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Vacina contra a gripe continua 

Faleceu Ângelo Mario

Oitenta e cinco 
toneladas de semen-
tes selecionadas de 
feijão e milho estão 
sendo distribuídas 
pela Prefeitura Mu-
nicipal, através da 
Secretaria de Agri-
cultura, Recursos 
Hídricos e Desen-
volvimento Rural, 
entre produtores 
rurais dos oito dis-
tritos, cadastrados 

através das diver-
sas associações de 
classe. O engenheiro 
agrônomo Joedil-
son Freitas, titular da 
secretaria explicou 
que são 60 toneladas 
de grãos de feijão e 
25 toneladas de mi-
lho, de variedades 
adaptadas ao clima 
da região. Todo o 
material  já está sen-
do entregue e cada 

agricultor  recebe  
quatro litros de fei-
jão e dois de milho. 
Na segunda-feira  
deverá ocorrer um 
ato simbólico, com 
a  presença do pre-
feito Colbert Mar-
tins, na comunidade 
de Olhos D’Água 
das Moças, Mati-
nha, para    marcar 
a distribuição das 
sementes. Joedilson 

Freitas ressaltou que 
as chuvas que vêm  
caindo na região  tor-
nam o momento pro-
pício para o plantio 
das espécies que, de 
acordo com o calen-
dário agrícola, deve 
ser entre 1º de abril 
e o mês de junho. 
Acredita o secretário 
que o município re-
gistrará este ano uma 
boa safra agrícola. Faleceu anteontem em Salvador e foi 

sepultado na manhã de ontem, no Cemi-
tério Piedade, nesta cidade, o médico e 
pecuarista Ângelo Mario de Carvalho e 
Silva  que teve intensa  participação em 
vários segmentos na vida da comunidade. 
Como profissional da medicina foi funda-
dor da Casa de Saúde Santana e diretor do 
Hospital Geral Cleriston Andrade.

No campo da política foi candidato a 
prefeito do município pela Arena. Ângelo 
Mario tinha 82 anos e era filho do também 
medico Renato Santos Silva e neto de 
João Barbosa de Carvalho. Deixou quatro 
filhas: Valéria, Verônica, Maria Laura e 
Renata, alem de netos e um bisneto.

CANDEAL COMEMOROU EMANCIPAÇÃO
CIDADE. Pagina 10

Passada a micareta 
todas as atenções vol-
tam-se agora para os 
festejos juninos  que 
representam o que há 
de mais autentico da 
cultura regional. O for-
ró começa a “comer no 
centro” nas emissoras 
de radio e, na linha de 
frente, sai o forrozeiro 
feirense  Antonio Leite 
e a Banda Banana com 
Leite  com um Cd reu-
nindo grandes sucesso 
do rei do ritmo Jackson 
do Pandeiro, revividos  
por Antonio Leite de re-
gistro vocal semelhante 
ao de Jackson.   “A Viola 

Feira discute Plano Econômico
Reunido com o superintendente regio-

nal da Sudene, Marcelo Neves e secretários 
municipais, anteontem, o prefeito Colbert 
Martins Filho(foto), iniciou as discussões  
visando estabelecer o Plano Econômico de 
Feira de Santana, mediante o Programa da 
Nações Unidas (PMDU). A Oficina Seto-
rial do  Comércio foi o tema que abriu os 
debates.  Outros encontros serão realizados 
para a formalização do Plano.

DIREITO DE TRABALHAR
     Numa borracharia, junto à Estrada 

do Mar, é possível ler: “Aquele que é pago 
deve trabalhar, aquele que trabalha deve ser 
pago”. DOM ITAMAR VIAN. CIDADE. Página 2 

no Peito Tocando”, 
“La vai boiada”, “Mo-
rena Bela”, ”Sebastia-
na” são alguns dos hits 
que estão no disco. No 
São João a banda deve 
se apresentar em va-
rias cidades da região.
CIDADE. Página 3

Forró é Banana com Leite

CIDADE. Página 4.
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DIREITO DE TRABALHAR

Numa borracharia, junto à Estrada do Mar, é 
possível ler: “Aquele que é pago, deve trabalhar; 
aquele que trabalha deve ser pago”. No Brasil, 
muitos podem ser enquadrados num outro ân-
gulo: há os que ganham sem trabalhar e os que 
trabalham ganhando muito pouco. 

NO DIA PRIMEIRO de maio celebramos o 
Dia do Trabalho. Todos sabemos que o trabalho, 
o emprego e a justa remuneração, são necessários 
para que as pessoas possam sustentar dignamente 
a si e aos seus dependentes. Sem trabalho, a pes-
soa vai caminhando diretamente para a miséria 
e a fome. Sem trabalho, também, seus direitos 
sociais, como por exemplo, assistência à saúde e 
seu futuro, como aposentadoria, ficam prejudica-
dos e afetam a dignidade do trabalhador. 

QUANTAS pessoas hoje são vítimas do de-
semprego! Quando não há trabalho é a dignidade 
que corre riscos, porque, a falta  de trabalho, não 
permite que levemos o pão para casa nem que nos 
sintamos dignos de ganhar a vida1. O trabalho 
não é um dom gentilmente concedido a poucos 
protegidos. É um direito de todos!

A ATITUDE de pedir emprego, muitas vezes, 
se assemelha a um pedido de esmola. O pedido 
é  feito de uma maneira mais ou menos enver-
gonhado como se fosse uma coisa errada, ou se 
a pessoa tivesse culpa de não estar empregada. 
Na realidade, ela está exigindo um direito fun-
damental, o direito de trabalhar.

AO TRABALHO corresponde um salário 
justo. Justo não quer dizer apenas o “estabelecido 
pela lei”. É justo quando for suficiente para si e 
para sua família. Por isso, está roubando aquele 
que não paga um salário justo a seu empregado. 
Mas, o empregado também rouba, quando não 
cumpre seu dever em tempo e qualidade. Sem 
trabalho e sem salários justos não há solução 
duradoura para a situação de milhares de famílias.

SÃO PAULO, estabelece uma lei dura: 
“Quem não quer trabalhar, também não deve 
comer” (2 Ts 3,10). São Francisco aponta a 
preguiça como inimiga do corpo e da alma. O 
próprio Cristo quis ser um trabalhador manual, 
passando grande parte de sua vida na oficina de 
São José. Por intercessão de São José Operário  
e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil, invocamos a proteção de Deus sobre os 
trabalhadores e suas famílias.

Rio de Contas - Beleza histórica e natural

Com suas trilhas 
ecológicas, cachoeiras, 
montanhas e belíssima 
arquitetura colonial, a 
cidade mais antiga da 
Chapada Diamantina, 
situada a 480 km de Fei-
ra de Santana, apresenta 
atrativos durante todo o 
ano para turistas do Brasil 
e exterior. Rio de Contas, 
cidade histórica, foi a 
primeira cidade criada 
da Chapada Diamantina, 
em 1723, ainda como 
vila, segundo fontes do 
IBGE, mas dados históri-
cos apontam que a região 
começou a ser povoada 
por escravos fugidos da 
costa baiana em 1687.

O conjunto arquite-
tônico da cidade tombado 
pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) na 
década de 1980, reserva 
aos turistas um passeio 
cultural pela excelente 
conservação da área ur-
bana, sendo seus casarões 
os mais preservados de 

toda a região. Dentre os 
cartões postais da cidade 
encontramos o prédio da 
Prefeitura Municipal, o Ar-
quivo Público, a Igreja de 
Pedra dedicada a Senhora 
Sant’Ana (sec. XVIII) e 
construída por escravos, a 
Igreja Matriz do Santíssimo 
Sacramento (sec. XVIII), 
Casa de Câmara e Cadeira 
(sec. XVIII), Teatro São 
Carlos (1892), a Estrada 
Real, construída por escra-
vos há mais de 300 anos, 
além das ruas com calça-
mentos em pedra.

Com s igni f ica t iva 
quantidade de pousadas, 
hotéis e restaurantes, a ci-
dade situa-se a uma altitude 
de 1.200 metros, um cli-
ma agradável com baixas 
temperaturas, tendo como 
locais de importância na-
tural da região o Pico das 
Almas, com 1.958 metros, 
sendo o terceiro ponto mais 
elevado da Região Nordeste 
do Brasil, o Pico do Itobira 
com 1.970 metros de altitu-
de e o Pico do Barbado com 

2.033 metros de altitude. 
Com uma bela e diversifi-
cada fauna e flora, a região 
é muito rica em milhares de 
espécies catalogadas, inclu-
sive endêmicas, que podem 
ser apreciadas pelos visitan-
tes durante as caminhadas 
rumo aos rios, cachoeiras 
e trilhas pelas vastas áreas 
verdes.

Partindo de Feira de 
Santana, através da BR-
116 sul, passando pelas 
cidades de Milagres, Nova 
Itarana, Planaltino, Mara-
cás, Contendas do Sinco-
rá, Sussuarana, Brumado, 
Livramento de Nossa Se-
nhora, por fim chega-se à 
Rio de Contas. Em minha 
última visita à cidade, fui 
recepcionado pela senhora. 
Cléria Vanusa Soares San-
tos, secretária municipal 
de Turismo - SECTUR, a 
qual com a característica 
local de excelentes anfi-
triões, demonstra carinho, 
atenção e grande satisfação 
em receber os visitantes. A 
Secretária deu-nos uma ex-

celente notícia, que trata-
-se da criação do MUSEU 
MUNICIPAL DE RIO 
CONTAS, o qual será 
abrigado no antigo Prédio 
de Câmara e Cadeia, que 
servirá para centralizar um 
grande acervo da memó-
ria e história da cidade e 
será um referencial tanto 
para a identidade local, 
como para os milhares 
de visitantes que desejam 
conhecer importantes his-
tórias da primeira cidade 
da Chapada Diamantina. 
Desejamos sucesso ao 
excelente projeto, com 
certeza as futuras gerações 
agradecerão!

José Angelo Leite Pinto

Desde o início dos 
tempos o homem se 
utiliza de meios para 
se comunicar com seus 
semelhantes. Assim, 
lançou mão de símbo-
los e os utilizou como 
letras para formar pala-
vras e expressões. Mas, 
ultimamente têm apa-
recido expressões que 
nos parece um estorvo, 
todavia, todos  aceita-
mos.  Afinal. “Vox Po-
puli, vox, Dei. “  Esse 
é  o caso da expressão 
“ tô de saco cheio. “  
Semana passada fui à 
uma loja da Sales Bar-
bosa, onde duas moci-
nhas conversavam: “...
fulana hoje tô de saco 
cheio...”  Mais tarde no 
Mercado de Artes um 
vendedor de artesanato 
conversava com outro:  
“ ... tô de saco cheio 
hoje fulano...” 

