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Folha do Norte

Surgido há 42 anos representando a mais numerosa categoria de 
profissionais do município – são mais  de 30 mil- o Sindicato dos 
Trabalhadores no Comercio - comemora a vitoriosa existência ao 
tempo em que promove campanha visando a adesão de novos asso-
ciados ,já que o numero atual,pouco mais de dois mil  contribuem, 
não é significativo em relação ao que o órgão classista oferece. O 
presidente Antonio Cedraz entende que o momento é preocupante 
devido a política do governo federal e requer a união dos trabalha-
dores. CIDADE. Página 8.       

  Com a perspectiva de 
movimentar mais de  R$6 
milhões, será realizado de 
3 a 10 de setembro, no Par-
que João Martins da Silva, 
a 42º Exposição  Agrope-
cuária  de Feira de San-
tana, que ao longo desses 
anos tem funcionado como 
um indicador valioso da 
atividade rural  na região.
Apesar do momento polí-
tico-econômico confuso, 
com reflexos  em todos os 
segmentos,  o secretário de 
Agricultura, Recursos Hí-
dricos e Desenvolvimento 
Rural, Joedilson Machado 
está confiante no êxito da 
expor levando em conta a 
tradição  de Feira de San-
tana na pecuária. CIDADE 
. Página 8.

Expofeira - expectativa positiva

Sindicato dos Comerciários comemora 42 anosLeo Ribeiro e Pyrany
A dupla Leo Ri-

beiro e Pyrany de cd 
novo que   tem como 
destaque maior a fai-
xa Senhora Apare-
cida, será uma das 
atrações da Expofeira, com apresentação 
marcada para as 20h30min, dia 9 de setem-
bro, na abertura da mostra agropecuária.  
A dupla esta lançando mais um CD    o 
primeiro DVD.CIDADE. Página 8.  

José Carneiro novo presidente da Câmara Municipal
CIDADE. Página 2. 
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Dom Itamar Vian

Apesar da certeza de 
que não poderemos voltar 
no tempo e que não há 
mais nada a fazer, resolvi 
escrever este artigo sobre 
as estações ferroviárias 
de Feira de Santana, dois 
grandes patrimônios his-
tóricos da cidade e que 
foram demolidos, como 
grande parte da nossa his-
tória nos últimos sessenta 
anos, até para que sirva de 
lição, para que estes gra-
ves erros não se repitam. 
Feira de Santana, com uma 
população estimada pelo 
IBGE em 2016 de 622.639 
habitantes, atrevo-me a 
dizer que grande parte dos 
seus habitantes não conhe-
cem a história da cidade e 
muito menos que por aqui 
já existiu uma importante 
linha férrea com seus trens 
de passageiros, ligando a 
várias cidades, inclusive de 
outros estados.

A ESTAÇÃO FER-
ROVIÁRIA DE FEIRA DE 
SANTANA foi construída 
por solicitação e iniciativa 
do Vereador e Coronel José 
Ruy Dias d’Affonseca, sen-
do aprovada pela Câmara 
de Vereadores de Cachoeira 
e enviada ao Presidente da 
Província da Bahia. Como 
forma de retribuir a leal-
dade dos que lutaram na 
guerra pela Independência 
da Bahia, o Imperador Dom 
Pedro II sancionou o De-
creto Imperial n.º 1.242, 
de 16 de junho de 1865, 
estabelecendo que: “Auto-
risa o Governo a contractar 
com a Companhia, que se 
organisar, a construcção 
de uma via férrea, entre a 
Cidade da Cachoeira e a 
Chapada Diamantina na 
Provincia da Bahia, com 
um ramal à Villa da Feira 
de Santa Anna...”.  Quem 
primeiro ganhou a con-
cessão de privilégio para 

Lembranças daquela estação...

