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O prefeito José Ronaldo de Carvalho, que 
viajou para os Estados Unidos, com familia-
res, devendo retornar no dia 4 de fevereiro, 
transmitiu o cargo ao vice-prefeito Colbert 
Martins Filho, dia 20 deste mês, na sede 
da  Prefeitura Municipal. O ato contou com 
a  presença de autoridades e familiares dos 
dois políticos. Ronaldo de Carvalho evocou 
que pela terceira vez nos período dos  seus 
três mandatos estava passando o comando 
do governo  municipal ao seu vice.Antes foi 
para Antônio Carlos Borges Júnior e Luciano 
Ribeiro. Colbert Martins Filho, mostrou-se  
sensibilizado ao assumir o posto, lembrando a 
figura do seu pai,o dentista Colbert Martins da 
Silva que foi prefeito do  município em duas 
oportunidades. CIDADE. Página 11

Ronaldo passa o comando a Colbert

Jogando no Jóia da Princesa, anteon-
tem  à  noite,  o Fluminense derrotou o 
Atlântico por 2 x 1 com gols de Rodolfo 
e Dinda. Para o visitante marcou Jonne. 
O Bahia de Feira que havia derrotado o 
Bahia por 1x0 foi  a Jequié e empatou em 
dois tentos ambos de Robert, marcando 
Wesley e Peixoto para o time da casa.Os 
demais jogos da segunda rodada: Vitoria 2 
x 0 Vitória da Conquista, Juazeirense 1 x 
0 Jacobina, Bahia 2 x 1 Jacuipense . Ama-
nhã o campeonato prossegue com: Bahia 
x Fluminense,  Juazeirense x Jacuipense e  
Conquista x  Jequié. Domingo:  Atântico x 
Vitória,  Bahia de Feira x Jacobina.      

Titulada pelo 
professor Mário 
Leal, a coluna Mo-
mento de Vida, 
completou 14 anos 
no dia 16 deste mês, 
prestando inestimá-
vel serviço à comu-
nidade católica na divulgação e promoção 
dos eventos relacionados com a Igreja. 
Um trabalho reconhecido que continua na 
FOLHA DO NORTE. Página 5. 

Abertas inscrições para Festival de Teatro
CIDADE. Pagina 4

O que já era espe-
rado por muitos acon-
teceu. Julgado ante-
ontem, pelo Tribunal 
Regional Federal da 4º 
Região em Porto Ale-
gre, o ex-presidente 
da Republica, Luiz 

TRF4 condena Lula e aumenta pena

Clubes feirenses estão 
bem no Campeonato

LEO RIBEIRO HOMENAGEARÁ 
CAMINHONEIROS E CIGANOS

Túnel ficará pronto em fevereiro

Inácio da Silva foi 
condenado. Os de-
sembargadores João 
Pedro Gebran Neto, 
Leandro Paulsen e 
Vitor Laus votaram 
de forma unânime, 
aplicando três votos 

a zero e condenando 
Lula a 12 anos e um 
mês de prisão, am-
pliando a pena ante-
rior que era de nove 
anos e seis meses de 
reclusão. A luta do ex-
-presidente agora deve 

ser no sentido de pro-
telar a decisão final, 
na segunda instância, 
mediante embargos 
e declarações. Mas o 
PT acredita que Lula 
entrará na disputa pre-
sidencial este ano.

Até o dia 28 do 
mês de fevereiro 
deverão estar con-
cluídas as obras  
do túnel da BRT 
no cruzamento das 

avenidas Presidente 
Dutra e João Durval 
Carneiro, faltando 
apenas a colocação 
do pavimento rígido 
e as placas de cimen-

to. Foi o que pode 
constatar na quarta-
-feira, o prefeito Col-
bert Martins Filho 
durante visita à obra 
quando recebeu infor-

mações da direção 
da Via Engenharia, 
empresa responsá-
vel pela execução 
dos trabalhos. Sob 
a pista da Avenida 
Presidente Dutra, 
já se encontra con-
cluída a perfuração 
da parede de con-
tenção, com 18,5 
metros de profundi-
dade. Os secretários 
municipais  Carlos 
Brito (Planejamen-
to), e Ozeny Moraes 
(Gestão e Convê-
nios) acompanha-
ram Colbert Filho 
durante a visita. CIDADE. Página 8
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Dom Itamar Vian

Cidade

ENTRE NESSA LUTA
Instituído pelas Nações Unidas, o 

Dia Mundial de Combate a Hanseníase, 
popularmente conhecida como Lepra é 
comemorado sempre no último domingo 
de janeiro. A Hanseníase é uma doença 
grave e contagiosa, mas que tem cura. O 
tratamento é simples e gratuito, feito nos 
Postos de Saúde.

OS NÚMEROS são escandalosos, suficien-
tes para envergonhar e revoltar. Na Bahia, a cada 
ano, são registrados segundo, a Secretária de 
Saúde do Estado (Sesab), cerca de 3 mil novos 
casos, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 
42 mil novos casos. O Brasil, é o segundo país 
do mundo em número de pacientes. Perde apenas 
para a Índia. Porém, nesse quesito, é preciso 
considerar que a Índia tem uma população cinco 
vezes maior do que a nossa.

A DOENÇA, com cerca de quatro mil anos 
de registro no mundo, pode acarretar invalidez 
permanente se não for combatida a tempo. O 
bacilo ataca a pele e os nervos, principalmente 
os dos braços e das pernas. A hanseníase aparece 
na forma de manchas pálidas ou avermelhadas, 
dores, cãibras, formigamento e dormência nos 
braços, mãos e pés. Outros sinais são caroços 
localizados, principalmente, nos cotovelos, 
mãos, face, orelhas e pés.

A TRANSMISSÃO da bactéria se dá pelas 
vias aéreas ou pelo contanto direto com as le-
sões na pele. Os remédios, doados pela OMS, 
são gratuitos – o que torna ainda mais doloroso 
o vexame diante dos constrangedores números 
brasileiros sobre a doença. Se o paciente tomar 
apenas uma dose do tratamento, a bactéria deixa 
de ser transmissível.

SE UMA PESSOA tiver Hanseníase não 
precisa abandonar a família e sim, fazer um tra-
tamento regular. O doente precisa, na verdade, é 
de apoio de seus familiares e compreensão das 
pessoas que o cercam, pois só assim, ele fará um 
tratamento confiante. A Hanseníase tem cura, a 
lepra tem cura e o tratamento é gratuito. Abrace 
essa causa. Entre nessa luta!

JESUS CRISTO, sempre foi ao encontro 
dos doentes e dos leprosos e permitiu que esses 
viessem ao encontro Dele. Não seria então a hora 
mais propícia para imitá-lo? É certo que, no dia 
do julgamento final, Ele dirá, segundo consta 
no Evangelho: “Estive doente e me visitaste”. 
Que todos possam responder com generosidade 
a esse convite de Jesus visitando pessoas com 
Hanseníase e levando-as a procurar um médico 
ou Posto de Saúde.

Apesar da preo-
cupação com o meio 
ambiente em Feira de 
Santana não ser uma 
novidade e remontar 
o início do século XX, 
segundo registros no 
Jornal Folha do Norte, 
datado de Janeiro de 
1913, quando publicou 
a matéria “A Arboriza-
ção das Ruas e a Influ-
ência das Florestas so-
bre os Climas”, a qual 
solicita ao Governo 
Municipal e à Câmara 
de Vereadores de Feira 
de Santana, maior cui-
dado e melhoramentos 
no meio ambiente na-
tural e urbano, visando 
propiciar melhor qua-
lidade de vida aos seus 
habitantes.

Durante muitas dé-
cadas este mesmo meio 
ambiente foi destruído, 
derrubado, aterrado em 
nome do desenvolvi-
mento, do crescimento 
urbano, simplesmente 
sem a preocupação de 
que com um bom pla-
nejamento e visão de 
futuro poderíamos con-
viver com o progresso 
e a natureza simultane-
amente. Esta visão an-
tiga de que “a natureza 
cuida de si mesma” e 
“ela encontrará formas 
naturais de se recuperar 

As futuras gerações agradecem!
por si só”, infelizmente 
ainda existe na opinião 
de muitos.

Segundo pesquisa 
com antigos moradores e 
mapeamento  realizados 
pela equipe da Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente e UEFS, Feira 
de Santana possuía cerca 
de 120 lagoas, que se 
dividiam entre lagoas de 
grande porte, lagoas de 
pequeno porte e micro 
lagoas também chama-
das de fontes, que nunca 
secavam por conta da 
quantidade de nascentes 
que o município possuía. 
Para se ter idéia da impor-
tância destes mananciais 
hídricos do município, de 
1954 até 1970, o abaste-
cimento de água potável 
de Feira de Santana, se-
gunda maior cidade em 
tamanho e população do 
estado da Bahia, vinha da 
Lagoa Grande, que ape-
sar de aterrada e ocupada 
mais da metade do seu 
tamanho original, atu-
almente foi recuperada 
pelo Governo do Estado 
da Bahia entre 2014 e 
2017, restando resolver 
o problema dos esgotos 
que são jogados em seu 
interior até os dias atuais.

Como tudo passa 
pela educação, em agosto 
de 2017 foi criada e inau-

gurada pela Prefeitura de 
Feira de Santana, através 
da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente 
a Universidade Aber-
ta do Meio Ambiente e 
Cidadania Sustentável 
(UNAMACS), primeira 
do norte e nordeste e ter-
ceira do Brasil, voltada 
para cursos frequentes 
de formação, capacita-
ção e conscientização da 
população nas áreas de 
Meio Ambiente e Susten-
tabilidade.