“TÔ DE SACO CHEIO”
Leonidio Marchy

E aí resolvi investigar. 
feirinha da Cidade Nova, 
Sobradinho, Tomba, Esta-
ção Nova, Shopping, ruas, 
praças aqui e ali só se 
ouve. “Tô de saco cheio.” 
Todo mundo quer ficar 
de saco vazio, mas todo 
mundo fica mesmo é de  
“ saco cheio.” Dizem que 
onde tem mais gente de 
“saco cheio.” É no balcão 
de reclamação da Emba-
sa. Num Ferro Velho da 
Rua da Aurora um negão 
berrou!   “Assim não dá 
Bicho!!! Já tô de saco 
cheio.”  No Centro de 
Abastecimento um grupo 
dialogava cordialmente, 
de repente,  um vendedor 
de farinha dirigiu-se a um 
freguês em voz alta. “Vou 
deixar o saco cheio!” To-
dos se assustaram.

Parece que ninguém 
se livra de ficar com o 
“saco cheio.” Após uma 

missa na Igreja dos Re-
médios, o padre chamou o 
sacristão e no “pé du vido. 
“Murmurou”: Filho! “Tô 
de saco cheio.” Assim, 
“saco cheio” tornou-se 
uma epidemia afetando 
todas classes sociais. Lá 
no Fórum durante uma 
audiência o meritíssimo 
tomou um gole de água 
e serenamente comentou: 
“Tô de saco cheio.” Num 
Terreiro de Umbanda um 
sujeito caiu aos gritos o 
pai de santo com um cha-
ruto à boca e à mão galhos 
de guiné,  quarana, arruda:  
“ O quéqui tutem  fiu!” e 
o sujeito em êxtase. “Tô 
de saco cheiiii pai!!!” Um 
amigo foi à Buenos Aires  
e ao descer no aeroporto. 
Um argentino aborrecido 
com a demora da baga-
gem comentou: “Estoy 
com los cojones llenos!”

Foi aí que senti a gra-

vidade do problema. 
Levei a mão à cabe-
ça: “puxa vida saco 
cheio já está invadindo 
fronteiras, parece uma 
epidemia, preciso en-
contrar uma solução.” 
Esmurrei a mesa cheia 
de papéis onde estu-
dava o problema, foi 
aí que me lembrei de 
consultar meu amigo e 
orientador Zadir, edi-
tor da Folha do Norte. 
Pensei a redação está 
imunizada dessa epide-
mia. Levantei da mesa, 
atirei a caneta sobre o 
monte de papel e parti.  
“E ai Zadir, bla, bla, 
bla, de repente a porta 
se abriu e Carlos Melo 
entrou. Pessoal, hoje tô 
de saco cheio!”

       Hum!!!  Acho 
melhor parar por aqui, 
acho que tô deixando 
o leitor de saco cheio!
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A X Olimpíadas Es-
peciais das APAEs da 
Bahia, iniciada ontem 
nesta cidade  estende-
-se ate amanhã reunindo 
500 atletas, aproxima-
damente,  de 13 muni-
cípios .Trata-se de uma 
seletiva para a Olimpí-
ada Nacional, marcada 
para dezembro, no Rio 
Grande do Sul As dis-
putas acontecem nos 
ginásios Oyama Pinto, 
no Campo Limpo, e no 
Municipal, no Centro 
em 10 modalidades. Na  
cerimônia de abertura, 

 Música nordestina 
autentica o forró pé de 
serra é a marca registra-
da dos festejos juninos e 
nessa batida da sanfona, 
zabumba e triângulo, An-
tonio Leite com a Banda 
Banana com Leite sai na 
frente com o cd Energia 
do Forró, mostrando o 
que há de melhor para o 
período de festas no mês 
de junho. Timbre seme-
lhante ao do saudoso 
Jackson do Pandeiro, An-
ton Leite  interpreta com 
segurança 12 hits dentre 
os quais A Viola no peito 
tocando, que puxa o CD  
e é  mais executada no 
momento, Se tutano For-
talece, La vai a Boiada, 
Morena Bela, Sebastiana, 
Cordão de puxa saco, Se 
tem mulher tô lá e Rosa 
Branca é amor, que fo-
ram imortalizadas pelo 
rei do ritmo, Jackson do 
Pandeiro.

Desde garoto na 
estrada do forró tendo 
participado até de apre-
sentações ao lado de Luiz 
Gonzaga, como ritmista, 
Antonio Leite ganhou 
nos anos de experiência 
a maturidade necessária, 
constituindo-se hoje em 
um dos mais consagrados 
forrozeiros da Bahia. Ele 
defende o pé de serra 
como o genuíno forró 

O líder do Governo 
na Assembléia Legislati-
va, deputado Zé Neto es-
teve segunda-feira no Co-
mando Geral da Polícia 
Militar da Bahia, tratando 
de assuntos relacionados 
a segurança pública de 
Feira de Santana  e região 
com o Coronel Anselmo 
Brandão e o Comandante 
Geral de Policiamento 
da Região Leste, Luziel 
Andrade.

 Independente de 
analisar o balanço da 
Micareta de Feira, que 
mediante a Polícia Mi-
litar, ocorreu de forma 
pacífica, com índices de 
violência menores que os 
de anos anteriores, o de-
putado agradeceu o em-

BAIRRO  TERÁ COMPANHIA INDEPENDENTE DA PM
penho dedicado pela Cor-
poração, durante os dias 
da micareta. Todavia  o 
deputado tratou também 
com o Comando da Po-
lícia Militar de avanços 
para a segurança pública 
em Feira de Santana e 
região, a exemplo da ins-
talação da sede da Com-
panhia Independente da 
Polícia Militar (CIPM), 
no bairro Fraternidade e a 
disponibilização de mais 
cinco viaturas, tipo ca-
minhonete, para reforçar 
o policiamento nos oito 
distritos do Município.

“Agora vamos traba-
lhar muito para fazer com 
que o que foi decidido 
seja efetivado o mais rá-
pido possível, e o projeto 

seja viabilizado o quanto 
antes. A Companhia irá 
funcionar como um pos-
to avançado da Polícia 
Militar, na antiga sede da 
Companhia de Desenvol-
vimento e Ação Regional 
(CAR), e terá um espaço 
também para ser utilizado 
pela comunidade”, relata 
Zé Neto. 

Serão contemplados 
novos veículos – confor-
me o parlamentar -, os 
distritos de Ipuaçu, Ma-
tinha, Tiquaruçu, Bonfim 
de Feira e Jaíba. Ressalta 
que  as  ações fazem parte 
da estratégia de investi-
mento e fortalecimento da 
segurança pública em Fei-
ra de Santana, atendendo  
melhor à população.

BANANA COM LEITE A FORMULA
 DO BOM FORRÓ PE DE SERRA

e embora respeitando as 
mutações que o gênero tem 
sofrido nos últimos tempos 
não abre mão da velha for-
mula: “Pra mim tem que ter 
sanfona, zabumba e  triân-
gulo e é claro boas musicas 
e um bom interprete ,forró 
é assim!” sinaliza.

Com a aproximação 
das festas juninas - Santo 
Antônio, São João e São 
Pedro -, Antonio Leite vem 
organizando sua programa-
ção de apresentações com  
alguns contatos sendo defi-
nidos. Alem da crise econô-

mica que atinge  indistin-
tamente os municípios a 
diversificação de ritmos 
que vem se verificando 
nos festejos nos últimos 
tempos, prejudicando a 
difusão do forró pé de 
serra restringe bastante  
o mercado para os forro-
zeiros, mas Antonio Lei-
te confia no trabalho que 
realiza e deixa para os 
interessados a forma de 
contatá-lo: (75) 99803-
5329, 98289 -4773 ou 
www.forrobananacom-
leite.com.br.

OLIMPIADA DA APAE ENCERRA HOJE
estiveram  presentes au-
toridades municipais e do 
presidente da Federação 
das APAEs da Bahia, 
Narciso José Batista.

Estão em, disputa as 
modalidades: natação, 
ginástica artísticas, bas-
quete, futebol de sete, fut-
sal, handebol, capoeira, 
bocha, ginástica rítmica 
e tênis de mesa. Algumas 
partidas de handebol e de 
futsal serão disputadas 
no Ginásio Municipal de 
Esportes. “É uma com-
petição que objetiva a 
integração entre estes 

atletas”, ressalta De-
raldo Gomes Azevedo, 
da APAE de Feira de 
Santana.

Participam atletas 
de Camaçari, Canaviei-
ras, Ilhéus, Irecê, Itape-
tinga, Jequié, Juazeiro, 
Paulo Afonso, Salva-
dor, Santo Estêvão, São 
Francisco do Conde, 
Una, Vitória da Con-
quista, além de Feira 
de Santana. A X Olim-
píadas Especiais das 
APAEs da Bahia tem o 
apoio da Prefeitura de 
Feira de Santana.

Formada em Letras com In-
glês pela Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS) cola 
grau no dia 4 de maio a jovem 
Isabel Conceição Barbosa, filha 
do casal Joilson Santos Barbosa 
e Lúcia Maria Conceição Leal. 
As comemorações serão em  
família. Desejamos a Isabel um 
futuro de muito sucesso nessa 
bela e digna profissão.

Trocou de idade anteontem 
o compósito e cantor feirense 
Rudy Rossi, considerado o subs-
tituto do pernambucano Reginal-
do Rossi, interprete de grandes 
hits da musica popular brasileira. 
Rudy Rossi já tem dois Cds gra-
vados e se apresenta com sucesso 
com o repertorio de Reginaldo. 
Parabéns para o aniversariante 
que também é jornalista.

Coluna do SocialDecretado ponto facultativo nas 
repartições municipais no dia 30

As repartições públi-
cas municipais, não sujei-
tas a regime de plantão, e 
que não prestam serviços 
essenciais à população, es-
tarão sob ponto facultativo 
na próxima segunda-feira, 

30, véspera do feriado de 
1º de maio, Dia do Traba-
lhador.