a construção foi o engenheiro 
inglês John Charles Morgan, 
por meio do Decreto Imperial 
n.º 3.590, de 17 de janeiro de 
1866, realizando apenas 25 
dos 45 quilômetros do ramal 
de Feira de Santana. A empresa 
foi organizada na Inglaterra por 
nome de Paraguassú Steam 
Tram-Road Company Limited 
e no Brasil por nome de Estrada 
de Ferro do Paraguassú. A se-
gunda concessão de privilégio 
foi dada ao engenheiro inglês 
Hugh Wilson que assinou, em 
26 de setembro de 1872, com 
o Presidente da Província da 
Bahia, Joaquim Pires Machado 
Portela, um contrato ratificado 
por Dom Pedro II, conforme 
redação do Decreto Imperial 
n.º 5.777, de 28 de outubro de 
1874. A empresa foi organizada 
na Inglaterra com o nome Bra-
zilian Imperial Central Bahia 
Railway Company Limited e no 
Brasil com nome Companhia 
Anonyma da Imperial Estrada 
de Ferro Central da Bahia, 
sendo autorizada a funcionar 
por meio do Decreto Imperial 
n.º 6.094, de 12 de janeiro de 
1876. Sob o controle da Bra-
zilian Imperial Central Bahia 

Railway Company Limited, a 
ferrovia foi construída em sete 
etapas. A primeira etapa foi a 
conclusão do ramal ligando 
a cidade Cachoeira à Villa de 
Feira de Santa Anna, atual Feira 
de Santana, aberto ao tráfego 
em 2 de dezembro de 1876, com 
a extensão de 45 quilômetros. 

A estação de Feira de San-
tana foi inaugurada em 1876 
como ponta do ramal que partia 
de Cachoeira, pela Estrada de 
Ferro Central da Bahia. Essa 
primeira estação ficava atrás 
da Igreja Matriz da cidade 
(atualmente Feiraguai), onde 
era basicamente o limite da zona 
urbana na época. Em 1958, a 
estação foi desativada e uma 
nova estação foi construída em 
ponto mais afastado, isolado 
na época, onde hoje encontra-
-se em construção um edifício 
comercial, em frente à Justiça 
do Trabalho na Av. Anchieta, 
hoje Av. João Durval Carneiro. 
A velha estação passou a servir 
de depósito da Prefeitura e de-
pois foi abandonada. Era uma 
construção com três prédios de 
duas águas, no fundo da igreja 
Matriz de Sant’Ana, no centro 
da cidade. Em 1969, a estação 

velha foi demolida e no seu 
lugar se construiu a Praça 
Presidente Médici, a qual 
depois foi transformada em 
lugar hoje também chamado 
de “Feiraguai”, com o obje-
tivo de retirar os camelôs do 
centro da cidade. Já a Estação 
Nova depois de funcionar por 
poucos anos foi desativada 
e demolida juntamente com 
o velho ramal de Feira de 
Santana em 1964. Hoje as 
lembranças da velha estação, 
juntamente com outros tantos 
patrimônios, só existem atra-
vés da fotografia, que serve 
como importante instrumento 
de preservação da memória 
histórica de Feira de Santana.

Marcella Pinto de 
Almeida Advogada

O vereador José Car-
neiro Rocha, até então líder 
do governo na Câmara Mu-
nicipal, foi eleito na segun-
da-feira, para a presidência 
do Legislativo local subs-
tituindo ao ex-presidente 
Ronny Miranda, falecido no 
dia, 10 deste mês. A eleição 
do novo dirigente máxi-
mo da casa legislativa foi 
marcada por  alguns fatos,  
como a reclamada demora, 
por alguns, do anúncio da 
vacância pelo vice-presi-
dente  Ewerton Carneiro, o 
que só aconteceu na sessão 
ordinária de segunda-feira, 
quando ocorreu o pleito.

Na semana anterior, foi 
noticiada a formação de ou-
tras chapas para a disputa, 
mas o assunto ficou centra-
lizado em duas, a de José 
Carneiro e outra do Roberto 
Tourinho, que chegou a 
ser cotada com a provável 
vencedora, mas na segunda-
-feira, a maior força de José 
Carneiro Rocha, atribuída 
ao fato de ele ser e o líder 
do governo foi acentuada e 
o resultado  final  da votação 
indicou 17 votos para Car-

Câmara Municipal elege presidente: José Carneiro

neiro e três abstenções por 
parte de Roberto Tourinho, 
Ewerton Carneiro e Eremita 
Mota. Cintia Machado não 
compareceu à sessão.

