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Folha do Norte

O Dia Nacional da Caatinga, que 
transcorre hoje  e  quase não é come-
morado, ressalta  a necessidade de 
preservação desse importante bioma, 
só existente no Brasil,  ameaçado de ex-
tinção, exatamente pela falta de atenção  
dos governos e da população dessa área 
que ocupa 11% do território nacional 
onde moram 27 milhões de brasileiros.  
O tatu-bola, a ararinha azul, são alguns 
dos animais que estão desaparecendo 
junto com a caatinga.Cidade. Pagina 2

Anunciada para hoje a Greve Geral deve paralisar grande parte das atividades no 
país, não ficando Feira de Santana de fora. Sindicatos e outros órgão convocam o povo 
para o movimento paredista que  reafirma a resistência dos trabalhadores  em relação 
às  reformas anunciadas pelo governo federal. O Ministério Público do Trabalho em 
nota emitida anteontem, destaca que a greve é um direito fundamental  garantido pela 
Constituição Federal, enfatizando a legitimidade do evento e reafirmando “a posição 
institucional do MPT contra as medidas contidas no Projeto de Lei  que trata  da de-
nominada “Reforma Trabalhista e previdenciária ” que violam gravemente  a  Cons-
tituição  Federal de 1988 e Convenções Fundamentais  da Organização Internacional 
do Trabalho”.

Greve pode parar a cidade
Um dos ídolos 

da Jovem Guarda 
com mais de 50 anos 
de carreira de suces-
so  e varias visitas a 
esta cidade,  o can-
tor Jerry Adriani, 
faleceu domingo no 
Rio de Janeiro, onde 
foi sepultado no dia 
seguinte. 

Adeus Jerry Adriani

Prefeito inaugura 
mais uma escola
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Com capacidade 
para receber ate 600 
alunos, as novas insta-
lações da Escola Mu-
nicipal Antônio Antu-
nes dos Santos foram 
inauguradas  segunda-
-feira pelo prefeito José 
Ronaldo de Carvalho 
ao lado do vice prefei-
to Colbert Martins da 
Silva na comunidade 
de Terra Dura, distrito 
de Humildes.  Além 

de atender à demanda 
da grande população 
estudantil local, com 
excelentes instalações,  
a unidade escolar é 
uma homenagem ao 
saudoso ”Sargento Ara-
nha”, o pernambuca-
no Antônio Antunes 
dos Santos que durante 
muitos anos contribui 
para a formação cívica 
da juventude de Feira 
de Santana.

Uma viagem ao ensolarado sertão, com seus 
desencantos, e muito mais encantos,  é o que 
proporciona o Cd “Reino dos Encourados”  do  
grupo Matita Perê, resgatando a obra poética do 
cearense  Giberval Melo, reverenciado por Feira de 
Santana pelo seu talento artístico.  Borega,virtuoso 
chargista, transborda DNA, na concepção da obra 
musical inspirada em seu pai e oferece ao publico 
um trabalho  de excelente  bom gosto.

Borega no “Reino 
dos Encourados”

Dia da Caatinga

Marinha  doa 100 fuzis
ao Governo da Bahia

Hospital pediátrico
perde credenciamento
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Cidade

O Decreto Fede-
ral de 20 de agosto de 
2003, publicado no Di-
ário Oficial da União, 
de 21 de agosto de 2003 
institui o Dia Nacional 
da Caatinga, a ser co-
memorado no dia 28 
de abril de cada ano. 
A data homenageia o 
professor João Vascon-
celos Sobrinho (1908-
1989), pioneiro na área 
de estudos ambientais 
no Brasil. O Dia Na-
cional da Caatinga foi 
celebrado oficialmente 
pela primeira vez no 
Seminário “A Susten-
tabilidade do Bioma 
Caatinga“, ocorrido em 
abril de 2004 na cidade 
de Juazeiro, na Bahia. 
Como a maioria das 
datas comemorativas 
instituídas no país sem 
conotação econômica, 
esta passa desperce-
bida pela maior parte 
da população. Nossas 
escolas pouco citam a 
importância e a bele-
za desse bioma, pelo 
contrário, alguns livros 
didáticos o associam 
à pobreza, à feiura, 
descrevendo-o como 
um ambiente rústico e 
inóspito. Esta data foi 
criada com o intuito de 
não apenas homena-
gear este bioma único, 
mas também conscien-
tizar as pessoas sobre 
a importância da sua 
conservação para o 
equilíbrio ambiental.

Segundo dados do 
Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), a 
Caatinga ocupa 11% 
do território nacional 
e abriga uma popula-
ção de 27 milhões de 
pessoas. O bioma está 
presente nos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pernambu-
co, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Piauí, Sergi-
pe e Minas Gerais. Rico 
em biodiversidade, o 
bioma abriga 178 espé-
cies de mamíferos, 591 
de aves, 177 de répteis, 
79 espécies de anfíbios, 
241 de peixes e 221 
de insetos. A Caatinga 
existe apenas no Bra-
sil e é um patrimônio 
muito valioso, por isso 
é importante que as 
instituições unam es-
forços para preservá-la. 
Metade da bacia do rio 

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. 

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 pessoa vai 
caminhando diretamente para a miséria e a fome. 
Sem emprego, também seus direitos sociais, 
como por exemplo a assistência à saúde, e seu 
futuro, como aposentadoria, ficam prejudicados. 

QUANTAS pessoas hoje são vítimas do 
desemprego! E quando não há trabalho é a digni-
dade 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 envergo-
nhado como se fosse uma coisa errada, ou se ele 
tivesse culpa de não estar empregado. Na reali-
dade, ele está exigindo um direito fundamental, 
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. 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.

QUE O DIA 1º de maio seja uma oportuni-
dade de reflexão para assumirmos compromissos 
em favor do bem comum, sem exceção, mas 
especialmente de resgate da dignidade dos traba-
lhadores. 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.

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian

DIREITO DE TODOS

Dia Nacional da Caatinga - 28 de abril

São Francisco está situada 
na Caatinga e grande parte 
das soluções de desenvol-
vimento regional, passa 
por esse bioma. 

O descaso tanto das 
populações, quanto dos 
governos tem permitido 
a redução significativa das 
áreas de Caatinga, uma 
situação sem precedentes 
na história. As razões 
para essa destruição tem 
sido o uso da mata nativa 
para lenha e carvão, o 
crescimento de espaços 
para agricultura e pecuá-
ria, além das queimadas e 
caça predatória. Para dar 
uma ideia da velocidade 
da destruição, entre 2002 
e 2008, a caatinga foi 
removida o equivalente 
a 1.657.600 campos de 
futebol, conforme o estu-
do do Professor Arnóbio 
Cavalcante pesquisador e 
ecólogo do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.

Como exemplo de 
algumas espécies prejudi-
cadas, estão o umbuzeiro 
e o licurizeiro, árvores 
símbolos da Caatinga e 
que estão ameaçadas de 
extinção. O tatu-bola, ani-
mal escolhido como mas-
cote da Copa do Mundo 
da Fifa realizada no Brasil 
e uma espécie exclusiva-
mente brasileira que vive 
na Caatinga, também em 
extinção. A ararinha azul, 
também em processo de 
extincão. Como estas, de-
zenas de outras espécies 
vegetais e animais passam 
por esta ameaça e daí 

vão surgindo dezenas de 
ONGs recebendo dinheiro 
do governo e das empre-
sas para “protege-las”. Há 
algum tempo visitei uma 
área de proteção ambien-
tal na região do Raso da 
Catarina e fiquei surpreso 
com alguns moradores 
locais, que apesar de faze-
rem parte do grupo local 
de “pessoas conscientes 
sobre a importância da 
conservação”, cada um 
é proprietário de uma 
árvore na Caatinga onde 
existem ninhos de aves 
em extinção e de forma 
sutil e irregular, vendem 
os filhotes a altos preços. 
É desse patrimônio bioló-
gico de aproximadamente 
900 mil quilômetros qua-
drados, que o sertanejo 
vive. E apesar dos 16 
benefícios de programas 
sociais do governo federal 
que podem ser utiliza-
dos por famílias de baixa 
renda (Bolsa Família, 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), Mi-
nha Casa, Minha Vida, 
Bolsa Verde, Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), Programa 
de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, Cartei-
ra do Idoso, Aposentado-
ria para pessoa de baixa 
renda, Brasil Carinhoso – 
Apoio às creches, Progra-
ma de Cisternas, Telefone 
Popular, Carta Social, 
Pro Jovem Adolescente, 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica, Passe Livre para 
pessoas com deficiência 

e Isenção de taxas em 
concursos públicos), 
além de benefícios à 
níveis estadual e mu-
nicipal, que as pessoas 
agregam outras rendas 
com a exploração irra-
cional da Caatinga.

