
Fundado em 17 de setembro de 1909

Folha do Norte
Feira de Santana-Bahia, sexta-feira, 22 de abril de 2016

Nº 6.157
Email: jornalfolhadonorte@gmail.com       
Email: folhadonorte@yahoo.com.br       106 anos

R$1,00

CAMPANHA CONTRA H1N1 MOBILIZA A CIDADE

30 de abril, 13 horas

“Extraterrestres” na Sociedade de Feira

Barcelona é campeão 

César Ubaldo na Revista 
Tocandira

O bairro de Santo An-
tônio dos Prazeres, região 
leste da cidade, ganhou o 
moderno Centro de Edu-
cação Infantil Irma Rosa 
de Lima Caribe Amorim, 

Extraterrestres - um dos assuntos mais 
interessantes e intrigantes que mexem com a 
imaginação da humanidade, será abordado 
domingo, no programa A Voz da Socieda-
de, apresentado pelo radialista e jornalista 
Leon Wanderley, das 11 às 13 horas. Ele vai 
debater com estudiosos no assunto. VARIE-
DADES. Página 11.

VARIEDADES 
.Pagina 7.

O Barcelona é 
o campeão de 2016 
do Distrito de Maria 
Quitéria. Na decisão 
domingo o time de 
Alecrim Miudo der-
rotou o São Cristovão 
por 1x0, gol de Jonas 
ficando com o título e 

P o r  q u e  o  e s p a n t o ?
Os políticos são um reflexo 

de nossa sociedade do “jeitinho 
brasileiro” e a honestidade polí-
tica deve começar por nós elei-
tores. Devemos ser honestos no 
sentido de não aceitar a venda de 
nosso voto, refletir sobre nossos 
valores e procurar um candidato 
que represente nossos anseios. 
Cuidado: O voto é uma arma e 
a vítima pode ser você!

CIDADE .Pagina 2.

Município reforça a educação infantil 

destinada a atender crian-
ças com os serviços de 
creche e pré-escola. O es-
tabelecimento, inaugurado 
pelo prefeito Ronaldo de 
Carvalho representa um 

importante apoio para mães 
daquele bairro e adjacên-
cias, que poderão deixar 
seus filhos em segurança 
enquanto trabalham. VA-
RIEDADES. Pagina 3.

um prêmio de 10 mil 
reais. O São Cristovão 
recebeu 4 mil reais. O 
certame foi realizado 
com êxito e a final 
prestigiada por mais 
de 3.500 torcedores. 
VARIEDADES. Pa-
gina 11.

C.J.C. DE SANTANA 
– 38 ANOS

RELIGIÃO. 
Pagina 4.

Tortura verbal. 
Por André Navarro

VARIEDADES .Pagina 9.

Iniciada segunda-feira a campa-
nha de vacinação contra a gripe 
H1N1, nesta cidade  com 37 mil 

doses da vacina , tem registrado um 
procura intensa nos postos de vacinação 
a ponto de anteontem o estoque já ter 
sido praticamente consumido, ficando 
a  Secretaria de Saúde do município na 
expectativa de receber nova remessa do 
Ministério da Saúde. Muitas pessoas 
têm comparecido às Unidades de Saúde 
da Família (USF) e Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e até algumas mal informa-
das, que não estão relacionadas para a 
primeira etapa de vacinação, causando 
dificuldades nos postos. No total Feira 
de Santana devera receber 128 mil doses 
para vacinar a população preconizada 
pelo Ministério da Saúde até o dia 20 de 

maio.
Katia Ferraz ,coordenadora de 

imunização da Secretaria de Saúde, 
solicitou  calma da população porque o 
Ministério da Saúde através da Secre-
taria de Saúde da Bahia via enviar mais 
doses do medicamento.  “Há pessoas 
que estão sendo agressivas por não fa-
zerem parte do grupo que tem direito a 
se vacinar e também em alguns casos há 
restrições”, explicou. Crianças maiores 
de seis meses e menores de cinco anos, 
pessoas maiores de 60 anos, gestantes 
e pessoas com doença crônicas, com 
hipertensão associada a outras doenças 
são as prioridades nessa etapa. Sendo 
que no caso das doenças crônicas, para 
receber a vacina é necessário apresen-
tar relatório médico.

Momento de Vida
Mário leal
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

ESCOLA - LIVRO E  PRATO
Não precisa retroceder muito na his-

tória para encontrar o período em que 
atribuição da escola era apenas ensinar 
a ler e a escrever. A necessidade de acom-
panhar as mudanças ou, por um conceito 
mais avançado, antecipar-se a elas recheou 
programas, alterou filosofias, métodos e 
objetivos, e ampliou o leque de serviços 
oferecidos aos alunos.

É RECENTE, também, a conclusão de 
que a merenda era o atrativo para evitar a 
evasão e, mais do que isso, para que o estu-
dante pudesse receber o mínimo indispensável 
de proteínas à aprendizagem. A merenda foi 
transformada em refeição,  para de milhões 
de crianças. O livro e o prato se encontram 
na escola.

AGORA a escola descobre nova deman-
da, que subverte modelos, foge dos currículos 
normais, mas se tornou imprescindível: educar 
o aluno a se alimentar. Esta aparente inversão 
é reflexo de uma realidade que constrói situ-
ações de absoluto paradoxo: de um lado, um 
bilhão de pessoas passam fome; de outro, um 
número maior ainda tem problemas de saúde 
causados pela obesidade. A fartura de poucos 
contrasta com a privação da maioria. Sofrem 
os que estão com o prato vazio e aqueles que 
vivem na abundância.

DE ACORDO com o Manual de Can-
tinas Saudáveis, editado pelo Ministério da 
Saúde, o conceito de alimentação saudável 
deve enfocar o resgate dos hábitos alimen-
tares regionais, estimulando o consumo de 
alimentos como frutas, legumes,  verduras, 
grãos integrais e leguminosas. Porém, não 
é bem esse tipo de alimento que se encontra  
em muitas cantinas escolares. Refrigerantes e 
salgados, como coxinhas, empadinhas e pizzas 
enroladas são os itens que mais despertam o 
paladar das crianças.

EMBORA a legislação de muitos países 
já proíba publicidade de alimentos prejudiciais 
à saúde das crianças, o governo brasileiro tei-
ma em ficar submisso à pressão das empresas 
produtoras, que nem sempre visam a saúde das 
crianças. Reluta em assegurar qualidade de 
vida de nossas crianças e da população.

NO BRASIL, trinta por cento das crianças 
apresentam sobrepeso e quinze por cento delas 
já são obesas. Uma das causas é a merenda 
escolar. Cuidar da saúde de nossas crianças 
é tarefa de todos: pais, educadores, autorida-
des... É urgente agir para que não aumente a 
quantidade de veneno nas escolas e para que 
as crianças de hoje e os adultos de amanhã 
tenham vida saudável.

Por que o espanto?

O dia 17 de abril de 
2016, foi um domingo 
diferente para nós brasi-
leiros. Durante mais de 
oito horas de votação pelo 
pedido de impeachment 
da Presidente da Repúbli-
ca Dilma Rousseff, pela 
Câmara dos Deputados, 
assistimos juntamente 
com o resto do planeta, 
um triste espetáculo. Uma 
sessão onde os parla-
mentares mais desejavam 
aparecer para os milhões 
de brasileiros, do que 
realmente transmitir seu 
posicionamento político 
sério e crítico sobre o 
assunto em pauta. O obje-
tivo era aproveitar a opor-
tunidade e ser destaque 
em rede nacional, já que 
normalmente falam para 
as dezenas de deputados 
que mal lhe escutam.

Constatamos o baixo 
nível dos representan-
tes do povo brasileiro. 
Curiosos e inusitados 
pronunciamentos não re-
lacionados com o tema, 
onde homenagens para 
esposas, pais e irmãs fa-
lecidas, filhos, netos que 
estão para nascer, citações 
bíblicas, elogios a prefei-
tos, deputado que levou 
o filho para votar em seu 

lugar e outro que lançou 
papeis picados (utilizados 
em aniversários e come-
morações), se misturaram 
com as agressões, xin-
gamentos, cusparadas e 
insultos. Só para lembrar: 
Não eram vândalos, eram 
deputados federais. O que 
menos se falou, foi sobre 
a situação do país e do 
povo. Comportamentos 
nada elogiáveis e que não 
condiz com o importante 
momento de decisão para 
o Brasil. Um perceptível 
despreparo político, mas 
nada para se estranhar. 
Afinal foram eleitos por 
todos nós e ali está o refle-
xo do povo brasileiro.

Segundo Claudio 
Couto, da Fundação Ge-
túlio Vargas, “o nível do 
Congresso é tão baixo 
que sequer é possível atu-
almente fazer distinção 
entre os parlamentares 
de maior ou menor com-
petência e influência.” In-
felizmente os deputados 
continuam a fazer sucesso 
junto às suas bases eleito-
rais, não pela sua atuação 
parlamentar, mais pela 
sua profissão de jogador 
de futebol, radialista, ar-
tista, ator, pastor, etc.

