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Vinte  estabelecimentos participaram  do 
festival Roda de Boteco realizado com êxi-
to, nesta cidade, de 6 a 22 deste mês, tendo 
como promotor o Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares, presidido por 
Getulio Andrade. Segunda-feira, às 19 horas, 
no Acalanto Convenções, durante coquetel, 
será realizada a premiação dos vencedores. 
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Realizado no dia 21 deste mês no Merca-
do de Arte Popular, o 43º Festival de Violei-
ros do Nordeste reunindo representantes de 
estados da região foi vencido pela dupla per-
nambucana João Lourenço e Hipólito Moura. 
O evento, mais uma vez, foi prestigiado por 
ótimo publico, evidenciando que mesmo com 
o surgimento de tantas outras manifestações 
culturais, o trabalho do repentista continua 
sendo admirado e respeitado. VARIEDADES. 
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 Com a contratação 
formalizada  anteontem,  
1.571 estudantes uni-
versitários começam a 
trabalhar em secretarias 
e órgãos estaduais através 
do Partiu Estágio, na se-
gunda turma convocada 
pelo programa que ofere-
ce experiência profissio-
nal e inserção no mercado 
de trabalho a milhares de 
jovens baianos. O gover-
nador Rui Costa, assinou 
termo de compromisso 
dos jovens, em evento 
realizado no Senai/Cima-
tec, em Salvador.

Do total, 1.022 estu-

Dotado de forma 
pioneira do Sistema 
de Saúde Digital e do 
Sistema de Atendi-
mento de Emergência 
24 horas,  mediante 
convênio firmado em 
novembro de 2003, 
com o Governo do 
Estado, a Policlínica 
Osvaldo Monteiro Pi-
rajá, no bairro Tomba, 
foi reinaugurada pelo 
prefeito Ronaldo de 

Carvalho, na manhã 
de anteontem com as 
dependências total-
mente reformadas e 
modernizadas.

Como parte dessa 
reestruturação a Poli-
clínica que absorvia  
uma demanda média 
de 250 pacientes/
dia, agora conta com 
mais quatro salas 
de atendimento, um 
necrotério, duas sa-

las para consultórios 
especializados em 
ortopedia, procto-
logia, ginecologia e 
otorrinolaringologia. 
As salas de estar dos 
médicos e enfermei-
ros também foram 
ampliadas.

Moradores do 
bairro Tomba e adja-
cências que são aten-
didos na unidade de 
suade, mostraram-

-se satisfeitos  com 
a modernização ali 
implementada pela 
prefeitura. 

A reinauguração 
foi marcada pelas 
presenças da secre-
tária de Saúde, De-
nise Mascarenhas, 
o vereador Luiz da 
Feira, o suplente de 
deputado Federal, 
Zé Chico e lideran-
ças comunitárias.

POLICLÍNICA REINAUGURADA NO TOMBA

Partiu Estágio garante mais 
de 1.500 vagas no  mercado

dantes universitários se-
rão alocados em Salvador 
e 549 irão ocupar vagas 
em órgãos estaduais do 
interior baiano.

 O  governador  res-
saltou sua confiança nes-
se trabalho “pela convic-
ção que aprendi, em casa, 
do poder da educação na 
transformação da vida 
das pessoas. É por isso 
que concebemos esse 
programa para que os 
estudantes que vieram 
de escola pública, que 
cursam universidade pú-
blica ou universidade 
particular através do Fies 

ou Prouni tenham priori-
dade”.

Acrescentou o go-
vernador Rui Costa que 
“com isso, criamos um 
dos maiores programas 
de estágio do país, com 
transparência, clareza e 
sem indicações”. 

Por meio do Partiu 
Estágio, universitários 
que ainda não consegui-
ram se inserir no mercado 
de trabalho tem acesso a 
uma vaga por um ano, 
com carga horária de 20 
horas semanais e bolsa de 
R$ 455, além de auxílio 
transporte.

Ele foi um dos jogadores de técnica mais 
apurada surgidos no futebol da Bahia, com 
passagens  por clubes como Bahia, Vitoria, 
Flamengo, Botafogo da  Paraíba, mas foi no 
Ceará Sporting, clube que permanece no seu 
coração, a sua melhor fase. Um pouco da 
história do talentoso Zé Eduardo o Super Zé. 
ESPORTE. Página 11

Se a cerimônia de casamento já é algo belo e emocionante, um  ensaio fotográ-
fico com noivas, precedendo o ato oficial, traz um encantamento raro e especial. 
Foi isso que fez o experiente e gabaritado fotógrafo  Antonio Magalhães. Veja! 
CIDADE. Página 2

Lembrando o Super Zé

Roda de Boteco foi sucesso

Tomara que chova...

Pernambuco ganha festival

Feira ganha Mobilidade Urbana
VARIEDADES. Página 9
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Cidade

Falar de Sertão é ten-
tar explicar o lugar de 
falta, de ausência, de 
dependência e de ne-
cessidade, mas também 
destaca-se pela esperan-
ça, fé e trabalho de um 
povo que mantem a es-
pera em dias melhores e 
que eles tragam fartura, 
água, comida e condições 
dignas de sobrevivência. 
Existem duas versões 
para explicar a origem 
da palavra Sertão. A pri-
meira delas refere-se aos 
portugueses que durante 
a colonização percebe-
ram a grande diferença 
climática entre o litoral e 
o interior, chamando-o de 
“desertão” com seu clima 
quente e seco, passando 
a entender-se “de sertão” 
e que com o passar do 
tempo reduziu-se apenas 
para a palavra “sertão”. A 
segunda versão defende 
a derivação da palavra 
em latim “sertanus”, que 
significa área deserta ou 
desabitada. O certo é 
que desertão, de sertão 
ou sertão, definem uma 
região de carências, so-
frimentos e necessidades. 
Isso não vem de hoje, 

Tomara que chova logo, tomara meu Deus tomara...

lembremos que há 120 
anos acabava o Massacre 
de Canudos (1897) e o 
líder Antônio Conselhei-
ro já lutava pelo péssimo 
tratamento e excesso de 
impostos praticados ao 
carente povo do sertão, 
logo após a proclamação 
da república.

O sertão é profun-
damente castigado pela 
seca e pela fome, o que 
costuma ser generalizado 
para todo o nordeste, mas 
isso não é verdade. A seca 
não assola a maior parte 
da população do nor-
deste, já que os grandes 
centros populacionais se 
localizam na região da 
zona da mata, próxima 
ao litoral. Mas a realidade 
desse povo simples que 
vive nas áreas críticas, 

é guiada pela cultura da 
sociedade de “usar as 
pessoas e amar as coisas”. 
Este grave problema cli-
mático contribui para os 
latifundiários, políticos e 
empresários utilizarem-
-se da seca para benefí-
cios pessoais através da 
conhecida “Indústria da 
Seca”, através de falsas 
promessas para solução 
da miséria da região. 

Na falta de água, a fé 
e devoção em São José 
e São Pedro seus santos 
padroeiros, regam a única 
esperança da chegada da 
chuva para livrarem-se da 
terrível seca que castiga a 
maior parte dos dias desse 
sofrido povo. Com o sol 
forte e a escassez de água 
nos açudes, cisternas e 
tanques que mal dá para 

beber, na maioria das ve-
zes a terra é preparada em 
vão à espera do milagre 
que fará brotar as últimas 
sementes existentes. Pois 
é assim no sertão, onde a 
chuva é afugentada, onde 
as pessoas plantam para 
comer o ano inteiro, onde 
sequer o mato nasce e as 
criações vivem, que exis-
tem pessoas que insistem 
em sobreviver. Isto é 
SERTÃO! Ser tão forte, 
esperançoso e como seus 
antepassados, mesmo vi-
vendo apenas de fé, espe-
rança e falsas promessas, 
conseguiram chegar até 
aqui. Resta-lhes rezar e 
fazerem procissões para 
São José no dia 19 de 
março, aguardando uma 
dádiva em forma líquida 
vinda dos céus.

José Angelo Leite Pinto

NOSSA CASA COMUM
Neste final de semana acontece, em 

Feira de Santana, um Seminário com a 
participação de lideranças da Bahia e 
Sergipe, para estudar a carta Laudato Si 
(Louvado Seja) do papa Francisco que 
trata sobre o cuidado que todos devemos 
ter pela Casa Comum, isto é, o Planeta 
Terra e toda a Criação.

A CARTA do Papa Francisco não trata apenas 
o meio ambiente de maneira isolada, mas convi-
da a interroga-se sobre os valores que estão na 
base da vida social. É um reforço significativo à 
corrente da sociedade que, a muito tempo, grita 
na tentativa de frear a exploração dos recursos 
naturais e garantir a sobrevivência do Planeta.

SALVAR o Planeta é salvar os pobres. Eles 
são as principais vítimas das seqüelas deixadas 
por invasões de terras indígenas, destruição de 
florestas, contaminação de rios e mares, uso abu-
sivo de agrotóxicos e de energia nuclear. O Papa 
denuncia a “incoerência de quem luta contra o 
tráfico de animais em risco de extinção, mas fica 
completamente indiferente perante o trafico de 
pessoas, desinteressa-se dos pobres o procura 
destruir ser humano”.

COMPREENDEMOS, então, que não pode-
mos iludir-nos de melhorar a nossa relação com 
a natureza e o meio ambiente, sem cuidar das 
relações humanas fundamentais.  Essas relações 
estão doentes e devem ser sanadas. Com efeito, 
não se pode propor uma relação com o ambiente, 
prescindindo da relação com as outras pessoas e 
com Deus.

O CAMINHO para cuidar da Casa Comum 
– do Planeta Terra – é a educação. Uma boa edu-
cação familiar e escolar, em tenra idade, coloca 
sementes que podem produzir efeitos durante toda 
a vida. O papa Francisco salienta a importância 
central da família, porque é o lugar onde a vida, 
dom de Deus, pode ser acolhida e protegida contra 
os múltiplos ataques a que está exposta. Quem não 
cuida da natureza não é cristão.

