  facilita a 

Embora não sendo da 
responsabilidade do muni-
cípio, já que o programa é 
federal, cabendo à prefeitura 
apenas as inscrições, o pro-
cesso seletivo e  a implan-
tação dos serviços púbicos 
nas áreas dos  núcleos do 
Minha Casa Minha Vida, 
a  Prefeitura de Feira de 
Santana, como convidada 
participou de uma reunião 
com dirigentes dos diversos 
órgãos envolvidos, além 
de representantes políticos 
regionais e decidiu acolher 
sugestões apresentadas em 
seu raio de  atuação e assim - 
vai criar um serviço Disque-
Denúncia, com a finalidade  
de ampliar as ações de fisca-
lização contra possível mal 
uso do programa e de temas 
relacionados a habitação no 
município. As informações 
podem ser apresentadas 
sem a necessidade de que o 
denunciante se identifique e 
vão ser encaminhadas para a 
Caixa Econômica Federal, a 
quem cabe adotar as devidas 
medidas legais.

Também deverá sugerir  
à equipe responsável pela 
atualização do Plano Di-
retor de Desenvolvimento 
Municipal, contratada pela 
Prefeitura, que inclua em 
sua pauta de discussão com 
a comunidade, a criação 
do Conselho Municipal de 
Habitação e enquanto ele 
não é instituído, o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS) continuará 
sendo espaço de discussão 
para tratar das questões de 
habitação no município.

Localizada no bair-
ro Queimadinha a escola 
municipal Celso Ribeiro 
Daltro,  em poucos dias 
será mais um estabeleci-
mento de ensino em Feira 
de Santana a funcionar 
dentro de padrões modernos 
de conforto, espaço e fun-
cionalidade, adotados por 
determinação do prefeito 
Ronaldo de Carvalho para 
a estrutura física da rede 
de ensino do município. A 
unidade terá 10 salas de 
aula, um prédio destinado 
ao setor administrativo, 
quadra poliesportiva co-
berta, biblioteca e áreas de 
convivência ao ar livre, to-
talizando   1.600m2 de área 
construída. O investimento 
é de R$ 1.600.000, com 
recursos do município.

Os trabalhos segue o 
cronograma estabeleci-
do pela empresa Marinho 
Construções, ganhadora da 
licitação e deve ser entregue 
à comunidade até o final do 
mês de fevereiro. A cons-
trução está na fase final. A 

Disque-Denúncia e Conselho

Feira de Santana dispõe 
de um cadastro de inscritos 
no Programa Minha Casa 
Minha Vida da ordem de 
104 mil pessoas. Com 14 
mil unidades entregues, o 
Município é recordista na 
contratação do PMCMV, 
sendo 1º na Bahia e um dos 
três principais em todo o 
Brasil. Esse total, porém, 
representa apenas 13,5% 
da relação de candidatos 
cadastrados. Os números 
revelam, portanto, que 
embora expressivos, estão 
longe de atender a todas 
as pessoas necessitadas de 
casa própria no município, 
razão de espera pelo imóvel 
ainda por parte de milhares 

de pessoas.
 Em Feira de Santana, o 

processo seletivo do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
atende  às recomendações 
do Ministério das Cidades e 
obedece a critérios técnicos 
aprovados pelo Conselho 
Municipal da Assistência 
Social (CMAS) e pela Cai-
xa Econômica Federal. A 
pré-seleção dos inscritos é 
feita em sorteio eletrônico, 
evento público para o qual 
são convidadas diversas 
instituições a exemplo da 
Superintendência da Caixa 
Econômica Federal, De-
fensoria Pública da União, 
Ministério Público Federal, 
Câmara Municipal e a Im-

prensa.
O sorteio eletrônico, 

realizado de forma clara e 
acompanhado pela Caixa 
Econômica Federal e pelos 
órgãos de controle e fiscali-
zação, é o instrumento mais 
eficaz para evitar qualquer 
forma de interferência na 
seleção dos beneficiários. 
Os pré-selecionados fa-
zem a entrega da docu-
mentação comprovando o 
atendimento dos critérios, 
o que é avaliado sob a 
responsabilidade da CEF. 
A essa instituição compete 
a análise final e a divulga-
ção da lista dos aprovados, 
aptos a receber as unidades 
habitacionais.

Escola municipal Celso Ribeiro 
Daltro estará pronta em fevereiro

parte metálica da cobertura 
da quadra já foi concluída 
e o piso está sendo polido. 
Esta semana começa a eta-
pa de acabamento da obra 
motivando moradores da 
área ,principalmente famí-
lias que têm filhos na idade 
escolar e almejam vê-los 
em um estabelecimento de 
linhas modernas e confor-
táveis. 

O prefeito  Ronaldo de 
Carvalho  visitou a cons-
trução  acompanhado de 
técnicos da Prefeitura e da 
professora Maria de Fátima 
Souza Fernandes de Olivei-
ra que externou sua alegria: 
“Estou encantada, é a escola 
que nossos alunos precisa-
vam. Lugar de criança é na 
escola e um ambiente assim 
ajuda o melhor aproveita-
mento dos conteúdos ensi-
nados” enfatizou. “O mais 
importante é que junto ao 
conteúdo pedagógico nos-
sos jovens se sintam bem 
para se destacar nessa fase 
tão importante da vida”, 
complementou o prefeito.

Os atendimentos  no 
Hospital da Mulher (Hospi-
tal Inácia Pinto dos Santos) 
no ano passado superaram  
em três  mil o total verifi-
cado em 2014, conforme 
dados oferecidos pela dire-
ção da Fundação Hospitalar 
de Feira de Santana a qual 
esta vinculado esse impor-
tante estabelecimento da 
rede municipal de saúde. 
Foram registrados 21.555 
mil atendimentos em 2015 
e  18 mil em 2014. Os nú-
meros verificados entre os 

acessibilidade dos funcio-
nários com mais tranqui-
lidade, já que nos domin-
gos o fluxo de passageiros 
cai significativamente. E 
quando o movimento au-
mentar, durante a semana, 
os serviços já estarão exe-
cutados não prejudicando 
os usurários, tampouco os 
trabalhadores” disse.

Números de 2015 mostram a importância 
do Hospital Inácia Pinto para a mulher 

meses de janeiro  e dezem-
bro de 2015 contém   8.436  
internamentos. Mediante os 
dados estatísticos  é de 70 a 
media  atendimentos diários, 
e de 1.800 por mês. O mês de 
agosto com 2.059, registrou  
o maior numero de atendi-
mentos do ano.  Outubro 
(1.964),  novembro (1.932) e 
setembro (1 .926) completam 
o quadro  dos quatro meses de 
maior movi mento no HM.

Gilberte Lucas,  direto-
ra-presidente da Fundação 
Hospitalar ,disse que  os 15 

leitos implantados a mais 
em 2015 contribuíram di-
retamente para a elevação 
dos n úmeros . “O aumento 
de leitos, implantação de 
mais uma sala de cirurgia 
e o acolhimento 24 horas 
ajudaram significativamen-
te no trabalho em 2015” 
explicou acrescentando que  
2016 promete ser muito 
movimentado no Hospital 
da Mulher. Até o dia 10 de 
janeiro, o hospital já havia 
realizado  667 atendimentos 
na emergência. 
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica
“ Resplandecei a vossa face, 

e nós seremos salvos”.  
Salmo 79

Hoje, 22 de janeiro de 2016, no ano litúrgico 
estamos na segunda semana do Tempo Comum e no 
próximo domingo, o terceiro, que sem negar o inédito 
das festas anuais, nos desafia a impregnar de Páscoa 
o ano inteiro. A cada domingo, ele nos leva a sair da 
monotonia e reacender em nós a alegria da vida que 
vence a morte. Segue até a terça-feira de Carnaval, 
sendo interrompido pelo ciclo pascal e recomeça na 
segunda-feira depois de Pentecostes até o sábado, 
véspera do primeiro domingo do Advento.