Cada eleição é um 

momento sério de refle-
xão sobre os rumos da 
nossa cidade, estado e 
país. O eleitor deve estar 
atento às propostas para 
as políticas públicas de 
cada candidato e não aos 
favores pessoais que estes 
estão dispostos a fazer. 
Cada cidadão deve fazer 
sua opção com seriedade 
e de forma consciente. O 
Estado democrático de 
direito constitui-se que 
“todo poder emana do 
povo, que o exerce por 
meio de representantes 
eleitos ou diretamente” 
(art. 1º, parágrafo único, 
da Constituição Federal 
de 1988). Assim, o senti-
do da democracia está na 
possibilidade de o cida-
dão exercer a soberania 
popular, que se concretiza 
pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto 
na escolha dos governan-
tes. Daí, o eleitor tem em 
suas mãos um importante 
instrumento de mudança 
política e social: o Voto.

Com os avanços tec-
nológicos, internet e redes 
sociais, não é mais des-
culpa votar neste ou na-
quele candidato e depois 
se arrepender afirmando 
que não sabia ou não o co-

nhecia bem. Votar é muito 
mais que apertar um sim-
ples botão. Devemos ter 
um pouquinho de traba-
lho para pesquisar sobre 
sua atuação, propostas e 
valores pessoais. Caso 
contrário poderemos estar 
elegendo “lobos como 
guardiões de ovelhas”.

Os políticos são um 
reflexo de nossa socie-
dade do “jeitinho brasi-
leiro” e a honestidade po-
lítica deve começar por 
nós eleitores. Devemos 
ser honestos no sentido 
de não aceitar a venda 
de nosso voto, refletir 
sobre nossos valores e 
procurar um candidato 
que represente nossos 
anseios. Cuidado: O voto 
é uma arma e a vítima 
pode ser você!
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Inaugurado pelo 
prefeito José Ronaldo 
de Carvalho, na noite 
do dia  15, o Centro de 
Educação Infantil Irma 
Rosa de Lima Caribé 
Amorim, um amplo e 
moderno equipamento 
para atender crianças 
com serviços de creche 
e pré-escola no bairro 
de Santo Antônio dos 
Prazeres,  era o que as 
mães daquela parte da 
cidade mais desejavam 
diante da necessidade 
de trabalhar durante o 
dia, tendo um estabe-
lecimento apropriado 
para deixar seus filhos 
menores em segurança. 
O Centro de Educação 
Infantil vai atender a 
demanda de crianças na 
faixa etária da educação 
infantil - até aos cinco 
anos de idade.

 Edificado em uma 
área ampla de locali-
zação estratégica, na 
rua Xané, sem numero 
o estabelecimento ate 
dera também moradores 
de outras localidades 
próximas e tem a impor-
tante finalidade de pro-
piciar assistência prin-
cipalmente às mulheres 
residentes nos empre-
endimentos do progra-
ma habitacional Minha 
Casa, Minha Vida. Ao 
entregar o equipamento 

Moderno Centro de Educação 
em Sto. Antônio dos Prazeres

à comunidade, ao lado 
de lideranças políticas 
e de familiares de Irma 
Amorim, o prefeito ob-
servou que naquela par-
te da cidade está sendo 
construído pelo governo 
municipal um complexo 
de educação e de saú-
de, oferecendo escolas 
municipais b e postos 
de saúde.

 “Teremos aqui uma 
escola gigantesca den-
tro de 60 dias e também 
estamos construindo um 
posto de saúde imenso”, 
disse lembrando que 
a Prefeitura também 
marca presença no local 
com a pavimentação de 
ruas e outros serviços, 
“respeitando o dinheiro 

do povo”. Carlos Neto, 
sobrinho da homena-
geada professora  Irma 
Amorim, lembrou que 
Irma Amorim era for-
mada em Odontologia, 
mas nutria paixão pela 
educação. “Agradeço a 
homenagem pela bela 
creche-escola”, disse  
mostrando-se surpreso 
com a estrutura do es-
tabelecimento. 

 Carlos Geilson, de-
putado estadual,  obser-
vou que Irma Amorim 
era “mulher das letras, 
intelectual, professora”. 
O parlamentar, também 
licenciado em letras,  “a 

educação de base é o 
caminho para o futuro, 
para o desenvolvimen-
to. Não se pode pensar 
em país desenvolvido 
sem valorizar a educa-
ção de base “salientou.  
Representando a se-
cretária de Educação, 
Jaiana Ribeiro, a chefe 
de Gabinete Ana Paula 
destacou a satisfação 
com que o governo mu-
nicipal inaugurou mais 
um espaço de educação 
em Feira de Santana. 
“Não é um espaço  co-
mum, é estabelecimento 
digno”.

 O vice-prefeito Lu-
ciano Ribeiro, que é 
educador, destacou a 
importância da comuni-
dade ter a percepção da 
importância de uma cre-
che. O vereador Lulinha 
da Conceição disse que 
o prefeito Ronaldo de 
Carvalho vem honrando 
compromissos assumi-
dos com a comunidade. 
Etiveram presentes os 
secretários Maurício 
Carvalho (Meio am-
biente) Jose Pinheiro ( 
Desenvolvimento Ur-
bano) Mauro Moraes ( 
Prevenção à Violência, 
Mario Borges ( Gabi-
nete) Ozeny Moraes ( 
Gestão e Convênios) e 
os vereadores Carlito do 
Peixe e Neinha.

A vacinação contra o 
vírus Influenza - causador 
da gripe H1N1 - foi iniciada 
pelo Ministério da Saúde e já 
esta em andamento  em todo 
o país .Em Feira de Santana  o 
Hospital Estadual da Criança 
(HEC) / Liga Álvaro Bahia 
Contra a Mortalidade Infantil 
(LABCMI) realiza a campa-
nha e  começou a vacinar seus 
colaboradores e profissionais 
de saúde  na segunda-feira.  A 
campanha  continuará  na pró-
xima semana. Dayana Leal,  
enfermeira do Trabalho da 
unidade hospitalar, disse que  

Hospital da Criança na campanha contra o H1N1
“a vacinação é a intervenção 
mais importante na redução 
do impacto da influenza e 
o trabalhador de saúde está 
entre os grupos prioritários de 
acordo com recomendações 
do Ministério da Saúde”. 

Citou ainda que a gripe é 
uma infecção das vias respira-
tórias provocada por um vírus 
Influenza, que provoca surtos 
praticamente todos os anos na 
época do inverno. “Quanto 
mais frio é o inverno, mais 
comum costuma ser o surto 
de gripe. Ha três tipos de in-
fluenza: A, B, e C. O vírus In-

fluenza C é a gripe comum, e 
não causa nada além daquele 
mal-estar “chato”. Já os tipos 
A e B são mais preocupantes, 
pois podem causar epidemias 
sazonais”, explicou.

A enfermeira Dayane 
Leal, disse que “a onda de 
H1N1 é culpa só do tipo 
A - e de outras pandemias, 
como a gripe suína e a avi-
ária. Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 
pessoas infectadas ao tossir 
ou espirrar”. Informações do 
site do Ministério da Saúde 

dão conta que a população 
precisa adotar medidas de 
prevenção para evitar a in-
fecção por gripe. Medidas de 
higiene, como lavar sempre 
as mãos e evitar locais com 
aglomeração de pessoas que 
facilitam a transmissão de 
doenças respiratórias; cobrir 
a boca com o braço ao tossir 
ou espirrar; utilizar álcool 
gel nas mãos e, caso julgue 
necessário, utilizar máscara 
de proteção.

Compõem o público-
alvo da campanha de vaci-
nação  idosos a partir de 60 
anos, crianças de seis meses 
a menos de cinco anos, 
trabalhadores da saúde (pú-
blico e privada), mulheres 
grávidas e puérperas - até 
45 dias após o parto, po-
vos indígenas, portadores 
de doenças crônicas não 
transmissíveis, população 
privada de liberdade, funcio-
nários do sistema prisional, 
e adolescentes e jovens com 
idades entre 12 e 21 anos, 
que estão sob medidas so-
cioeducativas. O Dia D de 
mobilização nacional será 
30 de abril.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica

Hoje, 22 de abril de 2016, estamos na Quarta 
Semana da Páscoa. O próximo domingo é o Quinto e 
seguimos com  diversas atividades nas comunidades 
e paróquias.

COMENDA ÁUREO DE OLIVEIRA FILHO

O mês de abril está sendo muito especial para mim: 
fui outorgado com a Comenda Áureo de Oliveira Filho, 
participei em Carpina, Pernambuco das comemorações 
dos 50 anos da C.J.C. Nordeste- Brasil e , ontem, dos 
38 anos da C.J.C. de Santana.