NO PRIMEIRO capítulo da Bíblia, Deus 
confia ao homem o cuidado da Casa Comum. A 
tarefa não foi cumprida. Hoje, o meio ambiente 
se apresenta com renovadas exigências. Por isso, 
é bom recordar a velha, mas cada vez mais atual 
frase: Deus nunca se vinga, os homens às vezes, 
a natureza sempre. Ou, Deus sempre perdoa, os 
homens às vezes, a natureza nunca. São Francisco 
de Assis, patrono da natureza, protegei nosso meio 
ambiente e abençoai os que o defendem.

Antônio Magalhães - ensaio fotográfico com noivas 
Noivar e casar, na 

expectativa de uma vida 
familiar feliz e duradoura, 
ainda é o sonho de muitas 
mulheres, e de homens 
também, apesar das mu-
danças que ocorrem na 
vida social, com reflexos 
diretos nas relações e sen-
timentos dos jovens. Com 
cerca de 50 anos de atua-
ção no mercado de traba-
lho de Feira de Santana, o 
fotografo mineiro Antônio 
Ferreira Magalhães, reali-
zou um ensaio fotográfico 
com três noivas - modelos  
Amanda Coutinho, Andri-
ne Teixeira e Mariangela  
Araújo -, em vários pon-
tos da cidade, a exemplo 
da Lagoa Grande , praça 
Fróes da Motta ,Casa-
rão dos Olhos D’Água,   
avenida Getúlio Vargas, 
Paço Municipal Maria 
Quitéria, Monumento a 
Maria Quitéria, Mercado 
de Arte Popular, praças 
João Pedreira (escultura 
de Juraci Dórea), Mon-
senhor Renato Galvão 
(coreto e Catedral) e Co-
ronel Tertuliano Almeida 
(Kalilândia).

Com esse trabalho 
Magalhães pretende que 

a prática de ensaios fo-
tográficos com noivas, 
que ocorre em cidades de 
Minas Gerais, também se 
torne habitual em Feira de 
Santana e que esse item se 
alie a outros que dão um 
caráter especial ao período 
que antecede a celebração 
matrimonial. Para a pro-
dução do ensaio, Maga-
lhães contou com apoio 
profissional do Salão Pai-
xão  - especializado em 
noivas -, da Cooperativa  
Alô Taxi - que conduziu 
as belas modelos - e da 
empresa Fascínio Aluguel 

de Roupas - que se encar-
regou do vestuário. Para 
um melhor contato com 
esse interessante trabalho 
fotográfico contatos com 

Antonio Magalhães, no 
Foto Magalhães, no Box 
6 do Mercado de Arte 
Popular (MAP), telefones 
3625-4948 e 98166-9767.
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Está praticamente con-
cluída a obra da nova Unidade 
de Pronto Atendimento 24h 
(UPA), de responsabilidade da 
Prefeitura de Feira de Santana. 
O equipamento, que será do tipo 
II, terá 11 leitos de observação, 
capacidade de atendimento 
médio de 250 pacientes por dia 
e população na área de abran-
gência de 100 mil a 200 mil 
habitantes.

Vai atender moradores 
de vários bairros próximos da 
Queimadinha, como Caseb, São 
João Coronel J. Pinto, Kalilân-
dia, entre outros.

A UPA oferece raio-X, ele-

 Com vistas a oferecer um 
tratamento jurídico diferenciado 
e simplificado às microempresas, 
empresas de pequeno porte e o ao 
microempreendedor individual, o 
prefeito José Ronaldo de Carvalho 
instituiu a Lei Geral Municipal 
da Microempresa. Aprovado por 
unanimidade pela Câmara Muni-
cipal, o projeto, coordenado pela 
Secretaria do Trabalho, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico, é 
complementar a Lei Federal 123 
de dezembro de 2006.

A medida incentiva a for-
malização de empreendimentos, 
proporcionando a unicidade e 
simplificado do processo de regis-
tro e legalização dos empresários 
e de pessoas jurídicas. Com isso 
os empreendedores passarão a 
contar com o aporte do Município 
através da fiscalização orientado-
ra, apoio à inovação tecnológica, 

Reinaugurada Policlínica do Tomba
Primeira unidade a contar com a implantação do Sistema de Saúde Digital, bem como o 

Sistema de Atendimento de Emergência 24 Horas, através de um convênio firmado, em novembro 
de 2003, com o Governo do Estado, a Policlínica Osvaldo Monteiro Pirajá, no bairro Tomba, foi 
reinaugurada na manhã desta quarta-feira, 25, após sofrer uma ampla reforma em sua estrutura 
física.

O equipamento, que historicamente atendia a uma demanda média de 250 pacientes/dia, 
após a reforma passou a contar com mais quatro salas de atendimento, um necrotério; duas salas 
para consultórios especializados em ortopedia, proctologia, ginecologia e otorrinolaringologia. 
As salas de estar dos médicos e enfermeiros também foram ampliadas.

O canteiro central da 
avenida João Durval Car-
neiro está ganhando nova 
pavimentação. As pedras 
portuguesas estão sendo tro-
cadas por um piso à base de 
bloquetes intertravados sex-
tavado, feitos de concreto. A 
obra é relacionada ao BRT – 
a avenida terá cinco estações 
de embarque e desembarque.

Os bloquetes hexago-
nais resistem bem ao uso 
contínuo – e por muitos anos. 
São os mesmos usados na 
construção da pista central 
na avenida Getúlio Vargas 

Duplicação da avenida Fernando Pinto de Queiroz
 Se encontra em estado avançado as obras de duplicação da pavimentação asfáltica 

da avenida Fernando Pinto de Queiroz, que se interliga à Artêmia Pires e dá acesso a 
avenida Nóide Cerqueira, através da rua Tobias Barreto.

Esta intervenção do Governo Municipal atende a crescente demanda dos moradores 
da avenida Artêmia Pires e adjacências, que para o seu entorno vem atraindo uma quan-
tidade considerável de novos  investimentos imobiliários e comerciais.

INFORME PUBLICITÁRIO

Quase pronta, UPA da Queimadinha tem
licitação para selecionar empresa gestora

trocardiografia, pediatria e leitos 
de observação. Quase 100% dos 
casos são solucionados na uni-
dade. Quando o usuário chega os 
médicos controlam o problema 
e detalham o diagnóstico. Anali-
sam se é necessário encaminhar 
a um hospital ou mantê-lo em 
observação por 24 horas.

Tem o poder de resolver 
grande parte das urgências e 
emergências, como pressão 
e febre alta, fraturas, cortes, 
infarto e derrame. Com isso, 
ajudam a diminuir as filas nos 
prontos-socorros dos hospitais. 
Será a segunda UPA de Feira de 
Santana. A primeira localiza-se 

na Mangabeira.
A licitação para a escolha 

da instituição prestadora de 
serviço de saúde, para atuar em 
regime de gerenciamento com-
plementar com o poder público 
da UPA 24h da Queimadinha, 
está marcada para o dia 9 de 
novembro.

O edital encontra-se dispo-
nível no site: www.feiradesan-
tana.ba.gov.br. Os interessados 
poderão obter maiores informa-
ções no Setor de Compras e Li-
citação, na Secretaria de Saúde, 
nos dias úteis, no horário das 8h 
às 12h e de 14h às 18h. Telefax: 
3612.4557/3625.6053/3612.6610.

Micro, pequena e média empresas
ganham incentivos em Feira

estímulo ao crédito e à capita-
lização, bem como a criação e 
fortalecimento do associativismo 
e cooperativismo.

A aplicação desta medidas 
será submetida a um Comitê 
Gestor Municipal composto por 
três membros indicados pelo Po-
der Público (sendo um agente de 
desenvolvimento), um indicado 
pela Associação Comercial, um 
pelo Centro das Indústrias, e um 
pelo CDL.

A lei vai dar condições ao 
médio e pequeno empreendedor 
de se desenvolver, oferecendo 
todo apoio para que ele se torne 
um dia um grande empreendedor.

O ato foi prestigiado ainda 
pelo presidente da Associação 
Comercial de Feira de Santana, 
Marcelo Alexandrino, gerente 
regional do Sebrae, Isailton Reis, 
o diretor da Federação das Indús-
trias da Bahia (FIEB), João Batista 
Ferreira, entre outras lideranças.

Canteiro da avenida João Durval 
ganha piso novo e mais resistente

e na rua Olímpio Vital. Os 
pedestres poderão caminhar 
o canteiro central sem pro-
blemas de desnível no piso.

A reestruturação do 
piso central da avenida 
foi acompanhada na con-

figuração do espaço, com 
o fechamento do retor-
no à altura do Boulevard 
Shopping e a abertura do 
cruzamento entre a João 
Durval Carneiro e a rua da 
Concórdia.
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silvalicia18@gmail.com

Social

André Navarro
andrenavarroadv@gmail.com

Alguém viu a oposição?

Roque Sena
Agredir não é ape-

nas esbofetear. Às ve-
zes as palavras agridem 
mais do que uma pedra-
da. Dia 25 de novembro 
é o Dia Internacional 
de Eliminação da Vio-
lência Contra a Mulher. 
Esse dia foi reconhecido 
oficialmente, pela As-
sembléia Geral das Na-
ções Unidas em 1999, a 
fim de conscientizar as 
pessoas da violação dos 

Um grande problema mundial  a violência contra as mulheres
direitos das mulheres. Por 
que isso se fez necessário?