O decreto nº 10.692 foi 
publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município. A 
medida leva em considera-

ção “que em tais circuns-
tâncias os custos operacio-
nais se mantêm no mesmo 
nível para o atendimento de 
uma demanda de serviços 
reduzida, com implicação 
de gastos desnecessários”.

Professores dos programas Se 
Liga e Acelera iniciam formações
Professores regentes 

e da reserva que irão atuar 
nos programas de correção 
de fluxo escolar em 2018 
iniciado na terça-feira, pro-
longando atá sexta-feira, 
de formação voltada para 
orientação sobre os pro-
gramas Se Liga e Acelera 
Brasil. A iniciativa, parce-
ria entre o Instituto Ayrton 
Senna e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, visa 
à diminuição da distorção 
idade-ano e a garantia da 
alfabetização dos alunos da 

Rede Municipal de Ensino.
Participaram do en-

contro 35 profissionais que, 
neste ano, irão atender em 
média 700 alunos da rede. 
A formação possui carga 
horária de 16h.

“Discutimos a impor-
tância de observar os as-
pectos socioemocionais 
dos alunos para promover 
um bom desenvolvimen-
to da aprendizagem. São 
pontos necessários para 
o andamento do ensino”, 
relata Lisandra Sampaio, 

formadora do instituto e 
coordenadora dos progra-
mas de correção de fluxo 
escolar.

Simultaneamente com 
os programas, em 2018 o 
Instituto Ayrton Senna irá 
realizar uma pesquisa nas 
escolas municipais sobre 
os principais dos motivos 
da infrequência escolar dos 
estudantes, e tem como ob-
jetivo a análise dos dados 
para promover ações de 
prevenção e diminuição da 
infrequência.
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GOVERNADOR ENTREGA RECUPERAÇÃO DA BA-390

Produtores rurais de 
Iguaí recebem 60 mil 
alevinos de tambaqui

 Os projetos de pis-
cicultura de Iguaí, no 
centro sul, recebem um 
novo impulso .

Os produtores rurais 
da cidade são benefi-
ciados com a doação de 
60 mil alevinos (peixes 
jovens) de tambaqui pela 
Bahia Pesca, empresa da 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária, Irrigação, Pesca 
e Aquicultura do estado 
(Seagri).

Os representantes da 
prefeitura local receberão 
os peixes na estação de 
piscicultura da empresa, 
localizada na Barragem 
de Joanes II, (Rodovia 
BA 093, km 14), em Dias 

D’Ávila, município da 
Região Metropolitana 
de Salvador (RMS), às 
9h, para entregar às 60 
famílias pré-selecionadas 
pelo Poder Executivo 
Municipal.

“O programa de pei-
xamento da Bahia Pesca 
atende a uma série de 
objetivos do Governo da 
Bahia - melhora a quali-
dade de vida do pescador 
e aquicultor, fornecendo 
comida e uma fonte de 
renda, além de contri-
buir para o aumento da 
produção de pescado do 
estado”, explica o gerente 
de operações da Bahia 
Pesca, Antônio Laborda.

PRAZO PARA O ELEITOR 
ATE O DIA 9 DE MAIO
O eleitor feirense, 

assim como o de todo 
o País tem até o dia 9 
de maio para garantir 
que poderá votar nas 
eleições deste ano.  Ele 
poderá requerer a ins-
crição eleitoral, alterar 
dados cadastrais e para 
o eleitor com defici-
ência física efetuar a 
transferência para sec-
ção que tenha maior 
acessibilidade.   A data 
é também  a ultima para 
que os presos provisó-

rios  e os  adolescentes 
que não tiveram a  ins-
crição eleitoral  regular  
sejam alistados  ou re-
queiram  a regularização 
de sua situação  para 
votar este ano. O elei-
tor que não aproveitar 
o prazo oferecido pela 
Justiça Eleitoral  ficará  
impedido de exercer o 
direito do voto este ano 
e só poderá regularizar a 
situação, para votar nos 
próximos  pleitos, após 
as eleições deste 2018.

  A lista de convoca-
ção de mais 698 candida-
tos a soldados do concur-
so da Polícia Militar da 
Bahia (PMBA), para teste 
físico, exames médicos 
e psicológicos, e apre-
sentação de documentos 
foi divulgada no Diário 
Oficial do estado esta 
semana. No total, serão 

Governador anuncia convocação de mais 698 
candidatos do concurso para soldado da PM

convocados 551 policiais 
e 147 bombeiros. O anún-
cio  havia sido  feito pelo 
governador Rui Costa. 

 “Dos candidatos que 
estavam com as redações 
corrigidas, chamamos, 
inicialmente, 2.500 para 
fazer as últimas etapas 
do concurso, que já foram 
concluídas, e os aprova-

dos já estão se apresen-
tando para o treinamento. 

Agora, anuncio o 
chamamento dos demais 
candidatos, concluin-
do, assim, esta etapa de 
convocação do concurso 
da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros”, 
relatou o governador Rui 
Costa.

A primeira etapa foi o 
psicoteste, de 15 a 19 de 
abril, seguida da entrega 
de documentos, exame 
médico, de 2 a 10 de 
maio; e finalmente  o teste 
físico, de 7 a 15 de maio. 

O cronograma com-
pleto com locais e datas 
de apresentação já esta  
disponível.

O governador Rui 
Costa esteve anteontem 
em Antas, no nordeste 
da Bahia entregando a re-
qualificação da BA-390, 
no trecho entre o muni-
cípio e o entroncamento 
da BR-110 com  investi-
mento de R$ 1,5 milhão, 
na rodovia trafegam 330 
veículos diariamente, 
beneficiando 90 mil mo-
radores. 

Foi autorizada a con-
tinuação da recuperação 
da BA-390, no trecho ur-
bano do município. Serão 
investidos R$ 973 mil no 
serviço. “A continuação 
será rápida e dentro de 
90 dias estará pronta. 
Estas obras são muito 

importantes para a região 
e para o desenvolvimento 
do estado. Nossa previsão 
é chegar até o final do ano 
com cinco mil quilôme-
tros de rodovias recupe-
radas e em recuperação”, 
afirmou Rui.

A prefeitura de Antas 
e a Companhia de Desen-
volvimento Urbano do 
Estado (Conder) fortam 
autorizadas a celebrar 
convênio para a pavimen-
tação em paralelepípedo 
de diversas ruas  com 

investimento de R$ 500 
mil. “Estamos investindo 
também na urbanização 
das cidades, com calça-
mento e pavimentação 
de ruas. Aqui em Antas, 
autorizei ainda a recupe-
ração de um equipamento 

muito importante para a 
juventude, que é o giná-
sio de esportes”, relatou 
o governador.

 Ele autorizou a 
Companhia de Engenha-
ria Hídrica e Saneamento 
(Cerb) a iniciar as obras 
do Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água 
(SIAA) nas localidades 
de Flamengo, Flamengo 
Um, Galo, Serrinha e 
Lagoa do Limoeiro, no 
município de Sítio do 
Quinto. Será investido 
R$ 1,1 milhão no siste-
ma. Também foi autori-
zada  a Cerb a firmar con-
vênio com as prefeituras 
de Itapicuru, Crisopólis, 
Fátima, Araci e Teofilân-
dia que receberão tubos 
e reservatórios, com um 

investimento de R$ 543 
mil.           

Acompanhado do 
prefeito de Antas, Sidô-
nio Nilo, e outras autori-
dades, o governador fez a 
inauguração simbólica do 
Sistema de Abastecimen-
to de Água (SAA) das lo-
calidades de Brejo e Brejo 
II, com recursos de R$ 
180 mil. Autorizou para 
Cícero Dantas o início 
imediato das obras do Sis-
tema de Abastecimento de 
Água (SAA) em Sobrado, 
Boqueirão, Porteira, Ja-
caracanga e Rancho, com 
investimento total de R$ 
3,7 milhões e ainda reali-
zou  entrega simbólica de 
495 cadastros ambientais 
rurais para agricultores 
familiares de Antas.

 Começou na tarde 
de segunda-feira e pros-
segue até 1º de junho, 
sendo estabelecido  o 
12 de maio como o Dia 
D a vacinação contra a 
Influenza no município. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu inicial-
mente 20%  das doses do 
imunizante, que corres-
pondem ao quantitativo 
de 29 mil doses para os 
grupos prioritários. Por 
este motivo, a vacina irá 
ocorrer por categoria.

Para dinamizar o flu-
xo e atender a demanda, 
os profissionais de saúde 
são os primeiros a ter a 
imunização, medida visa 
evitar a proliferação da 
doença protegendo os 
que estão na linha de 
frente, lidando direta-
mente com os pacientes. 

“Pedimos que a po-
pulação compareça de 
acordo com a data esta-

Vacina contra a gripe continua

belecida no cronograma 
por categoria. É claro 
que estaremos prepa-
rados, para caso ocorra 
alguma necessidade e 
alguém compareça fora 
da data, não deixaremos 
de imunizar”, informa 
a referência técnica em 

imunização, Carlos Hen-
rique Valverde.

Tem direito a vacina 
crianças de seis a meno-
res de cinco anos, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias 
pós parto), idosos com 
60 anos ou mais, funcio-
nários da área da saúde, 

indígenas, população e 
funcionários do sistema 
prisional, portadores de 
doenças crônicas não 
transmissíveis, em exce-
ção ao portador da hiper-
tensão sem comorbidade, 
e professores da rede 
pública e privada.
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 CARAVELAS ( Pe-
dro Oliveira)- “Nesse dia 
23 de abril, dia em que 
comemoramos a eman-
cipação político-admi-
nistrativa do município 
de Caravelas, deixo aqui 
os meus parabéns a todos 
que com muito trabalho 
contribuíram para com 
o desenvolvimento de 
nossa terra, buscando 
projetos e aceitando o 
desafio de fazer o melhor. 
Caravelas é município 
rico em belezas naturais, 
ecossistemas, praias e 
patrimônio histórico, a 
exemplo da igreja do 
século XVIII e os ca-
sarões do século XIX, 
com azulejos de Macau. 
Caravelas avançou muito 
no último ano e tivemos 
inúmeras melhorias em 
todos os serviços presta-
dos a população. Nosso 
objetivo é continuar nes-
se caminho para cada vez 

mais conseguir fazer com 
que Caravelas cresça”. 
Com essas palavras o 
prefeito Silvio Ramalho 
saudou a todos, no dia 
maior do município.