Hoje, vou recordar a noite do dia 11 de abril, dia 
da outorga da Comenda. Foi

muita emoção, receber familiares, amigos, colegas, 
alunos, ex-alunos, religiosas, sacerdotes, enfim. A socie-
dade feirense, reconhecendo, através dos nossos verea-
dores, as atividades educacionais no nosso município, 
graças ao projeto do vereador Isaias de Diogo, a quem 
sou grato. Também o deputado federal Antônio Lázaro 
da Silva recebeu o Título de Cidadão Feirense.

Na mesa, estavam o prefeito José Ronaldo de Car-
valho, o presidente da Câmara Municipal de Feira de 
Santana, vereador Reinaldo Miranda, os homenageados, 
a sra. Marivânia Silva, esposa do deputado e minha mãe 
Miracy Lima Leal.

Também estavam presentes vereadores, autoridades, 
o monsenhor José Nery, representando o arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro e o arcebispo emérito Dom 
Itamar Vian, as irmãs Rosa e Salete, parentes, amigos, 
entre tantos outros que vieram nos homenagear.

Na cerimônia, os homenageados após receberem 
a premiação das mãos do prefeito e vereador Isaias de 
Diogo, falaram de sua trajetória de vida,  profissão e o 
quanto estavam felizes com a premiação. Eu recordei um 
pouco da história de Feira de Santana, que acompanhei 
de perto desde criança e um pouco da minha atuação 
com a humanização nas atividades pedagógicas, a tra-
jetória do patrono da comenda e dividi a mesma com 
todos que fazem parte da minha caminhada. Ambos 
agradecemos ao Deus da vida. O Hino a Feira foi inter-
pretado pela cantora feirense Célia Zain, representando 
a nossa heroína Maria Quitéria.

Logo após a Sessão Solene, eu realizei o Sarau 
do Comendador, no MAC – Museu de Arte Contem-
porânea, brindando aos convidados com um coquetel, 
música e poesia, com participação da C.J.C. – TOA , 
dos cantores Célia Zain,  Felipe Alisson e Janno, da 
poeta e radialista Antônia Serra e de muitos presentes 
que fizeram homenagens. Agradeço ao coordenador 
do museu, o professor Edson Machado, e a Fundação 
Egberto Costa.

Quero agradecer aos colegas da imprensa por 
divulgar o evento, as mensagens de carinho de todos 
nas redes sociais e aos que de forma direta e indireta 
colaboraram neste momento.

C.J.C. DE SANTANA – 38 ANOS

A C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de San-
tana comemorou, ontem, 38anos de fundação, atuando 
na arquidiocese de Feira de Santana, realizando diversos 
trabalhos de evangelização, entre eles o TOA - Treina-
mento de Oração e Ação.

A comemoração aconteceu com grande participação 
dos comunitários e comunidade católica, na Celebração 
Eucarística em Ação de Graças,  na Catedral Metropo-
litana de Senhora Santana e, em seguida, aconteceu o 
tradicional Parabéns pra você.

A C.J.C. continua realizando seu trabalho de evange-
lização animando Celebrações Eucarísticas na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana e Capela Nossa Se-
nhora de Lourdes, realizando reuniões, oração do terço 
nas famílias, participando de atividades da arquidiocese, 
animando novenários em diversas paróquias, entre ou-
tras e continua fazendo história com diversos trabalhos 
realizados ao longo dos anos e evangelizando o povo de 
Deus na arquidiocese de Feira de Santana.

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

 

“ Tu és meu filho, eu 
hoje te gerei”. 

Salmo 2.

Parabéns prá você...  15- Juarez Santos,  Pe. Kleber 
Barberino e Pe. Márcio Brito, 16- Papa Emérito Bento 
XVI e Edcarlos Venâncio e 17 –  Isaías Malhado, Maria 
Vilma Cordeiro,  Pe. Paulo Tarso Bispo e  Pe. Theofanes 
Holanda,  20 - Lélia Victor Fernandes, 21 -  Anize Almeida, 
22- Pe. Genival Oliveira e Izaque Neto, 23- Jean Michel 
Queiroz ,  Pe. Hipólito Chemello e Vanusa Lima, 24 – 
Carlos Filho, Liz Maia  e Marluce Lima,  25 - Adriana 
Matos, Jorge Augusto Carvalho, Lorena Lima e  Rudival 
Braga, 26 - Emílio Florêncio e  Karine Barreto, 27 - Irmã 
Eunice de Oliveira , Pe. Paulo Fontoura e Rayssa Santana   
e 28 - João Gomes e Rildo Oliveira,

 
 
Saudades eternas...Sra. Durvalina Francisca da Silva, 

que partiu para casa do Pai, último dia 06/04.

MOMENTOS...
 A paróquia São José Operário – Campo Limpo 

realiza o novenário do seu padroeiro, que será iniciado 
hoje e se estende até o dia 30. Participe! / A Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Conselho realiza, até o dia 
25,  o novenário. No dia 26, dia festivo com alvorada, 
batizados; às 16:00 horas, Celebração Eucarística, 
presidida pelo arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro, seguida de procissão e benção do Santíssimo 
Sacramento. Parabéns ao Pe. Luiz Flávio Pereira e 
toda comissão./ A Arquidiocese de Feira de Santa-
na, através da Pastoral da Comunicação, lançou na 
Semana Santa um informativo sobre a 4ª Caminhada  
do Perdão, realizada no último dia 21 de fevereiro, 
sendo um dos momentos marcantes da Quaresma na 
nossa arquidiocese./ No último dia 17 de abril, pela 
manhã logo após a Santa Missa, aconteceu a feijoada 
em prol do seminário Santana Mestra, com música 
ao vivo e muito mais. Ajude na formação de novos 
padres./Aconteceu de 15 a 17 de abril, o 75º TLC  
tendo como tema “Jesus, rosto da misericórdia”. /
Acesse www.fecatolica.com.br confira os Momentos 
da Semana Santa em nossa arquidiocese e acompanhe 
os eventos da nossa arquidiocese. 
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Eleição de diretores
com mais participação
de pais e estudantes.

15 mil professores
capacitados para

alfabetizar crianças.

1,5 milhão de livros
para alfabetização

de crianças.

Pela primeira vez,
33 mil líderes de

classe eleitos.

Há 1 ano, o Governo do Estado lançou um grande pacto para melhorar a educação. Desde então, a democracia se fortaleceu nas escolas Estaduais: 

o voto de pais e estudantes ganhou peso maior na escolha dos diretores escolares e, pela 1ª vez, 33 mil líderes de classe foram eleitos. Além disso, 

a parceria com os municípios resultou em grandes avanços como a Alfabetização na Idade Certa, a distribuição de 1,5 milhão de livros e a capacitação 

de mais de 15 mil professores para alfabetizar crianças. É o Educar para Transformar colhendo os seus primeiros frutos. E sabe o que é melhor?       

Esse movimento só está começando. Participe você também desse desa�o.

1 ano do Educar para Transformar. Quando todo mundo se junta, a educação melhora.

PUBLICIDADE - 05 
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VENDE-SE
ÁREA DE TRÊS TAREFAS E MEIA NA 
FAZENDA SÃO JOÃO, DIVISA FEIRA/
SÃO GONÇALO, PRÓXIMO A ANTIGA 

PLASCALP. CONTATO:  
(75) 99175-2098/TONY DUARTE.

01/05

Micareta de Feira 2016

Casarão
O Casarão dos Olhos d’Água continua lá abando-

nado, fechado, sem qualquer utilidade no que pese o 
dinheirão ali “enterrado”.  Voltamos a interrogar, para 
que serve o tal prédio que teria sido residência do casal 
Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa. Essa 
versão, por sinal, há muito foi derrubada por historia-
dores, a partir do saudoso padre Renato Galvão, que 
possuía documentos comprobatórios de que a casa do 
casal fundador de Feira de Santana não seria ali. Hoje 
pesquisadores, como o escritor Carlos Melo, mantém 
a teoria do padre Galvão. Mas, independente dessa 
polemica, o que se pretende saber mesmo  é a utilidade 
daquele imóvel, até mesmo para que seja justificado  o 
monte de dinheiro ali empregado.

Sossego
Moradores do Conjunto Centenário estão apavo-

rados com a  empresa de transporte  paulista Rosa, que 
mantem um garagem nas proximidades do conjunto , 
acabando com o sossego das famílias que viviam até 
então, em um  mar de tranquilidade e hoje vivem em 
sobressalto. Os ônibus dessa empresa “pegam picula”  
tanto à noite, por volta de zero hora, no momento  do 
recolhimento, como de  manhã bem cedinho, às 4 horas,  
quando os veículos saem para iniciar a jornada de traba-
lho. O forte ruído e a vibração, além de perturbar o sono 
dos moradores, grande parte constituída por pessoas 
aposentadas e idosas, está causando sérios prejuízos 
a estrutura de algumas casas que já apresentam sinais 
de rachaduras, uma vez que o local não se constitui 
em pista para veículos pesados.  Já é hora de o setor 
competente da Prefeitura observar o que está ocorrendo 
e buscar uma solução. Evidente que a empresa precisa 
ter  a sua garagem, mas isso deve ser feito de maneira 
que não prejudique a população até porque, atazanar 
os moradores do Centenário É Golpe!