José Carneiro conside-
rou como normal o clima 
de disputa que antecipou 
a eleição, e ressaltou que 
os demais vereadores tam-
bém estavam capacitados a 
dirigir os destinos da casa, 
assinalando que a sua meta 
é trabalhar como presiden-
te de todos os vereadores, 
“inclusive dos que votaram 
contra mim”. Observando 

o desprestigio da classe 
política nacional, que hoje 
atinge níveis jamais men-
surados, destacou que lutará 
para resgatar a credibilidade 
perdida pelos representan-
tes do povo, quando nada 
“aqui no nosso município”.

Disse também que fará 
mudanças nos quadros de 
servidores do Legislati-
vo, mas isso deve ocorrer 
apartir do final do mês. 
Sua preocupação é dar 
continuidade ao trabalho 
administrativo e, embora 
afirmando que o prefeito 

Ronaldo de Carvalho não 
teve qualquer interferência 
no processo eletivo, agra-
deceu-o “pela confiança em 
mim depositada nos dois 
anos em que ocupei a lide-
rança do governo na Casa e 
acredito que correspondi”.

Como fruto imediato 
do processo eletivo, o vere-
ador Roberto Tourinho, que 
concorreria  à presidência, 
demonstrado sua insatis-
fação e ressaltando que a 
eleição deixava cicatrizes, 
informou que na sexta-feira 
(dia 18), havia dado entra-
da no gabinete do prefeito 
José Ronaldo “do pedido 
de exoneração do restante 
dos poucos cargos que eu 
tinha”.

Dizendo-se decepcio-
nada com a eleição a vere-
adora Eremita Mota  disse 
não ser capacho de nin-
guém e embora reconhe-
cendo que José Carneiro 
Rocha “será um excelente 
presidente”, lamentou a 
falta de “transparência” na 
eleição e assinalou que  “a 
Casa será presidida pelo 
Executivo”.

Angelo Pinto

A DOENÇA DA MODA
A palavra stress apareceu pela primeira vez 

em 1936, num artigo de uma revista científica, 
assinado por Hans Selye, médico endocrinologista 
de origem húngara, que lecionava na famosa uni-
versidade John Hopkins. A partir daí o fenômeno 
ultrapassou a área da medicina.

SEM ser propriamente uma doença, o estresse 
é a doença da moda. É um conjunto de fatores que 
acabam derrotando os mecanismos de defesa. É 
a soma de ansiedade, depressão, angústia, pro-
blemas mal ou não resolvidos, que tiram o sono 
e a própria alegria de viver. O atingido torna-se 
pessimista, imprestável para a convivência normal. 
Por fim, o estresse pode torna-se verdadeira doença 
cardiovascular.

O ESTRESSE atinge, sobretudo, empresá-
rios de meia idade. Mas afeta também homens e 
mulheres, ocupados ou desocupados, executivos 
e empregados. Cursando o primeiro ano, uma 
criança recusou participar das atividades esco-
lares, ponderando para a professora que estava 
estressada.

INTERESSANTE artigo que circulou na 
internet tem como título “Não deixe suas panelas 
brilharem mais do que você”. E retrata a luta de 
uma dona de casa contra o pó. Ela gastava cerca 
de oito horas por semana para manter a casa bem 
limpa, preocupada com uma possível visita. Fatos 
assim esse revelam que o estresse causa estragos na 
vida cotidiana e pode chegar a níveis patológicos.

EM VEZ DE ficar horas e horas tirando o pó 
dos móveis, poderia apelar para tarefas alternati-
vas bem mais agradáveis: plantar uma flor em seu 
jardim, cuidar de uma horta caseira,  telefonar para 
uma amiga, preparar um bolo, visitar uma pessoa 
idosa ou doente, participar de atividades sociais e 
religiosas, ler um bom livro...