È que em muitas cul-
turas as mulheres são en-
caradas como cidadãos 
de classe inferior. O pre-
conceito entre elas está 
profundamente  arraigado 
. A violência contra as mu-
lheres  em toda as formas 
é um problema contínuo, 
mesmo nos  países con-
siderados desenvolvidos. 
De acordo com o ex-se-
cretário geral da ONU, 

Coffiei Aman a violência 
contra as mulheres é um 
problema mundial que 
atinge  todas as sociedades 
e culturas  independente-
mente de sua raça, etnia, 
origem social, nascimento 
ou qualquer outra condi-
ção. Radica Kumarasu-
ami, ex-relatora especial 
das Nações Unidas, da 
Comissão de Direitos Hu-
manos, referindo-se à vio-
lência contra as mulheres 
disse que para a grande 

maioria delas  esse tipo 
de violência  é um tabu, 
algo  que a sociedade finge 
não ver, é uma realidade 
vergonhosa.

Estatísticas divulga-
das por uma organização  
de vitimologia na Ho-
landa, indicam  que mais 
de 35% das mulheres em 
países sul-americanos - 
três em cada 10 -, sofrem 
alguma forma  de violên-
cia  domestica  durante 
suas vidas .De acordo com 

o Ministério  do Interior 
britânico,na Inglaterra e 
no Pais de Gales,  em ano 
recente,  em média três 
a quatro mulheres foram 
mortas, semanalmente, 
pelo parceiro atual ou 
anterior. A revista Indian 
Today Internacional rela-
tou que para as mulheres 
indianas o medo é um 
companheiro constante e 
o estupro é o estranho que 
talvez tenham  de encarar 
em qualquer esquina ,rua, 

lugar publico a qualquer 
momento. A Anistia In-
ternacional descreve a 
violência contra  as mu-
lheres como: “O mais 
comum  dos desafios 
dos direitos humanos”, 
principalmente hoje 
em dia. Desde que a 
humanidade se tornou 
imperfeita, as mulheres, 
em muitas culturas, têm 
sido tratadas sem honra. 
Têm sofrido abusos 
físico, mental e sexual.

Na última semana, a prefeitura de Feira de 
Santana avançou mais um passo na caminhada 
para construção do novo Shopping Popular, 
que será localizado no entorno do Centro de 
Abastecimento e poderá abrigar os comerciantes 
informais da cidade que ocupam as calçadas e 
passeios públicos do centro.

A Promotoria de Meio Ambiente, Urba-
nismo e Habitação de Feira de Santana deu 
parecer favorável a continuidade das obras de 
infraestrutura do shopping, tendo sido este em-
preendimento um alvo constante da política de 
oposição à atual gestão do prefeito José Ronaldo 
de Carvalho.

Após diversas representações, denúncias e 
embargos, o Ministério Público concluiu pelos 
seus devidos arquivamentos em razão de não 
haver ilegalidade na edificação.

Um dos principais argumentos utilizados 
pela oposição para representar contra a prefei-
tura e o empreendimento foi que seu projeto 
e execução lesariam o trabalhador informal, 
prejudicando a cultura e o patrimônio imaterial 
da cidade, bem como trariam transtornos e pre-
juízos aos artesãos e demais ocupantes do Centro 
de Abastecimento.

A oposição, não podendo se afogar ainda 
mais, hoje nada em lama de lagoa seca. Nem o 
tal jacaré tem coragem de entrar nestas águas 
opositórias de derrota e humilhação que, em vãs 
tentativas, tentam retirar o caráter de urgência do 
remanejamento do comércio informal da cidade, 
vestindo sempre a carapuça da politicagem bara-
ta para defender interesses partidários próprios 
em detrimento do interesse público.

Hoje a cidade vive um clima ameno baseado 
na figura do atual gestor municipal.

A oposição feirense vive um estado de le-
targia crônica, atônita e a espera de um milagre 
(pois na política milagres acontecem).

Há tempos que denuncio nestas folhas a falta 
de renovação da política, que no jogo de perpe-
tuação do poder, esquece-se de escolher novos 
jogadores que darão continuidade aos trabalhos.

A oposição padece desta enfermidade per-
pétua com nomes já politicamente desgastados, 
sem forças e apoio da população, só lhe restan-
do chafurdar em órgãos públicos e púlpitos, 
trazendo consigo representações e denúncias 
infundadas.

Pode-se concluir que as denúncias sejam 
fruto de um ócio criativo! 

Aniversariantes: Hoje – Wânia Garcia, Ruy Paschoal Filho e José Luiz 
Guimarães Elpídio, dia 28  – Alexis Jaworsky, Luiz Mercês Júnior, Paulo 
Vita Barros, Daniel Rodrigues e Danilo Motta,  dia 29 – Eliana de Carvalho 
Silva, Geiza Portugal Silva e Liane Carvalho Barretto, dia 30 – Lucas 
Cardoso Silva, Carolina Caribé Teixeira de Freitas e Renata de Sá Cruz, 
dia 31 – Margarida Maria Xavier e Lúcia Cerqueira, dia 1 de novembro  – 
Eliana Vitório, Milena Simões, Lúcia Maria Silva Campos e Nilda Muniz, 
dia 2 – Alfreda Xavier, Rita Sampaio, Sônia Maria Novais Vasconcelos e 
Emília Carvalho e  dia 3 – Magaly Moreira, Cássia Boaventura, Márcia 
Rabello e Pedro Rodamilans.

Fórum da Adolescência
A Escola Castro Alves realizou, no dia 7 deste mês, o 

XIX Fórum da Adolescência, com uma vasta e exitosa pro-
gramação, contando com a participação maciça dos alunos.

A diretora da escola profa. Lusinete Boaventura co-
memorou e aplaudiu toda a equipe vitoriosa envolvida na 
organização do evento, que teve a coordenação da Orien-
tadora Educacional Lindaura da Cunha.   

Festival de Tortas
A Casa da Amizade promoveu mais um Festival de 

Tortas Beneficente, na terça-feira (24), na Mansão 888, 
com direito a desfile da LeSAN’S e sorteio de brindes. 
Foi um verdadeiro sucesso! 

Aniversariou
A empresária do ramo de buffet, Rita Dórea completou 

50 anos de idade na sexta-feira (20) e comemorou a data, em 
grande estilo no sábado, com uma bela e concorrida festa, na 
Mansão 888. 

Cercada por familiares e incontável número de amigos 
Rita foi perfeita anfitriã ao lado do marido Miguel, dos  filhos 
Vitor e Adriano, e noras Morgana e Milena. A animação ficou 
por conta do DJ Márcio Campos e da banda Nil Brasil. 

Malbec
Em time que está ganhando, se mexe, sim. O Boticário ti-

rou de seu laboratório uma criação para melhorar o que já é um 
grande sucesso. A marca líder do segmento no país* apresenta 
Malbec Gold, que mantém o DNA consagrado de Malbec, com 
um toque amadeirado e quente, somado à exclusiva tecnologia 
Goldsense. A novidade chegou em 16 de outubro nas lojas da 
marca, no e-commerce e com as revendedoras.

Adicionado a uma rica combinação de notas amadeiradas 
e ambaradas, o ingrediente ativo Goldsense traz uma nova 
experiência de perfumação, aumentando o poder de atração 
dos homens**, sua autoconfiança e segurança. “Criamos 
uma fragrância envolvente e inovadora. Com a tecnologia, 
potencializamos a aura de sensualidade e o magnetismo de 
Malbec, que já é um grande sucesso”, diz o Gerente de Per-
fumaria do Boticário, Jean Bueno. “Goldesense é resultado 
de uma combinação exclusiva de ingredientes, cuja fórmula 
está guardada a sete chaves na nossa fábrica. Mas os homens 
poderão usar e abusar dessa descoberta, testando 
e comprovando na pele o seu poder ao atrair ainda 
mais olhares para si e despertando imaginações”. 

Desenvolvido em parceria com a casa de fra-
grância Symrise, Malbec Gold traz como destaque 
o âmbar, considerado o ouro líquido da perfumaria, 
combinado com a força das madeiras de Malbec. 
O resultado é um amadeirado quente, perfeito para 
o homem que quer se destacar por sua essência e 
autenticidade.

Nilda Muniz, a 
aniversariante do 

primeiro dia do mês de 
novembro.

Nilda é pessoa muito 
querida na cidade,
especialmente pelos 

colegas de trabalho na 
Secretaria de 

Administração da 
Prefeitura Municipal
 de Feira de Santana.

Eliana de 
Carvalho 

Silva, que troca 
de idade no 

domingo (29), 
com o marido 
o advogado e 
diretor deste 

periódico 
Antônio 
Navarro 
da Silva.



5FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 27 de outubro de 2017108 anos

Mensagem Bíblica
  “ Fazei tudo o que Ele 

vos disser”. João 2,5.

Momento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br

Mário Leal

Rua Sales Barbosa, 472- Centro
Telefax: (75) 3221-1484 - Feira de Santana 

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

Rua Boticário Moncorvo, 507 Kalilândia   
Tel: (75) 3221 0770 Fax: (75) 3623-3415

SEDE: Avenida Getúlio Vargas, 653
Tel: (75) 3221-3239 - Telefax (75) 3221-3355 Feira de Santana-BA

Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

XXVI Aprofundamento do TOA- Treinamento de Oração e Ação 
Data: 03/12/17 - Local: Comunidade São Bento de Inhatá
 Paróquia Nossa Senhora da Lapa - Amélia Rodrigues - BA

Religião

Hoje, 27  de outubro de 2017, estamos na vigésima nona semana do Tempo Comum, chegando ao final do  mês 
de outubro, amanhã, comemoramos do Dia do Funcionário Público. Celebrando o Mês do Rosário e das Missões  
em nossas comunidades. Que as comunidades continuem sua missão e possam celebrar Nossa Senhora com fervor.

No dia 01, iniciamos o mês de novembro dedicado a Todos os Santos, Finados e também ao Dia Nacional de 
Ação de Graças. 