Bloco Tracajá
Depois  do êxito da festa realizada na quinta-feira (dia 14), no  bar Resenharia de forma conjunta pelo blocos  

Tracajá e Zero Hora, quando houve a confirmação da permanência do rei Silvério Silva e da rainha Marizelia, 
o Bloco Tracajá já esta 
preparado para ir à aveni-
da no dia 1 de maio com 
toda a irreverencia que 
lhe é peculiar e que tem 
marcado sua participação 
na festa de momo nesses 
16 anos de existência. As 
camisetas como o tema 
“contra o mosquito  da 
dengue” já estão à dispo-
sição dos foliões  ao pre-
ço de R$20,00(unidade).
Como em anos anteriores 
a comercialização das ca-
misas visa cobrir algumas 
despesas indispensáveis e 
havendo resultado positi-
vo o recurso será revertido 
na aquisição de fraldas 
geriátricas que serão destinadas ao Lar do Irmão Velho.  O Bloco Tracajá sairá no domingo de micareta por 
volta das 14 horas, como sempre do Restaurante Casa do Sertão do fabuloso   Getúlio Araújo. Não sair no Bloco 
Tracajá é golpe! Prepara-se! Você podo ser “impitimado!”

Por  Dimas Oliveira

O município de Antô-
nio Cardoso comemorou 
na segunda-feira, 54 anos 
de emancipação politico-
administrativa e na Assem-
bleia Legislativa do estado, 
,o deputado  Carlos Geilson 
comemorou a efeméride  
com a apresentação de uma 
moção de congratulações.  
Antônio Cardoso é a  ter-
ra do cordelista Antônio 
Conceição, o “Bule-bule”, 
que recebeu do Ministério 
da Cultura a medalha da 
“Ordem do Mérito Cul-
tural”, como guardião da 
memória popular brasileira, 
. O município faz parte 
do território de identida-
de Portal do Sertão e sua 
história tem origem no 
século XVII, quando os 
jesuítas chegaram à região 

Antonio Cardoso comemorou 
emancipação e recebeu moção

para catequizar os índios, 
escravos, invasores e des-
cendentes que por lá já 
viviam dispersos.

Em 1962 a comunidade 
até então com o topônimo  
de Santo Estêvão Velho, foi 
emancipada através da Lei 
estadual Nº 1.682, com o 
desmembramento do mu-
nicípio de São Gonçalo dos 
Campos. O nome Antônio 
Cardoso é uma homenagem 
a um antigo líder político da 
região. Um dos atrativos do 
município é o rio Paragua-
çu, bastante frequentado 
pela população local e por 
visitantes. A economia car-
dosense está centrada na 
agricultura familiar e de 
um modo geral na atividade 
rural que é base da  vida 
comunitária. 

Lançamentos de filmes de ação; 
um brasileiro

Nesta semana pré-Micareta, desde 
quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, 
no Orient Cinemas Boulevard, tem o lan-
çamento nacional, depois de uma sessão 
de pré-estreia, nesta quarta-feira, 20, do 
filme de ação e aventuras “O Caçador e a 
Rainha do Gelo”, com Chris Hemsworth 
(o caçador) e Charlize Theron (a rainha), 
que apresenta fatos que são anteriores e 
posteriores aos relatados em “Branca de 
Neve e o Caçador”, exibido em 2012, 
com os mesmos personagens.

Outro lançamento nacional é o do fil-
me brasileiro de ação “Em Nome da Lei”, 
de Sérgio Rezende, que tem anúncio na 
capa da revista “Veja” que está nas ban-
cas. Na trama, um jovem juiz encabeça a 
luta contra o tráfico de drogas entre Brasil 
e Paraguai. Ele conta com ajuda de uma 
procuradora, por quem se apaixona, e de 
equipe de policiais federais.

Continuam em cartaz, em segunda 
semana, o filme de animação e live-action 
da Disney “Mogli: O Menino Lobo”, 
baseado na obra de Rudyard Kipling, já 
levada ao cinema outras vezes.

O filme de ação “Invasão a Londres” 
também continua, em terceira semana, 
em único horário, às 21h20. Por fim, em 
quinta semana, o filme de ação, aventu-
ra e fantasia “Batman Vs. Superman: A 
Origem da Justiça”.
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Rádio

Festa para o 
Dia das Mães?

Contrate 
Rudy Rossi.

75 - 99146-8920

VENDE-SE
Aptº no Muchila.

Contatos: 75 98841-8734/
99220-0673/98228-2020 

Amarante.Sandro Araújo, um dos titulares da Radio Princesa FM 
esta apresentando domingo à tarde na Radio Sociedade o 
programa “Esperando a Bola na Rede” que antecede às 
transmissões esportivas da equipe de  Rogerio Santana. 

Excelente trabalho do mineiro  Sandro, informando com 
precisão os jogos que serão realizados, a colocação dos 
clubes nos diversos certames, formação de equipes em 

alguns jogos, enfim deixando o torcedor bem informado. 
Aos domingos a partir das 13 horas até a bola rolar!

Na década de 60, ainda muito jovem ele apresentou na 
Radio Sociedade de Feira o programa “A voz do Méxi-

co” com musicas  exclusivas do país asteca, com grande 
audiência. Depois ingressou no Ministério da Saúde, 

atuando na Sucam que se tornou Fundação Nacional da 
Saúde-Funasa, pela qual ele se aposentou. João Carlos 
– no radio “O Mexicana”, depois na Funasa “cabide”, 
apelido dado pelos colegas. Ai está João Carlos e sua 

esposa Maria de Lourdes Almeida Rocha durante visita a 
Folha do Norte, quando lembrou os bons tempos na Radio 

Sociedade.

Continua muito bom o programa Sociedade Rural aos 
domingos as 6 às 7 horas na Radio Sociedade de Feira de 

Santana. Apresentação do competente Rogerio  Magalhães  
que oferece ao publico boas informações sobre a agropecu-
ária regional e nacional possibilitado uma visão critica do 
agronegócio, setor que vem garantindo ao país excelente 
posição no cenário internacional. Domingo, dia 17, ótima 
entrevista com José Ferreira – Zé Grande, presidente do  
Sidicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana.

Helder Soares, foi operador de áudio as Radio Princesa 
FM  há mais de 15 anos, ainda muito jovem e continua 

nesse segmento como técnico dos sistemas de som do pai 
Júlio Soares, que foi um dos melhores operadores de 
radio da Bahia nas décadas de 60/70  trabalhando  na 
Radio Sociedade de Feira.  Helder tem amor pelo que 

faz e faz bem, sendo muito querido pelo pessoal de radio, 
artistas e outros profissionais  com os quais esta sempre 

em contato.

O feirense Cesar Ubal-
do é o destaque da edição 
numero três da revista lite-
rária Tocandira, de Belém 
do Pará. O professor, poeta, 
diretor teatral, ator, jornalis-
ta, dentre outras atividades, 
Cesar Ubaldo, é focalizado 
no    numero recém-lançado 
da revista, em uma longa 
entrevista de  oito paginas, 
produzida pelo coordenador 
editorial da  publicação pa-
raense, Marcel Franco que 
esmiúça,  de forma elegante 
e necessária, a vida do vate 
feirense, tornando-a mais 
publica e desnudada, diante 
da  forma reservada, quase 
tímida, como ele viver, 
“escondendo“ seus vastos 
conhecimentos.

“Ubaldo - Um Grams-
ciano do Palco e Poesia”, é 
o titulo da matéria principal 
da revista Tocandira (espé-
cie de formiga), que fala 
longamente da trajetória do 
entrevistado, considerado,  
como um seguidor da linha 
filosófica do italiano Antô-
nio Gransci. Ubaldo relata 
a sua vida literária iniciada 
na escola primaria “eu tive 
algumas excelentes profes-
soras...” com a obrigação de  
ler muitos livros . Diz que 

Cesar Ubaldo na Revista Tocandira 

escreveu o primeiro poema 
aos 14 anos e relembra o 
encontro com o poeta fei-
rense Antônio Lopes que 
observou: “Pena que você 
não é parnasiano!”

Todavia esse questio-
namento ao jovem poeta 
não lhe alterou o cami-
nho que buscou sempre o 
lado social, por conta dos 
seus sentimentos diante 

das dificuldades por muitos 
enfrentadas. Ele fala com 
satisfação da discussão do 
seu trabalho, no curso de 
Letras da Universidade  Es-
tadual de Feira de Santana. 
Cesar tinha 16 anos quando 
foi lançado o livro “Poemas 
de Bem Querer e Outros 
Quereres”, com obras de 
sua autoria, selecionadas 
por familiares que lhe pro-

porcionaram uma surpresa. 
O poeta feirense analisa 
na entrevista concedida ao 
professor Marcel Franco, 
questões sociais e politicas, 
detendo-se um pouco mais 
na questão da etnia.