Seguimos o  mês de janeiro, o Momento de Vida 
completou 12 anos e segue com o retrospecto do ano 
que passou até o mês de agosto:

Maio... Iniciado o Mês de Maria e festa na Paróquia 
de São José Operário, homenagem ao dia das mães, festa 
na paróquia Nossa Senhora de Fátima , comemoração no 
dia 11, de santo Antônio de Sant’Anna Galvão, Dom Sil-
vério dois anos de saudades, Mês Mariano, Monsenhor 
José Nery 30 anos de Vida Sacerdotal, Monsenhor Jessé 
Torres - 10 anos de saudades, Voz da Evangelização, 
Festa da Santíssima Trindade, Show da Banda Rosa de 
Saron, mês de Maria no Dispensário Santana, festas de 
Santa Rita de Cássia, da Ascensão do Senhor    e    Festa 
de Pentecostes.

 
Junho... Ciclo das Festas Juninas celebrando Santo 

Antônio, São João, São Pedro e São Paulo.  Corpus 
Christi em nossa Arquidiocese com missa a procissão; 
a procissão dos romeiros na festa de Santo Antônio, 
Capuchinhos; Anchieta Nery – Saudades Eternas, Sa-
grado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Ma-
ria,  Campanha Junho Vermelho - Doação de Sangue, 
Boulevard Feira de Santana –  Solidariedade , Dia do 
Papa, Irmãs do Cenáculo da Caridade – Jubileu de Ouro. 
Lançamento da campanha “Momento de Vida lhe dá 
Vida neste Inverno”.

Julho... Chegou o mês de comemorar a festa de 
Senhora Santana a padroeira da nossa Arquidiocese. 
Aconteceu o Bando Anunciador da Festa de Santana 
, promovido Centro Universitário de Cultura e Arte - 
CUCA. Festa de Nossa Senhora do Carmo, em diversas 
comunidades.  Celebramos o dia do Amigo. Aconteceu o 

novenário e festa da padroeira Senhora Santana culminan-
do com a procissão e show de Joanna ; o site Fé Católica 
completou oito anos de evangelização e juntamente com 
o nosso espaço Momento de Vida foram homenageados 
no novenário. Entre as notícias: Dispensário Santana – 32 
anos, Bloco Tracajá – Solidariedade, Saudades Eternas...
Rita Sena e Lúcia Campos, Imprensa Feirense na Festa 
de Sant’ana 2015 e Amigos do Evangelho.

Agosto... Mês vocacional, lembramos as vocações; 
festa da Assunção de Nossa Senhora; Festa de Santa Clara 
e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Tomba,  com 
novenário e festa; comemoração do dia dos pais, Semana 
Nacional da Família, Saudades Eternas ... Marizete Brito,  
Ano da Vida Consagrada, o aniversário de dom Itamar 
Vian, Festa de São João Batista e Show do Pe. Alessandro 
Campos em Água Fria e Centro Social Monsenhor Jessé 
Torres – 5 anos de fundação. 

Na próxima semana, relembraremos os meses de 
setembro a dezembro de 2015.

DOM ZANONI DEMETTINO CASTRO 
CELEBRA A VIDA

Amanhã, o nosso 
arcebispo Dom Zanoni 
Demettino Castro celebra 
o dom da vida, sendo o 
primeiro ano a celebrar 
como arcebispo na nossa 
arquidiocese e será muito 
felicitado por todos.

Ele, nasceu em Vitó-
ria da Conquista-BA, em 1962  . Filho de Gildo Barbosa 
Castro e Valdenice Demettino Castro. Teve sua Ordena-
ção Presbiteral em 28 de dezembro de 1986 e Ordenação 
Episcopal em 24 de novembro de 2007. Estudou Filosofia, 
Teologia e Mestrado em Teologia Sistemática. É professor 
de Doutrina Social da Igreja, Cristologia e Antropologia. 
Na Arquidiocese de Vitória da Conquista, entre outras, 
exerceu as seguintes atividades: Vigário Paroquial, As-
sessor da Pastoral da Juventude, Membro do Conselho de 
Formação e do Conselho de Presbíteros, Vigário Geral e 
Administrador diocesano. Seu lema é: “Ecce mite me” (Eis 
me, envia-me).

 Ele foi anunciado como sucessor de Dom Itamar Vian 
no dia 03 de dezembro de 2014, foi apresentado a nossa 
arquidiocese no dia 06 de fevereiro e celebrou a sua primeira 
missa na Catedral Metropolitana de Senhora Santana no dia 
08 de fevereiro, durante o ano com Dom Itamar começou a 
conhecer a realidade da nossa arquidiocese e no dia 18 de 
novembro, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia 

MOMENTOS  ESPECIAIS...

Parabéns pra você... Hoje -  Luiz Roberto Carneiro e Pe. 
Osmair Collazziol , amanhã – Cleber Ribeiro, Dom Zanoni 
Demettino Castro, Railda Oliveira, Renilda Lima e diácono 
Roque Lima, 24 - Adilson Barreto, 25 - Clécia de Almeida  e  
28- Viviane Araújo.  

Parabéns pelo matrimônio... Natália e Eduardo, amanhã 
, em Camaçari.

de Dom Itamar  e assim Dom Zanoni assumiu o governo da 
arquidiocese. No dia 02 de dezembro aconteceu a transição 
com uma Celebração Eucarística na Catedral.

Parabéns, Dom Zanoni Demettino Castro. Que a San-
tíssima Trindade e Senhora Santana lhe cubra de bênçãos 
sempre.

Aconteceu na nossa arquidiocese, entre os dias 11 a 
16 de janeiro, o II Seminário de Liturgia da CNBB NE 
3, que teve como tema: “ Ano Litúrgico teologia, espiritu-
alidade e ritualidade. 

Aconteceram até o dia 17, os 
festejos em louvor a São Gonçalo 
do Amarante, padroeiro da cidade 
de São Gonçalo dos Campos, tendo 
como tema central:  “Jesus, rosto 
misericordioso do Pai”. O último 
dia foi festivo e dedicado a São 
Gonçalo e Nossa Senhora do Am-
paro com a seguinte programação: 
Alvorada festiva , Missa solene, 
Procissão e Benção do Santíssimo Sacramento. A frente 
dos festejos os padres Lucivan Pinto e Miguel Francisco. 
Estive lá realizando cobertura para nosso espaço e o site 
Fé Católica.

Aconteceram os festejos de São Sebastião,  padroeiro 
de Água Fria e da comunidade Pataíba, ambas comunidades 
da paróquia de São João Batista, na cidade de Água Fria.  
A frente dos festejos o Pe. Luciano dos Santos.
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Com vasta expe-
riência na politica, já 
foi vereadora em Feira 
de Santana e deputada 
estadual, a professora 
Eliana Boaventura, pre-
sidente do Partido Po-
pular (PP) neste muni-
cípio e  Superintendente  
de Estudos Econômicos 
e Socais da Secreta-
ria de Planejamento 
da Bahia, não esconde 
que poderá  ser can-
didata a prefeitura de 
Feira de Santana “para 
modernizar a cidade da 
forma com ela merece, 
pela sua importância 
no  contexto estadual”. 
Todavia tudo dependerá 
de conversações que já 
tiveram inicio no âm-
bito da agremiação, até 
porque há indícios que 
o ex-deputado federal e 
feirense como ela, Jairo 
Carneiro, que também 
integra  os quadros do 
governo de Rui Costa, 
estaria sendo cogitado 
para representar a le-
genda do PP no pleito 
municipal de outubro.