Fel izmente,  para 
nossa alegria muitas e 
importantes ações vêm 
sendo tomadas pelo go-
verno para garantir o que 
ainda restou. A Prefeitura 
Municipal criou o Parque 
da Cidade Frei José Mon-
teiro Sobrinho e o Parque 
Municipal Erivaldo Cer-
queira e em janeiro de 
2017 lançou o Programa 
de Recuperação de cerca 
de 60 lagoas e nascentes 
ainda existentes em Feira 
de Santana e que foram 
degradadas e receberam 
diversas construções ir-
regulares, serviços es-
tes que já estão sendo 
realizados, conforme 
informações de Sérgio 
Carneiro, atual Secretá-
rio Municipal do Meio 
Ambiente.

Como aconteceu 

na cidade de Curitiba, 
onde todas as lagoas e 
parques são artificiais e 
criados pelo homem, na 
certeza de que conviver 
com a natureza traz 
inúmeros benefícios 
para a cidade e para 
as pessoas, da mesma 
forma nossos gover-
nantes, empresários e 
comunidade começam 
a despertar para sua 
responsabilidade pelo 
cuidado com o meio 
ambiente de Feira de 
Santana, nossa “Casa 
Comum”. Não deve-
mos esquecer de que 
uma cidade é princi-
palmente um lugar de 
convivência entre pes-
soas e uma boa e grande 
cidade não se mede 
apenas pelos seus ín-
dices econômicos, mas 
principalmente pela 
qualidade de vida que 
proporciona aos que 
vivem nela. As futuras 
gerações agradecem!

José Angelo Leite Pinto

07 de Fevereiro 
Dia Nacional do Gráfico

O gráfico é o empregado responsável pela opera-
cionalização de máquinas copiadoras e impressoras, um 
cargo de vital importância na era atual da sociedade da 
informação, em que a difusão de dados, publicidades, 
informações e notícias ocorre cada vez mais rapida-
mente. Embora a informática atue no sentido de tornar 
digital tudo o que era antes apenas impresso, o papel das 
gráficas e de seus profissionais continua sendo muito 
importante.

Comemora-se no dia 07 de fevereiro o Dia Nacional 
do Gráfico, que também pode ser entendido como Dia 
Nacional do Profissional Gráfico. Essa data foi criada 
no ano de 1923 em razão de uma greve ocorrida na 
época entre os profissionais gráficos, que reivindicavam 
melhores condições de trabalho e salários mais justos. O 
impacto e o consequente êxito da greve foram tão notá-
veis que se criou, então, um dia do ano para homenagear 
esse importante trabalhador e sua categoria.

O responsável pela invenção da impressão e pela 
difusão do trabalho do gráfico foi o alemão Johannes 
Gutenberg (1400-1468), que aperfeiçoou a técnica de 
impressão em moldes jamais vistos, um feito revolucio-
nário realizado em 1455.

Presidente: Antônio de Araújo Freitas

Governo lança Nota Premiada Bahia 
com prêmios de até R$ 100 mil por mês

A Secretaria Estadual 
da Fazenda lança, nesta 
terça-feira (19), a Nota 
Premiada Bahia, programa 
de cidadania fiscal que dis-
tribuirá dez prêmios de R$ 
100 mil todos os meses.

O programa segue 
moldes similares ao pro-
jeto Nota Salvador, porém 
abrange também o comér-
cio varejista e busca incen-
tivar a população a exigir a 
emissão da nota fiscal nas 
compras realizadas. “Na 
hora da compra, é preciso 
verificar se o estabeleci-
mento emite a Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
e nunca deixar de inserir 
na nota o CPF cadastra-
do previamente no site”, 
alerta o secretário da Fa-
zenda do Estado, Manoel 
Vitório.

A NFC-e, explica, é 
um documento fiscal de 
fácil identificação por pos-
suir um QR Code, código 
de barras bidimensional 
com formato quadrado 

característico. Para parti-
cipar, o cidadão deve ca-
dastrar-se no site da Nota 
Premiada (www.notapre-
miadabahia.ba.gov.br), e 
a partir daí, toda vez que 
realizar uma compra em 
qualquer estabelecimento 
comercial que emita a 
Nota Fiscal do Consumi-
dor Eletrônica (NFC-e), 
solicitar o documento fis-
cal, incluindo neste o seu 
CPF.

O sorteio inicial está 
agendado para 14 de fe-
vereiro de 2018, porém 
estão programadas tam-
bém premiações especiais 
de R$ 1 milhão, a primeira 
em 20 de junho, véspera 
do São João. Todas as 
compras realizadas pelos 
cidadãos cadastrados no 
sistema serão convertidas 
em bilhetes eletrônicos 
de dez números cada, que 
poderão ser conferidos no 
site da Nota Premiada, 
sempre antes da realização 
dos sorteios.
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 Construído pelo Co-
ronel João Pedreira de 
Cerqueira em 1878. Plan-
ta quadrada, desenvolvida 
em dois pavimentos, mais 
sótão transversal. Sua 
planta indica que sua fa-
chada principal apresenta 
dez vãos, os quais no an-
dar superior apresentam-
-se em forma de janelas 
rasgadas, guarnecidas 
por gradil em serralheria. 
No térreo, os vãos foram 
completamente modifi-
cados para dar acesso às 

Coreto da Praça Bernardino Bahia Antigo Paço Municipal 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE FEIRA DE SANTANA
Carlos Mello

Construído em 1915, 
pelo intendente Coro-
nel Bernardino da Silva 
Bahia, em forma octogo-
nal, sendo sua construção 
elevada do solo permitin-
do uma espécie de porão. 
Sua cobertura apóia-se 
numa estrutura em forma 
de teia de aranha sendo 
sustentada por suportes 
verticais sendo todos os 
elementos metálicos, in-
clusive as bicas e o lam-
brequim que arrematam o 
conjunto. Um gradil novo 

em serralheria guarnece a 
parte superior, cujo piso 
é em ladrilho hidráulico. 
A área inferior é fechada 
com alvenaria e esqua-
drias do tipo basculante 
e o piso é de cimentado 
de alta resistência. Muitas 
retretas foram realizadas 
pelas filarmônicas do 
nosso município: 25 de 
Março, Vitória e Euterpe 
Feirense, apresentações 
de artistas locais e de 
outras regiões. Assim 
como os demais coretos, 

grandes comícios foram 
realizados com as lide-
ranças locais nas cam-
panhas políticas. Atu-
almente funciona uma 
lanchonete que aprovei-
tando do espaço realiza 
alguns shows musicais 
com apresentações de ar-
tistas. Algumas modifica-
ções foram introduzidas 
ao projeto original, e veri-
ficamos que as mudanças 
ali realizadas não houve 
uma descaracterização 
total. 

instalações comerciais ali 
existentes. Em janeiro de 
1888, o então presidente 
da Câmara, Dr. Joaquim 
Remédios Monteiro, com 
autorização e aprovação 
do Presidente da Província 
e da Assembléia Legisla-
tiva comprou o prédio do 
Coronel João Pedreira de 
Cerqueira, por doze con-
tos de réis, para ser pago 
em seis prestações trimes-
trais de dois contos de réis. 
O prédio funcionou como 
sede da Câmara Muni-

cipal até 1° de fevereiro 
de 1890, daí passou a ser 
sede, tanto da Intendên-
cia como do Conselho 
Municipal com o nome 
oficial de Paço Munici-
pal. Nele governaram a 
Feira de Santana: Joa-
quim de Mello Sampaio, 
José Freire de Lima, José 
Antunes Guimarães, Tito 
Ruy Bacelar, Abdon Al-
ves de Abreu, Bernardino 
da Silva Bahia, Agostinho 
Fróes da Motta e Arnold 
Ferreira da Silva. 
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Em 178 municípios 
baianos, 4.370 jovens fo-
ram inseridos no mercado 
de trabalho. São números 
do Programa Primeiro 
Emprego, do Governo do 
Estado. A ação comple-
tou um ano da primeira 
convocação e obteve bons 
resultados com estudantes 
e egressos da rede estadual 
de Educação Profissional. 
O intuito principal da ação 
é promover a  oportuni-
dade profissional e me-
lhores resultados em sala 
de aula, uma vez que o 
desempenho educacional 
é um critério levado em 
consideração no ato da 
contratação.

O superintendente 
de Desenvolvimento do 

 Santa Luz - “Um exem-
plo de administração que 
deveria ser seguido por mui-
tos gestores que não honram  
seus compromissos. Um 
governo de participação 
popular ativa, que fecha 
seu primeiro ano de man-
dato com chave de ouro”, 
é a opinião de populares 
sobre a atuação do governo 
de Santa Luz.  “Realmente 
uma administração pouco 
vista hoje em dia. Parabéns 
a prefeita e todos que fazem 
parte dessa equipe. Pena que 
é uma raridade encontrar 
outras mulheres como Qui-
téria nas prefeituras da nossa 
Bahia e no Brasil. Agora fica 
a pergunta: por que Qui-
téria consegue e os outros 
gestores não?” observa a 
moradora Alcione Santos.