Sobre o Regime Militar 
implantado no país em 1964, 
relata “na verdade nunca fui 
preso, mas  além de escrever 
eu fazia teatro,  e houve per-
seguição sim!”. Fala da sua 
resistência inicial em usar 
as modernas tecnologias, 
lembrando a maquina de da-
tilografia  Remington 1962, 
companheira de muito tempo, 
mas não nega a extrema im-
portância da internet ,telefone 
móvel e outros avanços. Ce-
sar Ubaldo também anuncia 
que trabalha para o breve lan-
çamento do livro de poemas 
“Mirador” e a continuidade 
do seu trabalho escrevendo 
para jornais eletrônicos de 
Feira de Santana.  Conclui 
a matéria com a publicação 
do “Poema Magico” de sua 
autoria. Pela importância do 
conteúdo, o aconselhável é 
ler-se, na integra, a matéria 
de oito páginas da revista To-
candira epigrafada “Ubaldo 
– Um Gramsciano do Palco 
e Poesia”.

O poeta César Ubaldo concede longa entrevista.

PAQUETÁ: ESTACIONADA NO 
TEMPO A ENCANTAR!

Rita Queiroz*

A Ilha de Paquetá povoa meu imaginário desde a ado-
lescência, quando li o romance A Moreninha, de Joaquim 
Manoel de Macedo. A leitura do folhetim me fazia viajar 
no tempo, me ver no século XIX, enamorada, sonhando 
com o amado, com os encontros na praia, com o camafeu 
recheado de juras de amor.

Me senti assim em pleno século XXI, ano de 2015, 
quando finalmente conheci Paquetá. A ilha da Moreninha! 
Mesmo com todo o progresso, há uma aura na ilha de passa-
do, do tempo que fica estagnado, cujo fluir da vida se dá na 
mansidão das águas que a envolvem! Percorre-se suas ruas 
a pé, de bicicleta ou de charrete. Veículos motorizados não 
há, apenas aqueles que vêm de outra ilha, a do Governador, 
trazer produtos de toda ordem para abastecer as casas e os 
comércios, e que se vão ao fim do cumprimento da missão, 
saindo de fininho para não causar incomodação.

Fiquei imaginando, desde que a barca sangrou as 
águas da Baía de Guanabara, como era a vida na ilha 
nos séculos passados, principalmente o XIX, período em 
que se passa a história da “Moreninha”. Viajei nos trajes 
femininos, na elegância das mulheres a desfilarem na ilha 
paradisíaca e bucólica. Passear à tardinha, subir a rocha que 
ficou conhecida como “Pedra da Moreninha”, vislumbrar 
o mar, as gaivotas a beijarem seus peixes, o doce balouço 
das ondas miúdas, a brisa suave a acariciar as faces dos 
casais apaixonados. Tudo se passando na tela mágica das 
águas da baía!

Mas o século XXI também nos apresenta uma ilha 
encantada, com seu cemitério de pássaros, único no mundo, 
criado pelo pintor Pedro Bruno. Surreal! Não só o cemitério, 
mas a tranquilidade do local! Bicicletas estacionadas ao léu, 
esperando seus donos regressarem do Rio de Janeiro e as 
pegarem para ir para suas casas. As charretes, que levam 
os turistas para um breve passeio. As cadeiras nas calçadas, 
com as senhoras a conversarem sem pressa, a verem as 
barcas indo e vindo.

Parar na “Pedra dos Namorados”, atirar três pedrinhas 
a fim de ver se alguma fica a confirmar se haverá namorado! 
Passar pela casa de José Bonifácio, voltar no tempo! Subir 
na pedra da Moreninha! Século XIX, ser a própria Moreni-
nha, a menina que sonha com um lindo e verdadeiro amor, 
a iluminar seus olhos, a marfinizar seu sorriso, a tornar 
púrpuros seus lábios, a sair da moldura do retrato!

* Professora Pleno da Universidade Estadual de Fei-
ra de Santana – UEFS. E-mail: rcrqueiroz@uol.com.br
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Saiba mais:
brasil.gov.br/brasil-de-resultados/infraestrutura

COM A BANDEIRA TARIFÁRIA VERDE,
TODOS SAEM GANHANDO.

Sem a cobrança da taxa extra, a tarifa na

empreendedor, isso possibilita mais
competitividade dos negócios nos mercados

retomada do crescimento econômico e gera

O Brasil não vai parar

08 - VARIEDADES

Jamyne Dórea e Antonio Nogueira completaram 50 anos 
de casados no dia 16. Daqui as nossas felicitações pelas 

bodas de ouro e por jamais desistirem um do outro 
sabendo alimentar por todos estes 

anos o amor que os uniu.

Sábado, 23 de abril, o grande dia do jornalista Pedro 
Oliveira, coordenador da Sucursal do jornal Tribuna 
da Bahia, em Conceição do Coité.  Nessa data ele vai 

soprar velinhas, comemorando mais uma data natalícia. 
Pedro atuou muito tempo no Jornal A Tarde e deixan-
do esse vespertino, há mais de 10 anos, comanda a TB 
na região sisaleira com muita competência. Parabéns 

Pedro, dos seus colegas da FN. Longa vida com saúde, 
paz e felicidade! 

O tecnico em enfermagem Jailton Freitas que 
aniversariou no dia 13 quando foi muito homenageado 
pela esposa Manoela, o filho Yure e demais familiares. 

Votos de felicidade e longa vida para Jailton!

A bela garotinha Zoeh filha de Luciano Freitas e 
Suzana Oliveira completa 7 anos hoje, data que será 

amplamente comemorada por familiares e amigos. Zoeh 
e a mãe estão no Rio Grande do Sul.

POESIA
A VITÓRIA DE LUCAS

O negro Lucas da Feira
Eu continuo defendendo,
Porque foi escravizado
E maltratado está sendo, 
Muita gente humilhando
Mesmo do fato sabendo.

Ele foi um revoltado
Tal como foi Lampião,
O cangaceiro afamado
La do Norte do sertão.
Assim foi Lucas da Feira
Por causa da escravidão.

Quase todo mundo sabe
Da historia do negrão,
Foi obrigado a  ser tudo
Ate mesmo a ser ladrão.
Entre os negros da senzala
Ele era o capitão.

Mais tarde na captura,
Nada mais pôde  fazer,
Todo mundo contra ele 
Por escravo e  negro ser.
Além de preso, enforcado
Pela corja  do poder.

Por ter ficado famoso,
Incomoda muita gente,
É tachado de bandido,
De ladrão e delinquente...
Mesmo assim ninguém consegue
Derrota-lo novamente.
 

Autor: Arlindo Rosa
Feira, janeiro de 2005.
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Tortura verbal
André Navarro

A população brasileira ainda encon-
tra-se desamparada após acompanhar a 
votação do processo de impeachment do 
último domingo, tendo a Câmara aceitado 
o pedido de afastamento da presidente 
Dilma Rousseff e dando seguimento 
ao caso, que será julgado pelo senado 
nos próximos dias.

O desamparo reside na conster-
nação do brasileiro médio que, pela 
primeira vez, em rede nacional e 
aberta de televisão, viu seu represen-
tante político pouco representar. Um congresso majori-
tariamente masculino, branco e de empresários na meia 
idade, votaram em nome de Deus, das suas famílias, do 
futuro dos netos e tudo mais, exceto pelo que deveria 
estar em pauta: apuração do crime de responsabilidade 
fiscal cometido por presidente da república.

Dos inúmeros vexames proferidos em plenário, 
poucos chamaram tanta atenção como a fala do de-
putado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ). O deputado, 
primeiramente, elogiou o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, pela condução dos trabalhos do im-
peachment. Em seguida, fez uma menção honrosa ao 
falecido Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, 
nas próprias palavras do deputado, foi “o pavor de 
Dilma Rousseff”.

O Coronel Ustra foi declarado pela justiça como 
sendo sequestrador e torturador. Atuou como chefe dos 
órgãos policiais de repressão DOI-CODI entre 1970 e 
1974, em São Paulo, tendo efetuado diversos interroga-
tórios de presos políticos e suspeitos de envolvimento 
com os movimentos revolucionários e comunistas da 
época. Participou da Comissão da Verdade, escreveu 
livro sobre o tema e, por fim, foi lembrado pelo de-
putado Bolsonaro por ter torturado, em 1972, Dilma 
Rousseff, então partícipe dos movimentos.

O deputado Jair Bolsonaro é uma figura frequente 
na mídia. Mais bem votado do Rio de Janeiro, o de-
putado é famoso por sair em defesa aberta do regime 
militar que se iniciou em 1964, bem como defende 
repressão extrema aos criminosos de todos os tipos, 
com direito a execuções, pena de morte e tortura. Já de-
clarou em entrevista, que, caso assumisse a presidência 
da república, daria um golpe de Estado, pois não crê 
que o “voto” seja uma ferramenta eficaz de mudança 
e bem estar social.