Infe l izmente ,  o 
mau uso e ocupação 
indiscriminada da terra 
pelo homem vem há 
muito tempo levando 
a destruição ambiental 
a esse ecossistema e 
pessoas como eu, que 
há mais de 40 anos viajo 
pela Caatinga, percebo 
claramente que apesar 
das diversas ações e 
programas praticados 
pelos governos e entida-
des conservacionistas, 
a Caatinga vem sendo 
destruída pouco a pouco 
e sem chamar muito a 
atenção. Além do Dia 
Nacional da Caatinga, o 
dia 28 de abril também é 
celebrado como Dia da 
Educação e percebe-se 
que é impossível pensar 
em conservação sem 
pensar em informação, 
educação, pertencimen-
to e honestidade.

Angelo Pinto
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Inflação atinge menor nível em 11 anos
O custo de vida conti-

nua a cair para o brasilei-
ro. Em abril, a prévia da 
inflação oficial, medida 
pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA-15), avançou e 
ficou em 0,21%. A taxa é 
a mais baixa para o mês 
desde 2006, quando o 
indicador marcou 0,17%. 
Os dados foram divulga-
dos no dia 20 pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística  (IBGE). O 
resultado marca, também, 
a acomodação do índice 
dentro dos parâmetros do 
Banco Central, que perse-
gue uma meta de inflação 
de 4,5%, podendo va-
riar 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 

Nos últimos 12 meses, a 
taxa ficou em 4,41%, me-
nor variação nessa base de 

comparação em sete anos. 
Já no acumulado do ano, 
o resultado de abril ficou 

em 1,22%, bem abaixo dos 
3,32% registrados no mes-
mo período do ano passado.

Entre os grupos que 
formam o IPCA-15, o 
principal influenciador do 
mês foi o de alimentação e 
bebidas, que variou 0,31% 
diante da alta nos preços 
do tomate (+30,79%) e da 
batata-inglesa (+11,63%). 
O impacto desse item 
em abril foi de apenas 
0,08  ponto percentual. 
Em abril, contudo, as que-
das mais intensas foram 
registradas nos grupos 
de transportes (-0,44%) 
e artigos residenciais 
(-0,43%). No primeiro, 
influenciou no resultado 
a queda nos preços de 
combustíveis (-2,77%) 
e, no segundo, a queda 
nos preços dos móveis 
(-0,71%).

Com as reformas 
econômicas e a melhora 
dos indicadores de con-
fiança, o custo de vida 
do brasileiro vem caindo 
sistematicamente nos úl-
timos meses. No primei-
ro trimestre, por exem-
plo, a inflação oficial 
atingiu seu menor nível 
desde o início do Plano 
Real, em 1994. Com isso, 
a expectativa no mercado 
financeiro é de que a 
inflação encerre o ano 
em 4,06%, bem abaixo 
da meta perseguida pelo 
Banco Central. Diante 
disso, a estimativa é que 
os juros estruturais da 
economia também caiam 
e fiquem em 8,50% ao 
ano em 2017.

Norte e Nordeste recebem 
59 mil toneladas de milho

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
realizará no dia 3 de maio, 
leilão de 59,45 mil tonela-
das de milho em grãos dos 
estoques públicos para as 
regiões Norte e Nordeste. O 
produto será ofertado a pe-
quenos criadores e agricul-

 Produto será ofertado a pequenos criadores e agricultores pelo valor de R$ 33 por saca de 60 kg

tores por meio do Programa 
de Vendas em Balcão, pelo 
preço de R$ 33 por saca de 
60 kg. O preço com sub-
venção foi autorizado pelo 
Conselho Interministerial 
de Estoques Públicos (Ciep) 
e está previsto na Portaria 
Interministerial nº 780, 

publicada em 7 de abril. A 
cotação especial vale para 
apenas municípios das regi-
ões Norte e Nordeste, até o 
limite de 200 mil toneladas.

O leilão prevê também 
o envio de 500 toneladas 
de milho em grãos para a 

Durante cerimo-
nia realizada terça-
-feira, às 9 horas,  no 
Comando  do 2º  Dis-
trito Naval, em Sal-
vador, o comandante 
do Distrito Naval,  
Vice-Almirante ,Al-
mir Guarnier Santos, 

Marinha  doa 100 fuzis
ao Governo da Bahia

A  ARTÊMIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ 26.961.303/0001-64 MATRIZ,  na busca da melhoria 
contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura 
que está comprometida em

. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;

. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-
sitos subscritos pela organização;

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 
produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos 
e metas ambientais;

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 
desempenho em meio ambiente;

. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 
contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 
uso racional dos recursos naturais;

. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabo-
radores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE 
LOCALIZAÇÃO

A ARTÊMIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ 26.961.303/0001-64 MATRIZ , torna público que está 
requerendo a SEMMAM _ Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais, a Licença Ambiental de LOCALIZAÇÃO para 
seu estabelecimento com  CNAE: 47.31-8-00 - Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, localizada Av. 
Artêmia Pires s/n ( Lot.Parque Centauro) Bairro do SIM – Feira 
de Santana  – CEP : 44.085-370  - FEIRA DE SANTANA - BA 

A DIREÇÃO

cidade do Rio de Ja-
neiro. Para o Sudeste, 
no entanto, não se 
aplica a subvenção 
prevista na portaria. 
Assim como no Sul 
e no Centro-Oeste, 
o preço é calculado 
quinzenalmente com 
referência no merca-
do atacadista local e 
o limite por criador é 
de 14 toneladas/mês.

De acordo com a 

Portaria nº 780, os criado-
res inscritos no  Vendas em 
Balcão poderão adquirir 
até 10 toneladas de milho 
por mês, limitadas ao con-
sumo de seu plantel, até dia 
31 de dezembro deste ano. 
Para comprar o milho pelo 
Programa, é necessário 
registro prévio no Cadas-
tro Técnico do Programa 
de Vendas em Balcão da 
Conab.

Em outros quatro lei-
lões já realizados este ano, 
a Conab contratou frete 
para envio de 67,2 mil 
toneladas de milho para 
abastecimento do Vendas 
em Balcão nos estados 
de Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Maranhão, Ceará, 
Amazonas, Alagoas, Pará 
e Piauí. Deste total, já fo-
ram embarcadas 25,7 mil 
toneladas. O Programa de 
Vendas em Balcão permite 
que pequenos criadores 
de aves, suínos, bovinos, 
caprinos entre outros, in-
cluindo microagroindús-
trias de beneficiamento e 
produção de ração, adqui-
ram produto dos estoques 
públicos sem intermedi-
ários.             

do da Bahia (SSP/BA). 
Durante a solenidade 
foi feita a apresenta-
ção do armamento que 
será entregue à polícia 
baiana.

Do total de fuzis, 
85 serão destinados à 
Polícia Militar e 15 à 
Polícia Civil da Bahia. 
O armamento fazia par-
te da reserva estratégi-
ca da Marinha do Brasil 
e passou por revisão e 
manutenção no Centro 
Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais, 
na cidade do Rio de 
Janeiro, antes de ser 
disponibilizado para 
a doação, que atendeu 
a uma solicitação da 
SSP/BA.

ao lado do go-
vernador Rui 
Santos, efe-
tuou a entrega 
de 100 unida-
des do Fuzil 
Automát ico 
Leve – FAL 
7,62 mm, do-
ados pela Ma-
rinha do Brasil 
à Secretaria de 
Segurança Pú-
blica do Esta-

Fuzis passaram por manutenção antes de ser doado

Cidade
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silvalicia18@gmail.com

Aniversariantes: Hoje – Luiz Silvany Sampaio, Alfredo Muller Falcão, Marcílio Pereira Falcão, 
Dázio Brasileiro, Herriete Cedraz e Oscar Marques Filho, dia 29 – Liege Mascarenhas Bahia, José 
Gonçalves Portela e Sunny Cerqueira Assis,  dia 30 – Maria das Graças Caiado e Rita Jatobá, dia 
1 de maio – Gustavo Barreiros Pinto da Silva, Tanurio Brito, Elisabeth Sturken, Adriana Taveres e 
Verônica Alves, dia 2 – Rogério Guimarães Ferreira, Rômulo Bezerra e Rita Jambeiro Dórea, dia 
3 – Genira Moraes e Cícero Menezes, dia 4 – Liz Costa de Santana, Adriana Falcão, Vida Janaína 
Limeira, Geni de Brito Reuter, Margareth Cedraz  e Cintia Machado Daltro, e  dia 5 – Lindinaura 
Oliveira, Philippe Cedraz Carneiro, Pe. Luís Simões, Cristiane Macário e Neide Macêdo.

Dia das Mães O Boticário
O Boticário quer engajar as pessoas a declarem o seu amor 

neste Dia das Mães com a emocionante campanha “Telepatia”. 
Criada pela AlmapBBDO, “Telepatia” estreou na televisão no 
dia 16 de abril, convidando o público a expressar o seu afeto por 
quem tanto se dedicou a ele. 