 Com uma população 
superior a 22 mil habi-
tantes, a “Princesa dos 
Abrolhos”, como é co-
nhecida Caravelas, terra 
descoberta por Américo 
Vespúcio em 1503, teve 

seus primeiros habitan-
tes brancos em 1581. Na 
última segunda-feira, a 
localidade comemorou 
163 anos de emancipação 
com missa solene em 
Ação de Graças na histó-
rica Igreja Co-Catedral de 
Santo Antônio, padroeiro 
do município. A cidade 
localizada no Extremo 
Sul da Bahia, a 873 km 
de Salvador, completará 

em novembro, 515 anos 
de surgimento. O municí-
pio é conhecido pela sua 
diversidade cultural, ma-
nifestações religiosas e 
por ser “porta de entrada” 
para o Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos.

 A vasta e rica pro-
gramação sociocultural 
que marcou o aniversário 
do município teve inicio 
no dia 20 com o evento 

Música no Pôr do Sol, 
que reuniu artistas de 
toda a região no Píer do 
Mirante, um dos princi-
pais pontos turísticos da 
cidade.  No sábado, foi à 
vez de a comunidade tes-
tar seus conhecimentos 
sobre a história da cidade, 
durante a Gincana Cultu-
ral “Eu Sou Daqui!”. No 
domingo, as atividades 
foram retomadas com o 
projeto Samba na Praça, 
que levou animação aos 
moradores. 

O encerramento da 
programação aconteceu 
segunda-feira, data maior 
do município, com has-
teamento de bandeiras 
na sede da Prefeitura e 
missa comemorativa na 
Co-Catedral de Santo An-
tônio, no centro histórico 
da cidade.

  “Sinto-me feliz e 
orgulhoso em poder está 
nesta cidade histórica e 

cheia de riquezas, de um 
povo bom, dedicado e 
que muito busca a Deus. 
Estou aqui há 30 dias e já 
me sinto em casa e tenho 
a satisfação de poder 
exercer meu sacerdócio 
onde tudo começou.” 
Disse  o padre Jean Ga-
briel, ao lembrar a im-
portância de manter na 
liderança governamental 
de Caravelas, pessoas que 
estejam empenhadas em 
construir o melhor para a 
população. 

Antes das festivi-
dades do município, a 
administração promo-
veu o curso de mecânica 
marítima, voltado para 
qualificar pescadores a 
realizar manutenção em 
embarcações a diesel, 
uma iniciativa da gestão 
do prefeito Silvio Ra-
malho e a Suzano Papel 
e Celulose em parceria 
com o Senai.

Município de Caravelas comemora emancipação

  Depois de pouco 
mais de um ano de ação 
em todas as regiões da 
Bahia e mais de 14 mil 
procedimentos cirúr-
gicos realizados, foi 
lançada na terça-feira 
pelo governador Rui 
Costa, a segunda etapa 
do Mutirão de Cirurgias 
Eletivas, promovido 
pelo Governo do Esta-
do. A meta é realizar dez 
mil cirurgias até dezem-
bro deste ano. O evento 
de lançamento ocorreu 
no auditório do Senai 
Cimatec, em Salvador, 
e contou com a partici-
pação da primeira-dama 
Aline Peixoto, uma das 
idealizadoras da ação.

“Graças a Deus, a 
Bahia hoje é referência 
para o Brasil em várias 
áreas. Esse projeto é 
exemplo também. Nos-
sa equipe está sendo 
convidada por vários es-
tados brasileiros que de-
sejam replicar o modelo 
do mutirão. Isso é mo-
tivo de muito orgulho e 
felicidade. A Bahia é o 
estado que mais investe 

 Mutirão de Cirurgias - meta de 10 mil procedimentos

em saúde pública no 
país. Somos referência 
porque nós temos con-
seguido reunir paixões 
de peças importantes 
da gestão pública que, 
assim como eu, querem 
cuidar de gente”, disse 
Rui Costa.

  A primeira-dama 
falou sobre os resulta-
dos positivos. “Muita 
gente duvidou que o 
mutirão pudesse dar 
certo, mas muitas outras 
pessoas acreditaram e 
conseguimos fazer do 
mutirão esse sucesso e 

provar que é possível 
fazer quando se tem 
força de vontade”, re-
velou Aline Peixoto. 
De acordo com o supe-
rintendente de Atenção 
Integral à Saúde (Sais), 
da Secretaria da Saúde 
do Estado (Sesab), Jas-
sicon Queiróz, foram 18 
mil atendimentos que se 
converteram em 14.295 
cirurgias, na primeira 
etapa. 

 “Gosto de falar que 
promovemos 14.295 es-
peranças na vida dessas 
pessoas, pois, muitas 

vezes, inserimos elas de 
volta ao convívio social 
e às atividades laborati-
vas” relta. 

O Mutirão de Ci-
rurgias beneficia a po-
pulação que necessita 
de procedimentos que 
não são emergenciais e 
podem ser agendados. 
A nova etapa do projeto  
começou dia anteontem 
em Dias D’Ávila, com a 
realização de consultas e 
exames pré-operatórios. 
Hoje o hospital munici-
pal começa a abrigar os 
procedimentos cirúrgi-

cos do mutirão. 
“Identificamos, na 

Bahia, uma demanda de 
outras cirurgias que não 
ofertamos na primeira 
etapa do mutirão. Por 
isso, nesta segunda eta-
pa, além das cirurgias 
de retirada de hérnia, 
vesícula e útero, por 
exemplo, ofertaremos 
também cirurgias de 
tireóide, com a realiza-
ção da tireoidectomia, 
dentre outras”, detalhou 
o secretário estadual 
da Saúde, Fábio Vilas-
-Boas. Outra novidade 
da segunda etapa é a 
inclusão de cirurgias 
pediátricas, para pacien-
tes de 4 a 13 anos. Nas 
crianças, serão executa-
dos procedimentos nas 
amígdalas, em casos de 
amigdalite com adenoi-
de, e, ainda, hernioplas-
tias e retossigmoidec-
tomia. 

O acesso de pacien-
tes ao mutirão continu-
ará através do Sistema 
de Gestão de Cirurgias 
Eletivas através da Lista 
Única. Os procedimen-

tos serão disponibili-
zados para as pessoas 
que tenham o cadastro 
completo com indica-
ção de cirurgias de hér-
nias inguinal, umbilical 
e epigástrica, vesícula 
(colecistectomia), his-
terectomia total para 
pacientes de 14 a 65 
anos, além dos novos 
procedimentos que fo-
ram incluídos nessa 
nova etapa.

 A Sesab mobilizará 
os municípios para atu-
alizarem o cadastro dos 
pacientes que atendam 
aos critérios do mutirão. 
Após o cadastramento, a 
Secretaria informará os 
locais e datas de insta-
lação das unidades mó-
veis, que vão percorrer 
os municípios. Dentro 
dos veículos, a popula-
ção passa por exames de 
raio-x, ultrassonografia 
e eletrocardiograma, se-
guido de consulta com 
o médico. Uma vez que 
tudo está correto com os 
pré-requisitos, o pacien-
te passa pela cirurgia em 
um hospital da cidade.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas
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Oficina Setorial do Comércio dá inicio a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira

Reunindo cerca de trinta 
lideranças empresariais e ins-
titucionais, representantes de 
vários segmentos do setor em-
presarial de Feira de Santana 
se debruçaram, na manhã da 
quarta-feira, 25, onde discu-
tiram propostas e iniciativas 
com vistas a construir alternati-
vas sustentáveis para alavancar 
a economia do Município.

A Oficina Setorial do 
Comércio é a primeira rodada 
de reuniões que culminarão 
na elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Econômico 
de Feira de Santana, desen-
volvido pela SUDENE, atra-

vés do Programa das Nações 
Unidas (PNDU), e o Governo 
Municipal.

Planejamento sistemático, 
rezoneamento das atividades 
comerciais, construção de um 
centro de convenções, mobili-
dade urbana em torno da área 
comercial, segurança pública, 
integração dos atores políticos 
com as demandas públicas e a 
verticalização da cidade, são 
algumas questões levantadas 
pelos três grupos de trabalho 
formados durante a Oficina.

As demandas apontadas 
pelas oficinas setoriais, que 
estão previstas para serem 

realizadas, sob a coordenação 
da Secretaria do Trabalho, 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (SETTDEC), vão 
respaldar uma empresa de 
consultoria com experiência 
internacional e referendada 
pelo PNDU, responsável pela 
elaboração do Plano de De-
senvolvimento Econômico de 
Feira de Santana.

De acordo com Marcelo 
Neves, superintende da SUDE-
NE, a empresa de consultoria 
será bancada pelo órgão fede-
ral, ao custo de R$ 709 mil, e 
terá dez meses para concluir 
o projeto.

Recém-inaugurada, a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento 24 horas (UPA), 
localizada no bairro Quei-
madinha, já atendeu 1.748 
pessoas, em apenas 20 dias. 
O equipamento foi entregue 
pela Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, no último dia 4.

A UPA conta com qua-
tro médicos clínicos e um 
pediatra. A estrutura de 1,7 
mil metros quadrados, com-
porta sala de raio x, eletro-

UPA da Queimadinha já atendeu 
mais de 1.700 pessoas em 20 dias

cardiograma, laboratório 
para exames diagnósticos 
e ultrassonografia, além 
de estacionamento e área 
exclusiva para embarque 
e desembarque de ambu-
lâncias. Para manutenção 
do equipamento, estima-se 
um investimento mensal de 
cerca de um milhão de reais 
pelo Governo Municipal.

Mesmo funcionando há 
tão pouco tempo, a unidade 
já conquistou a confiança 
da população da região. É 

o caso de Márcia Maria, 
cozinheira, que mora nas 
adjacências da UPA. Ela 
destaca que o atendimento 
é excelente e não hesita em 
procurar quando necessário.

“Eu gostei muito da 
unidade, cheguei aqui deses-
perada com minha filha de 3 
anos que estava tendo crise 
asmática, após ser atendida 
e tratada, ela está tendo alta. 
Também tive aqui outra vez 
com minha sobrinha. O aten-
dimento é excelente”, relata.

Dando continuidade à 
implantação da rede de Tu-
rismo Étnico Afro, no mu-
nicípio de Feira de Santana, 
o Departamento de Turismo 
realizou, nesta quinta-feira, 
26, uma Oficina de Turismo 
e Cidadania. O encontro 
ocorreu das 13h30 às 17h30, 
no auditório do Mercado de 
Arte Popular.