Mesmo aos que levantam a bandeira do “respeito 
às opiniões divergentes”, algumas são tão divergentes 
que tornam-se difíceis de crer, pois o surrealismo e 
falta de respeito na fala do deputado, referindo-se em 
homenagem a um torturador convicto, não só empobre-
ce o discurso de oposição ao governo, como também 
entristece a população brasileira pelo baixo nível de 
humanidade e bom senso apresentados.

Em tempo de discurso democrático, sufrágio uni-
versal, ampliação de direitos, debate de gênero, inclu-
são social e ressurgimento de levantes populares, uma 
minoria parlamentar personificada em Jair Bolsonaro 
cumpre seu papel de zunir asneiras, representando 
um personagem simbólico do parlamentar de extrema 
direita, de discurso pouco lógico, mas bom para os 
ouvidos seletivos dos que enraivecem diante do PT e 
seus aliados.
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liciasilv@ibest.com.br

Aniversariantes: Hoje – Wilna Carneiro e Rosane Zatti Nunes, 
dia 23 – Mônica Chastinet Caribé Araújo, Jane Urbanetto, André 
Mascarenhas, Jorge Silva de Jesus e Almiro Vasconcelos Neto, 
dia 24 – Talitha Costa e Alexandre Falcão Santos, dia 25 – Waldy 
Ronaldo Bahia da Silva Pitombo, Célia Ramos Lima Viana, Luiz 
Assis, Moacir Nascimento e Alcyone Fares, dia 26 – Edna Malheiro 
Marques, Luciana Karla Amaral, Rosânia Rodrigues, Paulo Egídio 
Mercês Chaves, Cleide Carneiro da Cruz, Rosânia Rodrigues e An-
dré Curvello, dia 27 – DJ Agenor Campos, Luciana Leite, Karyne 
Contreras Braga Azevedo, Márcia Imbassahy, Hugmar Carvalho, 
Pedro Mercês, Yêda Barradas Carneiro e Ani Lisboa  e,  dia 28 
– Luiz Silvany, Alfredo Muller Falcão, Marcílio Pereira Falcão, 
Dázio Brasileiro, Herriette Cedraz, Oscar Marques Filho. 

Foto divulgação.

Posse
O advogado Vitalmiro Cunha (foto), atual Ouvidor 

Geral da OAB – Bahia, foi empossado na tarde da quarta-
feira, no cargo de Assessor Especial da Presidência da 
OAB Subseção Feira de Santana, que é presidida pelo 
jovem advogado Marcus Welber Carvalhal Pinheiro. 

Vitalmiro esclarece, entretanto, que embora esteja 
cumulando as duas importantes funções, não há incom-
patibilidade em assumi-las simultaneamente.  

 Mônica Chastinet Caribé Araújo, a aniversariante de 
amanhã, com a amiga Keila Contreras Lomanto.

Bloco Bacalhau na Vara 2016
Os abadás do Bacalhau na Vara já estão à venda 

no Arnold Silva Plaza e Shopping das Fábricas. O 
tradicional e animado bloco da  Micareta de Feira de 
Santana, desfilará no sábado (dia 30), a partir das 14 
horas,  ao som das famosas marchinhas de antigos 
carnavais, pela bela  voz da famosa cantora Dilma 
Ferreira (foto) e seus convidados, acompanhados 
pela Orquestra de Sopro Alegria-Alegria.   Maiores 
informações pelo telefone (75) 3221.1120.

Jam na Cuca
O Projeto Jam na Cuca 2016 tem se consolidado cada 

vez mais como uma das melhores opções de lazer, entreteni-
mento e música de qualidade nas tardes de domingo em Feira 
de Santana. Neste domingo, mais um convidado de peso: o 
músico Alexandre Montenegro. O instrumentista promete 
esbanjar toda a sua versatilidade no contrabaixo elétrico.

As 17h30min., Montenegro promete fazer um show 
memorável com a banda base da Jam.  O local já estará aber-
to ao público a partir das 16 horas, com exposição e venda 
de trabalhos artesanais, moda, e culinária. Seu workshop, 
que começará às 14 horas, terá como tema: “O papel do 
músico da banda base na música instrumental”.

Os interessados devem solicitar inscrição através do 
email jamnacuca@hotmail.com, informando: nome com-
pleto, número de RG, endereço, profissão (se instrumentista, 
indicar o instrumento) e número do telefone celular.

A iniciativa conta com a parceria do Centro Univer-
sitário de Cultura e Arte e é uma realização do Ladobê 
Produções. As apresentações sempre são abertas gratuita-
mente ao público.

Dupla comemoração
A Micareta de Feira só terá início, oficialmente, no dia 

28 (quinta-feira), mas o DJ Agenor Campos recebe convi-
dados no dia 27 (quarta-feira) junto com sua esposa Natália 
no local onde funcionará o Camarote TOP DJ Agenor para 
comemorar os 13 anos do Camarote TOP da Avenida e 
também seu B-day  já no ritmo da folia momesca. 

Como uma prévia da Micareta, os convidados poderão 
curtir o som das seguintes atrações: Dan Valente, Balla-
nejos, Galeguinho SPA e também Jean Santana, Willian 
DiCastro, Faz Pra Mim, André&MauroSamprime e Neto 
Barreto. 

E, na Micareta, a partir do dia 28 serão as atrações 
do Camarote TOP DJ Agenor: Aline Rosa, Thiaguinho, 
Márcia Fellipe, É o Tchan, Jota Quest, Battata com a Banda 
Mil Verões, Jammil e Filhos de Jorge, até o domingo (1 
de maio).

DJ Agenor tem mais novidades e surpresas reservadas 
para o folião com animação garantida durante os dias da 
festa, em ambiente totalmente confortável e seguro. Infor-
mações pelos telefones: (75) 3485-0045 e 99302-0045.

DJ Agenor aniversariante do dia 27,
com sua linda esposa Natália.

Olodum
Depois de um Carnaval vitorioso em 2016, a banda 

mais internacional da Bahia já se prepara para repetir o feito 
em 2017. Neste domingo, a partir das 14 horas, o Olodum 
se apresenta na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em 
Salvador,  para comemorar seus 37 anos. Batizada de Festa 
Kwanzaa o evento trará as cores e a animação do grupo que 
nasceu no Pelourinho. 

O grupo surgiu de uma brincadeira carnavalesca em 25 
de abril de 1979 entre os amigos Carlos Alberto Conceição, 
Geraldo Miranda, José Luiz Souza Máximo, José Carlos 
Conceição, Antônio Jorge Souza Almeida, Edson Santos 
da Cruz e Francisco Carlos Souza Almeida. O que era para 
ser uma opção de lazer momentânea para os moradores do 
Maciel-Pelourinho ganhou todo o mundo. 

A palavra Olodum é de origem Yorubana, idioma falado 
pelos Yorubás vindos da Nigéria e do Benin para a Bahia em 
séculos passados. A palavra completa é Olodumaré – o Deus 
criador, o Senhor do universo e representa no Candomblé um 
princípio vital, a Suprema Ordem Fundamental - SOF.

POESIA
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Roque Sena

Bronquiolite
Uma outra doença muito frequente no período do 

outono-inverno é a bronquiolite, que atinge os bebês, 
principalmente devido à sua fragilidade imunológica. 
Trata-se de uma doença viral, que compromete os 
bronquíolos, e se caracteriza por febre, tosse e falta 
de ar, podendo haver o chiado no peito. Podem estar 
associados, irritabilidade, redução do apetite e cianose 
nas extremidades (boca, mãos e pés).

Aparecendo esses sintomas, é essencial levar seu 
pequeno o mais rápido possível à emergência, para que 
seja avaliado pelo médico e sejam tomadas as condutas 
necessárias. 

É importante a hidratação e uso de medidas espe-
cíficas para controle dos sintomas, que serão definidas 
pelo médico. 

Quanto mais rápida a conduta, melhor a evolução 
do pequeno. Afinal, são sintomas muito desagradáveis 
e que podem ser perigosos, por reduzir a capacidade 
respiratória dos nossos bebês. 

Casos mais graves precisam, inclusive, de suporte 
ventilatório em unidades de terapia intensiva.

Uma dúvida muito frequente é se o fato de estarem 
com chiado no peito indica que o bebê tenha asma. 
Isso não é verdade, pode ser apenas um sintoma da 
bronquiolite. Se houver quadros repetitivos com a 
chamada sibilância (chiado no peito), aí sim deverá ser 
investigada a possibilidade de asma.

Portanto, quando surgirem os primeiros sintomas, 
leve logo seu filho à emergência. Tudo pela melhora 
dos nossos queridos pequenos!