Uma das marcas da 
gestão da primeira prefeita 
da história de Santa Luz,  
Quitéria Carneiro, é o pa-
gamento antecipado dos 
salários do funcionalismo 
público e o pagamento  em 

A partir do dia 31 
deste mês  será proibido 
o uso da faixa exclusiva 
dos ônibus do transporte 
coletivo municipal na 
avenida Senhor dos Pas-
sos. A infração é conside-
rada gravíssima. Haverá 
fiscalização eletrônica em 
todo o trecho. A avenida,  
um dos mais importantes  
corredores de transporte 
urbano de Feira de San-
tana, já conta com espaço 
exclusivo para ônibus 
delimitado por faixa ho-
rizontal contínua na cor 
azul, paralela a de cor 

 O 11ª Festival Na-
cional de Teatro Infantil 
de Feira de Santana (FE-
NATIFS), fixado para 
o período de 1º a 12 de 
outubro deste ano, teve 
as inscrições  abertas no 
dia 15 deste mês e irão 
até 15 de março para 
que grupos de todo o 
país possam se inscrever. 
O  objetivo do evento  é 
“valorizar, movimentar, 
debater e desenvolver o 
teatro para a infância e 
juventude, consolidando 
a Bahia como pólo fo-
mentador do teatro infan-
til brasileiro,  buscando 
propostas diferenciadas 
para o grande público, 
assim como propostas 
direcionadas a outras 
pessoas que possam ter 
contato com a arte de 
forma inusitada”. 

Será concedido a to-
dos os grupos participan-
tes o Troféu Biribinha 
homenageando aTeófa-

Ônibus tem faixas exclusivas no centro da cidade
branca. A nova faixa ex-
clusiva começa a partir da 
rua Santos Dumont, sen-
tido centro, estendendo-
-se até a rua Monsenhor 
Mário Pessoa.

Conforme o setor 
competente da prefeitura, 
agentes estarão posiciona-
dos em áreas estratégicas 
da avenida orientando os 
motoristas sobre a proibi-
ção. A ação se estenderá 
ate o dia 30 deste mês 
em veículos de comuni-
cação e com panfletagem 
no centro da cidade. A 
faixa exclusiva é restrita 

ao transporte coletivo - 
exceto nas conversões à 
direita permitidas apenas 
em três trechos: antes da 
entrada da Praça do Nor-
destino, com acesso pela 
rua 10 de Junho para a 
praça Eduardo Froes da 
Mota; nas proximidades 
do Arquivo Público para 
conversão na avenida 
Getúlio Vargas, e logo 
após o centro comercial 
Poli Moda, com opção 
de conversão na rua de 
Santana e, mais à frente, 
na rua Monsenhor Mário 
Pessoa.

Primeiro emprego contempla  4.370 jovens

Administração de Santa luz é elogiada pela população

Trabalho da Secretaria 
do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre), 
Alexandre Reis, alerta: 
“é importante os jovens 
terem cuidado na hora de 
efetuar o cadastro, que 
precisa ser mantido atua-
lizado, pois o número de 
contratações poderia ter 
sido bem maior, uma vez 
que foram realizados mais 
de cinco mil encaminha-
mentos”. .                              

Já no início do ano, a 
meta ficou perto de ser su-
perada e, agora, espera-se 
que o Primeiro Emprego 
ajude a transformar a vida 
de 11.478 jovens, o que 
representa o cumprimento 
de 127,5% do objetivo.  
O sucesso do Primeiro 

Emprego é uma soma de 
esforços de diversos ór-
gãos estaduais. 

As vagas são interme-
diadas pela Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Ren-
da e Esporte (Setre) e os 
convocados têm a carteira 
de trabalho assinada, com 
todos os direitos trabalhis-
tas garantidos, por meio 
de contratação efetuada 
via Serviço de Interme-
diação para o Trabalho 
(SineBahia).

“Nós localizamos o 
aluno ou ex-aluno, ve-
rificamos se o perfil é 
condizente com a vaga 
disponível e fazemos o 
encaminhamento para a 
contratação direto para as 
empresas ou via fundações 

que mantêm convênio 
com o Governo do Esta-
do”, detalha o superinten-
dente da Setre, Alexandre 
Reis.  O contrato é geren-
ciado e fiscalizado pela 
Secretaria da Adminis-
tração do Estado (Saeb), 
que também é responsável 
pelos pagamentos. 

Os acordos têm vi-
gência de 24 meses, no 
âmbito estadual, e as em-
presas privadas decidem 
pela manutenção ou não 
das contratações. Nos ór-
gãos estaduais - 54 contam 
com trabalhadores oriun-
dos do Primeiro Emprego 
-, o contemplado recebe 
salário mínimo, plano de 
saúde (Planserv) e vale 
transporte.

dia de fornecedores e cre-
dores. Quitéria Carneiro 
comemorou o pagamento do 
12º mês de salário antecipa-
do, para todos os servidores 
do município. Em julho, 
quando o município feste-
jou o aniversário da cidade, 
o funcionalismo também 
recebeu, com antecedência, 
parte do 13º salário. A outra 
metade foi disponibilizada 
no início do mês de de-
zembro. Com o pagamento 

em dia do funcionalismo, a 
prefeitura também contem-
pla a economia local, com 
aquecimento das vendas no 
comércio varejista.

“Alcançamos vários 
objetivos em 2017. Nossa 
gestão tem feito um traba-
lho de transformação nas 
diversas áreas e eu sei que 
o pagamento dos nossos 
compromissos é um desa-
fio, porém, com a forma 
que temos conduzido a 

máquina pública, estamos 
conseguindo honrar nos-
sos compromissos e fazer 
uma administração res-
ponsável. Hoje podemos 
comemorar os resultados 
desse trabalho”, ressalta a 
prefeita Quitéria Carneiro.
Assegura que os desafios 
do primeiro ano foram 
cumpridos e que o desejo é 
continuar realizando ainda 
mais neste ano. (Pedro 
Oliveira)

A prefeita Quitéria Carneiro

Estão abertas inscrições  
para  Festival de Teatro

nes Silveira o “Palhaço 
Biribinha”, grande in-
centivador do FENATI-
FS que,também foi ator, 
diretor e produtor, com a  
experiência  em mais de 
50 anos de  convívio com 
a família Silveira, tradi-
cional grupo circense do 
nordeste brasileiro.

O 11º FENATIFS 
tem apoio financeiro do 
Governo do Estado, atra-
vés do Fundo de Cultura, 
Secretaria da Fazenda e 
Secretaria de Cultura da 
Bahia, através do Edi-
tal Nº 25/2016 Eventos 
Culturais Calendarizado 
2017-2019 e tem como 
organizadora a Coope-
rativa de Teatro para a 
Infância e Juventude 
da Bahia - Cia. Cuca 
de Teatro e apoio ins-
titucional da Universi-
dade Estadual de Feira 
de Santana, via Centro 
Universitário de Cultura 
e Arte - CUCA.      
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Arquidiocese de Feira de Santana

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

Local:Capela da Imaculada Mãe de Deus-Irmãs Clarissas

Religião

Hoje, 26 de janeiro de 2018, estamos na terceira semana 
do Tempo Comum, no próximo domingo, é o quarto, estamos 
nos últimos dias do mês de janeiro. 

No próximo dia 02, comemoramos a Apresentação de 
Jesus no Templo. Realizada 40 dias após o seu nascimento, ela 
expressa sua total entrega a Deus. O gesto de Maria e José se 
repete a cada eucaristia. A Apresentação do Senhor, também 
conhecida como a “festa das luzes”, encerra as celebrações 
natalinas e abre o caminho rumo a Páscoa.

No último dia 16, foi uma data especial para o Momento 
de Vida:  décimo quarto ano de circulação no Jornal Folha 
do Norte, que comemorou 108 anos no ano passado. Pensar 
no Momento de Vida é algo que me leva a questionar e buscar 
informações. O que escrever para o leitor? As notícias são 
muitas. Nem tudo chega até nós. A Igreja Católica no mundo, 
no país e mais especificamente na nossa arquidiocese, é divul-
gada aqui no nosso espaço. E você, internauta, também nos 
acompanha no site ww.fecatolica.com.br, desde o ano de 2008 
e o Jornal Folha do Norte também pode ser acompanhado no 
site, desde 2012 e com sua página na internet. É bom poder 
estar perto de vocês! Quero levar sempre o melhor!

Nossa história, no último ano, foi relatada e deixou mar-
cas para muitos. Continuaremos começando com Hoje, que é 
o momento presente, com os comentários iniciais que falam 
da semana. A caminhada da C.J.C./TOA na arquidiocese de 
Feira de Santana também foi relatada. Não ficam de lado os 
Momentos, Momentos dos Santos, Momentos do Natal... e 
Parabéns pra você. 

No ano que passou o Jornal Folha do Norte e também 
para o Momento de Vida, foram publicadas 39 colunas, uma 
por mês impressa de março a dezembro, um caderno especial 
de aniversário e a demais no site.

Vamos relembrar momentos do Momento de Vida a cada 
mês do ano que passou:

Janeiro... Comemoramos os 13 anos da 
coluna, e durante duas semanas recordamos 
algumas notícias divulgadas durante cada 
mês do ano. Vale a pena recordar o que foi 
notícia. Nos Momentos especiais... Epifania 
do Senhor, Batismo do Senhor,  Dom Zanoni 
Demettino Castro celebra o dom da Vida, II 

Fevereiro... Tempo Comum, lembramos a Apresentação 
de Jesus no Templo. CJC/TOA retorna animação das Celebra-
ções Eucarísticas.  Destaque para matérias: Festas de Padroeiro,  

Março...Continuamos na 
Quaresma e Campanha da Fra-
ternidade/2017, Homenagem ao 
Dia da Mulher,  Centenário de 
Dom Silvério Albuquerque, 5ª 

Abril... Apresentação da Paixão e Morte de Cristo – Grupo 
Teatral Renascer e Início da Semana Santa – Programação do Do-
mingo de Ramos, Procissão do Encontro, Quinta-feira Santa – San-

Maio... Iniciado o Mês de Maria 
e festa na Paróquia de São José Ope-
rário, homenagem ao dia das mães, 
festa na paróquia Nossa Senhora de 
Fátima , comemoração no dia 11, de 
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, 
Ordenação Sacerdotal do Diácono 
Jonilson Damasceno, Dom Silvério 

Junho....  Festa da Santíssima Trindade. 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, 

Julho... Chegou o mês de comemorar 
a festa de Senhora Santana a padroeira da 
nossa Arquidiocese. Aconteceu o Bando 
Anunciador da Festa de Santana , promovi-
do Centro Universitário de Cultura e Arte- 
CUCA. Vestibular da Faculdade Católica 

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; 
FEVA- Festival Evangeliza Feira , comemoração do dia dos pais, 

Setembro... Mês 
dedicado à Bíblia, cele-
bramos a Natividade de 
Nossa Senhora, 108 anos 
do Jornal Folha do Norte, 
Momento de Vida, nesta 

Outubro... Mês Missionário e do Rosário, celebramos na 
paróquia São Francisco de Assis e em muitas comunidades a 
festa deste grande santo. Falamos da Semana Nacional da Vida. 