Eliana Boaventura 
garante que tem ideias 
para acelerar o desen-
volvimento da cida-

O ex-vereador Ângelo 
Almeida e o advogado Cel-
so Pereira ex-presidente da 
OAB/Feira, são os nomes 
que despontam no Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
capacitados a representá-lo 
na eleição municipal deste 
ano. A revelação foi feita 
pela senadora Lídice da 
Mata, durante entrevista 
concedida na segunda-fei-
ra, aos repórteres Fernando 
Moreira e Luiz Santos, no 
programa Linha Direta, na 
Radio Sociedade de Feira 
de Santana.

Embora ainda não haja 
definição sobre o candi-
dato do PSB à prefeitura 
de Feira de Santana, “o 
assunto começa a ser dis-
cutido”,  uma coisa é certa, 
a agremiação participará 
do pleito com candidato 
próprio e não será só   neste 
município que isso deve 
acontecer. A meta, disse 
Lidice da Mata, é estar pre-
sente diretamente ao pro-
cesso nas grandes cidades 
da Bahia como Salvador, 
Feira de Santana, Ilhéus, 
Itabuna, Alagoinhas, e 

Angelo e Celso - os nomes do PP

outras também importan-
tes como Barreiras e Luiz 
Eduardo.

A senadora demostra 
muito otimismo em rela-
ção às  possibilidades do 
PSB na Bahia chegando 
a afirmar que em Alagoi-
nhas, com a ex-prefeita 
Sonia Fontes a agremiação 
poderá chegar à Prefeitura 
nas eleições de outubro 
deste ano. De modo parti-
cular, falando sobre Feira 
de Santana, ela deixou a 
entender que independen-
te do candidato - Ângelo 
Almeida ou Celso Pereira 

-, a agremiação espera o 
melhor. Lidice  falou com 
satisfação do expressivo 
crescimento do partido nos 
últimos anos: “fizemos 16 
prefeitos na eleição ante-
rior  e pretendem este ano 
aumentar para em torno 
de 28” disse a senadora, 
que esteve acompanhada 
pelo presidente do PSB 
em Feira, Sinval Galeão, 
de alguns membros do 
partido entre eles o em-
presário Carlos Marques 
Filho,  Ângelo Almeida e 
Celso Pereira.

Prefeitura na mira de Eliana Boaventura

de nos seus diferentes 
segmentos, mas sem 
adiantar projetos uma 
vez que por enquanto 
sua possível candidatu-
ra deverá ser discutida 
internamente pelo PP, 
agremiação que plei-
teia lançar candidato 
próprio na eleição deste 
ano. Feirense que sem-
pre demonstrou amor 
por sua terra, Eliana 
mantém o habito de 
vir à cidade para fazer 
compras, inclusive na 
feira de frutas e ver-
duras onde conversou 
com a reportagem  da 

FOLHA DO NORTE. 
“Sou feirense e não 
abro mão de estar com o 
meu povo fazendo com-
pras” disse, observando 
que existe a necessidade 
de organizar os ven-
dedores, dando-lhes 
melhores condições de 
comercializar seus pro-
dutos em  beneficio da 
população.

Independente de 
problemas comuns que 
a cidade enfrenta  no 
dia-a-dia e precisam 
ser discutidos e  cor-
rigidos, a professora 
Eliana Boaventura disse 

que há pontos de extre-
ma necessidade para 
o desenvolvimento da 
cidade e o seu futuro, 
como a construção de 
uma nova avenida de 
contorno, a vinda da 
ferrovia e ampliação do 
aeroporto, capacitan-
do-o  a atuar com carga 
e  descarga, projetos de 
grande impacto para 
o desenvolvimento de 
Feira de Santana,  hoje 
uma metrópole, com 
a responsabilidade de 
gerir o crescimento de 
ampla região do terri-
tório  baiano.

Desenbahia atendeu 
prefeituras em 2015

 A Agência de Fomento 
do Estado da Bahia (Desen-
bahia) atingiu no exercício 
do ano passado,   R$ 142,8 
milhões em financiamento 
às prefeituras municipais. 
Conforme o órgão, desse 
total, R$ 62,3 milhões já 
foram  contratados e R$ 
80,5 milhões seguem pro-
cesso para contratação. En-
tre operações aprovadas e 
contratadas foram beneficia-
das 18 prefeituras, com 20 
operações de financiamento, 
alcançando uma população 
de 705.920 habitantes. Otto 
Alencar Filho,  presidente 
da Desenbahia, ressalta que  
o resultado operacional dos 
financiamentos às prefei-
turas em 2015 foi bastante 
expressivo.

Considerando o mon-
tante de R$ 20,5 milhões de 
2014, o crescimento foi de 
aproximadamente 303,9%. 
“O que significa que a De-
senbahia  priorizou o interior, 
atendeu municípios de prati-
camente todos os territórios 

de identidade, indicando que 
as prefeituras estão avan-
çando na sua capacidade de 
endividamento legal”, diz 
.Do total, 16 operações de 
financiamento foram destina-
das a obras de infraestrutura, 
basicamente drenagem e pa-
vimentação; duas operações 
foram destinadas à aquisição 
de máquinas e equipamen-
tos e outras duas operações 
possibilitaram a aquisição de 
ambulâncias pelo Prosaúde.

Os financiamentos para 
obras de infraestrutura foram 
para os municípios de Cae-
tité, Candeias, Carinhanha, 
Catu, Coribe, Dias D´Ávila, 
Ibirapuã, Itagibá, Jeremoabo, 
Lauro de Freitas, Livramento 
de Nossa Senhora, Nova Vi-
çosa, Oliveira dos Brejinhos, 
Riachão do Jacuípe, Sátiro 
Dias e Sebastião Laranjeiras. 
Os municípios de Itiruçu e 
Riachão do Jacuípe contra-
taram aquisição de ambulân-
cias. Já Riachão do Jacuípe 
e Wanderley contrataram 
máquinas e equipamentos.

O ex-vereador Angelo Almeida um nome do PP.

O conceituado advogado Celso Pereira também está cotado.

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

“FAZENDO  PONTINHOS”
Até o momento só o prefeito José Ronaldo  

está fazendo “embaixadas”,que no jargão popular/
esportivo,”fazer pontinhos”  significa  dizer que 
está batendo  bola e dominando-a tecnicamente 
com os pés. Isso  em metáfora para configurar a 
situação relacionada  ao próximo pleito eleitoral. 
Já estamos no final de janeiro de 2016 e  não há  
confirmação do(s) nome(s) do(s) candidato(s) de 
oposição  ao prefeito  de Feira de Santana. No final 
do ano passado perguntamos ao deputado Zé Neto 
se  a candidatura dele estava  firme e forte?.Ele 
nos respondeu, dizendo que ainda estava  em con-
versas.Insistimos:”Mas o governador Ruy Costa  
já disse publicamente que o senhor é o candidato 
dele”. Mesmo assim  Zé Neto  respondeu: “É cedo 
para discutirmos isso”.Ou seja, não se lançou de 
corpo   e alma  na campanha.E os demais  candi-
datos?. A senadora Lídice da Mata(presidente do 
PSB) disse que o seu partido lançará  candidato 
próprio  e   certamente será Angelo Almeida, que 
embora saiba  das  dificuldades  do atual cenário 
político feirense, deverá enfrentar sua candida-
tura. O presidente do PMDB, Gedel Vieira Lima  
disse que  o seu partido terá candidato próprio 
nos  principais municípios  e Feira é o principal 
deles  no interior baiano.No entanto  em nosso 
município,Colbert  não sinaliza firmemente com 
essa posição, até porque   no ano da eleição, o par-
tido dele  é  forte aliado de José Ronaldo e  vai ser 
incômodo para Colberzinho decidir pela posição 
do seu presidente estadual  da legenda. Certamen-
te  vamos ter vários nomes, mas  nenhum deles  
começou  a treinar  “pontinhos”,  que tem sido  a  
principal atividade do prefeito José Ronaldo, que  
pratica essa modalidade esportiva, “de manhã, de 
tarde de noite e de madrugada”.
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 Mais 1.015  professo-
res  aprovados no Processo  
Seletivo Simplificado pelo 
Regime Especial de Direi-
to Administrativo (Reda), 
que irão atuar na Educação 
Básica, estão sendo con-
vocados pela Secretaria de 
Educação da  Bahia.  Até 
agora, 3.891 professores já 
foram convocados. A ação 
faz parte do programa Edu-
car para Transformar, que 
visa melhorar a educação 
pública na Bahia. A relação 
com os nomes dos novos 
convocados foi publicada na 
edição do dia 16 de janeiro 
do Diário Oficial e está no 
Portal da Educação.