Seguindo o conceito “Diga tudo aquilo que você não diz faz 
tempo”, o filme “Telepatia”, de 30 segundos, mostra a sincera 
relação entre Lara e sua mãe. Quando pequena, Lara costumava 
sempre expressar-se com um “eu te amo” para a mãe, o que é 
mostrado no comercial por meio de uma série de cenas narradas 
pela mãe da menina. Na medida em que o tempo passa, a garota 
deixa de lado as declarações espontâneas da infância. Contudo, 
a sensibilidade da mãe de Lara evidencia: “Na verdade, ela 
ainda fala, mas por telepatia” – nisso, a jovem interrompe o 
pensamento da mãe e entrega a ela um lindo kit de Dia das Mães 
de O Boticário, seguido de um abraço caloroso. O filme encerra 
com cenas da mãe e da filha em diferentes momentos e engaja 
o público a também dizer “eu te amo”, e conclui que este ainda 
é o melhor presente. 

A campanha conta, também, com anúncios impressos, 
spot para rádio, out of home, PDV, mídia digital e social mídia. 
Diversos formatos digitais integram as ações online, assinadas 
pela W3haus. Para homenagear os mais variados perfis de mães, 
a campanha aproveita as possibilidades dos meios para ativar seu 
público e estimular que os filhos soltem a emoção. No Facebook 
serão apresentados vídeos, gifs e carrosseis que inspiram os filhos 
a declarar o amor por suas mães nas redes sociais de forma origi-
nal e também apresentam cards com mensagens prontas para se-
rem compartilhadas com suas mães com a hashtag #mãeeuteamo. 

Simpósio
Em comemoração aos 10 Anos do Curso de Administração 

da UNIFACS, alunos do Campus de Feira de Santana, realizam 
no dia 10 de maio, o IV Simpósio Nacional de Administração, 
com o tema “O Novo Perfil do Administrador: Desafios e Opor-
tunidades”.

O Painel terá como mediador o jornalista Renato Ribeiro 
e Painelistas: Márcia Barros – Magnifíca Reitora da Unifacs; 
Christian Tirelli – Diretor da Escola de Negócios, Direito e 
Hospitalidade e Vinicius Tavares – Diretor Executivo da Unifacs 
Feira de Santana. Informações pelos telefones: (75) 99272.4555 
Rouse e 99189.7830 Tiago.

Bloco Bacalhau na Vara
A diretoria do tradicional bloco Bacalhau na Vara confirma o 

desfile no sábado da Micareta de Feira de Santana (20 de Maio), com 
a cantora Dilma Ferreira e orquestra de sopro Alegria-Alegria.

O bloco fundado em 1927, nas oficinas da Folha do Norte, com-
pletará 90 anos de pura alegria, com direito a marchinha nova de autoria 
do jornalista e  editor-chefe deste periódico Zadir Marques Porto.

As camisas, em breve, estarão à venda no Arnold Silva Plaza e 
Shopping das Fábricas.

Liege Mascarenhas Bahia, que troca de idade amanhã,
 com a prima Ítala Bahia Pitombo da Silva.

Presença confirmada 
no Bloco Bacalhau 

na Vara o casal 
Lindinaura e João 
Libério Oliveira. 

Ela troca de idade na 
próxima sexta-feira

 (5 de maio).

Rogério 
Guimarães 
Ferreira, o 

aniversariante
do dia 2 de maio. 

Comenda e Livro
Sérgio de Barradas Carneiro, ex-

-deputado federal e atual Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais de Feira de Santana, 
foi homenageado na tarde de ontem 
recebendo da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia a Comenda 2 de 
Julho, por iniciativa do deputado 
feirense Carlos Geílson.

Na oportunidade, Sérgio Carnei-
ro que também é advogado, lançou o livro de sua autoria: “A 
Bahia na vanguarda do Direito das Famílias, que foi distribuído, 
gratuitamente, aos presentes ao concorrido evento.

Camarote TOP JD Agenor
O Camarote TOP  DJ Agenor, que a cada ano inova e traz 

grandes atrações e novidades, já têm confirmadas, para a Mica-
reta de Feira 2017, as presenças de Mano Walter, banda EVA e 
Cat Dealers, na quinta; Marcia Fellipe, É o Tchan e Sax in The 
House, na sexta; Timbalada, Mil Verões e Old Boys, no sábado 
e Thiaguinho, Dan Valente e Dorgival Dantas, no Domingo.

All Inclusive, espaço, conforto e animação não vão faltar 
no Camarote TOP DJ Agenor 2017! Em breve divulgaremos 
outras novidades.

Stand de vendas no Boulevard Shopping. Informações pelos 
telefones: (75) 3488-9220 e 99302-9220. E-mail: camarotedja-
genor@gmail.com.

Social
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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

Celebração Eucarística 
Local: Capela Nossa Senhora de  Lourdes 

Data: 30/04/17- Horário :18:30h

Mensagem Bíblica
“Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, da mesma forma 

em que em vós nós esperamos” 
Salmo 32.

Momento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br

Mário Leal

Hoje, 28 de abril de 2017, estamos na segunda semana da Páscoa, no próximo domingo é o terceiro, chegando 
ao final do mês de abril. No último domingo, celebramos a Festa da Divina Misericórdia.

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 muitas 
comunidades. Destacamos o Dispensário Santana, que celebra os trinta e um dias, sempre às 19:30h.

Celebremos com devoção o Ano Nacional Mariano, no dia 07 de maio, a nossa Arquidiocese recebe a imagem 
peregrina de Nossa Senhora Aparecida, com Celebração Eucarística às 17:00 h, na Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana, a partir daí a imagem percorrerá as paróquias até o dia 12 de outubro.

 SHOW DE ELIANA RIBEIRO

SEMANA SANTA

C.J.C. DE SANTANA – 39 ANOS

A C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de Santana comemorou 
39 anos de fundação, com Celebração Eucarística em Ação de Graças, 
na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, no último dia 21 de 
abril, presidida pelo Pe. Aristoteles da Silva.

Eles atuam na arquidiocese de Feira de Santana, realizando 
diversos trabalhos de evangelização, entre eles o TOA - Treinamento 
de Oração e Ação,  animando Celebrações Eucarísticas, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana e Capela Nossa Senhora de Lour-
des, realizando reuniões, participando de atividades da arquidiocese, 
animando novenários em diversas paróquias, entre outras.

Na celebração homenagearam o nosso saudoso bispo emérito Dom 
Silvério Albuquerque, que completaria 100 anos de vida no último dia 
11 de março; e no Ano Nacional Mariano – Nossa Senhora de Fatima 
que completa 100 anos das Aparições aos três pastores, Francisco, 
Jacinta e Lúcia, em Fátima, Portugal, em 13 de maio  e Nossa Senhora 
Aparecida, completando os 300 anos que a imagem foi encontrada por 
pescadores, no Rio Paraíba, em São Paulo, em 12 de outubro.

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

SÃO JOSÉ OPERÁRIO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
No dia 01 de maio, celebramos São José Operário. 

Lembramos do carpinteiro, pai adotivo de Jesus e esposo 
da Virgem Maria. Nesta comemoração, 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 acontece na 
paróquia do mesmo nome, no bairro do Campo Limpo, com novenário 
até domingo, às 20:00 horas, tendo como tema central: ” Uma Igreja 
em estado permanente de Missão”. No dia 01, na programação: 05:30 
– Alvorada - Queima de fogos, 07:30 h – Acolhida as comunidades 
com os respectivos padroeiros, 08:00 h - Procissão e às 10:00 h – Missa 
Festiva, seguida de almoço e bingo. A frente dos festejos os padres José 
Augusto Nascimento e José Carlos da Silva.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO DIÁCONO JONILSON DAMASCENO
No  mês de maio na nossa arquidiocese acon-

tecerá a ordenação sacerdotal do diácono Jonilson 
Damasceno de Oliveira, no dia 13 – Centenário 
das Aparições de Nossa Senhora de Fátima , às 
16:00 horas, na Catedral Metropolitana de Senhora  
Sant’Ana  , com a imposição das mãos e Oração 
Consecratória do nosso arcebispo Dom Zanoni 
Demettino Castro, em Celebração Eucarística que contará com grande 
participação de presbíteros e fiéis de toda arquidiocese.   

O lema é: “ Por Cristo, com Cristo e em Cristo ” .No domingo, 
dia 14 – Dia das Mães, a Primeira Missa – às 17:00 horas , na Igreja 
Matriz da Paróquia São Francisco de Assis.

Parabéns ao novo sacerdote! Que a Santíssima Trindade e Nossa 
Senhora o ilumine cada vez mais na vocação.

A Casa da Rainha – Comunidade Rai-
nha dos Apóstolos com grande trabalho de 
evangelização em nossa arquidiocese come-
morou 20 anos recentemente com Celebração 
Eucarística presidida pelo arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro e ainda em clima de 
comemoração realiza um Encontro de Irmãos 
com o show de Eliana Ribeiro e banda, no 
dia 02 de maio, às 19:00h, no Prime Eventos.