Novembro... Celebramos a festa de Todos 
os Santos, na paróquia do mesmo nome e muitas 
pessoas visitaram os cemitérios no Dia de Finados.
Celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças; a 
paróquia Cristo Redentor, em festa celebrando o 
Cristo Rei e, no final do mês, o novenário e festa 
de Nossa Senhora das Graças, na Cidade Nova. 

Dezembro... Foi realizado o  XXVI Aprofundamento do TOA - 
Treinamento de Oração e Ação, promovido pela C.J.C.- Comunidade 
de Jovens Cristãos de Santana, na comunidade São Bento de Inhatá, 
na cidade de Amélia Rodrigues, sendo o quinto itinerante, os primeiros 
foram em Serra Preta e nas comunidades da Terra Dura, Limoeiro; 
distrito de Humildes e  Catana Velha , na cidade de Água Fria. Pe. 
Arnaldo-  30 dias de saudades.  Festa de Nossa Senhora da Conceição. 
Comemoramos o Natal, a festa da Vida. No dia 15, circulamos com  
edição impressa falando do Natal que nos recordou o presépio, os 
símbolos usados nesta época, entre outros e na oportunidade agradeci a 
todos que fizeram parte da minha caminhada, no ano que se findou, foi 
um ano difícil para todos nós e com certeza é a Esperança do nascimento 
de Jesus Cristo que nos torna melhores e firmes na Fé. Divulgamos os 
Momentos do Natal:  5º Natal Encantado,   a peça A Estrela do Menino 
Rei, pela Cia de Teatro do CUCA. O Natal em família e a campanha para 
evangelização foram destaque. Celebramos , o Dia Mundial de Combate 
a  Aids e as Irmãs Clarissas Contemplativas completam o seu  nono  ano 
na nossa arquidiocese. Destaque : Dom Zanoni Demettino Castro – 10 
anos de Ordenação Episcopal,  realiza transferências e nomeações na 
Arquidiocese de Feira de Santana   e completa 31 anos de Sacerdócio. 
A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em nossa cidade, além de 
muitas outras paróquias e comunidades da nossa arquidiocese,  celebram 
sua padroeira; também a festa de Santa Bárbara... Assim seguimos para 
o décimo quarto ano do nosso espaço.

Santíssima Trindade os ilumine e Nossa Senhora do Bom Con-
selho me oriente.

A comemoração é nossa, pois, você leitor, que me encontra na 
igreja, na rua e em outros ambientes, falando do espaço, opinando e 
utilizando nossas notícias para diversos fins também faz parte desta 
história. Muitos enviam notícias e querem vê-las divulgadas. O espaço 
continua sendo de todos nós. O sonho se tornou realidade! Relembro, 
graças ao convite do amigo, incentivador e editor-chefe Zadir Porto, que 
a cada dia me ensina, dando sua opinião e sugerindo mudanças para que 
o espaço melhore. Agradeço a Lia Santos pela paciência e colaboração 
mensal, sugestões sempre frequentes para que possamos levar o melhor 
para você, além do contato com Gilberto Navarro, Carlos Melo, Licia 
Silva e Reginaldo Pereira. Também ao parceiro e incentivador Robson 
Miranda, do site Fé Católica, pelo apoio e amizade.

Não poderia deixar de lembrar de outro incentivador que é o 
arcebispo emérito dom Itamar Vian, que acompanha semanalmente 
o Momento de Vida e sempre emite sua opinião para melhorias e do 
nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro . Não poderia deixar 
de agradecer a minha mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos pelo 
apoio e aos amigos leitores que continuam prestigiando este espaço 
que é de todos vocês.

Que a Santíssima Trindade me ilumine e a Família de Nazaré 
continue me protegendo.

“Há um tempo para cada coisa, 
debaixo do céu e da terra” Eclesiastes 3,1.

Seminário de Liturgia da CNBB NE 3, Festas de São Gonçalo, 
CJC/TOA animou a Festa do Senhor do Bomfim, na comuni-
dade da Terra Dura. Possse e Apresentação dos Presbíteros na 
Arquidiocese de Feira de Santana. 

Festas de Nossa Senhora de Lourdes e 
Nossa Senhora dos Humildes. Início da 
Quaresma e da Campanha da Fraterni-
dade/2017 e Momento dos Santos.

Caminhada do Perdão, Retiro Popular, Festa de São José, Ho-
menagem ao Papa Francisco – 4º ano de Pontifícado, Irmãs Sa-
cramentinas - Jubileus de Vida Consagrada, Irmãs do Cenáculo 
da Caridade – Nova Missão e Vigília penitencial – 24 Horas para 
o Senhor e celebramos a Anunciação do anjo à Virgem Maria.

tos Óleos, Lava-pés, Fogareú e Vigília , Sexta-feira 
da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. 
Foi comemorada a festa de Jesus Misericordioso, 
instituída pelo saudoso papa João Paulo II. A   C.J.C. 
de Santana – completou 39 anos. Lançamos a cam-
panha “Momento de Vida lhe dá Vida nesta Páscoa”.

quatro anos de saudades, Ano Nacional Mariano na Arquidiocese 
de Feira de Santana, Mês Mariano, Dom Itamar Vian lança o 
livro: Maria – Quem é essa mulher? , Centenário das Aparições 
de Nossa Senhora de Fátima, Simpósio de Mariologia, Show 
de Eliana Ribeiro, Dom Manoel Delson novo Arcebispo da 
Paraíba, 21º Vem Louvar, festas de Santa Rita de Cássia, da 
Ascensão do Senhor, Pentecostes e  Coroação de Nossa Senhora 
no Dispensário Santana.

Capuchinhos;  Sagrado Coração de Jesus 
e Imaculado Coração de Maria e  Dia do 
Papa. Lançamento da campanha “Mo-
mento de Vida lhe dá Vida neste Inverno”.

de Feira de Santana, Festa de Nossa Senhora do Carmo, em 
diversas comunidades.  Celebramos o dia do Amigo. Aconteceu 
o novenário e festa da padroeira Senhora Santana culminando 
com a procissão; o site Fé Católica completou dezs anos de 
evangelização e juntamente com o nosso espaço Momento de 
Vida foram homenageados no novenário. 

Dom Itamar Vian lançará 30º livro, II Simpósio 
da Pastoral Familiar, Semana Nacional da Fa-
mília, o aniversário de dom Itamar Vian, Festa 
de São João Batista e Centro Social Monsenhor 
Jessé Torres – 7 anos de fundação. 

edição, mais uma vez será um caderno de religião, no Ano 
Nacional Mariano, instituído pelo Papa Francisco e vivenciado 
os trezentos anos do encontro da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. Na capa, as imagens da padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, que completou 
100 anos das aparições, em Portugal.Também no caderno um 
artigo do arcebispo emérito Dom Itamar Vian, Natividade de 
Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
a Faculdade Arquidiocesana de Feira de Santana, Dom Itamar 
homenageado na 10ª Feira do livro, História de Vida : Viver é 
uma escolha...Profa. Enedite Braz, Site Fé Católica – 10 anos, 
C.J.C. – Rumo aos 40 anos e 36º TOA. Falamos das festas do 
Senhor do Bonfim – Cruzeiro  e Senhor dos Passos. A comemo-
ração dos anjos Gabriel, Miguel e Rafael. 

A paróquia Nossa Senhora Aparecida e outras 
comunidades celebram a padroeira do Brasil.  
Festas de São João Paulo II e Todos os Santos 
. Destaque para as matérias: Campanha Mis-
sionária e Semana Missionária e 2 º Retiro 
das Santas Missões na Arquidiocese e   Dia 
Nacional da Juventude - DNJ 2017.

Lançamento da Campanha Momento de Vida lhe dá vida neste 
Natal  e  Dom Zanoni Demettino Castro – 10 Anos de Ordenação 
Episcopal, Summer 360°, Irmã Rosa recebe Título de Cidadã 
Feirense e Irmã Ielma celebra Bodas de Prata.
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Feirense que venceu o Hackathon 
Salvador organiza evento local

O feirense Jonata 
Weber, um dos inte-
grantes da Ragatanga, 
equipe vencedora do 
Hackathon na Cam-
pus Party realizada em 
Salvador em 2017 na 
categoria Mobilidade 
Urbana, será um dos 
organizadores do even-
to em Feira de Santa-
na, uma realização da 
Prefeitura Municipal 
através da Fundação 
Egberto Costa.