Osvaldo Barreto secre-

Em 2015 o governo 
do estado realizou 3.826 
licitações, disponibilizan-
do mais de R$ 8 bilhões 
em contratações, 94% 
delas na modalidade de 
pregão. A Secretaria da 
Administração (Saeb) ho-
mologou 116 certames no 
valor de R$ 546,8 milhões, 
todos por meio de pregão 
eletrônico, responsável 
por uma economia anual 
superior a R$ 92 milhões. 
Do total de licitações re-
alizadas pelo estado, 591 
foram exclusivamente 
voltadas para Micro e Pe-
quenas Empresas (MPE) 
e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), totalizando 
para o segmento uma 
aplicação de mais de R$ 
488 milhões.  

Maria Eduarda Cunha 
coordenadora da Central 

Governo do Estado chama 
mais 1.015 professores

tário estadual da Educação,  
destacou que a contratação 
dos professores Reda vai 
trazer vários benefícios 
para os estudantes. “Com os 
professores, que passaram 
por uma seleção, estamos 
garantindo a segunda meta 
do programa “Educar  para 
Transformar”, que busca ga-
rantir que todas as crianças e 
jovens tenham desempenho 
adequado às suas séries e 
sucesso na trajetória esco-
lar”. Barreto observa  que os 
professores irão fazer parte 
do sistema integrado de re-
cursos humanos do estado, 
tendo vantagens como o pa-
gamento previsto em tabela 
publicada pela Secretaria 

da Fazenda, plano de saúde 
Planserv, 13º salário e férias 
após um ano de trabalho.

A partir da convocação, 
o professor  têm prazo de 
dez dias para assumir o car-
go. Caso não o faça, abrirá 
o precedente para a convo-
cação de outros aprovados, 
de acordo com o número de 
vagas que foram disponi-
bilizadas. Das 6.145 vagas 
destinadas para essa seleção 
Reda, 4.616 são para a Edu-
cação Básica, 1.282 para 
a Educação Profissional e 
247 para a Educação Indí-
gena. Deste total, 30% das 
vagas foram reservadas aos 
candidatos negros e 5% às 
pessoas com deficiência.

Em 2015 compras públicas do governo 
baiano totalizaram mais de R$ 8 bilhões 

de Licitações da Saeb, disse 
que mais de R$13 milhões 
foram utilizados em con-
tratações realizadas pela 
Saeb através de benefícios 
específicos para as MPE 
e EPP, definidas pela Lei 
Complementar 123/2006. 
“Considerando o poder de 
compra do estado como 
um importante elemento 
de desenvolvimento socio-
econômico e de sustentabi-
lidade, diversas ações foram 
promovidas ao longo de 
2015 para garantir os bene-
fícios das MPE e EPP nos 
procedimentos licitatórios” 
explicou Eduarda. 

Visando fomentar a 
participação do segmento 
nas compras públicas, a 
Saeb promoveu uma série 
de encontros em parceria 
com o Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae-BA), a União 
dos Municípios da Bahia 
(UPB) e o Tribunal de 
Contas dos Municípios 
(TCM) em 2015.  A ca-
pacitação de servidores 
em diferentes municípios 
baianos, foi o resultado  
desse trabalho  possibili-
tando estimular a inserção 
dos pequenos negócios 
nas compras públicas e a 
dinamização da economia 
regional, conforme metas 
do Programa de Compras 
Governamentais.  O fatu-
ramento de MPE e EPP 
no país representa 27% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB)  gerando mais da 
metade dos empregos com 
carteira assinada, me-
diante  dados do Sebrae 
publicados por estudo da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) em julho de 2014.

O Ministério da Saú-
de vai adquirir 500 mil 
testes nacionais de bio-
logia molecular para a 
realização de diagnósti-
co de zika, chikungunya 
e dengue. O ministro da 
Saúde, Marcelo Castro, 
foi quem prestou a in-
formação no dia 16, no 
Rio de Janeiro, durante  
visita às instalações dos 
laboratórios da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). A nova tecnologia 
permitirá o diagnóstico 
simultâneo para os casos 
suspeitos das três do-
enças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti 
durante a manifestação 
dos sintomas clínicos 
dessas infecções.

O diagnóstico do 
vírus Zika atualmente  
é realizado com uso da 
técnica de RT-PCR em 
Tempo Real, que iden-
tifica a presença do ma-
terial genético do vírus 
na amostra. São usados 
reagentes importados e,  
no caso da identificação 
da presença dos vírus 
dengue e chikungunya, 

Saúde vai distribuir 500 mil testes para zika             

é necessário realizar 
cada exame separada-
mente. Chamado de Kit 
NAT Discriminatório 
para Dengue, Zika e 
Chikungunya, o novo 
teste permite realizar a 
identificação simultânea 
do material genético dos 
três vírus, evitando a ne-

cessidade de três testes 
separados. O procedi-
mento oferece uma mis-
tura pronta de reagentes, 
acelerando a análise das 
amostras e a liberação 
dos resultados.

O novo teste  ga-
rantirá agilidade para o 
diagnóstico realizado 

na rede de laboratórios 
do Ministério da Saúde, 
além de reduzir os cus-
tos e permitir a substitui-
ção de insumos estran-
geiros por um produto 
nacional. A produção 
e nacionalização dos 
kits poderá representar 
uma economia de mais 

de 50% aos cofres pú-
blicos, pois atualmente 
os insumos são obtidos 
de fornecedores interna-
cionais. A estimativa de 
custo para realização do 
diagnóstico é de U$20 
por teste.

Caberá aos Labora-
tórios Nacionais de Saú-

de Pública (LACENs) a 
distribuição dos testes.  
Além do fornecimento de 
insumos, o acordo prevê 
também o treinamento 
e a assistência técnica 
permanente, garantindo 
as condições necessárias 
para a execução das di-
ferentes etapas do teste 
molecular.  O Ministério 
de Saúde conta com uma 
rede de 22 LACENs: 
AC, AL, AP, AM, BA, 
CE, DF, ES, GO, MS, 
MG, PA, PR, PE, PI, 
RJ, RN, RS, RO, SC, 
SP e SE. Nos próximos 
meses, a tecnologia será 
transferida para os outros 
laboratórios, somando 
as 27 unidades equipa-
das para a realização 
da técnica de biologia 
molecular para qualquer 
agravo. O repasse da tec-
nologia está sendo feito 
pelos laboratórios sen-
tinelas de referência da 
Fiocruz, localizados no 
Rio de Janeiro, Paraná, 
Pernambuco, Pará (Ins-
tituto Evandro Chagas) 
e São Paulo (Instituto 
Adolfo Lutz).
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Vegas  Loung Bar 
Feira de Santana ganha na quinta-feira (27)  o Vegas 

Loung Bar, na Rua São Domingos, nº 890 – Capuchi-
nhos. Trata-se de um ambiente aconchegante, inovador, 
com cardápio pensado no 
que há de melhor na gastro-
nomia, idealizado pelo Chef 
Iran Vivas, onde os clientes 
terão cervejas especiais, das 
diversas partes do mundo, 
à sua escolha, entre outras 
bebidas diversificadas.

Projetado pelo arquite-
to Ed Vasco, o ambiente é 
todo climatizado e bastante 
acolhedor, com modernas instalações. Terá espaço para 
apresentações de artistas, som ambiente automatizado e 
uma equipe de garçons treinada para servir aos clientes 
com profissionalismo.