No dia 09, celebramos o  aniversário da dedicação da Basílica de Latrão, conhecida como a basílica lateranense 
foi fundada pelo papa Melquíades (311-314), é a Catedral da Igreja em Roma e a mãe de todas as igrejas da Urbe e 
da Orbe (da cidade e do mundo), sendo comemorada por todas as comunidades de rito romano.

DNJ – DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

FESTA DE TODOS OS SANTOS

  DIA DE FINADOS
 No próximo dia 02, em todo o país, será comemorado o Dia 

de Finados ou dos fiéis defuntos. Serão celebradas missas e os cemi-
térios serão visitados por muitos, que irão pedir ao Senhor da Vida 
para conceder o descanso eterno a todos os falecidos e para que faça 
brilhar para eles a sua luz. A cada ano recordamos mais pessoas que 
partem para vida eterna e que no ano anterior conviviam conosco . 
Cada um deles tiveram importância em muitas vidas e hoje celebramos 
a esperança da ressurreição, como disse o próprio Jesus Cristo: “Eu 
sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja 
morto viverá” Jo 11, 25. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro e nós 
choramos também pelos que amamos e fizeram parte da nossa história,  
relembro com saudades meu pai,  Mário Leal

Na nossa cidade serão visitados os Cemitérios e serão celebra-
das missas : Piedade ( 08:00 h, 10:00h e 16:00 h), São Jorge ( 07:00 
h, 10:00h e 16:00h), Jardim das Flores ( 10:30h), São João Batista(  
07:00h,09:30,11h e 16:00 ) e Jardim Celestial ( 08:00, 10:00h e 15:00h), 
onde descansam alguns dos nossos entes queridos,  que recordamos 
com saudade.

O nosso arcebispo dom Zanoni Demettino Castro celebrará às 
08:00 horas da manhã e o arcebispo emérito Dom Itamar Vian, às 
10:00 horas, ambos, no Cemitério Piedade, e muitos fiéis participarão, 
com animação da CJC/TOA . Nos demais cemitérios, também serão 
celebradas diversas missas da esperança, nos horários citados acima 
e como em todos os anos muitos participam.

Acreditemos, reflitamos sobre a morte e busquemos dias melhores 
de convívio com nossos irmãos.

Nesse dia, o Vida Sistema, através do seu gerente Robson Bastos, 
estará realizando como já faz há muitos anos, ações de saúde com afe-
rição de pressão arterial, acuidade visual e teste de glicemia capilar no 
cemitério São Jorge , em Feira de Santana e nos cemitérios das cidades 
de São Gonçalo dos Campos e Santanópolis . Na oportunidade, estarão 
vendendo planos funerários para os que visitam seus entes queridos.
Parabéns pela iniciativa.

A C.J.C. – Comunidade 
de Jovens Cristãos de Santana, 
através de sua equipe de trabalho 
realizaram o 36º TOA – Treina-
mento de Oração e Ação, neste 
ano , escolheram o tema “ Nossa 
Senhora”, pregado pela Irmã Te-

Dom Zanoni Demettino Castro. Os pregadores foram os padres João 
Eudes, Jonilson Damasceno, Jorge Ribeiro e o seminarista Emerson 
Nascimento ; os confessores os padres: Antônio Souza, Aristóteles da 
Silva, Jair Barbosa, José, Antonio Neto e Leo Dinis,  e como celebrantes 
o arcebispo emérito Dom Itamar Vian e padre João Eudes . Também 
recebemos a visita da irmã Bete da comunidade Regina Pacis. Centenas 
de fiéis de diversas cidades participaram da Celebração Eucarística de 
encerramento na capela da Imaculada Mãe de Deus – Mosteiro das 
Clarissas e, logo após dançaram e cantaram algumas canções que foram 
ministradas no encontro.

Os toístas buscaram um encontro com Jesus Cristo, para o seu 
crescimento espiritual, missionário e como cristão. Lá, durante os três 
dias, eles vivenciaram momentos de busca através de Celebrações 
Eucarísticas, palestras, louvor, momentos marianos, orações e muitas 
músicas.

Parabéns a todos que de forma direta ou indireta colaboraram com 
a realização e êxito do 36º TOA, que foi um momento ímpar na vida 
de todos! Continuem a rezar por nós, pois sem a graça de Deus nada 
somos e nada podemos fazer!

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Aparecida continuem 
iluminando a todos.

 2º RETIRO DAS SANTAS MISSÕES NA ARQUIDIOCESE
 No último final de semana aconteceu em nossa arquidiocese o 2º Retiro 

Missionário das Santas Missões, no SESI – Serviço Social da Indústria - Alto 
do Cruzeiro,  reunindo missionários de todas as paróquias da arquidiocese. O 
objetivo foi aprofundar a importância  da fidelidade e da convicção  para com o 
projeto e seguir adiante, de modo fecundo, em toda extensão da arquidiocese .

A assessoria foi do Pe. Luis  Mosconi com a colaboração das paroquias, 
clero, pastorais, grupos e movimentos arquidiocesanos.

No organização a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral – COMIDE, 
o pe. Leomário Gonçalves e  irmã Bete Rodrigues.

Tendo a frente o coordenador de pastorais, o Pe. Edmundo Almeida.

No próximo dia 29, será  comemorado o 
DNJ – Dia Nacional da Juventude, na cidade de 
Santanópolis com grande participação da juven-
tude de nossa arquidiocese. 

O tema central: “ Os humildes herdarão e 
terra” . Salmo 37, 11 e na programação caminha-
da, louvor, show e Santa Missa que ajudará no 
desenvolvimento do evento que já é tradicional  
em nossa arquidiocese.

Na organização o Setor Juventude, que tem 
a frente o Pe. Jonilson Damasceno.

No dia 01, é comemorado o dia de Todos 
os Santos e Santas,  reconhecidos pela igreja 
e apresentados à nossa devoção.

A festa se iniciará no dia 30 e se estende 
até o dia 05, em louvor a Todos os Santos, 
esse ano na comunidade Nossa Senhora da 
Conceição  , na Queimadinha sempre às 
19:30 horas com grande participação de fiéis 

e, logo em seguida, acontece a quermesse.
O tema desenvolvido durante o novenário é “ Santos e Santas 

em missão permanente” e no dia 05, às 10:00 horas da manhã, na 
Capela Nossa Senhora da Conceição  encerramento dos festejos 
presidida pelo arcebispo dom Zanoni Demettino Castro.

36º TOA

rezinha, da Congregação das Irmãs Missionárias do Coração de Maria, 
em sintonia com o Ano Mariano, no qual celebramos os 300 anos do 
encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pelos pescadores, 
no Rio Paraíba, em São Paulo e homenageamos também o centenário 
de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aos três pastores, Francisco, 
Jacinta e Lúcia.

O tema foi trabalhado durante o 36º Treinamento de Oração e 
Ação através da atuação da equipe composta, pelos casais: Antônio 
Mário e Rita de Cássia Leal, Everaldo e Ana Lúcia Lisboa,  Dayanna 
Christina  e João Sérgio Barreto, Eliana e Juarez Santos, Sandra e Jailton 
Pereira, Celene e  Benildo Oliviera, Dileana e Júlio Silva  e também 
por  Anete Marinho, Francisco Vinicius Leite, Gabriel Bastos, Helena 
Tanaka, Juliana Batista, Juliana Furtado, Joana Angelica Alves, João 
Vitor Leite , Karla Tanaka, Maria Cristina Almeida, Maria Eunice 
Santos, Marcio Silva, Marcos Vinicius Silva, Mário Leal, Miracy Leal, 
Miriam Oliveira, Neviton Andrade, Paulo Luna, Rafael Batista e Taise 
Costa. O ambiente foi decorado com cartazes homenageando o Ano 
Mariano com homenagens a Nossa Senhora Aaprecida e Nossa Senhora 
de Fátima que contribuíram na realização do TOA. A equipe assumiu 
coordenações com muito empenho. Você pode acessar o site: http://
www.fecatolica.com.br e acompanhar momentos do TOA.

O TOA aconteceu no período de 29 e 30 de setembro a 01 de ou-
tubro, no Centro Arquidiocesano do Papagaio, tendo êxito do trabalho 
visível, pois os objetivos foram atingidos. 

 Participaram  61  pessoas da nossa arquidiocese, dae São Salva-
dor, Aracaju e da diocese de Serrinha, muitos de nossa cidade e este 
ano um grande número de outras cidades, entre elas Água Fria (Barra 
de Água Fria, Catana Velha, Matosa, Sapucaia e Pataíba), Feira de 
Santana - distrito de Humildes ( Aparecida, Brodosque, Caboronga, Li-
moeiro, Humildes, Planolar II e Terra Dura), São Gonçalo dos Campos 
(Xavante) e Tucano,   que ouviram o chamado através do cartaz com a 
imagem  de Nossa Senhora Aparecida e a frase: :   “ Fazei tudo o que 
Ele vos disser”. João 2,5.

Todos buscaram aprofundar a fé e o conhecimento da palavra de 
Deus através da Oração e da Ação. Por outro lado, a CJC/TOA tem ido 
às comunidades das cidades e distritos levando a palavra de Deus através 
de pregações e músicas, o que tem acrescentado muito para cada um 
que faz parte do grupo, pois, a cada comunidade, percebemos através 
de pessoas simples que vale à pena evangelizar e seguir na missão da 
Igreja. Em nossa cidade, participam dos momentos da Igreja, realizam 
reuniões, noites de oração e animam Celebrações Eucarísticas na Ca-
tedral Metropolitana de Senhora Santana e na Capela Nossa Senhora 
de Lourdes.