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 

Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar) 
Edf. Clínica São Felipe - Feira /BA

Tel: (075) 3221-6060
Convênios e Particular

Quintais, o novo cd 
independente da canto-
ra, atriz e compositora 
baiana Clécia Queiroz 
será lançando no dia 24 
de julho no Teatro Cas-
tro Alves, Salvador já 
acumula dois prêmios 
(XII Festival da Edu-
cadora FM, Melhor 
Arranjo: Flor D’Água 
e Mostra Sesc de Mú-
sica – Ano 2: Quintais). 
O projeto artístico e a 
seleção de repertório 
foram feitos por Clé-
cia e pelo historiador e 
músico Vítor Queiroz. 
No repertório sambas 
de roda anônimos, tra-
dicionais, ao lado de 
composições de mes-
tres do gênero como 
Roque Ferreira, Wal-
mir Lima, somam-se às 
chulas pós-modernas 
de Roberto Mendes, 
J. Velloso, Alexandre 
Leão, Manuca Almei-
da e Samir Trindade. 

Os arranjos são de 
Clécia Queiroz e de 
alguns dos grandes 
instrumentistas baiano 
como: Marcos Bezer-
ra, Bira Monteiro, Se-
bastian Notini e Dudu 
Reis. Os dois últimos 
assinam também a 
Produção Musical. O 
cd conta com partici-
pações especiais de 
Targino Gondim, D. 
Nadir (grande estrela 
do Samba de Pareia 
de Sergipe) e D. Sú 
de Oiá, senhora dos 

Quem é o poeta: um 
profeta, um anjo, um lou-
co, um revolucionário, 
um romântico apaixona-
do, um crítico, um sátiro, 

Clecia Queiroz lançará Quintais
segredos do axé das 
religiões de matrizes 
africanas do Paraná.

A cantora lançou 
no dia 13 de abril, uma 
campanha de financia-
mento coletivo pelo 
site Kickante, espe-
cializado em apoio a 
projetos culturais. São 
diversas opções de re-
compensas para esco-
lher e pode-se procurar 
pela artista no site do 
Kickante ou  direcio-
nar para a campanha 
a partir das páginas do 
facebook e site (www.
cleciaqueiroz.com). O 
show de lançamento 
terá a direção artística 
de Elisa Mendes, dire-
tora teatral premiada 
e direção musical de 
Dudu Reis, um dos 
maiores cavaquinistas 
do país e parceiro de 
Clécia na direção dos 
seus shows há mais 
de 10 anos. O figuri-
no será assinado pelo 
premiado Zuarte Jr. e 
contará com a partici-
pação de dois dança-
rinos contando com a 
assinatura da Tabuleiro 
Produções.

 Além de cantora 
e compositora Clécia 
Queiroz é licenciada 
em Dança pela Uni-
versidade Federal da 
Bahia, mestre em Per-
formance Arte pela Ho-
ward University (Esta-
dos Unidos) e atriz 
premiada com alguns 

dos mais importantes 
troféus da sua terra. 
Seu primeiro show, 
Blue Moon, realiza-
do em 1994, rendeu-
lhe quatro indicações 
para o Troféu Caym-
mi. Seguiu em ritmo 
ascendente chegando 
ao lançamento do pri-
meiro disco “Chegar à 
Bahia” em 1997, atra-
vés do Prêmio Copene 
de Cultura e Arte,  re-
alizando apresentações 

no Brasil e em alguns 
dos mais importantes 
mercados culturais in-
ternacionais como The 
African Market Place, 
Los Angeles e Festival 
de Vic/Barcelona. Com 
o segundo CD, Samba 
de Roque, circulou pelo 
país e recebeu  críticas 
positivas  de importan-
tes jornais e revistas 
brasileiras. A cantora já 
prepara uma nova turnê 
com o cd Quintais.

Danilo Gomes e o cd Luanaras
um verdugo, um menino, 
um cirurgião de almas...? 
Quem é esse ser capaz 
de se multiplicar na sua 
rima, de se repartir no 

seu âmago, de competir 
intimamente e de atrair 
mundanos pensamentos 
para desnuda-los? Difícil 
responder até porque o 
poeta que responde e o 
mesmo que deixa per-
guntas na sua resposta!

Danilo Gomes, com 
o cd “Luanaras - Recital 
de Poesias” provoca, 
mostra caminhos e gera 
reflexões sobre a vida 
onde o amor, não é tudo, 
e é! Ele matraca a cons-
ciência dos poderosos, 
como uma flecha pronta 
para ser disparada em 
alvo quase inatingível. 
Danilo é dono de uma 
retórica forte, contun-
dente, um poetar denso 
como a água do mar, 
límpido como a agua de 
tenro riacho. Ele convida 
o ouvinte a percorrer as 
estradas da vida e se si-
tuar ao lado da verdade, 
sem subterfúgios.

Mas o agressivo 
Danilo, é o mesmo que 
consegue por doçura 
nos seus versos, mesmo 
deixando perceber uma 

velada desilusão, quem 
sabe - um grande amor? 
Coisas de poeta mes-
mo! Ótimo trabalho para 
quem gosta desse estilo 
literário migrado para 
a mídia áudio. Luana-
ras - Recital de Poesias, 
traz Danilo recitando 10 
poemas: O Andarilho, 
Perim,  Não sei se cabe 
em mim, Deus Negra,  
Imagem,  Luaraes,  Naja, 
Vida,  e Ultimo dias. Há 
ainda, dois poemas can-
tados: Busco a cada verso  
esquecer de você e Deus 
Negra. 

O disco  tem um  total 
de 12 faixas  com produ-
ção e direção  de Danilo, 
técnicos de gravação 
Cláudio  Sergio e Tia-
go Campos,  gravado e 
mixado no  Studio Clau-
ser. Contatos 75- 98243-
5408/ 99186.2032. O  
Andarilho,  Não sei se 
cabe em mim, Imagem, 
Naja,  Vida, Últimos Dias 
são alguns dos trabalhos 
mais marcante de Dani-
lo  Gomes, nesse cd de 
qualidade.

QUALIDADE E  ELOGIOS

Muitas pessoas acham que ninguém 
repara  em seus esforços . Por exemplo,  
é comum funcionários sentirem  falta de 
reconhecimento por parte dos seus patrões. 
Muitas pessoas casadas  não se sentem 
valorizadas por seus cônjuges. Alguns fi-
lhos acham impossível  corresponder  às  
expectativas dos pais. Sem duvida esses 
sentimentos  poderia ser amenizados  se 
todos estivessem  dispostos a fazer elogios  
de vez em quando!

No mundo de hoje é muito raro ouvir-
mos elogios sinceros.  Isso não é surpreen-
dente, porque a Bíblia predisse: “Nos últi-
mos   dias haverá tempos  críticos, difíceis 
de manejar, pois os homens  serão amantes 
de si mesmos..., ingratos e desleais”. Eu lhe 
pergunto você já recebeu elogios sinceros? 
Então sabe como isso pode comover e ani-
mar! Uma palavra no tempo certo, como 
é bom!

No um do ingrato de hoje, todos nós 
precisamos nos sentir valorizados e amados. 
Quando damos elogios sinceros  a pessoa se 
sente fortalecida e animada. Isso o motivará 
a continuar fazendo o melhor possível. É 
ou não é? Então reconheça nele ou nela  
qualidades,  perceba as boas ações e com 
certeza, você irá elogiar!
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 Com um gol de 
Jonas, aos 23 minutos 
do segundo tempo, 
o Barcelona derro-
tou o São Cristovão, 
domingo, no estádio 
de Maria Quitéria e 
garantiu o título de 
2016 do campeona-
to de futebol de São 
José. A final do cer-
tame foi um jogo de 
qualidade, mas muito 
estudado, já que qual-
quer  falha poderia 
representar a  perda 
do título por uma das 
duas equipes. Os dois 
camisas 10 queriam 
o jogo, o espetáculo, 
mas seus companhei-
ros mais preocupados 
com o resultado final 
tendiam mais pelo fu-
tebol objetivo e sim-
plificavam a forma de 
jogar.

No  meio de campo 
Bodão do Barcelona, 
líder inteligente, mar-
cava, lançava, chuta-
va, mostrado que tem 
qualidades para atuar 

Em todo o mundo a aparição de  objetos 
voadores não identificados (OVNIS),dos 

mais diversos formatos, seres extra-
terrestes, fenômenos celestes muitas 
vezes inexplicáveis, além de contatos 
desses seres com humanos -  que po-
dem ocorrer em uma escala de qua-
tro graus -, constituem a  intrigante 
casuística ufológica, que tem grande 
impacto na opinião publica e com 

maior evidencia a partir da década de 
40 do século passado, exatamente em 

1947, com a ocorrência do  Caso Roswell, 
nos Estados Unidos, embora haja 

registros bíblicos atribuídos  a 
esses fenômenos.

 O jornalista e ra-
dialista Leon Wanderley, 
apresentador do programa 
“A Voz da Sociedade”, 
colocará em pauta, do-
mingo, das 11 às 13 horas, 
na Radio Sociedade de 
Feira: “Extraterres-
tres”, tema principal 
do dia, que terá como 
convidados os pesqui-
sadores Paulo Santos 
e Carlos Boaventura e 

O grupo de capoei-
ra de Feira de Santana, 
Ginga Menino, que tem 
à frente o mestre Paraná, 
vai participar domingo, 
em Salvador, da Cami-
nhada da Diversidade 
- Aritana pede Paz -, pro-
movida pelo sacerdote 
Aritana de Oxossi, que 
tem como maior objetivo 
“levantar a bandeira de 
combate a intolerância 
religiosa e consolidar 
ainda mais  a boa convi-
vência entre as diversas 
religiões”. 