Os proprietários do Vegas Lounge Bar Michelle 
Rose e Aécio Neto (foto) não mediram esforços para 
trazer o melhor para a sociedade feirense. A inauguração 
vai  acontecer com um badalado coquetel que inclui 
uma grande surpresa para os convidados e a Imprensa. 
Quem assina a badalada lista de convidados é a jorna-
lista/promoter Lilia Campos. Promete ser uma noite de 
energia positiva e muita gente bonita!

liciasilv@ibest.com.br

Aniversariantes: Hoje – Cícero Brito de Magalhães, José 
Carlos Cohim Gomes, Sandro Ronaldo Fernandes Ribeiro, 
Valéria Freitas, Alcione da Silva Cedraz e Lucas Araújo 
Sá, dia 23 – Emmanoel Motta, José Bráulio Sandes Neto, 
Antonio Alves Barreto, Carlos Alberto Franco dos Santos e 
Bel Borba,  dia 24 – Eduardo Brandão Lima, Cláudia Reu-
ter Esquivel, Júlia Assis, Kátia Maria Guimarães, Geová 
Borges e Vanderlan Cruz Santos, dia 25 – Juciene Moreira 
Lôbo, dia 26 – Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto 
(ACM Neto), dia 27 – Lua Barreto Campos, Luiz Henri-
que Rios e Manuella Carvalho Martins e Bruna Carvalho 
Martins,  e  dia 28 – Valéria Karina Marques Kelly, Adriana 
Pinto Ribeiro, Leila Pereira Rios e João Maurício Carvalho.

A garotinha Ana Luiza Rios Teixeira, que  completou 10 
anos de idade no dia 15 e teve direito a comemoração no 
sábado (16) com  festa temática de Monster High, na As-
sociação dos Moradores do bairro Campo Limpo, muito 

bem e detalhadamente organizada por seus pais Ana Car-
la e Nilson Teixeira, a tia Luana Rios a avó Luiza Rios, e 

que contou com a presença animada dos familiares 
e seus muitos amiguinhos.  

Novo Empreendimento
A MRV Engenharia lançou no final de semana, 

o Parque Flora, o seu mais novo empreendimento na 
cidade de Feira de Santana. O condomínio possui uma 
localização privilegiada: fica no bairro Sim, no início 
da Avenida Artêmia Pires. São 800 apartamentos, que 
estão à venda, com previsão de entrega para dezembro 
de 2017.

O gestor de vendas da MRV, Luís Felipe Monteiro, 
apresentou o empreendimento para jornalistas da região, 
que puderam conferir o andamento das obras e visitar o 
apartamento decorado no local. 

Os apartamentos possuem dois quartos, com ou 
sem suíte, sala para dois ambientes, cozinha americana 
e vaga de garagem. O Parque Flora conta também com 
uma excelente e completa área de lazer, com salão de 
festas, playground, salão de jogos, estação de ginástica, 
quadra poliesportiva, espaço gourmet, piscinas adulto e 
infantil e espaço kids. 

O empreendimento fica em um local de fácil acesso, 
próximo a faculdade FTC, colégios, supermercados e 
panificadora. Outro ponto positivo é que o Parque Flora 
fica ao lado da Avenida Fernando Bittencourt que liga 
a Avenida Artêmia à Avenida Nóide de Cerqueira, evi-
tando engarrafamentos. 

 Lua Barreto Campos com seu noivo Rafael Pinto 
Cordeiro. Ela troca de idade na quarta-feira (27).

Timbalada
O último Ensaio já para o carnaval de Salvador 

acontece no dia 31 de janeiro (domingo), e suas vendas já 
começaram. O evento acontece no Museu du Ritmo, com 
abertura dos portões  a partir das 18 horas. Os ingressos 
custam R$90,00 a pista (Meia) e R$180,00 (Camarote). 
Uma novidade para esse Ensaio é que a Timbalada vai abrir 
às vendas para um ingresso de Camarote VIP para aqueles 
que querem mais conforto, a área privativa terá direito a 
serviço de Buffet Japonês, o valor da entrada é R$ 250,00. 
Todos os acessos poderão ser adquiridos nos Balcões da 
TicketMix nos principais shoppings de Salvador.

Emmanoel Motta o aniversariante do sábado (23).

Nos Palcos Soteropolitanos
Dono de clássicos da música baiana, o cantor e com-

positor Tatau volta aos palcos de Salvador. Desta vez será 
o Largo Quincas Berros D´Água que receberá o projeto 
“Lá Vou eu de Verão”. O encontro acontece na quinta-feira 
(27), a partir das   20 horas.

Compositor de canções como “Araketu é bom demais”, 
“Protesto Olodum”, “Mal Acostumado”, “Xenhénhem” e 
“Bilu Bilú”, Tatau eternizou suas letras tanto na sua voz, 
quanto nas vozes de nomes da música baiana como Pablo 
e Márcio Victor. Este ano, a música que será trabalhada 
para o verão foi batizada de “Neném Chorão”.

Com o ciúme como o tema da mais nova aposta,  
conta com refrão forte que diz: “Tá virando neném 
chorão, Quando saio com os amigos, Você entra em 
desespero, Pensa logo em traição”. O áudio já está 
disponível nas redes sociais do artista, (Face, twitter 
e page).  Neste projeto, em breve, o artista anunciará 
convidados que dividirão o palco.

O Brasil já está na 
lista dos maiores produ-
tores de energia eólica 
do mundo. O levanta-
mento “Energia Eólica 
no Brasil e Mundo”, do 
Ministério de Minas e 
Energia, aponta que o 
país foi o quarto coloca-
do no ranking mundial 
de expansão de potência 
eólica ( energia gerado 
pelo vento) em 2014. As 
nações que realizaram um 
avanço superior ao Brasil 
em 2014 foram a China 
(23.149 megawatts), Ale-
manha (6.184 megawatts) 
e Estados Unidos (4.854 
megawatts). No mesmo 

Energia eólica cresce no 
Brasil – país já é o quarto

período, o Brasil teve 
uma expansão de potência 
instalada de 2.686 mega-
watts (MW).

Segundo o governo 
federal, pelo seu setor 
competente, o  Brasil já 
contratou cerca de 16,6 
mil MW de energia eóli-
ca em leilões, sendo que 
aproximadamente 1,4 mil 
MW foram assegurados 
por meio do Programa de 
Incentivo às Fontes Alter-
nativas (Proinfa). Do total 
contratado, 7,8 mil MW já 
estão em operação. O to-
tal contratado equivale à 
energia gerada pela usina 
hidrelétrica de Itaipu.

Na semana passada a 
presidenta Dilma Rousseff 
sancionou, sem vetos, 
o Orçamento Geral da 
União de 2016. Aprovada 
pelo Congresso Nacional 
em dezembro do ano pas-
sado, a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) inclui pre-
visão de queda de 1,9% 
no Produto Interno Bruto 
(PIB) e inflação oficial 
de 6,47%.  Com a sanção 
integral do texto aprova-
do pelos parlamentares, 
Dilma manteve a previ-
são de repasse de R$ 819 
milhões para o Fundo 
Partidário. A justificativa 
para a manutenção deste 
valor na lei é que este será 
o primeiro ano eleitoral 
em que o financiamento 
privado de campanhas 
estará proibido.