Ela é de Vitória-ES. Começou cantando na Igreja. No ano de 1993, 
em  um Encontro para Jovens, com a participação do Pe. Léo, a conversão 
aconteceu.  Assim se engajou na Igreja e no ano de 1999, vai para comuni-
dade Canção Nova, onde desenvolve sua missão de evangelizar. Se casou 
com Fábio, em 2004. Tem dois CDs gravados “Tempo de Colheita”, que 
recebeu disco de platina (125 mil cópias) e “Espera no Senhor” , disco de 
ouro (50 mil cópias). 

Vamos participar desse momento de evangelização.

Vamos recordar Momentos que passaram:

Vamos recordar as diversas celebrações, na Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana, o nosso arcebispo metropolitano Dom Zanoni 
Demettino Castro, presidiu muitas, no período de 09 à 16 de abril.

Domingo de Ramos e Paixão do Senhor - Procissão de Ramos, 
na qual os fiéis levam seus ramos, recordando a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho e sendo aclamado 
por todos e Celebração de Ramos, na Praça Pe. Ovídio.

Celebrações Penitenciais para as mulheres e homens – com 
reflexões e confissões nas paróquias.

Procissão do Encontro – Imagem de Nossa Senhora das Dores se 
encontra com a imagem do Senhor dos Passos com a Paróquia Senhor 
dos Passos da Igreja senhor dos Passos diante da Catedral .

Via-Sacra - recordamos os momentos que ele passou, no caminho 
do Calvário. 

Missa do Crisma e Celebração dos Santos Óleos, nas Catedrais, 
os sacerdotes renovarão as promessas sacerdotais e serão abençoados 
os óleos do Batismo, do Crisma e da Unção dos Enfermos, utilizados, 
durante o ano, para ministrar os referidos sacramentos.

Celebração da Ceia do Senhor (João 13,1-15), instituição da 
Eucaristia; é o ápice de toda a vida cristã e dela vem a certeza da salva-
ção. Recordamos, nesta celebração, o gesto humilde de Jesus, lavando 
os pés dos discípulos. Depois da comunhão, ocorrerá a transladação do 
Santíssimo Sacramento para um altar, onde serão realizadas Vigílias 
de adoração – Hora Santa. 

Procissão do Fogaréu - recordamos a agonia de Jesus no Horto 
das Oliveiras.

No dia 13 de maio, comemoramos os 100 
anos das 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 paró-
quia o mesmo nome, no CASEB, com trezenário 
até o dia 12, às 20:00 h e no dia 13, procissão às 
18:00h e missa festiva às 20:00 h.

Sexta-feira da Paixão - Dia de Jejum e Abstinência. Não se ce-
lebra missas, mas, sim, a Paixão e Morte do Senhor (João 18,1-19,42), 
constando de três partes: 1- Liturgia da Palavra (que inclui a Oração 
Universal); 2- Adoração da Cruz e 3 - Comunhão Eucarística. 

Sábado Santo ou de Aleluia - é o dia da Vigília Pascal. Neste 
dia, Jesus Cristo repousou no sepulcro, passou da morte para a vida.

Domingo da Páscoa do Senhor - “Cristo ressuscitou, ele vive, 
está no nosso meio! Aleluia!” Sua ressurreição torna novas todas as 
coisas; são vencidos a morte e o pecado. 

PAIXÃO E MORTE DE CRISTO
O Grupo Teatral Renascer de Feira de Santana, que evangeliza 

através da arte, comemorou 30 anos de existência, encenando mais uma 
vez a Paixão e Morte de Cristo, um espetáculo baseado nos princípios 
do Evangelho e no desejo de dar conhecimento aos jovens sobre palavra 
de Deus de um modo mais eficaz, foi apresentado mais uma vez no 
Parque de Exposições João Martins da Silva, na opotunidade gravaram 
mais um Dvd e na cidade de São Francisco do Conde .  Parabéns a 
Fábio Figueredo, Isa Miranda e todo grupo. Confira os momentos no 
site: www.fecatolica.com.br. Rumo aos 10 anos.

MARIA – QUEM É ESSA MULHER?

No domingo de Ramos, o nosso arcebispo emérito Dom 
Itamar Vian e o Pe. Hipólito Gramosa lançaram o livro Maria- 
Quem é eesa mulher?, com renda destinada as obras assistenciais 
do Dispensário Santana.

O livro contém 15 mensagens tendo como figura central 
Maria, mãe de Jesus referendado pelas comemorações do Ano 

Nacional Mariano e traz esclarecimentos e provoca  reflexões que são in-
dispensáveis aos que por algum motivo , ainda precisam estabelecer mais 
fortemente a fé cristã.

De forma sintética, pode-se dizer que são seis temas abordados: as festas 
litúrgicas marianas na Igreja Católica; testemunhos de homens da igreja, dentre 
eles o Papa Francisco; os quatro dogmas marianos; as aparições de Maria; 
um relato do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e, por fim as 
orações marianas da tradição católica.

Você pode encontrar nas livrarias católicas da nossa cidade. Parabéns, 
aos autores.

Religião
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Como não há presente sem passado, para lembrar a 
marcante historia da Radio Carioca de Feira, maior audi-
ência da cidade entre o final da década de 60 e a década 
de 70, ai estão Esdras Magalhães e Alberto Henrique, 
apresentando o noticiário do meio-dia. Esdras, que depois  
atuou na televisão em Salvador durante muito tempo, 
deixou o microfone e hoje reside em Valença. Alberto 
Henrique faleceu em sua terra, Aporá. 

O galã da madrugada Gilvan Franklin, bem  asses-
sorado por Cleiton Lima, Clovis Estrela e Ivan Costa,  
mantem firme o Alvorada Sertaneja, das 4 às 6 horas na 
Radio Sociedade de Feira. Um programa interessante. 
Verdadeiro mix matinal com muita musica, informações 
gerais, esporte, saúde, cidade,  informativo do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, tudo bem atualizado.  Cada dia 
melhor o Alvorada Sertaneja. 

À Noite Tudo Acontece. O bom programa musical 
da Radio Subaé,  a partir das 20 horas, após a Voz do 
Brasil, com a excelente apresentação de Marcos Valentin, 
preenche bem o  
horário para os 
que gostam de 
ouvir musica 
de qualidade, 
com a interven-
ção correta de 
Valentim: pou-
ca conversa , 
muita musica. 
É isso que o ou-
vinte gosta!

A Rádio Povo voltou às transmissões esportivas para 
a alegria do publico, já que 
o futebol é indispensável 
em uma boa programação 
radiofônica. Wilson Pas-
sos, com o seu dinamismo 
lidera o trabalho contando 
na equipe com valores  des-
tacados como Itajay Pedra 
Branca, Framario Mendes, 
Merrinho (Roberto Basílio) 
Raimundo Alves, Emanuel 
Brito e Jorge Telles, grande 

narrador cedido pela Subaé. Campeonatos amadores e 
jogos profissionais na agenda de Passos.

O hospital pediátri-
co Bambinos, único par-
ticular credenciado pelo 
Planserv, que  atendia a 
maior demanda de filhos 
de servidores estaduais 
de Feira de Santana e de 
outros municípios vizi-
nhos, foi descredencia-
do no mês de fevereiro 
e, segundo o deputado 
estadual Carlos Geilson 
(PSDB), os indícios são 
de que a ação do gover-
no foi uma retaliação. 
Em fevereiro deste ano, 
médicos do Hospital da 
Criança por conta do 
atraso no salário do mês 
de dezembro de 2016. 
“Coincidentemente, al-
guns médicos grevistas 
trabalham do Hospital 
Bambinos. E será que 
foi por isso o descreden-
ciamento? É coincidên-
cia ou será que alguém 
interviu pedindo o fim 

Hospital pediátrico
perde credenciamento

desse contrato? Mas, 
esqueceram que esta-
vam, assim, prejudi-
cando os funcionários 
públicos estaduais”, 
relata o deputado do 
PSDB.

   “Se o descreden-
ciamento acontecesse 
por má prestação de 
serviço, entendería-
mos. Mas não! É sem 
a mínima justificativa. 
Então, logo nos leva 
a crer que foi mes-
mo uma retaliação aos 
médicos grevistas. Es-
tamos aguardando o 
senhor governador Rui 
Costa e o secretário 
de Saúde do Estado, 
Fábio Vilas Boas nos 
trazerem respostas sa-
tisfatórias e o devido 
restabelecimento do 
contrato com o Bambi-
nos”, concluiu Carlos 
Geilson.

Coluna do Rádio

Cidade

 
FEBRE AMARELA: 
A INFORMAÇÃO 
AJUDA NA PREVENÇÃO.