O Hackathon lo-
cal acontece nesta sex-
ta (26) e sábado, nas 
dependências do Sesi, 
localizado no Alto do 
Cruzeiro, tendo como 
foco soluções em tecno-
logia para a área de Se-
gurança Pública. É uma 
maratona de 48 horas 
entre programadores e 
produtores de softwares 
que, em grupo, buscam 
as melhores soluções 
para determinadas pro-
blemáticas.

Às vésperas  do 

esperado encontro de 
tecnologia, Weber par-
ticipou, esta semana, 
de uma reunião no 
gabinete do prefeito 
em exercício, Colbert 
Martins Filho, em que 
participaram também o 
secretário de Turismo, 
Trabalho e Desenvol-
vimento Econômico, 
Antonio Carlos Borges 
Júnior; o secretário de 
Prevenção a Violência, 
Pablo Roberto; o repre-
sentante da Fundação 
Egberto Costa, Basílio 
Fernandez; e represen-
tantes da Polícia Militar. 
O objetivo foi discutir 
os detalhes logísticos do 
encontro.

De acordo com a or-
ganização, o Hackathon 
Feira de Santana terá 63 
participantes inscritos. 
O contingente é dividi-
do em 14 equipes, sendo 
10 com cinco membros; 
2 com 4; uma com três 
integrantes e um outro 
com apenas dois.

A solução apre-
sentada pelo grupo do 
qual fez parte o feiren-
se Jonata Weber (na 
foto), no Hackathon 
Salvador, para vencer 
a competição, foi um 
aplicativo que permite 
ao passageiro, saber o 
itinerário dos ônibus 
de uma maneira dife-
rente. “Ao invés de ter 
um GPS em cada veí-
culo, nós criamos uma 
aplicativo que permite 
ao próprio passageiro 
compartilhar a sua lo-
calização”, diz ele.

Do outro lado, 
acrescenta, alguém 
que estivesse esperan-
do um ônibus saberia 
quanto tempo o ônibus 
demoraria para chegar 
até o ponto. Mas, se-

Aplicativo sobre itinerário dos 
ônibus, a ideia premiada na capital

gundo ele, o que o garan-
tiu o prêmio foi um outro 
diferencial. “Nós tam-
bém desenvolvemos uma 

plataforma. Um painel 
que permite ao governo 
saber, por exemplo, qual 
o fluxo de deslocamento 

de pessoas dentro da 
cidade”.

Ele explica a prati-
cidade, com um exem-
plo: “Quantas pessoas 
passam pela Getúlio 
Vargas em um determi-
nado intervalo de tem-
po? É possível saber 
através desse compar-
tilhamento de localiza-
ção. Isso é interessante 
pra eles por que pode 
ajudar no planejamento 
e tomadas de decisões 
de logística urbana”.

Jonata ganhou in-
gressos para a Campus 
Party 2018 como prê-
mio por ter vencido a 
Hackathon em 2017 e 
segue para São Paulo 
na semana que vem, 
juntamente com sua 
equipe.
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FPI avalia proposta de fiscalização a trio elétrico 
antes de entrar no circuito, na Micareta 2018

Os trios elétricos de-
vem ser submetidos a uma 
fiscalização antes de en-
trar na avenida, durante a 
Micareta 2018, que acon-
tece em Feira de Santana 
no período de 18 a 21 de 
abril. A proposta foi apre-
sentada em reunião da 
Fiscalização Preventiva 
Integrada (FPI), pelo re-
presentante, no órgão, da 
3ª Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran), 
José Bezerra. O encontro, 
realizado na terça-feira, 
23, foi o primeiro da FPI 
visando a festa popular 
deste ano.

Convocada pelo se-
cretário de Cultura, Espor-
te e Lazer do município, 
Edson Borges, a reunião 
realizada no auditório 
da Secretaria Municipal 
de Saúde contou com as 
presenças de dirigentes da 
Superintendência Muni-
cipal de Transito (SMT), 
Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito 
(SMTT), Secretaria de 
Saúde, Desenvolvimento 
Social, de Desenvolvi-

mento Urbano, Adminis-
tração, Serviços Públicos, 
Meio Ambiente, Bom-
beiros, SAMU, Departa-
mento de Polícia Técnica, 
Polícia Militar, Coelba e 
Defesa Civil e Secretaria 
de Comunicação Social.

O representante da 
Ciretran justificou a ne-
cessidade de uma fisca-
lização momentos antes 
dos trios elétricos aden-

trarem o circuito Maneca 
Ferreira - mesmo havendo 
rigorosa vistoria desses 
veículos, por equipes es-
pecializadas, dias antes 
da festa, para que possam 
ser liberados ao evento: 
“É devido a defeitos ob-
servados com alguns trios 
no ano passado, durante o 
trajeto”.

José Bezerra também 
considera importante, e 

Foliões e pessoas que trabalham 
na festa são alvo da segurança
O secretário de 

Cultura, Esporte e La-
zer, Edson Borges, ana-
lisa que o encontro foi 
positivo, tendo como 
base a quantidade de 
informações levanta-
das pelos presentes. “A 

nossa maior preocupação 
é com a segurança dos 
foliões e das pessoas que 
trabalham durante a Mi-
careta”.

Segundo o secretário, 
à medida que o início da 
festa se aproxima, outras 

reuniões acontecerão. 
No ano passado foram 
realizadas três. “Dúvi-
das e soluções para os 
problemas que aparece-
rão durante este proces-
so serão esclarecidas 
nestes encontros”.

fez nova sugestão neste 
primeiro encontro da FPI 
em 2018, que aconteça 
uma “fiscalização de pis-
ta”, que previne a ingestão 
de bebidas alcóolicas por 
motoristas, durante o tra-
jeto. As propostas devem 
ser avaliadas pela cúpula 
da Fiscalização Integrada.

A FPI é uma ação de 
cunho institucional e fis-
calizatório, desenvolvida 
em conjunto com diversos 
órgãos para executar uma 
fiscalização específica em 
um segmento do mercado, 
uma atividade econômica 
ou em alguma outra área 
de interesse da sociedade.
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Depois dos suces-
sos homenageando 
a Zé Rico (da dupla 
com Milionário) e a 
Senhora Aparecida, 
em trabalhos marcan-
tes, lançados no ano 
passado, o cantor  e 
compositor Léo Ri-
beiro, prepara-se para 
apresentar ao publi-
co, ainda no primeiro 
trimestre deste ano, 
dois novos álbuns e 
com obras mais uma 
vez com perspecti-
va de alcançar pleno 
sucesso, até mesmo 
pelos temas focaliza-
dos:  Caminhoneiros 
e Ciganos. “Serão dois 
álbuns diferentes, com 
outras composições 

LEO RIBEIRO HOMENAGEARÁ CAMINHONEIROS E CIGANOS

nossas e, tendo em pri-
meiro plano os temas 
centrais: caminhoneiros 

e ciganos” explica Léo.
A idéia inicial  do 

cantor  é lançar os dois 

álbuns no mês de março, 
depois do Carnaval e para 
isso ele já  se movimenta 
no estúdio com músicos 
que irão desenvolver as 
trilhas sonoras. Como 
nos trabalhos anteriores 
Leo formará dupla com 
Pyrany, seu companhei-
ro de vários anos e com 
o qual vem produzindo 
musicas de qualidade ob-
tendo êxito no seu traba-
lho de cantor-compositor. 
Devoto de Senhora Apa-
recida, como milhões de 
brasileiros, Leo lançou, 
durante a Expofeira no 
ano passado, o seu sexto 
CD e o primeiro DVD, 
com belíssimas compo-
sições e dentre elas ”Se-
nhora Aparecida“ uma das 

mais importantes, talvez 
a mais valiosa por ele  
produzida.

Autor de mais de 100 
letras, incluindo sucessos 
como Exemplo de Vida e 
Sonhei com Zé Rico, em 
homenagem ao “gogo de 
ouro”, o artista, paulista de 
Maritinópolis forma dupla 
com Pyrany há 20 anos 
com muitos sucessos prin-
cipalmente em São Paulo, 
onde já fez programas de 
TV, Paraná, Santa Catari-
na, Goiás, Mato Grosso 
e outros estados, onde a 
musica sertaneja de raiz é 
predominante.

Em cada novo álbum 
Leo Ribeiro, que é in-
dustrial - proprietário da 
Phytonordeste -, renova 

o repertório graças ao 
seu indiscutível talento, 
o que cria um clima de 
expectativa em torno 
dos novos lançamentos. 
No ano passado Senhora 
Aparecida, Exemplo de 
Vida,  Sonhei com Zé 
Rico, Estou Apaixona-
do, Se os corações se di-
vidissem em Dois, Ama-
nhecer no Cabaré, Já faz 
mais de uma Semana e  
O Teu Perfume, foram 
trabalhos muito  bem 
executados  em rádios 
AM e FM. “Faço musica 
como o povo gosta, e 
assim há a retribuição 
do publico” assinala o 
artista que está na Bahia 
há 20 anos, 15 deles em 
Feira de Santana.

Foto &

Colbert 
O vice-prefeito Colbert Martins da Silva assumiu, emocionado, o cargo de prefeito 

de Feira de Santana no sábado (dia 20) lembrado o tempo do saudoso Colbert Martins 
da Silva - seu pai -, e quase vai às lagrimas, mas há quem diga que parte da emoção 
foi o “presente de grego” do titular agora nos Estados Unidos: o aumento da tarifa dos 
transportes urbanos. Não acreditamos porque ele nada tem a ver com isso, mas que é 
um assunto indigesto para o prefeito não resta duvida. Colbert Filho disse que seguirá 
rigorosamente o que está sendo feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, inclusive  
não pretende mudar nome de ruas, como foi feito por outro vice que “mandou ver” tendo 
a caneta na mão! Em Tempo. Alguns amigos de Colbert esperam que pelos menos ele 
mude alguns secretários que estão eternizados e quase mumificados na pirâmide mu-
nicipal. Isso, infelizmente, ele não pode fazer, está bem claro. Para  tristeza de Liomar 
Ferreira, Fanael Ribeiro e Claudio Brandão, além de outros menos notáveis!