“O objetivo dessa rede 
é unificar o padrão de aten-
dimento ao turista no estado 
da Bahia”, explica Graça 

Cordeiro, diretora do De-
partamento de Turismo, ob-
servando que no município 
existem vários aspectos da 
cultura afro que devem ser 
explorados, a exemplo da 
gastronomia, da capoeira, 
grupos afros e dos terreiros 
de candomblé.

“Feira é dotada de vá-
rias representações de matriz 
africana, mas não há nada 
catalogado e nem organizado. 
Além de divulgar, estaremos 
empoderando esse segmento 

assim como já acontece em 
Salvador, Cachoeira e San-
to Amaro da Purificação”, 
afirma.

Participaram da Oficina 
de Turismo representantes 
das secretarias municipais 
de Cultura, Meio Ambiente 
e Educação, além do povo de 
axé, guias turísticos e recep-
cionistas de hotéis. “Durante 
o encontro, o conceito de 
cidadania foi abordado de for-
ma ampla”, pontua a diretora 
de Turismo, Graça Cordeiro.

Rede de Turismo ÉtnicoAfro
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Testes rápidos durante Micareta 
identificaram seis casos de sífilis

Durante a Micareta, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde intensificou o diag-
nóstico e prevenção das In-
fecções sexualmente trans-
missíveis (IST’s), através 
do anexo de Vigilância em 
Saúde. Foram realizados 
548 exames, sendo seis 
positivos para sífilis e um 
positivo para hepatite B, 
uma taxa de positividade 
de 1,27%. Os casos posi-
tivos tiveram o tratamento 
iniciado de imediato, com 
aplicação de medicação 
no Posto de Saúde mon-
tado no circuito da festa. 
Estes darão continuidade 
ao tratamento no Centro 
de Referência Municipal 
de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. Além dos 
testes rápidos, este ano foi 
feito um atendimento PEP 
(Profilaxia Pós Exposição). 
A medida é uma forma de 
prevenção a infecção ao 
HIV, com aplicação de me-
dicamento em até 72 horas 
após a pessoa passar por 
uma situação de risco em 
contato com o vírus.

Os dados reforçam a 
importância da distribui-
ção do preservativo e do 
trabalho de educação em 
saúde em eventos de mas-
sa. “Distribuímos 24 mil 
camisinhas no circuito da 
festa e mesmo com o fim 
da Micareta, os serviços 
continuam e as pessoas 
podem ter acesso tanto a 
camisinha, como aos testes 
rápidos, é só comparecer 
ao Programa Municipal”, 
informa a supervisora Joice 
Azevedo.

Para realizar o teste 

rápido no Centro de Refe-
rência, basta ter em mãos 
apenas o documento de 
identidade com foto. O 
atendimento é demanda 
espontânea. “Pessoas que 
suspeitam ter tido contato 
com a doença ou sofreram 
violência sexual, assim 
como moradores de rua, 
gestantes e privados de 
liberdade podem procurar 
nossa unidade sem nenhum 
agendamento prévio. O 
resultado será entregue em 
até 15 minutos”, ressalta 
Joice Azevedo.

Vendedores ambulan-
tes das ruas Marechal De-
odoro e  Sales Barbosa em 
companhia do empresário 
Elias Tergilene, presidente 
do Consorcio Feira Comer-
cial Popular que implanta o 
projeto Centro Comercial 
Popular visitaram  no dia 
24, as obras desse empre-
endimento. Durante a visita 
que também contou com a 
presença de representantes 
do governo municipal e 

AMBULANTES VISITARAM O 
CENTRO COMERCIAL POPULAR

da Câmara de Vereadores, 
foram prestados esclareci-
mentos  aos comerciantes 
sobre o que será realizado 
no Centro Comercial Popu-
lar, incluindo informações 
técnicas de como funciona-
rá o equipamento.

Os comerciantes co-
nheceram  toda a infraes-
trutura onde  ficarão insta-
lados os 1800 boxes, que 
por eles serão ocupados,. 
bem como o estacionamen-

to com capacidade para 
600 veículos, construído 
na parte superior, numa 
área de 23 mil metros qua-
drados.

O Centro Comercial 
Popular é uma Parceria 
Público-Privada (PPP), 
entre a Prefeitura Muni-
cipal e o Consórcio Feira 
Comercial Popular,  que 
segundo Elias Tergilene 
deverá ser inaugurado no 
mês de setembro.
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De 05 a 07 de julho 
acontece em Salvador, 
no Bahia Othon Palace, a 
6ª Conferência Nacional 
de Defesa Agropecuária 
(CNDA) e a 1ª Internacio-
nal. O evento tem como 
tema ‘Moderniza Defe-
sa: processos, serviços 
e sustentabilidade’ e vai 
reunir entidades como a 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Irrigação, Pesca 
e Aquicultura (Seagri), a 
Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab), 
Sociedade Brasileira de 
defesa Agropecuária 
(SBDA), a Sociedade de 
medicina Veterinária da 
Bahia (SMVBA), além de 
outras instituições.

O hábito da leitura é 
um estímulo à criatividade, 
imaginação e capacidade 
verbal. Os livros ajudam 
no desenvolvimento de 
senso crítico, além de se 
tornar um tipo de diversão 
e lazer. E é por meio de de-
poimentos sobre as memó-

 A Secretaria da Ad-
ministração do estado 
(Saeb) fez duas apresen-
tações para empresários 
baianos em um evento or-
ganizado pela Federação 
das Indústrias do Estado 
Bahia (Fieb), que teve o 
objetivo de fornecer in-
formações para indústrias 
baianas de como utilizar 
o volume de compras do 
Estado para fomentar 
suas vendas. O evento, 
na quarta-feira (25), foi 
motivado pelo Decre-
to 17.662, editado pelo 
Governo do Estado, con-
cedendo isenção total do 
ICMS para indústrias 
situadas no Estado da 
Bahia, quando elas for-
necerem para órgãos da 
Administração Pública 
Estadual Direta e suas 
Fundações e Autarquias.

O decreto alterou a 
Lei 13.780/2012, legis-
lação que regulamenta 
sobre o ICMS no Estado. 
A mudança foi resultado 
de um trabalho de apro-
ximadamente dois anos 
de tratativa entre a Fieb, 
a Saeb, as secretarias 
estaduais de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE) 
e da Fazenda (Sefaz). “A 
ideia é utilizar o poder 
de compra do Estado da 
Bahia para impulsionar o 

Bahia recebe conferências nacional e 
internacional de defesa agropecuária

Durante a 6ª CNDA 
serão apresentados e dis-
cutidos resultados re-
levantes para a Defesa 
Agropecuária mediante 
realização de palestras, 
mesas redondas, encon-
tros técnicos, cujo ob-
jetivo é o intercâmbio 
de informações entre os 
agentes envolvidos, tais 
como fiscais agropecuá-
rios, pesquisadores, pro-
fessores, extensionistas, 
estudantes de graduação 
e pós-graduação, produ-
tores e técnicos de em-
presas públicas, privadas 
e ONGs ligadas ao setor.

“Esse é mais um ali-
nhamento do processo de 
modernização da Adab. 

Receber um encontro des-
se no nosso Estado mostra 
a nossa força como agên-
cia de Defesa Agropecu-
ária e a preocupação do 
Governador, Rui Costa, 
com o desenvolvimento 
do setor. Quero aproveitar 
e convidar todo a cadeia 
produtiva e agentes direta 
e indiretamente ligados a 
participarem do evento. É 
fundamental esse diálogo 
para que possamos cons-
truir políticas públicas na 
área de defesa. A nossa 
meta é ter participantes 
de todo o país”, ressaltou 
o Diretor-geral da Adab, 
Bruno Almeida.

O evento será reali-
zado pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), 
pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
– EMBRAPA/CNPMF, 
pela Comissão Executi-
va do Plano da Lavoura 
Cacaueira (CEPLAC) 
em parcerias com as 
Universidades Federal 
da Bahia (Ufba), Uni-
versidade Federal do 
Recôncavo da Bahia 
(UFRB) e Governo do 
Estado da Bahia.

Já para a Secretária 
da Seagri, Andréa Men-
donça, esse é o momento 
de debater sobre essa 
modernização. “Nós 
como Governo temos 
esse papel. Agir demo-

craticamente em busca 
da agilidade nos proces-
sos de defesa, aliado a 
eficiência dos serviços 
e a sustentabilidade. A 
Seagri, através da Adab 
tem todo o interesse e 
vamos colaborar no que 
for possível para termos 
um excelente encontro e 
que dele saiam objetivos, 
metas e propostas que 
poderemos colocar em 
prática.

As inscrições devem 
ser feitas através do site 
www.vicnda.com.br. Se-
gundo o presidente do 
SBDA, Paulo Emílio, é 
um orgulho para os baia-
nos receber a 6ª Confe-
rência Nacional e a 1ª 

Internacional. “Indiscu-
tivelmente, o Brasil, nas 
últimas décadas tem se 
tornado um importan-
te exemplo mundial na 
produção de alimentos, 
invertendo sua condição 
inicial de importador 
para grande exporta-
dor dos mais variados 
produtos agropecuários. 
com a realização de pa-
lestras, mesas redondas, 
encontros técnicos, serão 
apresentados e discuti-
dos resultados relevantes 
para a defesa agropecu-
ária, proporcionando o 
intercâmbio de impor-
tantes informações entre 
os agentes envolvidos”, 
finalizou.

Segunda edição da campanha Memórias de Leitura será exibida na TVE
rias afetivas da leitura que 
a Fundação Pedro Calmon 
(FPC) lança, na próxima 
quinta-feira (3), a segunda 
edição da campanha Me-
mórias de Leitura. 

São 20 vídeos de um 
minuto que serão exibidos 
na TVE - canal 10.1 HD e 

nos sites e redes sociais do 
Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia (Irdeb). 
O evento de lançamento 
será realizado às 17h, no 
Goethe Institut Salvador 
(ICBA).

A campanha foi coor-
denada pela Diretoria do 

Livro e da Leitura (DLL), 
reunindo depoimentos em 
vídeo de estudantes, pro-
fessores, jornalistas, poetas 
e de escritores do cenário 
literário nacional e inter-
nacional. Nomes como Ruy 
Espinheira Filho, Maria 
Valéria Rezende, Minna 

Salami, Paulina Chiziane, 
Julia Tolezano (Jout Jout) 
e Maíra Azevedo (Tia Má) 
integram a lista.