Caso encontre algum primata doente ou sem vida, entre 
em contato com o Centro de Zoonoses em até 24 horas 
pelo telefone 3614-3613.

Não sacrifique os macacos, pois eles não transmitem a 
doença e são apenas hospedeiros.

Mantenha seu cartão de vacinação atualizado.

Intensifique o combate ao Aedes Aegypti, 
que são os transmissores da doença.

Não deixe água parada e elimine os focos do mosquito.
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Hoje é um dia 
especial para a linda 
jovem Saiuri Gawski  
de Jesus mestranda em 
publicidade e propa-
ganda  pela Faculdade  
Anísio Teixeira – FAT.  
Assessora parlamentar 
da vereadora Gerusa 
Sampaio,  Saiuri troca 
de idade hoje para ale-
gria  dos seus familia-
res, amigos e  colegas. 
Parabéns ! 

Comemorado no dia 22 
os 15 anos de Isabel Pereira 
Oliveira Bastos,  que trocou de  
idade no dia  11 deste mês.  A 
menina moça foi homenageada 
com uma bela festa proporcio-
nada pelos felizes pais,  Jailton 
Lobo e  Patrícia Pereira.  Dessa 
felicidade também participaram: 
Gabriel, irmão da aniversariante 
e seus padrinhos Mario Leal e  
Zubeni. 

No dia 26, trocou de 
idade João Augusto que foi 
lateral esquerdo  titular do 
Fluminense e de outras equi-
pes profissionais. Educado e 
muito bem relacionada João 
Augusto é muito querido  na 
cidade. Atualmente ele faz 
parte da área administrativa 
do Joia da Princesa.

Trocou de idade Ed-
nei Andrade competen-
te funcionaria da Radio 
Sociedade de Feira de 
Santana. Responsável 
pelos contatos do publico 
com os diversos setores 
da RS, Edinei está sempre 
na vanguarda, atendendo 
a todos com a qualidade 
e dinâmica. Parabéns 
Edinei!

Na quarta-feira aniversariou Rosania Rodri-
gues, diretora comercial das rádios Sociedade 
de Feira e Princesa FM.  Altamente competente, 
dedicada e atenciosa, Rosania é uma profissional 
que contribui de forma decisiva para o sucesso 
das emissoras dos Frades Capuchinhos. Na foto 
Rosania entre duas amigas.

SOCIAL
Social
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A rapidez das mãos 
trançando o vime, com 
perfeição, revela que ali 
está um profissional ex-
periente, que sabe o que 
quer na execução do seu 
trabalho. E é assim mes-
mo! Ele  nem titubeia na 
produção de moveis de  
vime: cadeiras, sofás, 
namoradeiras, centros, 
cadeiras de balanço ou 
qualquer outra peça. A 
prática é fundamental, 
mas há outros itens que 
ele não dispensa como 
qualidade e fidelidade ao 
projeto. 

“Se o cliente quer 
algo diferente procura-
mos produzir.  Ele tam-
bém define se quer vime, 
junco ou material sintéti-

Móveis de vime –a arte de Ivan Reis

co”. Ivan começou traba-
lhando com vime, junco e 
cana da Índia, mas hoje 

a preferencia pela fibra 
sintética está crescendo. 
”É um material resistente, 

fácil de limpar e tem a 
vantagem de apresentar 
cores variadas, tornando-

O Dia Nacional de 
Prevenção e Combate 
à Hipertensão Arterial 
- 26 abril - é uma im-
portante data para falar 
sobre a doença capaz 
de reduzir em 16 anos 
a expectativa de vida do 
paciente que não segue 
tratamento adequado. 
O médico do Hospital 
Geral Roberto Santos 
(HGRS), em Salva-
dor, Luiz Sérgio Alves 
Silva, especialista em 
cardiologia e hiperten-
são arterial, esclarece 
as principais especifi-
cidades da doença ‘si-
lenciosa’.  Hipertensão 
arterial explica o pro-
fissional, é uma doença 
na qual a força que o 
sangue exerce sobre a 
parede das artérias está 
elevada a maior par-
te do tempo. Ou seja, 
acima de 140 mmHg, 
quando o coração se 
contrai (sístole; pressão 
máxima), ou acima de 
90 mmHg, quando o 
coração se relaxa (di-
ástole).

“O paciente com 
pressão alta não sente 
nada. Muitas vezes, a 
doença é diagnosticada 
quando acontece uma 

-se bem decorativo”.  To-
davia a tradição do junco 
e do vime, que são fibras 
naturais, permanece mui-
to forte. 

 Os móveis de vime, 
como são classificados, 
além da leveza e bela apre-
sentação, observa Ivan, 
tem outro mérito “eles 
são tão bons para a cida-
de, com o para o campo 
e para casas de praia já 
que não sofrem a ação da 
maresia”.  Natural de Catu, 
Ivan Reis, aprendeu a arte 
ainda garoto, com o ex-
-cunhado Washington, em 
Feira de Santana. Morou 
durante algum tempo em 
Contagem, Minas Gerais e 
Salvador, sempre atuando 
na profissão e retornou a 

esta cidade onde está ins-
talado com seu atelier na 
rua Frei Hermenegildo, em 
frente à Radio Sociedade, 
bairro Capuchinhos. 

Calmo, com trabalho 
cuidadoso ele atende ao 
publico com toda atenção 
possível e sempre procura 
apresentar o melhor preço. 
“Evidente que as peças 
têm sempre o valor de 
mercado, mas no meu caso 
consigo cobrar um preço 
menor já que trabalho só 
e nesse caso, a despesa na 
produção é menor” diz. 
Ivan também é exímio na 
recuperação de peças, se-
jam antigas ou atuais. “São 
20 anos de experiência, 
não poderia ser diferente” 
sorri.

Hipertensão pode reduzir em 
16 anos   a expectativa de vida

complicação como in-
farto do miocárdio ou 
acidente vascular cere-
bral, o popular derra-
me. Daí, a importância 
de, ao menos uma vez 
ao ano, aferir a pres-
são arterial com um 
profissional da saúde”, 
afirma Luiz Sérgio. 
Segundo o cardiolo-
gista, os idosos são 
mais propensos a de-
senvolver hipertensão 
arterial. “Se uma pes-
soa chega aos 69 anos 
de idade com pressão 
normal, o risco de ela 
ficar hipertensa até o 
final da vida é de 90%. 
A doença afeta homens 
e mulheres. Crianças 
também podem desen-
volver a doença, mas 
a frequência é menor 
que em adultos”. Na 
capital baiana, a fre-
quência de hipertensão 
na população adulta 
de 20 anos ou mais de 
idade é de 30%, sendo 
maior nas mulheres 
(32%) que nos homens 
(32%). Em negros, o 
número cresce - 32% 
em homens e 41% nas 
mulheres.

Os fatores de risco 
de hipertensão podem 

ser classificados como 
genéticos ou adquiri-
dos. No caso de um ou 
ambos os pais serem 
hipertensos, o risco 
do paciente se tornar 
hipertenso aumenta. 
É a herança genéti-
ca. Já entre os fatores 
de risco adquiridos, 
o mais importante é a 
obesidade. No entan-
to, deve-se considerar 
consumo excessivo de 
sal, consumo baixo de 
potássio (presente nos 
vegetais, principalmen-
te crus), consumo baixo 
de cálcio (leite e deri-
vados), sedentarismo, 
consumo excessivo de 
bebida alcoólica e o 
envelhecimento. “En-
quanto não ocorrer uma 
complicação da hiper-
tensão, o paciente vive 
normalmente. Mas, se 
acontecer um acidente 
vascular cerebral, o 
dano físico pode ser 
permanente e grave, a 
exemplo de paralisias. 
Outra complicação re-
levante é o infarto do 
miocárdio, que causa 
grande número de mor-
tes no nosso país e no 
estado da Bahia”, ava-
lia o médico do HGRS.

Na sessão de terça-
-feira  da Câmara Mu-
nicipal, o vereador Zé 
Filé (PROS) reafirmou 
ao colega José Carneiro 
(PSDB) e a denúncia da 
falta de merenda na Es-
cola Municipal Antônio 
Alves Lopes. Zé Filé 
disse que a informação 
que ele recebeu da falta 
da merenda é verdadeira. 
“O nobre colega não deve 
dizer que sou mentiroso, 
pois não uso esta tribuna 
para contar mentiras. Não 
é de minha índole fazer 
isso. Posso estar mal in-
formando, mas nunca 
mentindo.

 E reafirmo aqui que 
a Escola Municipal Antô-
nio Alves Lopes, situada 
no Viveiros, estava sem 
merenda escolar até na 
manhã de ontem. Po-
rém, depois que eu fiz a 
denúncia nesta Casa, já 
providenciaram e hoje 
tem merenda na escola. 
Vossa excelência não vai 
ao bairro para saber das 
carências. Eu vou. Eu es-
tava  lá ontem”, garantiu 
Zé Filé.