Em 2015, após ter sido 
triplicado, o valor destinado 

Sancionado sem vetos 
o Orçamento deste ano

ao fundo foi de R$ 867,56 
milhões. Os recursos são 
divididos proporcional-
mente entre os partidos, 
de acordo com o tamanho 
das bancadas na Câmara 
dos Deputados. A presi-
denta também manteve no 
Orçamento a estimativa de 
R$ 24 bilhões de receitas 
provenientes da Contri-
buição Provisória sobre 
Movimentação Financeira 
(CPMF). A proposta de 
emenda à Constituição 
que determina o retorno 
do tributo ainda precisa ser 
aprovada pelo Congresso. 
Com a sanção integral, 
Dilma Rousseff também 
manteve na lei a previsão 
de R$ 28,1 bilhões para o 
Bolsa Família em 2016. 
A íntegra do Orçamento 
de 2016 foi publicada na 
edição do dia 15 do Diário 
Oficial da União.
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Roque Sena

HOMEM DE VERDADE

O que é um homem de verdade? As ex-
pressões são muitas e de formas variadas. Por 
exemplo: “Meu filho é um homem de verda-
de!” Ou então: “Ele sim (fulano) é mesmo um 
homem de verdade!”. “Homens de verdade 
não choram, são durões”. “Homem de verdade 
não deixa que mandem nele”. Essas e outras 
afirmações são comuns e estamos sempre a 
ouvi-las. 

- Eu e meu pai não somos nada próximos. 
Precisei aprender sozinho. O que significa ser 
um homem de verdade. Disse-me um amigo, 
certa feita. “Agora tenho que encarar o assunto. 
Fica explicado que ser homem não é ser contra 
a  mulher. Ser homem é ser o contrário de ser 
menino. É deixar para trás as características de 
uma criança. Quando é menino, o ser humano 
pensa como menino, fala como menino, mas 
quando se torna homem (adulto) tem que pro-
var que é um homem de verdade à medida que 
substitui as atitudes infantis por outras madu-
ras,  na maneira de falar, agir e pensar.

Realmente as características comuns de 
uma criança são ser mal educada e egoísta, 
pensando em diversão.  O homem de verdade 
é respeitoso, responsável e controla suas emo-
ções. Para ser homem de verdade não basta 
apenas se comportar de modo masculino, mas 
também estar disposto a trabalhar duro, con-
trolar seus sentimentos e assumir responsabi-
lidade por suas ações. Os pais podem mostrar 
aos filhos ou ensinar aos filhos ser um homem 
de verdade, dando exemplos: tratando a esposa 
com respeito, trabalhando  duro, mesmo que 
seja um trabalho humilde ou desgastante.

Você ensinado seu filho a ser trabalhador 
e responsável,  provavelmente amanhã ele se 
tornará  um homem de verdade. Assim sendo 
você terá orgulho de dizer que seu filho é um 
homem de verdade. Todos - pai e mãe -,devem 
dar bons exemplos!

Talvez não seja tão difí-
cil assim, mas não é comum. 
Delegado de policia e musico 
profissional, com muito êxito 
- compositor, cantor, ex-
pert em vários instrumentos 
de corda e percussão. Artur 
Moreira (Artur Frederico Mo-
reira), nome consagrado na 
musica popular brasileira, já 
alcançou o êxito que poderia 
desejar com o seu trabalho 
que começou muito cedo e 
ele atribui isso não só a sua 
natural inspiração como, e 
principalmente, à genética. 
O pai era delegado, professor, 
funcionário publico e poeta. A 
mãe  dona de casa e pianista. 
Assim o menino paulista não 
poderia ter outro caminho! 

A Jovem Guarda tomava 
conta do país como nenhum 
outro movimento musical 
conseguiu até hoje. Com 
vários amigos de infância 
Artur tocava violão à sombra 
de um arvore em Tremembé, 
São Paulo e ai surgiu o grupo 
amador “Trememboys”, que 
foi o primeiro passo de sua 
carreira. Em 1967 o grupo es-
tava reunido no local habitual, 
quando parou um automóvel 
e dele desceu o cantor e com-
positor Antônio Marcos de 
grandes sucessos. Artur não 

Artur Frederico Moreira - 
dublê de delegado e artista

nega a emoção, principalmen-
te quando o autor de “Oração 
de um Jovem Triste” elogiou 
a sua batida de violão.

“Legal garoto você é 
bom no violão. Manda um Dó 
maior ai!” pediu Toninho, com 
seus cabelos logos e barba, 
calça jeans, óculos escuros e 
botas. A amizade foi imediata 

e inspirou a ida de Artur, aos 
16 anos para a capital pau-
lista. Na grande São Paulo 
,apresentava-se na noite, ia 
a programas de calouros, foi 
modelo fotográfico e teve ate 
participação em uma novela da 
Record. Fez amizade com Ro-
berto Carlos, gravou em inglês 
e fez excursão pela América 

Latina. Durante 11 anos foi 
produtor da RCA Victor, mas 
mantendo-se em atividade 
cantando na noite paulista.

Artur Moreira conta com 
mais de 900 composições, 
muitas delas em parceria 
com Sebastião Ferreira da 
Silva como “Filho Adotivo” 
e “O Desempregado” ,ambas 
de grande sucesso. O artis-
ta paulista reputa Sebastião 
como ”um dos maiores divul-
gadores e incentivadores de 
artistas brasileiros no país e na 
América Latina” destacando 
também sua amizade com o 
saudoso Osmar Navarro.

Sempre em atividade Ar-
tur Moreira ao lado do amigo 
Arileu prepara novos lança-
mentos e seu mais recente 
sucesso é a composição “Lem-
brou de mim né” gravado por  
Alexandre Pires e Raça Negra. 
Os filhos Debora, Artur Junior 
e Rafaela, seguem os passos 
do pai que mesmo com essa 
significativa participação no 
segmento musical completa 
este ano, três décadas como 
delegado de policia, passan-
do por diversas delegacias e 
órgãos de segurança - DEIC, 
DHPP, DETRAN,  DENARC, 
GOE e outros, como um poli-
cial responsável e exemplar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOMAPI, no uso de suas atribuições e em obediência 
ao Estatuto desta Entidade resolve: 

Convocar todos os sócios para Assembleia Geral extraordinária que será 
realizada no dia 05/02/2016, na Rua Luiz Conrado Carneiro, nº 70, Centro – Ichu 
- Bahia, por possuir melhores acomodações, às 14h, em primeira convocação, 
com a presença de no mínimo 2/3( dois terços) dos seus Cooperados; em 
segunda convocação às 15h, com presença mínima de ½( metade) mais um 
dos Cooperados e última convocação às 16h, com a presença de no mínimo 10 
(dez) Cooperados,  para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia.  

 
PAUTA:

1 – Prestação de Contas
2 – Eleição e Posse da Nova Diretoria
3 – O que ocorrer.

Ichu, em 19 de janeiro de 2016.

Durval Cedraz Carneiro
Presidente

Sérgio Aras fará palestra em seminário
Representando a Se-

cretaria de Meio Ambiente 
de Feira de Santana, o pro-
fessor Antônio Sergio Aras, 
será um dos palestrantes 
do Seminário de Ações em 
Grandes Desastres para 
Organizações Não Go-
vernamentais, que 

será realizado nos dias 12 
e 13 de fevereiro, em São 
Bernardo do Campo, São 
Paulo. Convidado pela Or-
ganização Bombeiros Li-
vres Sem Fronteiras, Força 
Tarefa para Emergências e 

Comunidade de Países 
de Língua Por-

tuguesa, 
entida-

des promotoras do evento, 
Aras fará uma palestra no 
dia 13 de fevereiro falan-
do sobre o 1º Congresso 
Internacional de Desastres 
em Massa. Um esforço de 
Mobilização Geral  para 
Emergências, que foi rea-
lizado em Feira de Santana  
de 30 de outubro a 1º de 
novembro do ano passado. 

A experiência vivida 
em Feira de Santana no final 
do ano passado, conside-
rada bastante positiva por 
todos os participantes, será 
relatada por Sergio Aras no 
Espaço Celso Daniel, Cen-
tro de São Bernardo para os 
participantes do seminário, 
em especial o exercício 
simulado realizado no ae-
roporto de Feira de Santana 
no dia 1º de novembro do 
ano passado, que mobilizou 
mais de 1.000 pessoas, pro-
curando capacita-las para 
ações   convenientes no caso 
de se deparar com a expe-
riência real de um grande 
desastre. “Na verdade o 
objetivo dessas atividades 
é preparar o cidadão, a 
comunidade, para emer-
gências. São exercícios 
importantes. Claro 

que ninguém deseja 
que algo ruim acon-
teça, mas se isso 
ocorrer é preciso 

que estejamos em condições 
de poder agir” enfatiza  An-
tônio Sergio Aras.