Este ano, a Missa de Entrega foi celebrada pelo Pe. Neivaldo, 
pároco de São Francisco de Assis, no dia 27 de setembro , com a par-
ticipação da equipe e comunidade, no dia em que a paróquia recebeu a 
imagem peregrina de Nossa Senhora Aaprecida. Na quinta à noite, uma 
parte da equipe começou a realizar os trabalhos e no dia 29, à noite, 
aconteceu a abertura e a partir daí momentos de Celebrações Eucarís-
ticas, orações, palestras, louvor, partilha, atendimento a confissões e 
momentos marianos com participação de sacerdotes que colaboraram 
com a realização do encontro. Recebemos a visita pastoral do  arcebispo 

NOSSA SENHORA APARECIDA
 No último dia 12, celebramos a festa da pa-

droeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a nossa 
protetora e que nos faz acreditar em dias melhores. 
Lembrando da sua história, ela foi encontrada no rio 
Paraíba, São Paulo, por três pescadores, estava sem a 
cabeça e foi intitulada de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, depois colocada numa igreja e a partir daí 
começou a devoção e ela. No ano especial dos 300 
anos do seu encontro.

Em todo o país, muitas paróquias e comunidades celebram sua festa. 
Em nossa cidade, aconteceu  o novenário na paróquia do mesmo nome, 
no Conjunto Feira IX, no período de 03 a 11, às 19:30 horas, o tema foi 
: “ 300 anos de bênçãos e de Graça!” e o lema: “ Com Maria, o vinho da 
alegria não falta”.

No dia 12, que também comemoramos o Dia das Crianças, aconteceu 
na programação momento do Ofício de Nossa Senhora, seguido da missa , 
celebrada pelo pe. Evangevaldo Almeida, Louvor e momento de lazer com 
as crianças  e Oração do Ângelus e Almoço, a Missa Solene, presidida pelo 
arcebispo dom Zanoni Demettino Castro, seguida de procissão nas ruas da 
paróquia, com a Bênção do Santíssimo Sacramento e show de encerramento.

A frente dos festejos o padre Evangevaldo Almeida.

  FESTA DE SÃO JOÃO PAULO II
 A paróquia João Paulo II  realizou o novenário 

de São João Paulo II, no conjunto João Paulo II. O 
tema central foi : “ Missão Evangelizadora da Igreja 
e as Santas Missões Populares” com grande partici-
pação dos paroquianos.

Antes das novenas, a oração do terço e, após a 
novena, Quermesse e atrações. 

No dia 22, foi o grande dia de festa, com Santa 
Missa Solene presidida pelo Monsenhor José Nery 
de Almeida (Vigário Geral da Arquidiocese de Feira 

de Santana) e logo após, a procissão com a imagem de São João Paulo II e de 
todos os padroeiros das comunidades da paróquia pelas ruas de nosso bairro; 
Benção do Santíssimo Sacramento e  encerramento dos festejos.

São João Paulo II pisou em solo brasileiro quando era papa e a nação 
cantou o hino “A bênção, João de Deus!” De autoria de Moacyr Geraldo Maciel 
e Péricles Brandão de Barros ( in memoriam) e com versão ( composição e 
adaptação) dos padres Arivaldo Aragão Vitória e Marino de Offida, que nos 
diz em um dos refrões: “São João Paulo, aqui estamos, tua igreja reunida pra 
te louvar e bendizer a Deus pelo dom e a beleza de tua vida”.  A frente da 
comissão o Pe. Hipolito Gramosa. 
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O governador Rui Costa 
(foto)agora é cidadão jequie-
ense. O título foi entregue na 
noite desta segunda-feira 
(23), na Câmara Municipal. 
A primeira-dama do Estado 
e presidente das Voluntárias 
Sociais da Bahia, Aline 
Peixoto, natural de Jequié, 
compareceu à solenidade, 
que também teve a presen-
ça de familiares, amigos e 
autoridades. “É uma alegria 
estar aqui essa noite. Estou 
emocionado por receber o 
título de cidadão de Jequié. 
Já me sentia filho de Jequié 
antes do título.

Mas agora sou oficial-

Governador Rui Costa recebe título de cidadão de Jequié

mente cidadão de Jequié. 
De coração, eu agradeço 
a cada um dos vereadores 
pelo título”, destacou Rui.  
O governador acrescentou 
que já foi “vereador em Sal-
vador, já concedi títulos de 
cidadão e já vi gente receber. 
Alguns recebem títulos por 
ter contribuído com a huma-
nidade, arte e cultura, mas 
não necessariamente por ter 
feito algo pelo lugar. 

Hoje, me sinto orgu-
lhoso e representado com 
essa homenagem por tudo 
que estamos fazendo e 
vamos fazer por Jequié”. 
A homenagem foi propos-

ta pelo vereador Ramon 
Fernandes e acatada por 
unanimidade pela casa. “É 
um reconhecimento ao go-
vernador por tudo aquilo 
que ele tem feito pelo mu-
nicípio desde que assumiu 
o mandato. São diversas 
obras entregues e ordens de 
serviço para obras que vão 
ser entregues futuramente. 
Há também o laço familiar, 
pois a primeira-dama é aqui 
do município. É uma home-
nagem justa pelo aspecto 
pessoal e também pelo as-
pecto de serviços prestados 
ao município”, afirmou o 
vereador.

Inscrições para a segunda etapa do Mais 
Futuro seguem abertas até 3 de novembro

As inscrições para a 
segunda etapa do progra-
ma Mais Futuro seguem 
abertas até o dia 3 de no-
vembro, através do site 
maisfuturo.educacao.
ba.gov.br. A iniciativa 
oferece auxílio financei-
ro e também oportunida-
des de estágio no setor 
público, para estudantes 
das universidades esta-
duais de Feira de Santa-
na (Uefs), de Santa Cruz 
(Uesc), do Sudoeste da 
Bahia (Uesb) e para a 
Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb), que 
estejam em condições de 
vulnerabilidade socioe-
conômica, participantes 
do CadÚnico. 

Os interessados em 
participar desta segun-
da etapa devem estar 
atentos para ter o re-
gistro atualizado no ca-
dastro centralizado de 
programas sociais do 
Governo Federal (Ca-
dÚnico). Para fazer essa 
atualização é preciso ir 
até o setor responsável 
pelo CadÚnico ou pelo 

Bolsa Família na cidade 
em que mora. Caso não 
saiba onde fica o local 
de cadastramento, o inte-
ressado pode buscar essa 
orientação no Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (Cras) mais 
próximo de sua casa. 
Em muitas localidades, 
o próprio Cras realiza 
o cadastramento das fa-
mílias.

Candidatos ao pro-
grama Mais Futuro tam-
bém não devem possuir 
vínculo empregatício e 
não ter concluído qual-
quer outro curso de nível 
superior. O incentivo 
garante a permanência 
desses estudantes nas sa-
las de aula e a conclusão 
dos cursos de graduação.

O valor da bolsa é de 
R$ 300 para quem estuda 
a até cem quilômetros de 
onde mora, ou de R$ 600 
para os que vivem a uma 
distância maior, pois 
para estes há a necessi-
dade de moradia tem-
porária na cidade onde 
estuda. Estando dentro 

do perfil do programa, 
o estudante poderá re-
ceber o auxílio desde o 
primeiro semestre até 
completar dois terços 
do curso. No terço final 
da graduação, os bene-
ficiários terão a opção e 
prioridade para ingressar 
em vagas de estágio de 
nível superior ofertadas 
por órgãos e secretarias 
do Governo do Estado.

Até o fim de 2018, 
cerca de R$ 50 milhões 
serão investidos pelo 
governo de estado no 
programa. O pagamento 
das bolsas é feito direta-
mente ao próprio estu-
dante, através de cartão, 
em conta bancária cria-
da exclusivamente com 
essa finalidade. Mais 
de 4 mil jovens foram 
selecionados na primeira 
etapa. Entre eles, 3.600 
já recebem o auxílio 
financeiro, chamado au-
xílio permanência, e os 
400 estudantes restantes 
ganharam a oportunida-
de de estagiar em órgãos 
do governo baiano.
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João Lourenço e Hi-
pólito Moura(foto), dupla 
de Pernambuco ganhou o 
43º Festival de Violeiros 
do Nordeste realizado na 
noite de 21 deste mês no 
Mercado de Arte Popular 
(MAP) com a presença 
de numeroso publico. 
O evento foi promovi-
do pela Associação de 
Violeiros e Trovadores 
da Bahia. Um dos mais 
destacados artistas po-
pulares nordestinos - 
compositor, repentista, 
cordelista –, o baiano de 
Antonio Cardoso, Bule-
-Bule(Antônio Ribeiro 
da Conceição,disse que 
a invasão de outras cul-
turas entre os jovens é o 
principal fator para travar 
a renovação da arte do re-
pente, principalmente nos 
estados da Bahia, Sergipe 
e Alagoas. “Na zona rural 
a juventude está mais in-
teressada em festas com 
paredões e outros tipos 
de música”, disse.

E o festival, na opi-
nião dele, tem um papel 
fundamental para levar 

Será segunda-feira, 
às 18 horas, no Acalanto 
Convenções, o coquetel de 
premiação dos vencedores 
do Festival Roda de Boteco 
realizado pelo terceiro ano 
consecutivo nesta cidade - 
de 6 a 22 deste mês -, com 
o êxito esperado, tendo à 
frente o Sindicato dos Ho-
téis, Restaurantes, Bares e 
Similares. Satisfeito o pre-
sidente da entidade Getúlio 
Andrade destaca a positiva 
participação de:  A Ven-
dinha Restaurante,  Água 
de Bebê,  Behrmann Bar,  
Cantina da Dinha,  Cravo 
e Panela Restaurante,  Em-
pório Cervejas Especiais,  
Gauchão - Fraga Maia,  
Gauchão - Getulio Vargas, 
Hotel Ibis,  Jaime do Pas-
tel, Kitas Pizza,  Nostrale 
Ristorante, Pizza na Pedra,  

Baiano de Ipiau, mas 
brasileiro por excelência, 
Mauricio Cardim(foto), ao 
contrário de tantos outros 
que preferem correr o mun-
do em busca de paisagens 
“lá fora”, de  maquina fo-
tográfica na mão resolveu 
que faria sim, o registro das 
diversidades existentes no 
Brasil: sua gente, as belezas 
naturais, casarios, manifes-
tações culturais e religiosas, 
enfim tudo aquilo que lhe 
enchesse os olhos e mere-
cesse um registro apurado e 
profissional. E lá se vão 37 
anos de atividade, 19 deles, 
em especial, dedicados a 
produzir cartões postais.