O vereador Marcos 
Lima (PRP) em apar-
te disse que o colega 
está fazendo seu trabalho 
de oposição e acredita 
que o líder governista, 
José Carneiro (PSDB), 
se expressou mal. “Não 
estamos duvidando de 

Vereador reafirma denúncia   

vossa excelência, mas 
às vezes as informações 
chegam distorcidas para 
nós. O bom é que a se-
cretária Jayana  Ribeiro 
já esclareceu os fatos 
comprovando, através 
de guias, que a merenda 
tinha chegado à escola”, 
José Carneiro garantiu 
que não chamou Zé Filé 
de mentiroso e sim a fon-
te que lhe afirmou haver 
falta de merenda escolar. 
“Digo isso porque nos 
dias 6, 8 e 20 de março e 
ainda 20 de abril toda a 
merenda escolar foi dis-
tribuída para as escolas, 
mas como oposição vossa 
excelência tem direito de 
criticar e denunciar. Só 
lhe chamei atenção para 
tomar cuidado com de-
núncias, porque às vezes 
chegam de forma distor-
cida”, esclareceu.

Cadmie l  Pere i ra 

(PSC) disse que a com-
provação da chegada da 
merenda escolar são as 
guias e que as mesmas 
foram enviadas a ele 
pela secretária Jayana. 
Em aparte Eremita Mota 
(PSDB) afirmou que para 
dirimir qualquer dúvida, 
o colega Zé Filé deve 
pedir a diretora da escola  
uma via de recebimento 
assinada por ela.  Zé Filé 
garantiu que continuará 
lutando em prol do povo. 
“Ainda bem que o povo 
tem a este vereador. 

Carneiro, vossa exce-
lência continua defenden-
do o governo e eu o povo. 
Estava sem merenda sim 
e as crianças estavam 
sendo liberado às 10 ho-
ras por conta disso. Elas 
estavam indo e voltando 
da escola com fome”, 
concluiu Filé.

Cidade
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Se depender de nome 
artístico não precisa mu-
dar: Willian Lima - nome 
de batismo-, parece feito 
sob medida e ele, com 
apenas 11 anos , já apa-
rece na cena musical da 
cidade, cantando,   tocan-
do teclados e agradando 
em cheio, principalmente 
ao público jovem, que 
tem maior   identificação 
com o seu repertorio. O 
teclado ele começou ha 
dois anos e a cantar em 
dezembro do ano passado 
em uma festa familiar. 
Agradou tanto que o pai, 
Regivaldo Mota, que já 
formou dupla sertaneja 
com a irmã (Val e Bia) 
se motivou e com o aval 
da esposa, Elisangela 
Almeida Lima, resolveu  

William Lima amanhã em Santo Estevão

 “Reino dos Encourados”, grupo Matita Perê,

procurar o radialista e 
produtor musical Adail-
ton  Santana-Day que 
agora cuida da carreia de 
Willian. 

Alguns shows já fo-
ram feitos, como na se-
mana passada no Quintal 
dos Bambas,  na  Av. 
João Durval onde o pu-
blico aplaudiu e cantou 
com ele para satisfação 
do seu pai e empresário  
Regivaldo Mota, e do 
produtor Adailton Santa-
na. Amanhã Willian Lima 
estará no Posto Pau de 
Vela, a partir das 21 horas 
ao lado de Bruno Mello, 
levando para o publico de 
Santo Estevão e cidades 
próximas o melhor do 
arrocha e do sertanejo 
universitário.

Aluno da Obra 
Promocional de San-
tana, colégio locali-
zado na Avenida João 
Durval, embora sonhe 
com a carreira musical, 
Willian cursa a sétima 
série  com dedicação e  
tem uma queda espe-
cial pela Matemática, 
o que não é muito co-
mum entre os artistas. 
O primeiro Cd não deve 
demorar de sair. Já está 
quase pronto em um 
estúdio da cidade. Com 
12 faixas o disco terá o 
titulo “Meus Sonhos” 
que também é o nome 
de uma música de sua 
autoria. A outra é “Eu 
te Amo”. Com persona-
lidade, Willian garante 
que não procura seguir 

os passos de qualquer 
outro artista, tanto assim 
que sua interpretação não 
sofre influências.

Muito tranquilo, 
como se fosse um ve-
terano, ele  ressalta o 
apoio que recebe dos pais 
e lembra que seu outro 
irmão de quatro anos,  
também tem tudo para 
seguir a carreira musical. 
“Ele tem paixão por ba-
teria” e o pai acrescenta 
“na cozinha a mão dele 
(dona Elisangela) é quem 
sabe. Ele quer transfor-
mar tudo em bateria!”. 
Quanto a Willian Lima  
vale relembrar  que ama-
nhã, a partir das 21 horas, 
ele estará se apresentan-
do no Posto Pau de Vela, 
em Santo Estevão.  

 “Reino dos Encou-
rados”, titulo do Cd do 
grupo Matita Perê, é uma 
viagem ao sertão como 
ele é - ou já foi-,  não 
com muitos acreditam, 
ou falam, um lugar onde 
sonhar é proibido. Um 
lugar  apenas povoado 
pela seca, a fome,  a 
miséria e o desespero. 
Muitos romances enfati-
zam essa face enrugada 
do sertão, que é verda-
deira, mas sem mostrar o 
lado doce, sereno, alegre 
desse rincão brasileiro, 
onde a crença religiosa se 
confunde com os festejos 
tradicionais, capazes de 
iluminar rostos e repas-
sar por gerações a alegria 
de viver. 

       O recém-lançado 
trabalho, tendo á fren-
te o virtuoso chargista 
Borega, que também é 
um qualificado musico, 
extraiu do silencio obras 
do seu pai, o cearense 
de Juazeiro do Norte, 
Giberval Melo que, asso-
ciadas a trabalhos seus e 
de um grupo de amigos, 
igualmente talentosos, 
resultou no “Reino dos 
Encourados” com 11 
faixas, nas quais é per-
meável o ar nordestino, 
a vaqueirada, o carro de 
boi, a morena de cabelos 
encaracolados, a enxada 
na terra dura, a alegria 
da safra, a passarada a 
cantar.

O cenário do quase 
tórrido sertão, mostrando 
o seu lado encantado e 

encantador do “quintal 
de casa /no jenipapeiro” 
e do “licor guardado/
na velha frasqueira/tem 
hora certa/de bebericar”. 
Ali é o lugar do ”velho 
sertanejo que gostava 
de  brincar” e se decide 
“se me buscarem não 
vou/ se me ofertarem não 
quero”. 

Uma obra para en-
riquecer a discoteca dos 
que têm bom gosto e 
sabem valorizar a poe-
sia que com palavras e 
melodias, retrata com 
rara fidelidade a região 
nordestina, na qual está 

encravada Feira de San-
tana, não tanto de agora, 
mas  de algumas décadas 
atrás, na época da magna 
feira-livre no centro da 
cidade, da feira do gado e, 
de um tempo ainda mais 
póstero. Ouvir “Carro 
de Boi”, “Passarinho”, 
“Velho Sertanejo”  “Licor 
de Jenipapo”, “Decisão”, 
é mergulhar no cenário  
real do interior nordesti-
no. Não é o cinema mudo, 
é o cinema mental ou es-
piritual, em especial para 
quem teve a felicidade 
de viver nesse cenário, 
não como mero extra ou 

figurante, mas como per-
sonagem, e durante bom 
tempo, com tivemos.

Louvável a quali-
dade das letras, dos ar-
ranjos bem de acordo 
com ambientação dos 
temas e sem excessos 
no uso do instrumen-
tal, das interpretações, 
e ainda do cenário da 
capa com projeto gráfico 
do competente jovem 
publicitário Siddhartha 
Gautama.  Na ficha téc-
nica: Borega (voz violão, 
guitarra e arranjos), Lui-
zinho Melo(voz), Rafael 
Galeftti (viola) Rogerio 

Ferrer(acordeom), Anto-
nio Augusto Jr. (baixo), 
Sebastian Nefini (percus-
são/bateria), André Be-
cker (flauta)Val Alencar 
(sax soprano), Ivan Sa-
cerdote (clarinete),Dudu 
Reis(cavaquinho) e João 
Omar (cello). 