 
A VIDA É CURTA, saiba aproveitá-la. Crie 

momentos de encanto com o esposo,  os filhos e  
os amigos. Não dê tanta importância ao que os 
outros pensam de você. Não ligue muito para o 
pó. Ninguém vai se lembrar de sua casa limpinha, 
mas vão lembrar de sua amizade, de seu bom aco-
lhimento, de sua alegria e de sua solidariedade.

A FÉ É UMA dimensão essencial em sua vida. 
Reserve um tempo por dia para estar frente a frente 
com Deus. Confie nele e lembre que Ele o ama, as-
sim como você é. Quando descansamos em Deus, 
Ele nos carrega. Nunca esqueça que Jesus, antes 
de partir para o céu, disse: “Eu estou com vocês 
todos os dias até o fim dos tempos”. (Mt 28,20).
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Rua viva: lazer dominical na avenida Getúlio Vargas
A população de Feira 

de Santana ganha mais 
uma área pública de la-
zer e entretenimento, 
aos domingos. Trata-se 
do Rua Viva, projeto 
executado em um trecho 
de aproximadamente 500 
metros da avenida Getú-
lio Vargas, que fecha para 
o trânsito, nas manhãs 
de domingos. O espaço 
é disponibilizado para a 
comunidade, que pode, 
livremente, fazer do lo-
cal o que bem entender, 
desde um bate-papo ou 
piquenique sob as arvo-
res, no canteiro central, 
até a prática de atividades 
esportivas como bike, 
patins, caminhada ou 

cooper, skate, peteca e auto-
modelismo na própria pista.

A largada do projeto 
Rua Viva ocorreu no úl-
timo domingo (dia 20). A 

iniciativa é da Prefeitura 
Municipal, através da Supe-
rintendência Municipal de 
Transito. O evento acontece 
sob total segurança com 

prepostos da Guarda Mu-
nicipal e policiais militares. 
O público pode se divertir 
na avenida no horário entre 
as 8h e 12h. O núcleo de 

educação da SMT promove 
atividades voltadas para as 
crianças. Uma das parceiras 
da SMT no evento, a Secre-
tária de Saúde, levou uma 
equipe ao local para aferir 
a pressão e realizar testes 
de glicemia.

Os equipamentos fo-
ram colocados no final da 
Getúlio Vargas, sentido 
avenida Eduardo Fróes da 
Mota. A área de interdição 
foi é entre as ruas Paris e 
São João Batista. O evento 
não provocou impacto no 
trânsito local. Os conduto-
res de veículos e motocicle-
tas usaram como alternativa 
a rua Marechal Castelo 
Branco, com entrada pela 
rua Paris.

O supervisor de ven-
das Fábio Sena levou 
toda a família. “Achei 
a iniciativa fantástica. 
Praticar esportes faz par-
te da rotina da família. 
Não tenho dúvidas que o 
projeto será um sucesso”, 
prevê.

Paulo Queiroz é au-
tomodelista. As minia-
turas de carros movidos 
por controle remoto é um 
hobby que foi levado ao 
projeto. “Temos em Feira 
de Santana cerca de 50 
praticantes. Aqui na Ge-
túlio, com esse projeto, é 
mais um local que surge 
como opção para a prá-
tica do automodelismo”, 
destaca.

Mutirão de reposição de lâmpadas; saiba como solicitar
Um mutirão de re-

posição de lâmpadas 
está sendo realizado na 
sede e também na zona 
rural, pela Prefeitura 
de Feira de Santana. 
Nos últimos dias, foram 
contemplados vários 
bairros, a exemplo da 
Mangabeira, Conceição 
e I e II. O Departamento  
de Iluminação Públi-
ca, órgão vinculado a 
Secretaria de Serviços 
Públicos, informa que o 
trabalho vai contemplar 
toda a cidade.