Cerca de 400 cidades 
de 17 estados brasileiros já 
foram clicadas por Cardim, 
gerando belíssimos cartões-
-postais, dentre elas Feira 
de Santana, onde ele está 
residindo e pretende con-
tinuar buscando apoio para 
mostrar a cidade princesa do 
sertão em todos os ângulos, 
ou em ângulos que talvez 
ainda não tenham sido de-
vidamente explorados. No 

Roda de Boteco realizada com exito

área que cresce visivel-
mente de importância no 
âmbito da sociedade. Neles 
os amigos se encontram, 
conversam, tratam de as-
suntos importantes, falam 
sobre a família, o futebol, 

ou simplesmente se deli-
ciam com apetitosos pratos 
e bebidas”, ressalta  Getulio 
Andrade.

  Com base na votação 
dada pelos clientes desses 
estabelecimentos, no perí-
odo do evento, avaliando: 
tira gosto, temperatura da 
bebida,  atendimento do 
garçom e higiene, o resul-
tado do Festival Roda de 
Botecos será divulgado, 
premiando os melhores 
classificados, conforme  
Raimundo Nonato, organi-
zador do festival que exter-
nou sua satisfação pelo su-
cesso obtido. “Ir ao boteco é 
uma arte. Encontrar amigos, 
jogar conversa  fora, tomar 
uma boa cerveja e petiscar 
um bom  tira gosto, são 
praticas que ajudam a re-
laxar e aumentar os laços 

de amizade”,observa Rai-
mundo Nonato lembrando 
que Roda de Boteco surgiu 
há 10 anos “contribuindo 
para a divulgação da cultura 
popular e proporcionando 
alegria aos botequeiros do 
Brasil” já estando ancorada 
em cidades como Vitoria e 
Colatina (ES) Recife  e Ca-
ruaru (PE),  Brasília (DF) e 
Feira de Santana (BA).

Organizado pelo Sin-
dicato dos Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares, 
a Roda de Boteco contou 
com o patrocínio da Brah-
ma Extra, Saudali e Celo, 
apoio do Senac, Brasilgás 
, ACEFS, Prefeitura de 
Feira de Santana, SET-
TDEC, Lula Fotografia, 
Mrerccato, Grafi - Agen-
cia Publicitária,Sindfeira e 
Ecos Eventos.

Dupla pernambucana ganha Festival de Violeiros

a tradição da viola e do 
repente adiante. “O fes-
tival cria um ambiente 
favorável em torno dessa 
nossa cultura e leva nossa 
arte para todos os cantos 
do estado”, revelou. João 
Crispim Ramos, presi-
dente da Associação de 
Violeiros e Trovadores 
da Bahia demonstra igual 
preocupação. “Temos, de 
fato, poucos jovens hoje 
no repente aqui na Bahia. 
Embora seja possível 
viver da arte, não gera 
grandes lucros. 

Tocar viola e ser re-
pentista são uma paixão”, 
diz. José Rodrigues So-
brinho, o Vem Vem do 
Nordeste, concorda, mas 
destaca que em alguns 
estados nordestinos essa 
preocupação é menor. 
“Pernambuco, Paraíba e 
Ceará já têm jovens ta-
lentosos se apresentando. 
É uma esperança de reno-
vação”, salientou.

Na abertura do 43º 
Festival de Violeiros do 
Nordeste houve um apre-
sentação especial dos ir-

mãos  João Ramos e José 
Ramos (Caboquinho) e 
ainda  Bule-Bule. Primei-
ro lugar: João Lourenço 
e Hipólito Moura. O per-
nambucano Galego da 
Viola e baiano Naldinho 
de Riachão do Jacuípe  
ficaram em segundo lugar; 
Vem-Vem do Nordeste 
em dupla com o paraiba-
no João Bezerra obteve 
a terceira colocação; os 
alagoanos Zenilde Batista 
e Noel Calisto ficaram 
em quarto e os baianos 
Antônio Queiroz e Lean-
dro Tranquilino foram os 
quintos colocados.  

  O festival promovi-
do pela Associação dos 
Violeiros e Trovadores 
da Bahia, contou com 
apoio da Prefeitura de 
Feira de Santana, através 
da Secretaria Municipal 
de Trabalho, Turismo e 
Desenvolvimento Eco-
nômico. O prefeito José 
Ronaldo foi representado 
pelo presidente do Ins-
tituto de Previdência de 
Feira de Santana, Alcione 
Cedraz.

Cardim e seus belos cartões postais
norte-nordeste ele destaca a 
necessidade de visitar o Pará, e 
mais amiúde cidades do Ceará, 
Paraíba, Piauí e Maranhão para 
fechar esse álbum regional.

O  belo, o interessante - 
nem sempre belo -; os aspectos 
culturais, religiosos, a fauna, a 
flora, a vida urbana e a rural são 
observados por Cardim, com 
olhos de quem vê muito mais 
do que um cidadão comum e ai 
está o segredo de quem porta 
uma câmara fotográfica porque 
“usar por usar não adianta”.  Os 
estados de Minas Gerais e Pa-
raná, ao lado de São Paulo, es-
tão entre os mais fotografados 
por Cardim, talvez pelo maior 
tempo de permanência neles. 
Cidades como Sete Lagoas 
(MG), Araraquara (S. Paulo), 
Salvador, Ipiau e Feira de San-
tana (Ba), estão entre as mais 
fotografadas. Alem de produzir 
belos cartões-postais coloridos 
10 x 15, Mauricio Cardim 
mantém o quase em desuso 
habito - pelo menos no Brasil 
-, de remetê-los para amigos 
e aficionados desse prazeroso 
entretenimento. “A satisfação 
é grande em mandá-los e não 

menor, em recebê-los em 
resposta” diz. 

Cardim lembra que os 
cartões-postais já tiveram 
grande relevância social 
no século passado quando 
os meios de comunicação 
eram simples, sem as tec-
nologias  de hoje. “Quem 
ia a outra região, no sul 
do país, por exemplo, ou a 
outro pais, mandava cartões 
postais em que aparecia, 
não apenas para ratificar que 
estava naquele lugar, como 
para mostrar o ambiente 
visitado”. 

Em Feira Cardim 
faz novas tomadas para 
outros cartões e como 
aspectos atuais também 
podem ser inserido nesse 
trabalho artístico-foto-
gráfico, ele tem bons re-
gistros da Escola Prisma, 
localizada no Feira VII, 
devido à qualidade do 
ensino aplicado. Contatos 
com Mauricio Cardim 
75- 99223.7908. Para a 
aquisição ou toca de car-
tões postais- WWW.flick.
com/postaiscardim. 

Pizzaria Gauchão - Brasí-
lia,  Restaurante a Mukeka,  
Restaurante Aqui & Acolá,  
Skina das Carnes - São Do-
mingos, Skina das Carnes  
Restaurantes Pizzaria- São 
Domingos, Stop Nil – Ka-

lilandia e Stop Nil - Santa 
Monica.

“Esses estabelecimen-
to, cada um com as suas 
especialidades, mostraram 
que Feira de Santana está 
muito bem servida numa 

Getúlio Andrade  e Raimundo Nonato estiveram à frente do evento

Variedades
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Coluna do RádioColuna Social

O fazendeiro e comerciante 
aposentado, José Limeira, que 
trocou de idade na terça-feira e 
sua esposa Ana Limeira. Uma 
bela festa com a presença de 
familiares e amigos marcou a 
data. Muitas homenagens para  
José Limeira.

Surgida há 16 anos - 7 
de novembro de 2001-, a 
Empresa Junior, que con-
grega alunos do curso de  
Administração da Univer-
sidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), constitui-
-se em um importante ins-
trumento para a formação 
prática do alunado da área, 
ao tempo em que agrega 
outro valioso item que é o 
barateamento de serviços 
para empresas da praça 
que necessitam do aporte 
técnico oferecido pelos es-
tudantes universitários, cuja 
faixa etária transita entre 17 
e 22 anos, em média.

A cada nova turma de 
Administração da UEFS a 
equipe é renovada, o que 
pode ser feito semestral-
mente. A atual reúne 20 dos 
atuais 400 alunos do curso 
e, na missão de divulgar 
mais o importante trabalho 
que realizam, estiveram 
na FN: Edyvton Iuri Mas-
carenhas Santos,  Letícia 
Guedes e Victoria Cabral do 
setor de marketing. Ressalta 
Edyvton que independente 
da prática proporcionada 

A bela Jaine Brito 
Sales, futura 

nutricionista, trocou 
da idade no domingo 
e foi muito felicitada 

pelos familiares e 
amigos. Parabéns  

Jaine!

Viver bem 60 anos é uma 
marca importante, levando em 
conta as atribulações que po-
dem ocorrer nessa longa traje-
tória, mas 60 anos de convívio 
harmonioso entre um casal, é 
algo que foge do convencional. 
Essas seis décadas de união  
conjugal - que correspondem 
a Bodas de Diamante -, foi 
alcançada pelo casal Milton 
Alves Cerqueira  e Adnil Ro-
drigues Lima Cerqueira no dia 
28 de setembro. Ele com 87 
anos e ela com 79. Em 1957 o  
feliz matrimônio foi celebrado 
na Igreja de Nossa Senhora da 
Ajuda, em Limoeiro na época 
povoado de Humildes. Milton 
Alves, proprietário e caminhão 
- hoje aposentado -, viajou mui-

CASAL COMEMOROU BODAS DE DIAMANTE

to no exercício da sua profissão, 
mas jamais se afastou da sua 
responsabilidade de homem 
casado, tendo sempre à sua 
espera d. Adnil, dedicada dona 
de casa que lhe deu 10 filhos. O 
casal reside na rua Borborema, 
bairro Capuchinhos e hoje a fa-

mília é composta por 10 filhos, 
27 netos e cinco bisnetos. Não 
houve festas, mas os abraços 
e felicitações de familiares e 
amigos consagraram a mag-
nitude dessa união abençoada 
pelo Senhor. Os parabéns da 
FOLHA DO NORTE!