 As poesias (letras) 
são de Giberval Melo, 
Borega, Luciano Aguiar 
e Roberval Pereyr. Vale 
ressaltar a importante 
participação do médico 
Cesar Oliveira, consoan-
te Borega. Ele também 
vestiu jaleco, perneira e 
chapéu de couro nessa 
empreitada. “Sol de ra-
char no Portal do Sertão, 
o cavaleiro Cesar Olivei-
ra incumbiu os três peões 
de conduzirem a tropa 
e aboiar canções de Gi-
berval Melo(1939/2006) 
pai de Borega e agora 
também padrinho dos 

matitas Luciano e Rafael. 
Laço certeiro e capturou 
de uma só vez  cinco 
reses de notas gordas, 
crias genuínas do mestre 
a serviço da Pricesinha e 
as arrastou prum curral 
de sons, com outra meia 
dezena de nelores e zebus 

bem tratados”. 
Borega agradece 

aos  defensores do Reino 
dos Encourados: Cesar 
Oliveira, Zuleide Melo, 
Bruno Pires,  Cristiane 
e Givaldo Melo, Aydano 
Carneiro,  Ailton Cardo-
zo, Jana Vasconcellos, 
Gilmar Araújo,  João Al-
varez, Manoela Pedreira, 
Araken Gomes, Anselmo 
Roberto e   Lazaro Ama-
ral. E com sertanejo é 
mais de ouvir do que de 
falar, é hora de cair na 
rede e entrar no maravi-
lhoso “Reino dos Encou-
rados!” 

Cidade
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Águas do São Francisco no Ceará até final do ano

O trecho foi projetado para beneficiar mais de 7 milhões de pessoas

Helder Barbalho, mi-
nistro da Integração, as-
sinou no dia 20,  contrato 
com o Consórcio Emsa-Sito 
para as obras da primeira 
etapa (1N) do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do rio 
São Francisco, que levará 
água para o Ceará. A previ-
são é de que as águas do rio 
São Francisco corram pelas 
estruturas físicas de todo o 
Eixo Norte e cheguem ao 
Ceará até o final de 2017. 
Esse trecho foi projetado 
para beneficiar mais de 7 
milhões de pessoas no esta-
do e também no Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e 
Paraíba.

O passo seguinte do 

processo será a publicação 
do Extrato de Contrato entre 
o ministério e o consórcio 
no Diário Oficial da União. 
Após essa formalização, 
será assinada a Ordem de 
Serviço para início das obras 
remanescentes. O valor 
pactuado é de R$ 516,84 
milhões. Os pagamentos 
dos recursos federais às 
construtoras são realizados 
conforme o andamento da 
obra, após apresentação das 
medições e apurações men-
sais de serviços pela equipe 
técnica do ministério.

As obras do Eixo Norte 
são divididas em três etapas. 
A meta 1N estava em licita-
ção. As metas 2N e 3N  estão 

em fase de conclusão", exp      
licou Antônio Luitgards 
Moura, diretor de Projetos 
Estratégicos do ministério 
que coordena a equipe téc-
nica de engenheiros e fiscais 
responsáveis pela execução 
do empreendimento. 

O Projeto de Integra-
ção do Rio São Francisco 
possui 477 quilômetros 
de extensão, divididos em 
eixos Norte e Leste, e be-
neficiará 12 milhões de pes-
soas no Ceará, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e 
Paraíba. Hoje a região de 
Campina Grande e a cidade 
de Monteiro (PB), além de 
Sertânia (PE) já recebem as 
águas do rio.

Olhos Feiticeiros, Só 
vim dizer adeus, Todas ar-
vores do mundo, Querida, 
Credi a Me, são alguns 
dos inúmeros sucessos 
de Jerry Adriani, que o 
Brasil continua cantar. 
Um dos maiores nomes 
da musica popular brasi-
leira  faleceu domingo no 
Rio de Janeiro, onde foi 
sepultado no dia seguinte 
no Cemitério do Caju com 
grande presença de artis-
tas  e populares. Idolo da 
Jovem  Guarda, surgiu na 
década de 60, mas soube  
se manter no estrelato, 
tanto que contava com 
uma agenda de shows 
lotada até o final do ano. 
Ele estava internado no 
Hospital Vitória, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio, onde faleceu aos 
70 anos de idade.

Diagnosticado com 
câncer depois de ser inter-
nado, em março, devido a 
uma trombose venosa pro-
funda em uma das  pernas 
foi submetido a uma série 
de exames que revelaram 
a doença. Chegou a rece-
ber alta e passou 15 dias 
em casa, antes de voltar 
à unidade de saúde para 
nova internação. Nascido 
em 29 do janeiro de 1947, 
em São Paulo, Jair Alves 

As novas instala-
ções da Escola Muni-
cipal Antônio Antunes 
dos Santos, em espa-
ço amplo, moderno 
e confortável e com 
capacidade para rece-
ber até cerca de 600 
alunos, foram inau-
guradas segunda-fei-
ra na comunidade de 
Terra Dura, distrito de 
Humildes. Em meio 
às  homenagens feitas 
por alunos, o prefeito 
José Ronaldo de Car-
valho ressaltou que a 
inauguração de novos 
equipamentos públicos 
tem sido uma rotina 
do governo e com o 
padrão arquitetônico 
que é o mesmo na sede 
do município quanto 
na zona rural. Garantiu 
que nos próximos dias 
novas  inaugurações 
serão realizadas.

Após visitar as 
instalações do prédio 
escolar e constatar a 
estrutura ampla e bem 
equipada, o vice-pre-
feito Colbert Matins 
Filho se dirigiu aos pais 

Nova escola motiva estudantes de Terra Dura Jerry Adriani, o Brasil continua a cantar

dos alunos presentes, 
destacando a impor-
tância da iniciativa da 
Prefeitura que resulta 
em benefícios para as 
crianças e seus fami-
liares. A secretária de 
Educação, Jaiana Ri-
beiro, considerou que a 
construção da escola é 
a concretização de um 
sonho da comunida-
de. “Isto nos honra. A 
cada semana o governo 
municipal está inaugu-
rando um novo prédio 
escolar ou reformando, 
com mesmo padrão de 
arquitetura e estrutura 
em todo o município”, 
disse.

  O suplente de de-
putado federal Zé Chi-
co avaliou que a cada 
dia a administração 
municipal se supera. 
“Tenho visitado todas 
as escolas municipais 
construídas pela admi-
nistração do prefeito 
José Ronaldo e cons-
tato que essas escolas 
estão mais bonitas, 
mais confortáveis e 
oferecendo um melhor 

atendimento às nossas 
crianças”. Já a direto-
ra da escola, Luziedna 
Moraes, recordou que 
a construção do novo 
prédio escolar era um 
sonho que motivava 
a comunidade esco-
lar a fazer orações 
semanais a favor do 
benefício.

 O vereador Zé 
Curuca morador  de 
Humildes,  parabenizou 
a ação da administração 
do prefeito José Ronal-
do e destacou inúmeros 
outros investimentos 
promovidos pelo go-
verno municipal no 
distrito, assim como 
também observou o 
vereador Fabiano da 
Van, outro represen-
tante da comunidade. 
O morador Luiz An-
tônio da Silva Porto 
recordou que em 2014 
o prefeito José Ronal-
do assumiu o compro-
misso de construir a 
escola. “É um prazer 
para a comunidade 
receber esta grande 
escola”, assinalou.

de Souza adotou o nome 
artístico de Jerry Adriani 
em 1964, quando lançou o 
LP “Italianíssimo”. 

Descendente de italia-
nos, ele aprendeu a cantar 
em italiano com a avó. Em 
1964 lançou o álbum “Credi 
a me”, em 1965  fez sucesso 
com “Um grande amor”, 
seu primeiro disco gravado 
em português. Na mesma 
época, Adriani apresentou 
o programa “Excelsior a Go 
Go” pela TV Excelsior de 
São Paulo em parceria com 
o comunicador Luiz Aguiar. 
Entre 1967 e 68, o músico 
apresentou “A grande pa-
rada”, na TV Tupi, ao lado 
de Neyde Aparecida, Zélia 
Hoffmann, Betty Faria e 
Marilia Pera. O programa 
musical era exibido ao vivo 
e trazia grandes nomes da 
MPB. No cinema, o mú-
sico fez três filmes como 
ator/cantor: “Essa gatinha 
a minha”, “Jerry, a grande 
parada”, e “Jerry em busca 
do tesouro”.

Na década de 1970, ele 
gravou discos e fez shows 
em países como Venezuela, 
Peru, Estados Unidos, Mé-
xico, e Canadá. Em 1985, 
lançou o álbum “Tempos 
felizes”, no qual registrou 
antigos sucessos da Jovem 
Guarda, entre as quais “Fes-

ta de arromba”, “O bom 
rapaz” e “Quero que vá 
tudo pro inferno”. No inicio 
da década de 1990, gravou 
um álbum em homenagem a 
Elvis Presley, “Elvis vive”, 
o 24° disco de sua carreira. 
Em 1994, participou da 
novela “74.5 — Uma onda 
no ar”, exibida pela extinta 
Manchete. Um ano depois, 
participou da coleção “Os 
maiores sucessos dos 30 
anos da Jovem Guarda”  
como convidado especial, 
pela qual foram lançados 
cinco discos comemora-
tivos.