De acordo com a 
quantidade de solicita-
ções, os próximos bair-
ros a serem atendidos 
com a manutenção da 
iluminação pública, na 
próxima semana, serão 
Campo Limpo, Jardim 
Cruzeiro, Queimadinha, 
Rua Nova, Tomba e 
Feira X. Sete equipes do 
Departamento de Ilumi-

nação Pública estão sendo 
mobilizados para esta ope-
ração de manutenção.

Também está sendo 
feita a substituição de 
lâmpadas queimadas nos 
distritos Maria Quitéria 
e Humildes. O objetivo 
é melhorar a visibilidade 
noturna e, consequente-
mente, proporcionar co-
modidade e segurança aos 
munícipes.

A solicitação de repo-
sição de lâmpadas pode 
ser feita por meio dos 
telefones da SESP (75) 
3602-8110, 3602-8115, 
3602-8117 e Whatsapp 
(75) 99833-2325, além da 
Central de Atendimento 
156, da Prefeitura Muni-
cipal, ou pessoalmente no 
Departamento de Ilumina-
ção Pública, situado na rua 
dos Tupinambás, 275, bair-
ro São João, no horário das 
8h às 12h e das 14h às 17h, 
de segunda a sexta-feira.

A Central de Vide-
omonitoramento da Se-
cretaria Municipal de 
Prevenção à Violência e 
Promoção dos Direitos 
Humanos (Seprev), que 
auxilia na vigilância de 
pontos estratégicos para 
as forças de segurança no 
município, contabilizou 
137 atendimentos, no 
mês de julho. Este é um 
dos dados da estatística 
mensal feita pela Seprev, 
com as ações, serviços e 
registros a cada 30 dias.

O equipamento, 
através de dezenas de 
câmeras espalhadas pela 
cidade, faz a recepção de 
imagens para identifica-
ção e análise de eventos 
específicos em logradou-
ros públicos. 

A maior demanda 
da Seprev, em julho, 
ocorreu no Departamen-
to Jurídico, que atua 
buscando a conciliação 
para demandas judiciais 
envolvendo cidadãos de 
baixa renda: 383 atendi-
mentos.

Estatística mostra 
produção da Central de 

Videomonitoramento
A Defesa Civil tam-

bém realizou 98 atendi-
mentos visando o conjun-
to de ações preventivas 
de socorro assistenciais e 
recuperativas destinadas 
a evitar desastres e mini-
mizar seus impactos para 
a população.

Enquanto isso, a 
Guarda Municipal, ins-
tituição de segurança pú-
blica municipal para dar 
apoio a todas as secre-
tarias e postos de servi-
ços referentes a diversas 
ocorrências, registrou 
131 atendimentos durante 
o mês passado. 

No total, as ações Se-
prev resultaram em 1.619 
atendimentos diversos, 
inclusive pelo Call Cen-
ter, durante o mês de 
julho. Somente através 
do Call Center, a central 
telefônica 156 da Prefei-
tura que recebe ligações 
da população solicitando 
os serviços de todas as 
secretarias municipais, 
foram computados 818 
registros.

Do piso ao telha-
do, tudo agora é novo 
na Escola Municipal Dr. 
Cícero de Carvalho, no 
bairro Jardim Cruzeiro. 
Na sexta, 18, a unidade 
foi entregue a comunida-
de, totalmente reformada 
pela Prefeitura. O prédio 
ganhou pintura geral, re-
visão hidráulica, elétrica e 
do telhado, revestimento 
de cerâmica nas paredes, 
requalificação dos banhei-
ros, novas janelas e forro.

A escola tem apro-

Mais uma escola municipal é totalmente reformada

ximadamente 200 crianças 
frequentando suas seis salas 
– da educação infantil ao 
quinto ano. A diretora Ro-

semary Ribeiro disse estar 
muito feliz com o retorno 
à escola após um período 
utilizando outro prédio e 

que a reestruturação era 
“um sonho acalentado por 
todos os servidores e que 
foi realizado”.