“A segunda edição 
da campanha Memórias 
de Leitura foi registrada 
durante a Festa Literária 
Internacional de Cachoei-

ra [Flica], em outubro de 
2017”, explica a diretora 
da DLL, Bárbara Falcon, 
responsável pelo projeto. A 
primeira etapa da inciativa 
ocorreu em 2016, a partir 
de uma série de vídeos 
também gravados em Ca-
choeira durante a Flica.

Saeb fomenta participação da indústria nas compras públicas

desenvolvimento da in-
dústria baiana”, destacou 
o superintendente de De-
senvolvimento Industrial 
da Fieb, Marcus Verhine.

O Governo da Bahia 
comprou no ano de 2017 
um total de R$ 5,6 bi-
lhões em mercadorias 
e produtos. Apesar de 
valor expressivo da aqui-
sição governamental, em 
alguns segmentos, em-

presas de outros Estados 
acabam ganhando parte 
das licitações realiza-
das na Bahia. Assim, ao 
Bahia perde o valor da 
compra, que vai para ou-
tro estado, gerando renda, 
emprego e aumentando 
a circulação de dinheiro 
em outra unidade da fe-
deração. A aquisição de 
veículos para o Estado foi 
um dos exemplos elen-

cados pela palestrante, 
Simone Araújo Melo, co-
ordenadora de gestão de 
cadastro de fornecedores 
da Saeb. O Estado gastou 
R$ 251,8 milhões com 
compra de veículos para 
o estado, em dois anos 
(2016/2017). Entretanto, 
apenas R$ 103,2 milhões 
foram comprados de fa-
bricantes baianos. Cerca 

de R$ 150 milhões foram 
para outros estados, por-
que empresas de outras 
unidades da federação 
ganharam as licitações. 

Com a isenção do 
ICMS, as indústrias lo-
cais vão ter a vantagem 
competitiva no certame 
licitatório porque vão 
poder abater do preço os 
17% referente ao impos-

to. Simone e a coordena-
dora de Processos Lici-
tatórios da Saeb, Tatiana 
Amorim, também pas-
saram informações, ins-
truções e dicas de como 
os empresários podem 
participar das licitações 
do Estado. 

Elas falaram sobre 
as exigências legais, os 
instrumentos de acessi-
bilidade como portal de 
compras do Estado e o 
cadastro de fornecedor, 
onde as empresas fazem, 
previamente, um registro 
com os seus dados que 
facilita a participação nas 
concorrências públicas.

Gerente jurídica da 
Fieb, Danusa Lima e Sil-
va, destacou a importân-
cia do decreto de isenção 
de ICMS para a indústria 
baiana e ressaltou a rele-
vância participação das 
secretarias envolvidas na 
alteração da legislação 
na “Foi verificado que 
apesar do Estado ter um 
grande poder de compra, 
a participação da indús-
tria local era pequena”. 
As secretarias de governo 
envolvidas foram muito 
importantes na modifica-
ção da Lei, disse.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

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

Arquidiocese de Feira de Santana

C.J.C. de Santana-40 Anos de Missão
Celebração Eucarística em Ação de Graças pelo Dia das Mães

Data:13 de Maio de 2018-Horário:18:00H
Local:Capela Nossa Senhora de Lourdes 

Hoje, 27 de abril de 2018, estamos na Quarta Sema-
na da Páscoa ,  no próximo domingo é o quinto, chegando 
ao final do mês de abril. No último domingo, celebramos 
o Domingo do Bom Pastor.

Chegando o mês de maio, dia 01, é comemorado o 
dia do trabalho e acontecerão comemorações em todo 
país. Não esqueçamos de rezar cada vez mais por nossos 
trabalhadores, para que possam ser abençoados com 
emprego e remuneração digna e pelos desempregados 
que precisam do seu sustento.

Também dedicado a Maria, às noivas e às mães , as 
quais homenageamos, em especial a minha mãe Miracy 
Lima Leal.  Serão  iniciadas também as comemorações 
do Mês Mariano com muitas devoções a Maria, em mui-
tas comunidades. Destacamos o Dispensário Santana, 
que celebra os trinta e um dias, sempre às 19:30h, com 
grande participação. 

C.J.C. DE SANTANA – 40 ANOS DE MISSÃO

A C.J.C. - Comunidade de Jovens Cristãos de Santana, 
no Ano do Laicato,  completou  40 Anos de Missão na 
Arquidiocese de Feira de Santana, sendo “ Sal da Terra e 
Luz do mundo”, Mateus 5.13-16 no último dia 21, com 
Celebração Eucarística em Ação de Graças pelas Bodas de 
Esmeralda, na Capela da Imaculada Mãe de Deus - Irmãs 
Clarissas, no Papagaio, presidida pelo arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian e concelebrada pelo orientador espiri-
tual, o Pe. João Eudes da Rocha e o frei José Monteiro, 
os comunitários entraram com a bandeira da C.J.C., ani-
maram a liturgia lançando o Hino dos 40 anos, de autoria 
de Juliana Furtado. A celebração teve participação dos 
comunitários antigos, novos e fiéis de diversas paróquias 
da nossa arquidiocese e no final aconteceu o lançamento 
do livro: “C.J.C. 40 anos de Missão” e ofertório foi em 
prol das Irmãs Clarissas

As comemorações Rumo aos 40 anos foram iniciadas 
desde o 36º TOA, no ano que passou com diversas ações 
nos primeiros meses, entre elas Via-Sacra, Oração do Ter-
ço, participação nos atos litúrgicos da Semana Santa que 
culminaram com o Encontro C.J.C. 40 Anos de Missão, 
nos dias 20, 21 e 22 de abril, no Recanto Maria de Nazaré, 
reunindo antigos e novos comunitários com momentos de 
adoração ao Santíssimo Sacramento, momento mariano 
com Oração do Terço, gincana, campeonatos, momento 
de partilha e no domingo Celebração Eucarística. 

Na oportunidade foi lançado o livro: “ C.J.C. 40 anos 
de Missão “, um relato histórico e fotográfico da cami-
nhada e missão na evangelização, de minha autoria, com 
momento de autográfo para os presentes.

O cartaz de divulgação, também em outdoor e busdoor 
com arte do comunitário Rafael Batista, retratando a na-
tureza através do céu, mar e mandacaru que é símbolo da 
resistência, lembrando que nós resistimos e completamos 
quatro década de missão e o verde lembrando a esmeralda – 
as nossas bodas. Também presente na lembrança do evento.

Os que estiveram presentes cantaram o tradicional “ 
Parabéns pra você “, com momento cultural com a C.J.C.- 
TOA, nosso orientador espiritual, o Pe. João Eudes – o re-
gueiro de Cristo, que animou os presentes em um animado 
show,  apresentação bíblica da samaritana com o Grupo 
Teatral Renascer e Telegrama Falado.

Um certificado de “Honra ao Mérito” foi entregue ao 
arcebispo emérito Dom Itamar Vian, Pe. João Eudes, Irmãs 
Clarissas, Irmãs Missionárias do Coração de Maria, comu-

nitários antigos e novos como forma de reconhecimento a 
participação na C.J.C. de Santana.

Assim, foi celebrado os 40 anos marcando a história 
da nossa caminhada na Arquidiocese de Feira de Santana.

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

Marinho da Natividade, Ana Lúcia Lima Leal Lisboa e  
Everaldo Lisboa de Souza (Thiago José e Thaís Maria),  
Antônio Mário Lima Leal e Rita de Cássia Lordelo Silva 
Leal (Maria Rita) , Celene Maria da Silva Oliveira e Benil-
do de Deus Oliveira (Alan e Kaique), Dayanna Christina 
Lima Leal Barreto e João Sérgio Nascimento Barreto 
(Bella Maria) , Dileane Nascimento dos Santos e Julio 
Machado da Silva Neto (Angela Sophia), Eliana Moreira 
Silva Santos e Juarez Santos  (André e Gabriela) , Fernan-
da Pereira dos Santos, Francisco Vinícius  da Purificação 
Leite, Helena Teiko Tanaka, Gabriel Pereira de Oliviera 
Bastos, Karla Kenji Tanaka, Ingrid Rios Pereira, Jessica 
dos Santos Lopes,Juliana Furtado Ribeiro Santos, Juliana 
Jesus Batista, Joana Angélica Alves da Silva, João Vitor 
da Purificação Leite, Marcos Vinícius dos Santos Silva, 
Maria Cristina dos Santos Almeida, Maria Eunice Almeida 
dos Santos, Mário Antônio Lima Leal, Miracy Lima Leal, 
Miriam Oliveira de Jesus, Neviton Andrade Pereira, Paulo 
de Souza Luna, Rafael Jesus Batista, Sandra Lopes da 
Costa Pereira e Jailton Alves Pereira, Taise da Silva Costa.

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

Ontem como primeira atividade já com 40 anos, 
animaram o  Tríduo de Nossa Senhora da Esperança, na 
paróquia Nossa Senhora Aparecida.

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

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

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

Nele consta toda história  através de textos, registro 
fotográfico, matérias em jornais e revistas, depoimentos de 
pessoas que conhecem o nosso trabalho e a nossa história, 
entre outros.

No Ano do Laicato, em preparação as Santas Missões 
Populares, como leigo e Católico Apostólico Romano, 
atuando  na C.J.C. de Santana, desde 02 de março de 
1980, deixo esse registro da missão de evangelizar e assim 
vivenciar o amor de Deus através do TOA – Treinamento 

de Oração e Ação, iluminados pela 
Santíssima Trindade e abençoados  por 
Nossa Senhora  a cada dia.

A capa mostra a logomarca dos 40 
Anos e no fundo uma foto do mandaca-
ru em frente ao céu e mar e no fundo a 
foto dos que participam atualmente da 
C.J.C. e colaboradores do TOA sendo 
de autoria da arte, o comunitário, Ra-

SÃO JOSÉ OPERÁRIO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

No dia 13 de maio, comemoramos as 
aparições de Nossa Senhora de Fátima aos 
três pastores Francisco, Jacinta e Lúcia, em 
Fátima, Portugal, bastante festejada em todo 
o mundo. Nas suas mensagens, ela pedia 
orações pela conversão das pessoas e pela 
paz mundial.