 Em 1996, gravou o 
CD “Io”, com clássicos da 
música italiana. O artis-
ta lançou o disco “Forza 
sempre” em 1999, com 
músicas da Legião Urbana 
gravadas em italiano. Ele 
considerava o trabalho, que 
vendeu 200 mil cópias, um 
marco em sua carreira. Em 
outubro de 2007, lançou 
o primeiro DVD, “Jerry 
Adriani Acústico ao vivo”, 
também lançado em CD, no 
Canecão. O trabalho trazia 
releituras de sucessos da 
carreira do artista ao lado 
de canções inéditas.  Em 
2014 completou 50 anos de 
carreira com um show com 
seus maiores sucessos.

Jerry Adriani e o 
radialista Cosme 
Alves no ano de 1996

Variedades
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Nery convoca população para participar de Greve Geral

Receita Federal recebe mais 
de 20 milhões de declarações

Roberto Tourinho fala sobre 
projeto de Lei de sua autoria

Cidade

O vereador Alberto 
Nery (PT) lamentou a Re-
forma Trabalhista, proposta 
pelo governo que ele cha-
mou de “governo golpista”,  
Segundo o vereador, nesta 
Reforma consta a proposta 
de aumento da carga horária 
de trabalho, fazendo com 
que o trabalhador exerça 
suas atividades até 12 horas 
por dia. “Estávamos tentan-
do diminuir a carga horária 
para 36 horas semanal e 
hoje a proposição é de que 
ela volte para as antigas 
48. Essa reforma afetará os 
direitos dos trabalhadores”, 
lamentou.

Ainda segundo Nery, 

A dois dias do fim 
do prazo para envio da 
declaração de Imposto de 
Renda, mais de 7 milhões 
de contribuintes ainda 
não prestaram contas 
com o Fisco. Até 17horas 
de anteontem, a Receita 
Federal já tinha recebi-
do 20.890.655 de de-
clarações. A expectativa 
do órgão é receber 28,3 
milhões de declarações 
neste ano.

A multa para o con-
tribuinte que não fizer a 
declaração ou entregá-la 
fora do prazo será de, 
no mínimo, R$ 165,74. 
O valor máximo corres-
ponde a 20% do imposto 
devido.

A declaração do im-
posto de renda é obri-
gatória para quem rece-
beu rendimentos tribu-
táveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado 
ou para quem recebeu 
rendimentos isentos, não 

a proposta permite que as 
férias sejam fracionadas 
em três períodos e a em-
presa dará quando quiser e 
conclamou a classe traba-
lhadora para ir às ruas hoje 
e participar da Greve Geral 
manifestando o seu repúdio 
ao governo que está no 
poder. "Este governo, com 
certeza irá prejudicar cada 
vez mais a classe trabalha-
dora. Eles propõem ainda 
que o acordado valerá mais 
do que o legislado. Imagi-
nem um sindicato pelego 
negociar algo prejudicial ao 
trabalhador e isso terá mais 
valor do que a lei. É com 
pesar e com lamentação que 

vejo isso”, disse.   
Nery  disse ter recebido 

uma ligação da presidente 
da APLB, Marlede Oliveira, 
informando que estão sendo 
descontados nos contrache-
ques dos professores os dias 
que a categoria paralizou as 
atividades. 

Nery pediu que o líder 
do Governo, vereador José 
Carneiro (PSDB), entrasse 
em contato com a secretária 
Municipal de Educação, 
Jayana Ribeiro, já que o 
acordado era que os profes-
sores fariam um calendário 
de reposição dos dias da 
greve e  receberiam o salá-
rio integralmente. 

tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a 
R$ 40 mil.

Também deve de-
clarar o contribuinte que 
obteve, em qualquer mês do 
ano passado, ganho de capi-
tal na alienação de bens ou 
direitos sujeito à incidência 
de imposto ou realizou ope-
rações em bolsas de valores, 
de mercadorias e de futuros. 
A Receita Federal alerta que 
os contribuintes que perde-
rem o prazo estarão sujeitos 
ao pagamento de multa mí-
nima de R$ 165,74 e máxima 
de 20% do imposto devido.

Quando se trata de ati-
vidade rural, é obrigado 
a declarar o contribuinte 
com renda bruta superior 
a R$ 142.798,50; ou que 
pretenda compensar pre-
juízos do ano-calendário 
2016 ou posteriores; ou 
que teve, em 31 de de-
zembro do ano passado, 
a posse ou propriedade 

de bens ou direitos, in-
clusive terra

Restituição
A Receita Federal 

pagará a restituição do 
IRPF em sete lotes, entre 
junho e dezembro deste 
ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o 
segundo, em 17 de julho, 
e o terceiro, em 15 de 
agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 
de setembro, 16 de outu-
bro e 16 de novembro. O 
sétimo e último lote está 
previsto para ser pago em 
dezembro.

Ao fazer a declara-
ção, o contribuinte deve 
indicar a agência e a 
conta bancária na qual 
deseja receber a restitui-
ção. Idosos, pessoas com 
deficiência física, men-
tal ou doença grave têm 
prioridade para receber a 
restituição.

Na sessão de quarta-
-feira,  o vereador Rober-
to Tourinho (PV) falou 
sobre um projeto de lei 
de sua autoria, que ins-
titui o Comitê Municipal 
Permanente de Políticas 
Sustentáveis.

De acordo com o ve-
reador, o município de 
Feira de Santana, através 
do prefeito José Ronaldo 
de Carvalho, irá instituir 
o projeto "Feira Susten-
tável 2030, coordenado 
pelo vice-prefeito Colbert 
Martins, que visa organi-
zar a cidade com políticas 
sustentáveis na defesa do 
meio ambiente. “E nós 
apresentamos o projeto 
Ecobairro, feito em par-
ceria com uma ONG da 
cidade", informou. 

O edil ainda destacou 
que o projeto de lei con-
siste em criar o Comitê 
e prevê a participação 
de quatro representantes 
do Poder Executivo, da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Secreta-
ria Municipal de Desen-
volvimento Social, Tra-
balho Turismo e Desen-
volvimento Econômico e 
a Secretaria Municipal de 

Planejamento.
Farão ainda parte deste 

Comitê quatro entidades da 
sociedade: um representan-
te do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Am-
biente; um do de Desenvol-
vimento Social; um de De-
senvolvimento Econômico 
e outro de Desenvolvimento 
Sustentável.

Ainda conforme o ve-
reador, esse Comitê terá 
como atividade elaborar o 
Plano Municipal de Desen-
volvimento Sustentável, 
acompanhar e monitorar a 
implementação do desen-
volvimento de políticas 
sustentáveis e realizar o 
contrato social por meio 
de fiscalização do emprego 
de recursos financeiros de 
políticas sustentáveis.

Concluindo o assunto, 
o vereador afirmou que este 
projeto de lei vai exatamen-
te no sentido da política 
do prefeito José Ronaldo 
“Feira de Santana 2030” e 
agradeceu ao Ecobairros, 
que muito o ajudou na ela-
boração do mesmo.

Tourinho ainda falou 
sobre o seu projeto de lei 
que versa sobre paredões. 
O vereador disse que esteve 

reunido por 15 minutos 
com os donos das apare-
lhagens, que se fizeram 
presentes na manhã de 
quarta-feira nas galerias 
da Casa. “O projeto já 
baixou às comissões e 
no momento oportuno 
será discutido e votado”, 
informou.

Em aparte o vereador 
Ronaldo de Almeida Cari-
bé – Ron do Povo (PTC) 
falou que concorda com 
o projeto do colega, mas 
destacou que tem que se 
sentar e conversar com os 
donos dos paredões, que 
segundo ele, são pais de 
família para encontrarem 
um local adequado para a 
realização das exibições.

Tourinho concordou 
com Ron e se colocou à 
disposição do colega e dos 
donos da aparelhagem de 
som automotivo, mas res-
saltou que a indicação do 
local adequado caberia à 
Prefeitura Municipal. “Se 
a Prefeitura fizer isso não 
há impedimento nenhum, 
o que também não impede 
a votação do projeto”, 
finalizou.
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O Governo do Estado continua fazendo mais pela 

nossa região. Feira de Santana ganhou 45 mil 

moradias, fazendo da cidade a que mais recebeu 

investimentos em habitação. E a nova UPA está 

oferecendo mais cuidado para os feirenses 

24 horas por dia. Na BA-120, o trecho que liga 

Riachão do Jacuípe a Conceição do Coité está 

completamente recuperado e já benefi cia mais 

de 55 mil habitantes. E tem também a ampliação 

do Sistema de Tratamento de Água de Santo 

Estêvão, que está levando água boa para mais 

de 115 mil pessoas. Com o Governo do Estado é 

assim: o trabalho não para e o crescimento da 

nossa região segue em frente. 

O trabalho do Governo do Estado não para.

Nova UPA - Feira de Santana

Recuperação de Estrada na BA-120

Mais estradas,
saúde, casas e
água de qualidade.

45 mil casas - Feira de Santana

Estação de Tratamento de Água - Santo Estêvão