INFORME   PUBLICITÁRIO
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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

36ºTOA - Treinamento de Oração e Ação
Período: 29 e 30/09 à 01/10/17

Local: Centro Arquidiocesano do Papagaio

Momentos que aconteceram:

DOM ITAMAR VIAN LANÇOU 30º LIVRO

Hoje, 25 de agosto de 2017, estamos na vigessima semana do Tempo Comum, chegando aos últimos dias do mês vocacio-
nal em que celebramos as vocações sacerdotais, dias dos pais, religiosos e religiosas e no próximo domingo, celebraremos em 
comunhão com todos os catequistas, que diariamente levam a palavra de Deus para todos, desde crianças até idosos, e que ce-
lebram sempre em suas comunidades os ensinamentos do Senhor. Também o dia dos leigos , que têm grande importância dentro 
do trabalho da Igreja Católica em todo mundo, nas nossas comunidades. Celebremos em comunhão com os vocacionados para 
os vários ministérios e serviços na comunidade.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Rainha ilumine todos os trabalhos realizados pelos leigos.
No último dia 20, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E cantamos as glórias de Maria, que foi exaltada acima de 

todos os anjos e triunfante com o Cristo para sempre. Não esqueçamos, que muitas maravilhas foram realizadas por Deus a seu 
favor, e ela foi elevada de corpo e alma ao céu.  Atingiu a plenitude da salvação e como mãe nos espera e convida para sempre 
caminharmos rumo ao Pai, o qual sempre esteve perto. Que possamos continuar caminhando com ela e dizendo  Sim, seguindo 
seus passos que com certeza nos deixarão sempre junto de seu filho Jesus Cristo.

No dia 29, celebramos, o martírio de São João Batista com festa de padroeiro, no município de Água Fria. João Batista, 
segundo Jesus, o “maior dentre os nascidos de mulher” – morre vítima de sua fé nos valores de conversão messiânica que havia 
pregado. Ele é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz do esposo e presta reverência a Jesus: “Agora a minha alegria se 
completou; ele deve crescer e eu diminuir”.

No dia 01,  iniciamos o Mês da Bílblia , que é a palavra de Deus em nossas vidas, nos fortalece a cada dia narrando a his-
tória do povo desde a criação e nos trás o anúncio da boa nova de Jesus Cristo até os nossos dias. Iniciamos também a Semana 
da Pátria e no dia 07, realizaremos mais um Grito dos Excluídos.

O mês de setembro é também marcado pela estação das flores e o dia 03 é dedicado ao biólogo, uma das profissões que escolhi 
e que nos faz recordar que a vida é um dos mais belos dons de Deus, que devemos preservá-la cada vez mais. Assim, peçamos à 
Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Esperança, que nos ilumine e proteja cada vez mais. 

No dia 08, celebramos a Natividade de Nossa Senhora, festa introduzida na Igreja, no século VII, pelo Papa Sérgio I e que 
está estreitamente ligada à vinda do Messias, como promessa, preparação e fruto da salvação. Venerando Nossa Senhora, que, com 
seu sim, colaborou mais diretamente para a vinda do Salvador, Jesus, relembramos a importância da sua presença em nossa fé.

Comemoração na Catedral Metropolitna de Senhora Santana, com Celebração Eucarísitca, às 17:00 horas.
CENTRO SOCIAL MONSENHOR JESSÉ TORRES 

No dia 29, na Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana,  acontece Celebração Euca-
rística, às 17:00 horas, presidida pelo arcebispo 
metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, 
comemorando o 7º aniversário de fundação do 
Centro Social Monsenhor Jessé Torres, que 
trabalha com a Pastoral de Rua, tendo a frente 
a Irmã Sinor e uma equipe de voluntários.

O objetivo é sobretudo, o resgate da dignidade da pessoa 
humana, celebrar,vivenciar com eles sua fé. Não é sufuciente 
para lhes dar comida ou roupas, aqueles que nós não usamos 
mais. É preciso dar-lhes dignidade, amor e respeito.