Em tempo: Colbert participou  da inauguração das novas instalações do Fórum João 
Mendes em  São  Gonçalo com a presença  do governador  Rui Costa , na oportunidade 
durante  os  discursos o prefeito  Carlos Germano (São Gonçalo) e o Presidente  da 
Assembléia Legislativa Angelo  Coronel  fizeram convite  para Colbert  se incorporar  à 
Caravana  da Correria e  para  fecha o assedio  ele  foi cercado  pelo deputado Angelo 
Almeida e o diretor  do Cis José da Paz  ambos  da Correria .  

Radio Sociedade
            Parabenizamos a Radio Sociedade de Feira de Santana que já está 

operando desde segunda-feira na faixa FM, embora em fase experimental, com 
som de alta qualidade. A Sociedade que em setembro completará 70 de funda-

da, mostra que continua a Pioneira. Foi 
assim em 1948 e agora volta a comprovar 
essa liderança sob a liderança dos Frades 
Capuchinhos. Em Freqüência Modulada 
a Sociedade News deve ser sintonizada 
em 102.1. Quem deve estar satisfeito é o 
jornalista Joilton Freitas que chegou bem 
na frente com seu Rotativo News.

Rui  Costa 
Depois de participar do Seminário  de Mobilidade Urbana em São Paulo, na se-

gunda-feira o governador Rui Costa  deslocou-se  no  dia imediato para a cidade de São 
Gonçalo dos Campos onde participou da inauguração das novas instalações do Fórum 
João Mendes, ao lado da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora 
Maria do Socorro Barreto Santiago. O novo fórum consta de uma  área de 500 metros 
quadrados  com salão de júri, na parte térrea e mais dois pavimentos. Rui Costa con-
tinua em constante movimentação  pelo estado, contemplando municípios com obras 
importantes e necessárias.

José da Paz Angelo Almeida e Colbert MartinsJacaré  
Varias entidades se mobilizaram em defesa 

do jacaré da Lagoa  da Lagoa Grande, que foi 
hostilizado por uns e vitima de brincadeira de 
outros moradores das proximidades da lagoa 
na zona leste da cidade. O animal quase foi 
sacrificado e a repercussão em torno do fato foi 
enorme e muitas autoridades falaram e falaram, 
aproveitando a proximidade do momento polí-
tico, só que nada de prático foi feito até agora 
para impedir que o fato se repita e o jacaré saia 
novamente das águas da lagoa para tomar banho 
de sol nas areias dos arredores. Pelo menos uma 
mureta deveria ser construída para separar os 
animais da Lagoa Grande de outros.

Reginaldo PereiraGrafia
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Coluna do Rádio
Cidade

Está no sangue e a arte apenas se 
incube de exteriorizar o sentimento do 
artista que é a sua forma de expressão, 
de comunicação. Assim, Edivasco Car-
neiro revela sua identidade, sua extrema 
ligação com o regionalismo, com as suas 
origens. “Quero Tu”, primeiro cd do 
artista feirense transita pelos sons que 
ocupam o espaço/tempo do homem nor-
destino a partir de sua infância - imagens 
que jamais se apagam.

Um trabalho precioso que busca 
fixar no momento atual  o contemporâ-
neo, como também o pretérito, de forma 
simples, com sonoridades criadas pelo 
artista, autor de todas as 10 faixas do 
disco. Conhecido profissional da área 
securitária, ele surpreende aos que não 

 Jorgeley Melo é um ar-
tista de grande capacidade, 
- altamente criativo -, que 
não se prende ao usual, ao 
corriqueiro. Seus trabalhos 
versam do popular para o 
quase clássico, na maneira de 
trabalhar os instrumentos em 
seu estúdio, o que lhe permite 
dimensionar cada etapa da sua 
obra com a sua rica imagina-
ção. No mais novo trabalho, o 
cd duplo, Concerto Para Ninar 
as Guerras, ele busca o cântico 
de paz tão necessária, a um 
mundo conflagrado por guerras 
e violências.

São nove expressivas fai-
xas, sete de sua autoria: A 
Lua, Opus Final, Ritual de 
La Semilia, Delírio do Exí-
lio e A Sagrada Oração de 
Jesus. Completam o disco: 
Arrumação, de Elomar Melo e 
Canção da América de Milton 

Bela voz, timbre e grave 
e melódico, o conhecido ad-
vogado Milton Brito, deixou 
as serestas em Feira de San-
tana, no início dos anos 60, 
para fazer sucesso no Rio de 
Janeiro, onde apresentou pro-
grama em um canal de tele-
visão,  cantou em renomadas 
casas noturnas e gravou dois 
discos. Foi contemporâneo 
no início de carreira do rei 
Roberto Carlos e de Altemar 
Dutra, que era uma espécie de 
“segundo” do feirense, já que 
Milton Brito, tinha maior vo-
lume de voz e expressividade.

O envolvimento na po-
lítica, os estudos no curso de 
Direito, a intensa atividade 
cultural e a carreira militar 
fizeram com que Brito se 
afastasse da musica, só retor-
nando muito tempo depois no 
seu regresso a Feira de Santa-
na, onde já gravou vários Cds.  
Todavia a marcante presença 
do cantor no Rio de Janeiro 
pode ser constatada em edi-
ções de jornais e revistas da 
época, dentre elas a Revista 
do Radio, especializada no 
assunto onde há cerca de 
duas dezenas de enfoques 
sobre ele.

Logo no começo de sua 
carreira no Rio de Janeiro ,na 

No programa De Olho na Cidade, na 
Radio Sociedade, das 16 às 18 horas, um 
trabalho informativo de qualidade com des-
taque para a atuação de Valdeir Uchoa, jovem 
valor que mostra um crescimento a toda 
prova, dominando bem os assuntos que são 
colocados em pauta pela equipe. Comentários 
equilibrados, sem tendência política ou de 
qualquer outro interesse que não seja mostrar 
os fatos de forma esclarecedora como deve 
ser. Alias a equipe, como um todo, mantém 
a  correta linha de trabalho de Jorge Bianchi 
e Valdeir Uchoa.

Samba e Pagode e Nos Embalos da Jovem Guarda, no sábado e 
domingo à tarde, na Radio Povo, são imperdíveis para aos apreciadores 
desses gêneros. Dois programas de qualidade que a Povo exibe atenden-
do a demanda existente de musica de qualidade no rádio atual, já que 
os ídolos de hoje  - dos gêneros predominantes:  sertanejo e arrocha -, 
entraram em uma  mesmice  que parece não ter fim. Melhor ficar com 
Samba e Pagode e Nos Embalos da  Jovem Guarda!

 Marcelo Fernan-
des de volta ao progra-
ma  Linha Dieta com o 
Povo que tem a  apre-
sentação de Fernando 
Moreira, das 12 às 13 
horas, na Rádio Socie-
dade. Boas entrevistas, 
voz bonita, ele reocupa 
seu espaço para a satis-
fação do ouvinte.

O versátil Emanuel 
Brito está de volta aos 
microfones e mais uma 
vez na Radio Povo, onde 
sempre se deu muito bem 
integrando a equipe de 
Roberto Pazzi . Alem de 
apresentar o Amanhecer 
no Sertão, tradicional 

Bom Dia Bahia, 
programa noticioso 
capitaneado por Gi-
micrey Araújo, aos 
domingos na Radio 
Povo, a partir das 8 
horas, apresenta um 
bom conteúdo infor-
mativo sobre os mu-
nicípios da região. 
Com Gimicrey uma 
forte equipe de repór-
teres, com destaque 
para Sued Cordeiro. e 
Gilson Ferreira (foto) 

EDVASCO - QUALIDADE NA MUSICA DE RAIZ

O UNIVERSO MUSICAL DE JORGELEY

MILTON BRITO FEZ SUCESSO NO RIO DE JANEIRO

conhecem o seu veio musical, que vem da época colegial, revela. Violonista, tecladista, 
ritmista, dentre outras coisas ele cria um universo musical bem translúcido na proposta 
telúrica do seu imaginário.

Um trabalho para ser ouvido longe da barulheira do dia-a-dia para saborear “Comendo 
Caranguejo”, “A Palha da Casca”, “Pinga do Compadre”, “Menina  não Vá Embora”, 
“Esse Forró Não Pode Parar”, o  buliçoso “Quero Tu”, que dá nome ao disco e na verdade 
todas as 10 faixas. Ouvir o trabalho de Edivasco e sentir a pulsação de Senhor Brasil, 
programa de Rolando Boldrin na televisão. Na ficha técnica do cd gravado nos estúdios 
de Paulo Bindá e reproduzido por Wescley Ferreira na Audio Mídia, Edivasco Carneiro 
(violão, viola, triangulo e pandeiro), Neném do Acordeon (sanfona), Luana Reis (za-
bumba) Luana, Edir Carneiro e Igor Carneiro (beckings),Edir Carneiro e Dade (violão).

Nascimento. No outro cd que 
compõe o álbum, um trabalho 
mais popular   Jorgeley Melo, 
interpreta hits de décadas pas-
sadas, dando-lhes arranjos 
próprios que valorizam ainda 
mais o produto original. 