Empresa Junior prepara administradores

pela Empresa Junior, há a 
contrapartida para as em-
presas locais que optam 
por contratar os serviços 
dos universitários, já que o 
custo difere muito. “O valor 
que cobramos é muito infe-
rior ao de mercado - apenas 
10% do que custaria junto 
a uma empresa do gênero  
-, e com a mesma garantia 
de segurança e qualidade” 
explica Victoria Cabral.

 O trabalho prático 
da equipe é orientado e 
supervisionado por profes-
sores do curso de Admi-
nistração da UEFS, o que 
o tom de qualidade neces-
sária, explica Victoria Ca-

bral, acrescentando que os 
serviços mais requisitados 
são: reestruturação finan-
ceira, pesquisa de mercado 
e modelagem de preços. O 
tempo gasto para realizar 
um desses trabalhos depen-
de da dimensão do projeto, 
o que determina a sua du-
ração. Victoria considera 
fundamental a existência 
da Empresa Junior para a 
formação prática do estu-
dante de administração e 
conclui informando que 
para contatar com a Empre-
sa Junior de Administração 
da UEFS pode ser utilizado 
o telefone 3161- 8054 ou o 
site WWW.admjr.com.br

Clovis Estrela, plantonista da equipe de esportes 
da Radio Sociedade, comandada por Miro Nasci-
mento, mostra um significativo crescimento  no seu 
trabalho.Voz bonita e limpa ele começa a dominar o 
trabalho de captação de resultados de jogos nacionais 
e internacionais e  a passá-los ao publico durante as 
jornadas esportivas. Sem estrelismo, apesar do nome, 
Clovis Estrela, que também é eficiente operador de 
áudio tem futuro promissor no radio.

Ivanito Rocha, nascido em Mairi, de onde veio ainda criança 
para Feira de Santana foi um dos pioneiros do radio esportivo 
feirense. Formou a primeira equipe de esportes da Radio Cultura e 
revelou valores como Edmundo de Carvalho Junior - Palito, Mari-
valdo Bastos e outros. Foi narrador esportivo, cantor, disck-joquei 
e apresentou o primeiro programa de rock e o primeiro festival 
desse gênero musical do radio baiano em 1960 pela Cultura da 
qual também foi diretor. Há muito tempo fora dos microfones 
devido atividades empresariais, Ivanito acompanha com  todo 
interesse o dia-a-dia do radio local.  

Na Subaé outro nome de referencia é o de Valter Vieira, que 
apresenta todas às tardes o Viva Feliz, programa  de variedades com  
muita musica e informações . Presidente do Sindicato dos Radialistas 
de Feira de Santana, Valter Vieira tem  um longo currículo profis-
sional, que começou no Inicio da década de 70 na Radio Cultura de 
Feira de Santana, passando depois pela Carioca (hoje Povo)  Subaé, 
Sociedade e de novo a Subaé onde está. Narrador esportivo, disck 
jóquei, noticiarista, repórter geral de externas, exímio apresentador 

Edson Lima, operador de áudio, programador e 
quando é necessário locutor, realiza ótimo trabalho 
na Radio Subaé, com competência e  seriedade 
marcas, que ele já apresentava no tempo da Radio 
Sociedade e que mantém desde que se transferiu 
para a emissora do Mar da Tranqüilidade. Excelente  
profissional o Edson Lima.

de eventos - inclusive comícios políticos -, VV é um dos  mais completos homens de radio da 
Bahia. Alem de tudo, dentro de campo, bom de bola com a camisa 7.

Feira ganha Mobilidade Urbana
As secretarias mu-

nicipais do Planejamen-
to e do Transporte irão 
conduzir os grupos de 
trabalho do Projeto Sus-
tentável de Mobilidade 
Urbana, Feira 2030, ini-
ciativa que resulta do I 
Seminário Internacional 
de Mobilidade Urbana, 
que em março deste ano 
teve uma de suas etapas 
realizada em Feira de 
Santana, e que tem o 
apoio da Pirelli.

A escolha das pastas 
que ficarão encarregadas 
de desenhar este projeto, 
considerado de vital im-
portância às políticas de 
mobilidade urbana que 

deverão ser implantadas 
no Município, é resultado 
de uma reunião ocorrida 
anteontem, no gabinete do 
prefeito Ronaldo de Carva-
lho, com as participações 
do diretor de relações ins-
titucionais da Pirelli, Mário 
Batista, e os secretários de 
Planejamento, Carlos Brito, 
e Antônio Carlos Borges 
Júnior, do Trabalho, Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico.

Esse mesmo projeto já 
foi desenvolvido em oito 
cidades no mundo, a exem-
plo de Bangcoc, cidades da 
China, em Portugal, e em 
Campinas. Entre as pro-
postas apresentadas estão a 

implantação de ciclovias, 
melhorias no transporte 
público, e uma melhor 
convivência da sociedade 
com o trânsito.

Com o apoio institu-
cional da Pirelli, o Pro-
jeto Sustentável de Mo-
bilização Urbana, Feira 
2030, será desenvolvido 
pela WBCDS - World 
Business Council for 
Sustainable Develop-
ment. A próxima reunião 
está marcada para o dia 
28 de novembro. Dela 
também integrará o se-
cretário Antônio Carlos 
Borges Júnior, represen-
tando o Comitê Gestor do 
Projeto Feira 2030.

Variedades
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 O mais antigo templo 
religioso de Feira de San-
tana. Surgiu de uma capela 
que foi construída entre 
1700 e 1705. Projetada com 
corredores laterais super-
postas por tribunas, apresen-
tando em alguns casos como 
este sacristia transversal. 
Sua planta é composta de 
nave, coro, capela-mor, tor-
re sineira, corredor lateral e 
sacristia. O corpo principal, 
vazado por vãos com ver-
gas distintas, apresenta três 

 Construção data de 
1917 pelo intendente  Agos-
tinho Fróes da Motta, e foi 
inaugurado em 1º de janeiro 
de 1918. Foi o primeiro 
prédio escolar construído na 
cidade, com a denominação 
de Escola João Florêncio 
onde funcionou bastante 
tempo. Com a criação do 
Arquivo Público Municipal 
através da Lei nº 1.077/87 
e depois de restaurado o 
prédio, abriga o Arquivo 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE FEIRA DE SANTANA
Carlos Mello

portas encimadas por igual 
número de janelas rasgadas 
guarnecidas por sacada em 
alvenaria. 

A torre sineira robusta 
e de grande proporção, pos-
sui terminação piramidal, 
com embrechados de louça 
provenientes de Macau. O 
interior com paredes reves-
tidas em escaiola possui 
forro plano em madeira e 
piso em ladrilho hidráulico. 
Arcadas ligam o corredor la-
teral à nave e capela-mor. O 

púlpito, com dossel sofreu 
intervenções, assim como 
o altar-mor, hoje em alve-
naria. A capela conserva as 
imagens de Nossa Senhora 
dos Remédios, Santo Anto-
nio de Pádua, São Benedito. 
Sua última reforma ocorreu 
no ano de 1998, através 
da Fundação Senhor dos 
Passos. O cruzeiro que foi 
erguido em 1901 em frente 
à igreja, e mais tarde demo-
lido, com as reformas foi 
restaurado.

Capela Nossa Senhora dos Remédios Arquivo Público Municipal 

Público Municipal, o acervo 
é composto de documentos 
sobre a história adminis-
trativa do município, que 
fazem parte do período da 
Intendência até os dias atu-
ais, projetos arquitetônicos 
de prédios públicos datados 
desde 1916, escrituras de 
1881 a 1888, livros de regis-
tros de escravos; documen-
tos; inúmeras fotos antigas 
de prédios imponentes e 
históricos. O Arquivo Pú-

blico Municipal está aberto 
à visitação pública de segun-
da-feira a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 14h às 17h. O 
prédio oferece recepção; sala 
de arquivo intermediário, 
onde estão plantas e projetos 
diversos de construções; sala 
de apoio à pesquisa, com 
vasta coletânea de livros e 
revistas sobre a história de 
Feira de Santana, além de 
recortes de jornais, decretos, 
portarias e leis municipais. 

Cidade
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 Na sessão ordinária de 
segunda-feira da Câmara  
Municipal, o vereador An-
tônio Carlos Ataíde - Carli-
to do Peixe (DEM) relatou 
que visitou diversos bairros 
e distritos de Feira de Santa-
na com a finalidade de ouvir 
os reclames da comunidade 
e levar as demandas ao go-
verno municipal, visando 
à realização de melhorias 
nos mais diversos setores 
da administração pública.       
“Durante o final de semana 
estive em algumas comu-
nidades da sede e da zona 
rural do nosso município, 
atendendo reivindicações 
dos moradores. Pudemos 
constatar a necessidade da 
realização de melhorias 
como pavimentação e asfal-
tamento de ruas nos bairros 
Santa Mônica II e Lagoa 
Salgada” assinalou.