Observa que os co-
nhecimentos que se pode 
adquirir em eventos assim 
são fundamentais para o 
dia a dia, ate mesmo em 
situações, que podem pa-
recer não perigosas. “Por 
exemplo, há o vazamento 
de um produto químico e 
geralmente o cidadão co-
meça a aspirar para calcular 
se  ele está forte ou não, ou 
mesmo para identificar o 
produto poluente ou de que 
lado ele procede. Esse pro-
cedimento é extremamente 
perigoso e não recomen-
dado . Essa mensuração só 
deve ser feita com o uso 
de equipamentos apropria-
dos”, explica. A ONU, por 
exemplo, tem normas sob o 
titulo APELL, que visam, 
“preparar a comunidade 
para essas emergências”. O 
congresso reunirá diversos 
especialistas brasileiros e 
de outros países. Além de 
Sergio Aras, Feira de San-
tana terá outro palestrante 
no Seminário, o pedagogo 
e gestor de  brigadas de 
Emergência do Sesi, Osmar 
Oliveira de Carvalho que 
abordará “A utilização do 
Método  Start nos acidentes 
aeronáuticos”.
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Garantindo mais 
sabor, frescor e cor ao 
verão baiano, a Indús-
tria São Miguel (ISM), 
lança a nova campanha 
do suco Yulo com o 
novo sabor Uva. Com 
mais sabor da fruta e 
vitamina C,  a bebida é 
comercializada nos for-
matos 250ml e 400ml. 
A nova campanha do 
produto, “#juntoemis-
turado”, já está sendo 
mostrada  na tevê, e 
através de emissoras de  
rádio de Salvador e  ou-
tras cidades do estado. 
A mistura qualidade, 
saúde e sabor compõem 
o Yulo sabor Frutas Cí-
tricas e Uva, gostoso e 
saudável.

A Indústria São Mi-
guel, também produz 

O vereador Luiz Au-
gusto de Jesus - Lulinha 
(PEN) avaliou seu trabalho 
em 2015 como muito posi-
tivo e de muitas conquistas 
obtidos através do apoio do 
prefeito José Ronaldo, que 
tem atendido às comunida-
des em seus reclames, que 
foram compromissos políti-
cos, com obras e desenvol-
vimento. “Estou feliz com o 
que produzimos na Câmara 
Municipal no ano passado, 
apresentando e votando em 
projetos importantes para o 
desenvolvimento da nossa 

“Não queremos alunos 
que repetem conceitos, 
mas que utilizam conceitos 
para fazer”. Palavras do 
professor cubano Roberto 
de Armas Urquiza, que 
ministrou segunda-feira 
e terça-feira, uma oficina 
sobre Currículo por Com-
petências na FTC Feira de 
Santana, juntamente com 
a professora Letícia Suñé 
Sampaio, como parte de 
mais uma etapa do proces-
so de implantação de um 
novo modelo pedagógico 

Projeto da FTC aposta na competência do aluno e na interdisciplinaridade
na Instituição.

O foco do projeto, de 
acordo com Urquiza, que é 
professor emérito da Uni-
versidad de La Habana 
com 49 anos de experiência 
em docência, doutor em 
Ciências Biológicas, com 
especialização  em Currí-
culo por Competências, é 
o perfil do aluno. Ele des-
tacou ainda a importância 
do planejamento das disci-
plinas de forma integrada. 
“Não podemos ver uma 
disciplina de forma isolada, 

mas sempre relacionadas e 
voltadas para competências 
e não conteúdos”, disse.

“O conhecimento não 
é nada se não se sabe o que 
fazer com ele”, defende 
Roberto Urquiza enfati-
zando que dentro da visão 
de Currículo por Compe-
tências valores como ética 
e cidadania, condutores 
do comportamento social, 
deixam de ser apenas con-
ceitos e são transformados 
em ações. “O resultado é a 
aprendizagem”, simplifi-

cou o professor, resumindo 
a proposta que está sendo 
implantada na rede FTC 
em três saberes: “Saber 
ser, saber como ser e saber 
como fazer”.

A professora Letícia 
Suñé, do Núcleo de Qua-
lidade Acadêmica da Rede 
FTC com pós-doutorado 
em Currículo por Compe-
tências pela Universidad 
de La Habana, opina que “é 
fazendo que conseguimos 
compreender”. E os do-
centes da Instituição estão 
aprendendo na prática a 
elaborar o plano de ensino 
e aprendizagem. No con-
ceito do professor Cristiano 
Lôbo, diretor da FTC Feira 
de Santana, integração é 
a palavra de ordem desse 
projeto, cujo objetivo maior 
é a qualidade do ensino. “A 
cada dia o perfil do aluno 
é mais desafiador para o 
docente e esta iniciativa 
certamente será um marco 
para a Instituição”, disse 
ressaltando que as discus-
sões, bem como a implan-
tação efetiva da proposta 
envolvem os professores, 
coordenadores e a direção 
da faculdade.  

Yulo tem novo suco sabor uva 
em Alagoinhas o re-
frigerante Goob, nos 
sabores Cola, Guaraná, 
Uva, Laranja e Limão 
de 250ml, 500m, 1l e 2l, 
além do energético Ene-
rUp e da água mineral 
Lôa. A ISM fabricante e 
distribuidora peruana de 
bebidas, pertencente ao 
Grupo ISM, atualmente 
no Peru, República Do-
minicana, Brasil e Chi-
le, com fábrica em Ala-
goinhas é reconhecida 
mundialmente como 
uma empresa moderna, 
que investe em tecno-
logia avançada, focada 
na qualidade dos seus 
produtos, comprome-
tida com o desenvol-
vimento profissional 
e a responsabilidade 
socioambiental.

Lulinha - nós, vereadores, não podemos parar
Princesa do Sertão”, disse.

Destacou o trabalho 
conjunto do Legislativo e 
agradeceu ao presidente da 
Câmara Municipal de Feira 
de Santana, o vereador 
Reinaldo Miranda – Ronny 
(PSDB), pelo trabalho e 
compromisso com a Casa, 
“sempre buscando o melhor 
para os vereadores”  Para o 
ano de 2016, o vereador  diz 
que traz a continuidade do 
seu trabalho buscando me-
lhorias para o povo feirense 
apoiando e aprovando os 
projetos importantes do 

Executivo para a cidade.
Concluindo Lulinha 

ressaltou que o vereador 
não tem recesso, o trabalho 
é contínuo. “Estarei à dis-
posição, mesmo no recesso, 
para atender as demandas e 
reinvindicações da comu-
nidade e quando começar 
o ano legislativo de 2016 
fazer as indicações aos 
órgãos competentes”. Para 
ele o  trabalho do dia a dia, 
nas comunidades, ouvindo 
os eleitores não pode parar 
“o nosso trabalho é per-
manente, muito embora a 

Câmara ,oficialmente  não 
esteja em atividade, nós, os 
vereadores, não podemos 
parar”.

Trocou de idade anteontem o poeta e declamador Arlindo 
Rosa, autor de “A palavra da Poesia”, “Minha Lança”, 
“Meu Eco”, “Filosofia de Poeta” e “Ídolos de Sempre”, 

no momento preparando-se para um novo lançamen-
to literário e a gravação de um CD com poemas de sua 

autoria. Na juventude Arlindo foi um jogador de alto nível 
técnico, que passou pelo Vitoria e o Fluminense e estava 

sendo encaminhado para o Flamengo, mas preferiu deixar 
o futebol com menos de 20 anos de idade. Muito tempo 

depois, tornou-se poeta. Parabéns, longa vida e felicidades 
dos que fazem a FN e de seus amigos para o grande poeta 

condoreiro!