Estão nesse disco 10 fai-
xas bem conhecidas do publico 

geral, até mesmo pela maneira 
como ele formou o repertório 
bastante eclético que envol-
ve Belchior, Luiz Gonzaga, 
Bee Ges, Rita Lee, Paulo 
Diniz, Mutantes e outros. O 
interessante nessa verdadeira 
“salada musical” é o resulta-
do harmonioso e agradável. 
Destaca-se “Concerto Asa 
Branca com o Hino Nacional” 
uma fusão inédita e interes-
sante. Na parte romântica há o 
consagrado sucesso da época 
da Jovem Guarda “Coisinha 
Estúpida”. Na verdade, o tra-
balho de Jorgeley Melo é para 
se ouvido, porque comentá-lo 
jamais irá transmitir o que ele 
contém. Em tempo: vale dizer 
que Jorgeley é musico - toca 
vários instrumentos -, alem de 
fabricá-los, é cantor, arranjador 
e tem estúdio próprio, onde 
produz todo o seu trabalho.

coluna O Disco É Noticia, 
ao lado de notas relatando 
a  viagem de Ângela Maria 
para Portugal, a presença de 
Cauby Peixoto,em Lisboa, 
onde interrompeu o trânsito 
e de outros artistas famosos, 
alem de informar que a RCA 
Vitor estava encerrando a 
gravação de discos 78 ro-
tações para trabalhar com 
compacto (simples e duplo), 
uma novidade no mercado 
fonográfico, há uma foto do 
jovem artista com o texto “A 
gravadora  Pawal está reve-
lando um novo cantor, Milton 
Brito, que poderá fazer boa 
carreira”.

A previsão se concre-
tizou e vale à pena destacar 
alguns registros de órgãos de 
imprensa do Rio de Janeiro na 

época. “Milton Brito, cantor 
e violonista que por muito 
tempo atuou no extinto Bar 
Michel, será a nova atração 
do Restaurante Cabana. (Di-
ário Carioca -30.10.1965). 
Na edição de 1º de outubro 
de 1965 o jornal Luta Demo-
crática em nota ampla, fala 
da estréia de Milton Brito no 
Restaurante Cabana, dia 1º 
de novembro transferindo-
-se do Rand Point “Milton 
Brito é um ótimo seresteiro e 
com seu violão acompanhará 
também Purita em canções 
espanholas”, (Purita era uma 
bela cantora espanhola).

O Correio da Manhã, 
de janeiro de 1964, fala da 
presença de Brito na televisão 
onde ele liderava o progra-
ma “Clube das Garotas”, na 
TV Continental, cercado de 
enorme fã clube e coberto 
de sucesso. Muitas outras 
matérias abordam a carreira 
do  advogado Milton Brito, na 
época muito jovem e voltado 
para a música. O advogado 
Milton Brito continua desen-
volvendo ampla atividade 
intelectual, como compositor, 
escritor, poeta, contista, den-
tre outras atividades, alem 
de membro da Academia 
Feirense de Letras.

A Radio Povo refor-
çou a equipe do programa 
Primeira Pagina - jorna-
lismo das 6 às 8 horas 
-, com  a presença de 
Wilson Passos, que atua 
na apresentação ao lado 
do titular Itajay Pedra 
Branca, já que o versátil 
Framario Mendes  passou 
para o Diário da Feira, ao 
lado de Juarez Fernandes, 
no horário das 17h30min, 
mas antes, a partir das 
14  Framario apresenta 
com  Itajay o Encontro 
da Tarde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE  DA DIRETORIA  EXECUTIVA, 
RENATO BISPO ROMÃO, NO USO DE SUAS ATRI-
BUIÇÕES ESTATUTÁRIAS CONVOCA OS ASSOCIA-
DOS EM DIAS COM SUAS RESPONSABILIDADES 
JUNTO A  UNIÃO BAIANA DE CEGOS – UBC, PARA 
PARTICIPAREM DA ELEIÇÃO QUE DEFINIRÁ A DI-
RETORIA EXECUTIVA E O CONSELHO FISCAL NO 
BIENIO DE MARÇO DE 2018 ATE MARÇO DE 2020. 
O PROCESSO  ELEITORAL  OCORRERA NO DIA 25 
DE MARÇO, DAS 9;00 HS ÀS 17;00 HS  NA SEDE 
PROVISORIA DA UBC, NA RUA  ALCIDES FADIGAS, 
82 QUEIMADINHA – FEIRA DE SANTANA

FEIRA DE SANTANA 22 DE JANEIRO DE 2018

RENATO BISPO ROMÃO
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

programa matutino, das 5 às 6 horas, Brito está na 
equipe de jornalismo do Primeira Pagina, encabeçada 
pela dupla Itajay Pedra Branca &  Wilson Passos.
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Social

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

Dupla comemoração
   Maria Aparecida e Ivan Kruschewsky receberão 

convidados, no dia 3 de fevereiro, às 19 horas, no Condomínio 
Residencial Gran Ville,  para assistir e comemorar junto com 
eles a renovação dos votos do casamento, ao completarem 
suas Bodas de Ouro e, na oportunidade brindar e agradecer 
a Deus também o dom da vida, os 75 anos de Ivan.

Férias no Boulevard Feira - II
Em clima de férias o Boulevard Feira promove, até o dia 

31, a 3ª edição do Diver Kids, projeto lúdico voltado ao público 
infantil. Na programação estão contação de histórias e momentos 
musicais para crianças. O acesso e as atividades são gratuitas e 
sempre as 18 hosas, na entrada E2 do shopping 

Hoje, quem marca presença é ‘Maria, Escombone e o Violão 
Encantado’, projeto de iniciação musical voltado para crianças. A 
iniciativa mescla teatro e música em apresentações que passeiam 
por artistas como Chico Buarque, Toquinho, Vinícius de Moraes 
e Arnaldo Antunes, além de ensinar elementos básicos da teoria 
musical - escalas, acordes, ritmos e compassos. O projeto é assi-
nado pelo músico Cid Fiuza e pela atriz e cantora Lorena Porto.

Na segunda-feira (29), o público poderá participar da mu-
sicalização infantil, que será conduzida por Carolina dos Santos 
Lopes do Grupo Cabriola. A proposta é influenciar na educação 
musical e cultural das crianças com diversos tipos de instrumen-
tos e ludicidade, alegrando não só o coração das crianças, mas 
também dos adultos que assistem as apresentações. O reportório 
tem a influência de Gilberto Gil, Chico Buarque, Adriana Calca-
nhotto, Mundo Bita, Palavra Cantada e outros, além de canções 
autorais, perpassando pelo samba, reggae, pagode, rock e mpb.

Na quarta-feira (31), será a vez da Contação da História, 
realizada pela atriz e contadora Neide Koca. Em um ambiente 
agradável e acolhedor, os contadores unirão músicas às histórias 
da literatura infanto-juvenil que são adaptadas com a finalidade 
de aguçar a fantasia e o imaginário dos pequenos. 

Férias no Boulevard Feira - I
Outro programa para a criançada se divertir e gastar a energia 

no Boulevard Feira, é o Space Ball, uma piscina gigante com 
mais de 300 mil bolinhas. Com uma área de aproximadamente 
200m², o cenário é um verdadeiro parque de diversões inspirado 
numa galáxia, com escorregadores, tobogãs, túneis e até mesmo 
uma torre central que simula uma nave espacial.

A atração é voltada para as crianças, mas os adultos também 
podem entrar na brincadeira. “A proposta é promover momen-
tos de lazer, entretenimento e diversão entre crianças e adultos, 
com atividades que unem a família no empreendimento”, conta 
Nadinne Matos, Gerente de Marketing do Shopping.

O Space Ball fica no Boulevard até o dia 18 de fevereiro 
e seguirá o mesmo horário de funcionamento do Shopping. A 
entrada custa R$ 20,00 por 15 minutos, e R$ 1,00 por minuto 
adicional. Crianças até três anos não pagam, porém só poderão 
entrar acompanhas de um responsável pagante.

Prefeito de 
Salvador 
Antonio 

Carlos Peixoto 
de Magalhães 

Neto, o
aniversariante 

de hoje.

FENATIFS – Inscrições Abertas
As inscrições para a 11ª edição do Festival Nacional de Te-

atro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS), que tem sua data 
marcada entre os dias 1º a 12 de outubro de 2018, ficam abertas 
até o dia 15 de março de 2018 para que grupos de todo o Brasil 
possam se inscrever. O  FENATIFS tem o intuito de valorizar, 
movimentar, debater e desenvolver o teatro para a infância e 
juventude, consolidando a Bahia como polo fomentador do 
teatro infantil brasileiro e para tanto busca, também propostas 
diferenciadas para o grande público, assim como propostas dire-
cionadas a poucas pessoas que possam ter contato com a arte de 
forma inusitada. Será concedido a todos os grupos participantes 
o Troféu Biribinha, uma homenagem a Teófanes Silveira, grande 
incentivador do FENATIFS que, como Palhaço Biribinha, ator, 
diretor e produtor, reúne, em experiência, mais de 50 anos de vida 
artística adquirida em herança dos Silveira, família tradicional 
de circo do nordeste brasileiro.

O 11º FENATIFS tem apoio financeiro do Governo do 
Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e 
Secretaria de Cultura da Bahia, tem como organizadora a Coo-
perativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia - Cia. 
Cuca de Teatro e apoio institucional da Universidade Estadual 
de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura 
e Arte - CUCA.

Os Editais e fichas para inscrição nas Mostras do 11º Fenatifs 
estão disponíveis no site www.ciacucadeteatro.com.br.