Entre tantas comemorações destaco a 
paróquia o mesmo nome, no CASEB, com 

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

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

O livro consta de 189 páginas, 19 capítulos, começan-
do com C.J.C. Nordeste – Brasil – Um pouco de história 
e concluindo com C.J.C. – Memórias diversas. O livro se 
enconta a venda nas livrarias católicas da cidade.

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

Santíssima Trindade e a Família de Nazaré nos ilumine 
e proteja sempre.

No dia 01 de maio, celebramos São José 
Operário. Lembramos do carpinteiro, pai adotivo 
de Jesus e esposo da Virgem Maria. Nesta come-
moração, reconhecemos a dignidade do trabalho 
como dever e aperfeiçoamento do ser humano, 
exercício benéfico de seu domínio sobre o mundo 
criado, serviço à comunidade e prolongamento 
da obra do Criador. São José Operário trabalhou 
como carpinteiro e ensinou a Jesus uma função de 
trabalho manual, que ele exerceu com afinco. Vamos seguir o 
seu exemplo nos dedicando cada vez mais às nossas funções e 
coloquemos o amor em tudo que realizamos. São José Operário, 
interceda por nós!

Na nossa arquidiocese, a festa de São José Operário acon-
tece na paróquia do mesmo nome, no bairro do Campo Limpo, 
com novenário até segunda, às 20:00 horas, celebrando 30 anos 
de Fé, Caminhada, Serviço e tendo como tema central: “ José 
homem que se deixou encantar pelo sonho de Deus”. No dia 01, 
na programação: 05:30 – Alvorada - Queima de fogos, 08:30 
h - Procissão com todos os padroeiros das comunidades da 
paróquia e às 10:00 h – Missa Solene, presidida pelo arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian, seguida de almoço e bingo. A frente 
dos festejos os padres Genival e Jeanderson.

quinzenário que será iniciado amanhã e se estende até o dia 
12, às 20:00 h , tendo como tema: “ O olhar da Mãe que nos 
leva até Jesus” e no dia 13, procissão às 18:30 horas, seguida 
de missa festiva.

A frente dos festejos os freis Fernando e Marcelo.
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Coluna do Rádio

Cidade

Saudade no Tempo 
Certo, domingo pela ma-
nhã na Radio Subaé sob 
o comando do “majó”  
Reginaldo Cunha, traz 
um musical de qualidade, 
com base na Jovem Guar-
da - o mais expressivo 
movimento da musica 
popular do pais -, ocorri-
do nas décadas de 60/70 
e até hoje não superado, 
alem de hits das décadas 
de 80/90 também ines-
quecíveis. Excelente para 
abrir o domingo com boas 
e saudosas lembranças.

Jornal da Povo, ótimo noticioso da Radio 
Povo das  12 âs 14 horas, de segunda-feira a 
sexta-feira,   com  liderança de qualidade do 
poeta  Carlos Lima,  ganhou excelente reforço 
com a  recente participação do engenheiro  e 
professor da Universidade Estadual  de Feira 
de Santana , Gerinaldo Costa que aos sábados, 
na mesma emissora  apresenta o Radio Revista. 
Muito bem informado em política, assim como 
Carlos Lima,  professor Gerinaldo acrescenta 
qualidade ao programa que conta também com 
a  experiência de Antonio Sátiro.

A  Sociedade e Você , aos sábados,sempre às 14 
horas, um diversificado programa de noticias, com 
informações, comentários, entrevistas, com a ex-
celente condução do advogado e vereador Roberto 
Tourinho ao lado de frei Cal, ex-vereador e ex-diretor 
da Radio Sociedade de Feira, contando ainda com a 
participação de  Isa Lee. Um programa que merece  
sua sintonia.

Na Sociedade FM, às 15 horas, após Paulo 
José, a presença do jornalista Joilton Freitas 
com o seu Rotativo News, com abordagens 
variadas  mas com foco maior no panorama 
político. Joilton que foi candidato a vereador 
no ultimo pleito também é  assessor de comuni-
cação da Câmara de Vereadores do Município.

Candeal -  Os atos 
de hasteamento de ban-
deiras no Paço Munici-
pal e missa solene em 
Ação de Graças na Igre-
ja Matriz do Senhor do 
Bonfim, marcaram na 
segunda-feira os 56 anos 
de emancipação polí-
tico-administrativa do 
município de Candeal, 
A programação contou 
ainda com apresentação 
da Fanfarra Fancovi,os 
Veteranos de Ouro, o gru-
po de Capoeira Renascer 
e o grupo Girl Dance, 
além de shows musicais 
na Praça Central da ci-
dade com Ney e Seus 
Teclados, Grazy e Forro-

Candeal comemorou emancipação
zão Raízes do Nordeste. 
A forma simples do fes-
tejo  se deu em virtude 
da administração fazer 
contenção de despesas 
para não onerar  os gastos 
da prefeitura. 

Everton Cerqueira 
(foto), prefeito muni-
cipal, explicou  que  as 
comemorações alusivas 
ao quinquagésimo-sexto 
ano de emancipação de 
Candeal,  transcorre-
ram  de acordo com a 
realidade financeira do 
município, lembrando 
que a maior preocupação 
sua é com o pagamento 
em dia dos salários dos 
servidores, fornecedo-

res e com a realização 
de obras e serviços que 
tragam benefícios para a 
comunidade. Tendo seu 
desenvolvimento basea-
do na agropecuária, o mu-
nicípio de Candeal que 
já se constituiu  em uma 
das principais bacias lei-
teira da microrregião de 
Feira de Santana, conta 
com nove mil habitantes 
e a Câmara Municipal é 
composta por nove vere-
adores.

 A fé do seu povo é 
algo de grande expressi-
vidade desde os primór-
dios. No ano de 1881, 
o fazendeiro   Olegário 
Ribeiro Lima construiu 

uma igreja na fazenda 
Capoeira, de sua pro-
priedade, dando início ao 
povoado denominado de 
Candeal. O lugar foi as-
sim nominado por conta 
da grande presença da ár-
vore chamada “candeia” 
na região. Tendo a agro-
pecuária como base do 
seu desenvolvimento, em 
1889 o local foi elevado 
à categoria de distrito su-
bordinado ao município de 
Riachão do Jacuípe. Após 
muito empenho, Candeal 
se emancipou através da 
Lei Estadual nº 1.683, de 
23 de abril de 1962. De lá 
até os dias de hoje a cidade 
vem se expandindo.

 Um dos melhores 
comunicadores do ra-
dio feirense de todos os 
tempos, com voz grave 
e marcante, e raro poder 
de comunicação, Antonio 
Carlos Cerqueira, conti-
nua fora do microfone há 
vários anos e seus admi-
radores, que são muitos, 
reclamam essa ausência. 
Profissional de excelente 
qualidade marcou épo-
ca na Radio Sociedade  
de Feira com o Musical 
Dentro da Noite e Isto Foi 
Sucesso, alem de outros 
programas. O “Professor 
do Amor” titulo que, de 
forma merecida, ganhou 
dos fãs pela forma bri-
lhante de conduzir o Mu-
sical Dentro da Noite, em 
um clima de romantismo, 
com mensagens  de amor, 
orientação ,respeito e ca-
rinho, começou na extinta 
Radio Cultura, transferiu-
-se para a Carioca (hoje 
Povo), foi para a Socieda-
de, voltou para a Carioca,  
depois esteve na Subaé, já 
na parte comercial, sem-

pre com sucesso. Ótimo 
compositor e interprete 
com bela voz, iniciou pro-
missora carreira gravando 
dois LPs  de sucesso e fez 
excursões. 

Depois passou a se 
dedicar à musica de forma 
empresarial, criando as 
bandas Capim Molhado 
(forró) e Santa Fé (bailes)  
consideradas as melhores 
da região nos seus esti-
los. Lamentavelmente no 
inicio do mês, Antonio 
Carlos perdeu Carmem 
Lúcia, sua esposa e com-
panheira  de mais de 35 
anos  de vida em comum. 
Um golpe muito forte 
para quem tem como tô-
nica na sua vida falar de 
amor e que teve por mais 
de três décadas, como 
esposa e mãe dos seus  
filhos: Rodrigo, Amanda 
e Lorena, uma mulher 
fiel, compreensiva e de-
dicada. Rogamos a Deus 
o lugar de paz e amor que 
merece Carmem Lucia e 
resignação e fé para seus 
familiares.
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LIVRO CONTA A VIDA DE HUMBERTO DE CAMPOS
“Humberto de Cam-

pos - um exemplo de 
vida”, livro biográfico 
do jornalista Almir de 
Oliveira foi lançado an-
teontem, na Assembléia 
Legislativa da Bahia, em 
Salvador. Relata a vida do 
escritor maranhense, que 
de uma infância paupér-
rima, tornou-se um dos 
mais renomados escrito-
res brasileiros, alem de 
conceituado   jornalista 
e político. Escreveu crô-
nicas, contos, ensaios, 
poemas e crítica literária. 

Humberto de Cam-
pos Veras nasceu em Mu-
ritiba (hoje Humberto de 
Campos), no Maranhão, 
no dia 25 de outubro de 
1886. Filho de Joaquim 
Gomes de Farias Veras, 
pequeno comerciante, e 
de Ana de Campos Veras 
ficou órfão de pai com 

sete anos de idade, mu-
dando-se com a família 
para São Luís, onde se 
empregou no comércio.

Com 17 anos passou 
a residir no Pará, onde 

conseguiu um lugar de 
colaborador e redator na 
Folha do Norte e depois 
na Província do Pará. 
Em 1910 publicou seu 
primeiro livro, uma co-

letânea de versos, intitu-
lado “Poeira”. Em 1912 
foi para o Rio de Janeiro, 
empregando-se no jornal 
“O Imparcial”, onde tra-
balhavam como redatores 
e escritores, Rui Barbosa, 
Vicente de Carvalho, José 
Veríssimo, entre outros.

Com o pseudônimo 
de Conselheiro XX,  pro-
duziu diversos contos e 
crônicas, que foram pu-
blicadas em jornais das 
principais capitais brasi-
leiras. Assinava também 
como Almirante, João 
Caetano, Giovani Mo-
relli, Justino Ribas, Mi-
cromegas, entre outros. 