Destaca o mestre Pa-
raná, que representantes 
de movimentos sociais e 
religiosos, líderes espiri-
tuais, artistas e políticos 
da Bahia e do Distrito 
Federal deverão estar 
presentes à Caminhada 
que terá concentração na 
Praça do Campo Grande 
em Salvador, às 14 horas. 
De Feira de Santana, um 
ônibus com integrantes 
do Grupo de Capoei-
ra Ginga Menino, pelo 
menos 15 pessoas, sairá 
da sede de entidade para 

Extraterrestres - tema para  Leon Wanderley
o estudante Kleber Reis, 
que também se dedica a 
pesquisar e analisar essa 
fenomenologia que ainda 
causa espanto e curiosi-
dade a muitos.

Com esse programa  
Leon Wanderley pre-
tende criar uma aber-
tura para que outras 

Barcelona derrota São 
Cristovão e  garante título  

Ginga Menino na Caminhada  
da Diversidade em Salvador

participar da Caminhada. 
Segundo o mestre Para-
ná, o sacerdote Aritana de 
Oxossi está pleiteando a 
instalação, em Salva-
dor, de uma dele-
gacia especiali-
zada em cuidar 
de assuntos 

étnicos, ampliando assim 
“a luta pela igualdade ra-
cial e por um Brasil mais 

justo e sem pre-
conceitos”.

no futebol profissional. 
Celso Bahia, camisa 
10 do São Cristovão, 
fazia o mesmo no ou-
tro lado estabelecendo 
grande equilíbrio no 
meio de campo. O gol 
ocorreu na cobrança de 
falta quando o lateral 
esquerdo Bira tocou 
de cabaça e Jonas, co-
nhecido como Bu, que 
havia  entrado no lugar 
do habilidoso Darlan 
tocou para as redes do 
bom arqueiro Leo que  
nada pode fazer.

Um público supe-
rior a 3.500 pessoas 
lotou o acanhado está-
dio Miudão e tudo ter-
minou bem apesar da 
rivalidade das torcidas 
e da falta de educação 
de alguns donos de 
carro que colocaram o 
som muito alto pertur-
bando o ambiente. O 
Barcelona, de Alecrim 
Miúdo, campeão do 
distrito de Maria Qui-
téria recebeu premio 
de R$10 mil e  troféu. 

O São Cristovão do 
Posto São Cristovão,  
vice-campeão ficou 
com o troféu equi-
valente e um premio 
em dinheiro de R$4 
mil. Os artilheiros do 
certame foram Nando 
(S. Cristovão) e  Guda 
(São José). Melhor 
goleiro Nego (Barce-
lona).Craque do cam-
peonato Nanau (Bar-
celona),  Destaque da 
final Nilton(São Cris-
tovão). Com o final 
do certame parabéns 
para os organizado-
res: Dova, Adriano, 
Jair, Rege e todos que 
contribuíram para o 
êxito obtido como 
dona Norma e suas 
meninas. O ponto 
fraco foi a falta de 
policiamento e a fal-
ta de estrutura que o 
administrador do es-
tádio dispõe, já que os 
torcedores e dirigente 
ficam expostos ao sol 
e à chuva. (Beto Sol-
dador).

pessoas possam relatar 
possíveis avistamentos 
ou contatos, uma  vez 
que em Feira de Santana  
já ocorrerem diversos 
episódios que integram 
os anais da ufologia na-
cional. Desse modo Leon, 
chama atenção do públi-
co, em especial daqueles 

que se dedicam ao estudo 
da ufologia para A Voz 
da Sociedade, domingo 
das 11 às 13 Horas. E 
se você leitor tiver co-
nhecimento de algum 
fato interessante que se 
enquadre na casuística 
ufológica, faça contato 
com o radialista.
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O projeto enviado ao 
Congresso Nacional no dia 
15 com salário mínimo pre-
visto para 2017, de R$ 946, 
não representará um aumento 
real ante os R$ 880 pagos atu-
almente reconhece o governo 
federal. “Vale salientar que, 
para 2017, não haverá corre-
ção real do valor do salário 
mínimo, pois essa [correção] 
corresponde ao crescimento 
real do Produto Interno Bruto 
em 2015 ( soma dos bens e 
serviços produzidos em um 
país]  que foi de -3,85%”, diz 
a proposta do governo.

O trecho refere-se à fór-
mula para cálculo da remune-
ração mínima da economia, 
vigente até 2019. Segundo 
a fórmula, o salário mínimo 
é reajustado pela inflação do 
ano anterior, medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) mais 
a variação do PIB dois anos 
antes. O projeto da LDO 
2017 também conta com 
recursos que viriam da Con-
tribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira 
(CPMF) para o próximo ano, 
conforme já haviam adianta-
do os ministros. O governo 
prevê a arrecadação de R$ 
33,24 bilhões em receitas 
com a CPMF, caso a Proposta 
de Emenda à Constituição  
(PEC) 140/2015, que prevê 

Governo - salário mínimo de 2017 não representa aumento real

a recriação do tributo, seja 
aprovada pelo Congresso.

A proposta prevê ain-
da aumento permanente de 
receita de R$ 21,4 bilhões 
em razão do crescimento 
real da atividade econômica, 
levando-se em conta proje-
ções de expansão de 1% do 
PIB; de 9,85% das vendas 
de veículos; de 15,67% no 
volume de importações; de 
8,31% no volume de aplica-
ções financeiras e de 4,1% 
nas vendas de bebidas. O 
governo também espera au-
mento de R$ 3,078 milhões 
na arrecadação do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) em decorrência da 
elevação das alíquotas sobre 

sorvetes, cigarros e chocola-
tes. Conta ainda com R$ 336 
milhões da Contribuição para 
Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins), devido à 
redução da desoneração de 
computadores em 2016 com 
impacto em 2016.

Por outro lado, há ex-
pectativa de redução de R$ 
7 milhões nas contribuições 
do PIS/Pasep (Programa de 
Integração Social/Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público) e de 
R$ 2,025 milhões na arreca-
dação da contribuição para 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS). No total, 
descontadas as transferên-
cias aos entes federados e ao 

Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb), o aumento per-
manente de receita total em 
2017 será de R$ 48,6 bilhões, 
afirma o governo. O projeto 
da LDO prevê meta fiscal 
0 para o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Banco 
Central e Previdência Social) 
em 2017. No entanto, prevê 
a possibilidade de um abati-
mento de R$ 42 bilhões em 
frustração de receitas e R$ 23 
bilhões em investimentos do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Nesse 
caso, haveria déficit de R$ 
65 bilhões.

O secretário de Jus-
tiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social 
(SJDHDS), Geraldo Reis, e 
a superintendente de Apoio 
e Defesa aos Direitos Hu-
manos, Anhamona de Brito, 
reuniram-se no dia 7 deste 
mês em Brasília com o se-
cretário Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, Rogério Sottil 
visando  o fortalecimento  
do Programa  de Proteção  
a Vitimas e Testemunhas 
Ameaçadas (Provita) na 
Bahia. Foram discutidos 
caminhos para a estabilida-
de na gestão, considerando 
as especificidades de sigilo 
na prestação de contas para 
garantir a proteção integral 
do beneficiário. O diretor do 
Departamento de Defesa dos 
Direitos Humanos, Fernando 
Matos, e o coordenador-geral 
de Proteção a Testemunhas, 
Wellington Pantaleão, da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
estiveram presentes.

Geraldo Reis, disse , 
disse  que “esse é um progra-
ma de grande importância 
para os Direitos Humanos 
na Bahia. Muitas dessas 
pessoas protegidas são tes-

Provita será fortalecido na Bahia 
temunhas de crimes graves 
e de grande repercussão, e, 
se localizadas, certamente 
não sobreviverão”, observou  
lembrando que a Associação 
de Advogados de Traba-
lhadores Rurais (ATTR), 
entidade responsável pela 
execução do programa na 
Bahia, vem atuando com 
competência. “Nosso obje-
tivo é fortalecer a parceria 
entre a ATTR e a secretaria, 
para que técnicos das duas 
instituições atuem de forma 
integrada e parceira” enfa-
tizou

.Na Bahia, o Programa 
de Proteção a Vítimas e 
Testemunhas Ameaçadas 
(Provita) é executado pela 
Secretaria de Justiça junto 
com a Associação de Ad-
vogados de Trabalhadores 
Rurais no Estado da Bahia 
(AATR). O Provita procura 
garantir a integridade física 
de vítimas e testemunhas 
de crimes, bem como de 
seus familiares e pessoas, 
que estejam coagidos  ou 
expostas a grave ameaça por 
colaborar com a investiga-
ção e o processo criminal, 
contribuindo para o combate 
a impunidade e para o exer-
cício da cidadania.