Foto: divulgação

Abdias 
Medeiros 
e Suelly 

Pinto 
Teixeira 

de Moraes. 
Ela troca 

de idade na 
terça-feira 

(30).
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Por unanimidade foi  
aprovado na Assembleia 
Legislativa do Estado da 
Bahia, o projeto de lei en-
caminhado pelo Governo 
do Estado concedendo duas 
promoções para professores 
e coordenadores pedagó-
gicos dos ensinos Funda-
mental e Médio. A medida 
vai representar um ganho 
médio de 14% para a cate-
goria, até 2019, beneficiar 
29 mil educadores e terá 
um investimento total de 
R$ 348 milhões. 

A aprovação do projeto 
foi comemorada pelo secre-
tário estadual da Educação, 
Walter Pinheiro. “Mesmo 
num momento em que a 
conjuntura econômica na-
cional está enfraquecida, o 
governador Rui Costa fez 
questão de encaminhar este 
projeto, numa medida que 
demonstra o compromisso 
do Governo do Estado com 
a Educação e o respeito ao 
trabalho dos educadores”.

O projeto prevê a re-
estruturação da carreira 
do magistério público dos 
ensinos Fundamental e Mé-
dio, com duas promoções 
para professores e coor-
denadores pedagógicos. 
O Governo vai antecipar 
o pagamento de 6% sobre 
o vencimento básico dos 
educadores, referente à pri-
meira promoção, ainda este 
ano. O valor da segunda 
promoção será antecipado 
em setembro de 2018. O 
PL define que o vencimento 
inicial do magistério passa 
a ser de R$ 2.446,66, acima 
do Piso Nacional da Cate-
goria (R$ 2.298,80).

As promoções estão 
condicionadas à matrícula 

Na manhã do dia 
20, o prefeito  José   Ro-
naldo de Carvalho , em 
ato verificado no paço 
municipal, transmitiu o 
cargo ao vice-prefeito 
Colbert Martins Filho, 
por conta da viagem em-
preendida aos Estados 
Unidos, onde se encontra 
com familiares de onde 
deverá retornar no dia 
4 de fevereiro. O afas-
tamento foi autorizado 
pela Câmara Municipal, 
através do Projeto de De-
creto Legislativo de nº 
073/2017, de autoria da 

 O Centro Municipal 
de Controle em Zoonoses 
(CCZ), órgão da Secre-
taria de Saúde de Feira 
de Santana imunizou até 
o dia 19 deste mês 6.811 
animais na Campanha de 
Vacinação Anti Rábica. 
Na primeira semana de 
trabalho prepostos do CCZ 

O deputado estadual 
Zé Neto (PT), líder do 
governo na Assembleia 
Legislativa, rebateu, a 
afirmação do deputado 
estadual Hildécio Meire-
les de que o governador 
Rui Costa comemorou a 
restauração da Fortaleza 
do Morro de São Paulo 
com verba federal. “É im-
portante lembrar ao cole-
ga Hildécio, o qual tenho 
muito respeito, que essa 
intervenção inaugurada 
pelo nosso governador 
se iniciou no governo da 
presidente Dilma Rous-
seff e teve participação 
decisiva do Instituto do 
Patrimônio Artístico e 

Prefeito  transmite cargo ao vice para viajar
oportunidades em gover-
nos anteriores, quando 
ocupavam o cargo o atu-
al Secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Antônio Carlos Borges 
Júnior e professor  Lu-
ciano Ribeiro. 

Presentes à cerimô-
nia, além da esposa do 
prefeito em exercício, a 
médica Adenilda Mar-
tins, os deputados feiren-
ses Carlos Geilson, José 
de Arimateia e Targino 
Machado, vereadores, 
secretários e várias li-
deranças comunitárias. 

Após a cerimônia,   Col-
bert Martins Filho obser-
vou que a necessidade 
do prefeito José Ronaldo 
se ausentar, mas “Peço a 
Deus que me dê todas as 
condições de estar à al-
tura dessa missão de dar 
continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelo nosso 
Governo”. Ressaltou 
ainda a satisfação de 
ocupar, embora tem-
porariamente, a função 
que foi desempenhada 
durante vários anos pelo 
seu pai, o ex-prefeito 
Colbert Martins da Silva.

Mesa Diretiva. O ato foi 
conduzido pelo procura-
dor geral do Município, 

Cleudson Almeida.
O prefeito José Ro-

naldo lembrou que já 

realizou a transmissão 
de cargo para o vice-
-prefeito em outras duas 

Associação de Moradores Nossa Senhora 
da Vitoria do Parque Lagoa do Subaé

Avenida Periférica 590, Parque Lagoa do Subaé.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No dia 24 de Fevereiro de 2018 a partir das 
08h00min, estará sendo realizada a eleição para nova 
diretoria ou reelegendo a mesma diretoria. Os candida-
tos a presidentes e diretores terão que se inscrever até 
48hs antes do dia da eleição, o associado ou diretores 
para se candidatar terão que ter no mínimo um ano 
de permanência na associação e apresentar todos os 
documentos exigidos pelo estatuto.

Presidente atual, Ari Assunção dos Santos.

Feira de Santana 24 de Janeiro de 2018

Promoções para professores e coordenadores 
pedagógicos foram aprovadas  pelo Legislativo

e à frequência dos profes-
sores e coordenadores em 
um curso de capacitação, 
dividido em dois módulos. 
Os educadores precisam 
se matricular no primeiro 
módulo do curso para ter 
direito receber, este ano, a 
antecipação correspondente 
a 6% sobre seu vencimento 
básico. Ao final do segundo 
módulo, os professores 
serão promovidos para um 
grau imediatamente su-
perior, dentro do mesmo 
padrão, com pagamento de 
cerca de 1% sobre o ven-
cimento básico. Assim, a 
promoção vai integralizar 
um ganho médio de 7%. 

O segundo módulo do 
curso iniciará em setembro 
de 2018, com a antecipação 
do pagamento da promoção 
de 6% sobre o vencimento 
básico para professores e 
coordenadores matricula-
dos. Ao final do segundo 
módulo, em maio de 2019, 
os educadores recebem o 
correspondente a cerca de 
1% sobre o vencimento 
básico e serão promovidos 

para um grau imediata-
mente superior, dentro do 
mesmo padrão. Assim, a 
segunda promoção vai in-
tegralizar um ganho médio 
de 7%.

Desta forma, os pro-
fessores e coordenadores 
pedagógicos do ensinos 
Fundamental e Médio te-
rão um ganho médio de 
14%. até 2019, Incidirão 
sobre o percentual todas as 
vantagens calculadas sobre 
o vencimento básico. Para 
fazer jus às promoções, os 
educadores deverão obser-
var os critérios de freqüên-
cia e aproveitamento dos 
cursos, conforme previsto 
no projeto de lei. 

As promoções para 
a carreira do magistério 
público dos ensinos Fun-
damental e Médio foram 
resultado de negociações 
entre o Governo do Estado 
e representantes sindicais 
da categoria. Desta forma, 
as duas partes celebraram 
o acordo que resultou no 
projeto de ei aprovado pela 
Assembleia. 

Mais de 6 mil animais vacinados 

percorreram 16 bairros da 
cidade.A coordenadora 
do CCZ, Mirza Cordeiro, 
ressalta que é importante a 
população levar cães e ga-
tos até os postos de vacina-
ção para que esses animais 
sejam imunizados. “A 
raiva é uma doença con-
tagiosa e incurável, que 

acomete tanto no homem 
como o animal”, ressalta. 

A vacinação de cães 
e gatos prossegue com 
cronograma definido até 
o dia 2 de fevereiro, con-
templando 59 bairros. A 
expectativa neste ano é 
vacinar mais de 45 mil 
animais.

Deputado Zé Neto rebate Hildécio Meireles
Cultural do Estado da 
Bahia (IPAC)”, disse.

“O esforço de res-
tauração funcional do 
Forte teve a iniciativa do 
Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável do 
Baixo Sul (IDES), que 
por meio da Lei Rouanet 
captou um montante na 
ordem de R$ 14 milhões 
junto ao Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento 
(BNDES). 

A atuação do IPAC 
foi por meio de um acor-
do de cooperação técnica 
firmado com o IDES, 
visando a preservação 
do patrimônio no Baixo 
Sul da Bahia. Este acordo 

possibilitou a realização 
de visitas técnicas aos 
municípios de Cairu, Itu-
berá, Igrapiúna, Camamu 
e Maraú, com destaque 
para a estruturação de 
ações de educação patri-
monial na Fortaleza do 
Morro de São Paulo. 

Com a parceria, o 
Instituto teve que zelar 
pelo Monumento, progra-
mar ações de fiscalização 
adequadas ao funciona-
mento e a sustentabilida-
de. Sendo assim, o nosso 
governador Rui Costa 
tem toda legitimidade 
para comemorar essa 
importante intervenção”, 
afirmou o deputado.
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BAHIAGÁS.
O ESTADO AVANÇA
COM A ENERGIA
DO GÁS NATURAL.

Toda história tem um início. A história da Bahiagás começa em casa, mas também no comércio, na indústria, em vários lugares, ajudando

a construir outras tantas histórias. Somos a maior empresa distribuidora de gás natural do Norte e Nordeste e uma das maiores do Brasil. 

Graças ao trabalho da Bahiagás, 30% da matriz energética industrial é hoje proveniente do gás natural. Não paramos de crescer e de investir 

no desenvolvimento da Bahia. Já são mais de 50 mil clientes e serão mais de R$ 800 milhões em investimentos nos próximos anos, como o Gás 

Sudoeste, o maior duto de distribuição do Nordeste. São esforços que movimentam a economia, geram mais empreendimentos e melhoram

a vida de muita gente. Afinal, estamos construindo a história mais importante de todas: a dos baianos. Bahiagás. Mais energia para toda a Bahia.