Carlito do Peixe disse 

José Eduardo de Cas-
tro- Zé Eduardo ou o Super 
Zé, nasceu no dia 29 de 
outubro de 1948 em Caldas 
do Cipó - completa 69 anos 
depois de amanhã -, menino 
foi para Salvador estudar no 
Colégio Salesiano, onde seu 
futebol começou a despertar 
interesse de clubes profis-
sionais. O Bahia o contratou 
e em sua primeira tempo-
rada em 1967 foi campeão 
aos 18 anos. Passou pelo 
Leônico (1970) e Sport de 
Recife (1970/1971) antes 
de chegar ao Flamengo 
(1971)  trocado por quatro 
jogadores: Ademir, Paulo 
César, Caldeira e Dionísio. 
Chegou a jogar ao lado de 
Zico, quando este iniciava 
a carreira. Em 1972 ga-
nhou passe livre do Vitória 
devido a um problema bu-
rocrático.

O então supervisor do 
Ceará Sporting, Ivonísio 
Mosca de Carvalho, levou-o 
para o alvinegro cearense. 
“Até hoje sou grato a ele 
por isso”, declara. Nascia 
um caso de amor entre Zé 
e o Vozão onde ele perma-
neceu nove anos, conquis-
tando seis títulos, inclusive 
o tetracampeonato (1975, 
1976, 1977 e 1978), e  ainda 
o bicampeonato cearense 
em 1980/1981. No Vovô, 
fez 316 jogos e marcou 
102 gols. Já foi técnico do 
Ypiranga e do Bahia, tra-
balhou como comentarista 
esportivo em Fortaleza e foi 
capacitado na Bahia, junto 
com outros ex-jogadores, 
para trabalhar na Copa das 
Confederações de 2013 e na 
Copa do Mundo de 2014. 

O desaparecimento da revista Sitientibus - primeiro periódico da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS) criada em 1982, através de projeto do professor Raymundo Luiz 
Lopes e desde 2011 sem circular, tem suscitado questionamentos. Seu idealizador, Raymundo 
Lopes, diz ter sido informado, extra-oficialmente, que o acervo, quase em sua totalidade, teria 
sido destruído, sem qualquer critério, não tendo passado por uma avaliação e observa que, 
mesmo estando aposentado, poderiam ter sido  consultado sobre toda aquela documentação.

Conforme diz, o acervo incluía o PIDL, pastas de correspondências - recebidas/envia-
das -, de cada uma das IES, mapas de vendas, notas de compras e fiscais, relatórios, atas, 
pareceres das comissões, fichas de avaliação, portarias, ofícios, e-mails, CIs, fax, telegramas, 
além de documentos pessoais de suas atividades no Departamento  de Educação e na UATI, 
capas das edições, cartazes, projeto inicial da revista, cópias de fotos/matérias de jornais, 
layout diversos, banner, relação de instituições, de órgãos de imprensa, de professores/
pesquisadores para intercâmbio/divulgação com Sitientibus, relação dos setores da Uefs e 
respectivos responsáveis, a partir de 1981. Acrescenta que “semelhante desastre aconteceu 
com o acervo do Programa Interuniversitário de Distribuição do Livro, que implantei em 
1985. Não há nenhuma comunicação oficial a respeito desses sinistros” afirma.

Ressalta o professor Raymundo Lopes que falou com o ex-reitor José Barreto de Santana, 
que “demonstrou desconhecimento do fatídico evento. Contudo, deu a entender que, sendo 
historiador, não podia concordar com a destruição do acervo”. Posteriormente esteve com o 
reitor, Evandro Nascimento Silva, e  “por duas vezes, convocados para o nosso encontro na 
reitoria, o coordenador da livraria, Murilo Campos e o diretor da editora, professor Eraldo 
Medeiros Neto, que não compareceram e disseram ao reitor que não poderiam ir, pois estavam 
ocupados. Procurei o senhor diretor que não me atendeu satisfatoriamente, perguntando-me 
laconicamente para que eu queria relatórios e pastas disso e daquilo. Visitando a livraria, 
busquei conversar com o coordenador que, também, não me recebeu bem o que me deixou 
perplexo”, garante.

O professor Raymundo Luiz Lopes lamenta ainda o desaparecimento de uma placa 
que registra a inauguração de um anexo no sexto módulo para abrigar o programa de livros 
e a revista Sitientibus. “Sem retorno as minhas indagações, entrei na ouvidoria do Estado e 
relatei o problema. A resposta, meses depois, do setor responsável pelo patrimônio é desa-
lentadora, pois demonstra desconhecimento sobre o desaparecimento daquele marco e suas 
razões. Diante de tantos fatos deprimentes, espero contribuir para que não ocorram mais  
atentados contra o patrimônio da nossa estimada Uefs” conclui.

Super Zé, o grande maestro !

Na temporada de  1983  Zé 
Eduardo atuou pelo For-
taleza, onde foi campeão 
ao lado de Beijoca, numa 
transação secreta feita pelos 
dirigentes do tricolor rival 
do Ceará. 
Calcanhar mágico

No Ceará o elegante 
jogador, mostrou a capaci-
dade de dominar o meio de 
campo com improvisações 
e jogadas de alto nível. 
Tinha um toque mágico de 
calcanhar, que enganava os 
marcadores, deixando-os 
desnorteados. Super Zé, 
como era chamado à época, 
lembra pouco dos inúmeros 
gols que marcou durante a 
carreira. Um deles, recorda, 
foi com a camisa do Ceará, 
no 1 a 0 diante do Botafogo 
do Rio, pelo Brasileirão de 
1975.Outro gol marcante 
foi na reinauguração da Es-
tádio da Fonte Nova (obras 
de reforma e ampliação) 

no dia 4 de março de 1971, 
jogo Bahia 1 x 0 Flamengo. 

Ainda como parte des-
sas comemorações a Fede-
ração Baiana de Futebol 
promoveu um quadrangular 
com Bahia, Galícia, Santos 
e Cruzeiro. No dia 14 de 
abril de 1971 com destaca-
da atuação de Zé Eduardo, 
o Bahia venceu de virada 
o Santos pelo placar de 3 
x2. Zé Eduardo marcou 
o seu aos 40  do primeiro 
tempo. Outra vitoria mar-
cante e inesperada foi a do 
Botafogo da Paraíba sobre 
o Flamengo - 2 x 1 -, no 
Maracanã, pela Campeo-
nato Brasileiro 1980. Gols 
de Tita, para o Flamengo, 
Zé Eduardo e Soares para o 
Botafogo. Flamengo: Raul - 
Rondinelli, Nélson, Júnior 
(Carlos Henrique) e Carlos 
Alberto (Toninho Baiano) - 
Andrade, Adílio, Tita, Zico, 
Paulo César Carpegiani e 

Reinaldo.Técnico: Cláudio 
Coutinho. Botafogo: Ge-
raílton, Deca, Marquinhos 
e Nonato Aires (Cláudio) 
- Nicácio e Zé Eduardo, 
Evilásio (Dão), Magno, 
Soares e Getúlio, Técnico: 
Caiçara, relembra o craque.

Unanimidade
Na enquete realizada 

pelo Diário do Nordeste 
em 2 de junho de 2014,para 
a seleção do centenário do 
Ceará Sporting um nome 
despontou como unanimi-
dade: Zé Eduardo. A maio-
ria dos votantes deixou 
escapar a frase: Esse foi 
craque. “Faz muito tempo 
e muita coisa se perdeu na 
memória, mas quero para-
benizar o Ceará pela sua 
historia. Jamais esquecerei 
o Ceará e a sua torcida”, 
afirma o ex-jogador, que se 
emocionou apenas ao falar 

sobre o clube.
Para os alvinegros mais 

saudosistas, a noite de 28 
de setembro de 2017, foi 
especial. Na loja oficial 
Sou Mais do Shopping 
Aldeota, vários torcedores 
tiveram a oportunidade de 
relembrar momentos da 
década de 1970 e histórias 
que marcaram a época mais 
“elegante” do Vozão. Tudo 
isso por conta de um craque 
que dava o tom do meio 
campo do Mais Querido, Zé 
Eduardo que visitou a loja 
oficial e aproveitou para se 
tornar Sócio Ouro do Ceará 
Sporting Club. 

Quinzenalmente Zé 
Eduardo participa do baba 
na praia de Piatã, Salvador,  
presidido pelo amigo Joel. 
Ali, os boleiros se reúnem e 
ele não esconde a satisfação 
de encontrar amigos. Em 
conversa informal, animada 
e despretensiosa, Zé Eduar-

do garantiu ao seu amigo 
Tatai ( autor da matéria): 
“O paraguaio Fleitas Soli-
ch e Evaristo de Macedo, 
foram os meus melhores 
treinadores!”  Já o argen-
tino Sanfillipo foi o seu 
grande companheiro de 
ataque, no Bahia. 

Evita fazer compa-
rações entre jogadores 
do passado e de hoje, 
mas afirma que o “Rei 
Pelé” é incomparável em 
qualquer tempo e que no 
futebol atual prevalece 
o preparo físico, em de-
trimento da técnica, dos 
dribles, das jogadas de 
efeito, exibidas em outras 
épocas e lamenta que mui-
tos jogadores “cabeça-de-
-bagre” sejam chamados 
de craques, recebendo 
vultosos salários. (Texto 
de Gustavo Carvalho da 
Silva -Tatai) 

Zé Eduardo, Willy e Tatai no campo de 
futebol da Vila Militar(Dendezeiros), Salvador

Vereador visita comunidades e ouve moradores

que também visitou mo-
radores dos distritos de 
Tiquaruçu e Maria Quitéria 
e as principais reclamações 
são relacionadas às difi-
culdades enfrentadas com 
a seca”, assegurando que 
todas as solicitações serão 
encaminhadas ao prefeito 
José Ronaldo de Carvalho. 

O que  houve com a revista Sitientibus?

O vereador aproveitou para  
parabenizou o grupo “Jun-
tos Somos Mais Fortes” 
pela ação social promovida 
no Limoeiro em comemo-
ração ao Dia das Crianças. 
“Foi uma bela ação que 
promoveu a alegria das 
crianças com brindes e 
brincadeiras”,disse.

Vereador Antônio Carlos Ataíde - Carlito do Peixe (DEM)

Variedades
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