Em 1918 publicou o 
primeiro livro de prosa 
“Seara de Booz”, com pe-
quenos artigos e o pseu-
dônimo de Micromegas. 
No dia 30 de outubro de 
1919, as 33 anos, teve 

assento na cadeira 20, da 
Academia Brasileira de 
Letras.

Em 1920, Humberto 
de Campos foi eleito de-
putado federal, pelo Ma-
ranhão, tendo seu man-
dato renovado sucessivas 
vezes, até que o Congres-
so foi dissolvido durante 
a Revolução de 30.

Em 1928, Humberto 
foi diagnosticado com 
hipertrofia da hipófese. 
Em 1933, com a saúde 
já abalada publicou o 
livro que se tornou o 
mais importante de sua 
obra, “Memórias”, com 
lembranças dos tempos 
da infância e juventude.         
Tinha um estilo fácil, 
corrente, escrevia com 
naturalidade e de fácil 
compreensão. Ao adoe-
cer, muda seu estilo, de 
mordaz e cômico,  para 

piedoso e compreensivo, 
saindo em defesa dos 
menos favorecidos.

Faleceu no auge da 
popularidade. Do seu 
trabalho literário desta-
cam-se: Poeira, poesia 
(2 séries 1910 e 1917), 
A Serpente de Bronze, 
contos (1921), Carva-
lhos e Roseiras, crítica 
(1923), Alcova e Salão, 
contos (1927), O Brasil 
Anedótico, anedotas 
(1927), Antologia da 
Academia Brasileira de 
Letras (1928), Memó-
rias (1933), À Sombra 
das Tamareiras, contos 
(1934), Memórias Ina-
cabadas (1935), Últi-
mas Crônicas (1936), 
Diário Secreto (1954). 
O mais lido escritor   
brasileiro de sua época 
faleceu no Rio de Janei-
ro, no dia 5 de dezem-
bro de 1934.

Recentemente a so-
ciedade brasileira foi 
pega de surpresa com 
a publicação de uma 
reportagem na Folha 
de São Paulo, afirman-
do que o Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) ela-
borou uma pesquisa 
em que seus resultados 
apresentam incontesta-
velmente que o ensino 
de filosofia e sociologia 
prejudica a aprendiza-
gem dos estudantes em 
matemática.

Talvez numa cru-
zada para acabar com a 
possibilidade dos estu-
dantes brasileiros serem 
mais críticos em relação 
ao processo de desmon-
te do Estado brasileiro, 
assim como vem fa-
zendo os defensores da 
tal Escola Sem Partido 
e os novos burocratas 
do Ministério da Edu-
cação (MEC), querem, 
porque querem, acabar 
com disciplinas que 
podem fazer com que 
nossas gerações futuras 
tenham cidadãos que 
pensem por si mesmos.

Comparar o ensino 
de filosofia e socio-

As futuras gerações educadas para não serem livres
Genaldo de Melo

logia, com o qual nos-
sos estudantes podem ter 
um nível intelectual mais 
avançado, com o ensino 
de matemática, que em 
muitas das vezes somente 
vem servindo como parâ-
metro de desempenho em 
concursos públicos, é uma 
leviandade além do que 
pode ser tolerado desses 
novos representantes polí-
ticos, que querem coorde-
nar o poder no Brasil sem 
o voto consciente do povo.

E para mais surpresa 
geral, o coordenador da 
pesquisa, que também é 
diretor adjunto do IPEA, 
foi Adolfo Sachsida, que 
foi até janeiro passado o 
coordenador econômico 
da campanha à presidên-
cia da República, de nada 
mais nada menos do que 
Jair Bolsonaro. Não se 
podia esperar muito de 
um sujeito que defende 
com unhas e dentes pautas 
liberais como o Estado 
Mínimo, o porte de armas, 
o cerceamento do direito 
ao aborto, e que afirmou 
peremptoriamente que o 
nazismo era um regime 
socialista e que Hitler era 
de esquerda.

Defender a tese de 

acabar com o ensino de 
filosofia e sociologia nas 
escolas públicas, porque 
está atrapalhando o en-
sino da matemática, é 
tentar condenar as futuras 
gerações a não serem em-
preendedoras como outros 
povos do mundo. Ou seja, 
é querer criar uma nova 
geração de cidadãos inca-
pazes de atos reflexivos, 
incapazes de construir 
processos empreendedo-
res que melhorem nossa 
sociedade, e incapazes de 
serem livres. 

O que o Estado bra-
sileiro deveria fazer para 
ser em pouco tempo uma 
nação mais rica cultural e 
intelectualmente falando, 
seria contratar os 33.560 
professores de matemáti-
ca, e os 17 mil docentes 
de filosofia, para resolver 
o déficit desses profis-
sionais, conforme estudo 
apresentado em 2015 pelo 
Ministério da Educação, 
e não procurar inventar 
mentiras de que filosofia 
e sociologia atrapalhando 
a matemática, atrapalha 
o aprendizado dos estu-
dantes.

Os próprios resulta-
dos do ENEM desmen-

tem os resultados da 
pesquisa de Sachsida 
do IPEA, pois a média 
das notas dos estudan-
tes nas últimas qua-
tro avaliações na área 
de Matemática e suas 
Tecnologias cresceu de 
481 pontos em 2014 
para 518,5 em 2017, 
enquanto que a área de 
Ciências Humanas e 
suas Tecnologias, onde  
estão as disciplinas de 
filosofia e de sociolo-
gia,  diminuiu de 546 
pontos para 519,3 em 
2017.

Dizer que é mais 
importante os alunos 
aprenderem a mate-
mática do que serem 
livres pensadores é uma 
leviandade cultural de 
gente que não quer 
povo, quer mesmo é 
massa de manobra e 
novos escravos para 
serem empregados da-
queles que têm a pos-
sibilidade e o dinheiro 
para estudar a própria 
filosofia e a sociologia. 
Essa pesquisa parece 
que tem um só funda-
mento: justificar a reti-
rada dessas disciplinas 
do Ensino Médio.

 Setenta e quatro 
documentos que foram 
perdidos durante o pe-
ríodo da micareta estão 
à disposição dos donos 
na Central de Achados 
e Perdidos da Secretaria 
Municipal de Prevenção 
à Violência e Promoção 
dos Direitos Humanos 
(Seprev) e para o interes-
sado verificar deve aces-
sar a página da Seprev, no 
site da Prefeitura (www.
feiradesantana.ba.gov.
br) ou ir à secretaria,  
rua Castro Alves, 1.038, 
Centro, as 8h às 12horas 
e das 14h às 17horas, de 
segunda-feira a sexta-
-feira.

Pablo Roberto, titu-
lar da Seprev, observa a 
utilidade da Central no 
primeiro ano de funcio-

DOCUMENTOS PERDIDOS 

namento e Central res-
saltando  que é mais um 
serviço de cunho social 
oferecido pelo Gover-
no Municipal visando 
sistematizar a busca de 
documentos que chegam 
à Seprev. 

O coordenador da 
Central Cristiano Quei-
roz relata que estão no 
órgão 74 documentos: 32 
RGs, 18 cartões de ban-
cos e mais 13 cartões do 
SUS,  26 foram encontra-
dos com carteira, quatro 
em porta documento de 
plástico e três já foram 
retirados pelos seus do-
nos. Foram recuperados 
R$ 100,25 e faltam ser 
entregues R$ 50,00 en-
contrados junto com um 
dos documentos.
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“Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma.” (Cora Coralina)

Social

Novo Glamour Just Shine
Em uma combinação envolvente e delicada, o 

Boticário lança a fragrância Glamour Just Shine, que 
incentiva as mulheres a mostrarem todo o seu brilho 
quando e onde quiserem. O segredo de Glamour 
Just Shine está na escolha de dois ingredientes para 
lá de especiais: a Magnólia – uma das poucas flores 
brancas que irradiam seu aroma sob a luz do sol – e 
raros cristais de sal. O resultado é uma fragrância 
brilhante, com uma saída fresca, mas que ao longo do 
tempo explode em sensualidade. Glamour Just Shine 
já está nas lojas, e-commerce (www.
boticario.com.br) e revendedoras da 
marca em todo país. 

Para chegar à fragrância, o 
Boticário contou com uma técnica 
avançada e exclusiva da casa de 
fragrância Firmenich, que captura o 
que há de mais refinado na natureza 
e reconstitui com perfeição o seu 
perfume da flor. Já o toque de inova-
ção vai para a inesperada – e inédita – combinação da 
Magnólia com a flor de sal, que traz a luminosidade 
e brilho para Glamour Just Shine – brincando com 
o contraste entre o salgado e o floral da fragrância.

“Os cristais dão o toque final à fragrância, re-
alçando seu brilho e promovendo uma assinatura 
inconfundível. Fomos buscar na região de Guérande, 
costa oeste da França, a pureza e a beleza da Fleur de 
Sel e utilizá-la em uma leitura supermoderna de perfu-
maria gourmand, explica o Gerente de Perfumaria do 
Boticário, Jean Bueno. “O segredo desse ingrediente 
é seu poder de criar um contraste único com as notas 
de saída mais delicadas, como pêra caramelizada; 
bergamota e flor de pêssego, proporcionando uma 
agradável sensação de frescor.”

A criação é assinada pelo renomado perfumista 
brasileiro, Adilson Rato.
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Feira, 21 de abril de 2018.

 O Presidente da Câmara Municipal de Feira de San-
tana, vereador José Carneiro Rocha, outorgou a Comenda 
Áureo Filho à Professora Maria Cristina de Oliveira Me-
nezes (Marinita como é carinhosamente conhecida), em 
concorrida solenidade que aconteceu no dia 22 de marco, 
no Plenário daquela Casa Legislativa, conforme Decreto 
Legislativo n.º 35/2017, de autoria do vereador Roberto 
Luiz da Silva Tourinho.

Em emocionado discurso a homenageada fez um 
breve resumo da sua vida profissional e acadêmica sem 
esquecer-se de enaltecer o grande exemplo de ser humano 
e educador que foi o seu saudoso pai Áureo de Oliveira 
Filho, que dá nome à honraria. 

Bacalhau na Vara 2018
Pura alegria no Circuito Maneca Ferreira! 

Sucesso do Camarote TOP DJ Agenor

Professora Maria Cristina de Oliveira Menezes (Marinita)
ao lado do filho Gil Mário de Oliveira Menezes. 

Comenda para Marinita