Fabiane da Silva de Jesus eficiente funcionária da Rádio 
Sociedade de Feira que atende a todos com educação e 

presteza. Ela integra a Igreja Batista 
Videira Verdadeira, no bairro Viveiros, é noiva de 

Klebre Marques Cerqueira e adora dançar.

O cantor Rudy Rossi que estrá se apresentando na cidade 
de Biritinga em data a ser definida. Rudy é sosia 

de Reginaldo Rossi.
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Rádio

No Domingo Maior, da Radio Povo, o show é sempre 
a apresentação de Antônio Sotero, com a sua maneira 

pessoal e especial de entrevistar, colocando o entrevistado 
confortável para responder, mas sem deixar de fazer os 
questionamentos necessários. De lambujem Sotero, com 

o seu registro vocal praticamente idêntico ao de Jose 
Ribeiro, agrada em cheio ao ouvinte cantando, 

como ele fez domingo 17 deste mês.

O Vitoria Caic, 
 clube que representa o E. 
C. Vitória, nesta cidade, 
participará da Copa BH,  
que será realizada a partir 
de hoje, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, com cerca de 
80 equipes  do Brasil e  de 
outros países com o Chile e 
a Argentina. O rubro-negro 
que sempre está  presente 
a certames dessa natureza 
em outros estados, notada-
mente em São Paulo, viaja 
hoje com uma delegação 
formada por atletas de três 
categorias: sub 15, sub 16 e 
sub 20.

O técnico Reginho 
(Resinaldo Adriano) está 
confiante em obter bons  re-
sultados em Belo Horizonte 
“Na verdade é um torneio 
continental, com grandes 
equipes, mas o nosso tra-
balho no dia a dia com a 
garotada, é forte e acredito 
que poderemos ter uma boa 
participação”. Ele destaca 
vários garotos dentre eles 
três da equipe sub 15 que 
estão sendo pretendidos 
por equipes de outros esta-
dos apesar da pouca idade: 
William Neris, Cleidson e 
Juan Henrique.

William Neris da Con-
ceição tem 13 anos, estuda 
na Escola General Sampaio, 
bairro 35º BI, onde faz a 

Vitória Caic na Taça Belo Horizonte  

William Neris, Cleidson e Juan Henrique, surgem com grandes promessas.
8º série. Atua como meia, 
tanto pela direita como pela 
esquerda, tem boa definição 
no passe e boa técnica. É 
torcedor do Corinthians e 
admira o atacante Robinho. 
Cleidson Silva Pinto, 12 
anos, torcedor do São Paulo 
e fã de Neimar, faz a 7º série 

na Escola Santa Mônica, é 
atacante rápido que trabalha 
mais pela direita, mas se for 
necessário cai também pela 
esquerda. Juan Henrique 
Vieira da Silva, 10 anos, o 
menor dos três, é corintiano, 
fã de Messi, e como ele 
canhoto. Atua pelo meio 

do campo, com habili-
dade e estuda na Escola 
Bambinos, no Campo 
Limpo. Esses três va-
lores revelados pelo 
Vitoria Caic, podem,  
brilhar, dentro de mais 
alguns anos, no futebol 
profissional. 

Rogerio Magalhães comanda aos domingos, a partir das 
6 horas, na Radio Sociedade de Feira, o programa Socie-
dade  Rural, voltado para as atividades  agropecuárias, 
o mercado setorial e outros enfoques relacionados  com 
o campo.  Um programa que há muito se fazia necessá-
rio da maneira como está sendo conduzida por Rogério. 

Domingo, dia 17, ele produziu excelente entrevista com o 
antigo craque do Fluminense, campeão baiano de 1969, 
Delorme Martins, diretor do Centro de Abastecimento de 

Feira. Quem ouviu, passou a conhecer o que é o CAF, 
principal entreposto de venda de produtos de primeira 
necessidade do Nordeste. Na sequencia, a partir das 7 

horas, no Negócios e Serviços, outra excelente entrevista 
de Rogério com o consultor de franchise Modesto Neto 

sobre franquias.

Um trio de alta qualidade do radio feirense no inicio dos 
anos 2000: Tanurio Brito, Aldo Matos e Erivaldo Cer-

queira. Os dois primeiros continuam em plena atividade 
na Radio Sociedade. Erivaldo faleceu, mas permanece 
na memória do publico como um dos  mais criativos e 

intrépidos repórteres policiais da Bahia. Tanurio é titular 
do Programa da Manhã e Aldo do programa  Nas Ruas e 

na Policia.

Dada Maravilha - a rainha do Bico Aberto
Com enorme par-

ticipação popular foi 
realizada de  7 a 17 
deste mês, no municí-
pio de São Gonçalo dos 
Campos, a tradicional 
festa em louvor  ao pa-
droeiro local que teve 
com o ponto alto, no 
dia 14, a realização da 
lavagem da igreja com 
a presença nas ruas do 
Bloco do Bico Aberto, 
que tem como rainha a 
radialista  Dadá Mara-
vilha. Deslumbrante, 
Dadá desfilou com traje 
de pele-vermelha (ín-
dia norte-americana) e 
destacou o sucesso da 

festa que foi realizada 
por uma comissão pre-
sidida por Bel de Turí 
e Moisés da Prefeitura. 
Dadá, a “repórter Olho 
de Águia” que atua 
no programa Planeta 
Noticia, da Radio São 
Gonçalo, com Sandro 
Araújo e Gerson Oli-
veira, mais uma vez 
será a rainha do Bloco 
Bacalhau na Vara na 
micareta de Feira. Ela 
se transformou em “he-
roína de São Gonçalo” 
depois que  botou para 
correr, um lobisomem 
que estava aterrorizan-
do a cidade.

Por  Dimas Oliveira

Mais dois lançamentos nacionais

Em Em “A 5ª Onda” a trama pós-apocalíptica 
acompanha uma série de ataques alienígenas na Terra. 
Na primeira onda de ataques, um pulso eletromagnético 
retira a eletricidade do planeta. Na segunda onda, um 
tsnunami gigantesco mata 40% da população. Na tercei-
ra onda, os pássaros passam a transmitir um vírus que 
mata 97% dos resistentes. Na quarta onda, a adolescente 
Cassie Sullivan (Chloe Grace Moretz) está sozinha e 
vai ter que descobrir em quem pode confiar. Como ela 
vai enfrentar a inevitável e letal quinta onda? 

No filme “Reza a Lenda”, em uma terra sem lei, a 
sorte favorece apenas os mais fortes e corajosos. Ara 
(Cauã Reymond), um homem de ação e poucas pala-

vras, é o líder de um bando de motoqueiros armados que 
acredita em uma antiga lenda capaz de devolver justiça 
e liberdade ao povo da região. Quando realizam um 
ousado roubo, acabam despertando a fúria do poderoso 
Tenório (Humberto Martins), que vai concentrar todas 
as suas forças em uma perseguição para destruir o ban-
do e recuperar aquilo que acredita ser seu por direito. 
Durante a perseguição, a jovem Laura (Luisa Arraes) é 
resgatada de um acidente e tem que seguir o bando contra 
a sua vontade, despertando ciúmes em Severina (Sophie 
Charlotte), companheira de Ara.

 Estas são as duas novidades na quarta semana do 
ano, desde quinta-feira, 21, no Orient Cinemas Boule-
vard.

Enquanto isso, são cinco continuações: o drama 
“Creed: Nascido Para Lutar”, e a animação “Snoopy & 
Charlie Brown: Peanuts: O Filme”. Em quinta semana, 
“Alvin e os Esquilos: Na Estrada”. A animação “O Bom 
Dinossauro” em terceira semana, assim como comédia 
inútil “Vai Que Dá Certo 2” .
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