A manutenção da pastoral é através de doações, bazar e 
trabalhos voluntários. O nosso e-mail : csmjesse@yahoo.com.
br. Visite o Centro Social Monsenhor Jessé Torres - Praça Mon-
senhor Reanato Galvão e conheça o trabalho realizada pelos 
voluntários. Ajude! Faça sua parte.

A coluna Momento de Vida encerra a Campanha “Momento 
de Vida lhe dá Vida neste Inverno”, em prol do Centro Social 
Monsenhor Jessé Torres e parabeniza a todos os que trabalham 
por lá. Sempre que possível, visito e acompanho de perto essa 
obra que lembra o nosso querido Monsenhor Jessé Torres que 
tanto ajudou os menos favorecidos.
FESTA DO SENHOR DO BONFIM E SENHOR DOS PASSOS

No mês de setembro, acontece a 
festa do Senhor do Bonfim, com novená-
rio de 08 a 16 de setembro, já aconteceu 
o Anúncio, acontece o pré-novenário a 
visita da imagem peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida nas comunidades, 

em preparação acontece no dia 03, a Nossa 
Feira, no Ária Hall, com início às 11:00 
hoas e término às 17:00h.

No dia 24 às 07:00 horas, procissão 
saindo da Capela do Hospital Dom Pedro 
de Alcântara, para Igreja Senhor dos Passos 
e às 10:00 horas , será o encerramento, 
com uma Missa Solene, presidida e com 

36º TOA
O 36ºTOA – Treinamento de Oração e 

Ação, acontecerá nos dias 29 e 30 de setem-
bro e 01 de outubro. Sendo preparado com 
muito empenho pela equipe de trabalho, 
que tem à frente a equipe da CJC/TOA . A 
cada ano, o trabalho tem atingido jovens e 
adultos, de diversas  paróquias da nossa ar-
quidiocese e outras, que buscam aprofundar 
a fé e o conhecimento da palavra de Deus 
através da Oração e Ação. 

No dia 27, a Missa de Entrega, no 
novenário de São Francisco de Assis, na 
Gabriela, que recebrá a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida e a CJC/TOA animará 
a noite.

-  Irmãs Clarissas, no Papagaio e será aberta a toda comunidade. 
Contamos com a presença dos ex-toístas, familiares e amigos neste 
momento de ação de graças.

Quem quiser enviar correspondências poderá deixá-las no 
stand do Fé Católica- Shopping das Fábricas, na av. Getúlio Vargas, 
próximo à Secretaria do Arcebispado, até as 12:00 horas do sábado, 
dia 30. Maiores informações no site www.fecatolica.com.br ou pelo 
telefone (75) 9131-6071.

Durante o mês de setembro, animaremos Celebrações Eucarís-
ticas, na Catedral de Santana e Capela Nossa Senhora de Lourdes 
e no dia 06, a festa de Maria de Nazaré, na paróquia São Francisco 
de Assis.

tendo como tema central: “Maria, serva obediente à lei do 
Senhor!”.

No dia 17, encerramento com a seguinte programação: 
07h30 – Santa Missa, presidida pelo Pe. Francismário Soares; 
09h30 – Batizados; 16:00h – Santa Missa Solene – Presidida por 
Dom Zanoni Demettino Castro, seguida de Procissão e Bênção 
do Santíssimo Sacramento. A frente dos festejos os padres Pedro 
Jr., Jeanderson Leite e comissão da festa.

A 21ª festa em louvor ao Senhor dos Passos, acontece, de 
17 a 24 de setembro, tem como tema central : “Família e Igreja” 
e lema: “Família, por quê? “ , na Igreja Senhor dos Passos, com 
transmissão pela rádio Web Nossos Passos. Entre os eventos 

pregação do nosso arcebispo dom Zanoni Demettino Castro.
Na comissão da festa, o pároco monsenhor Luiz Rodrigues 

, os vigários padres Francismário Soares e Wilson Marques. 
Parabéns!

No dia 29, a partir das 18 horas, no Centro Social Nossa Se-
nhora de Lourdes – em frente ao Colégio Pe. Ovídio, na avenida 
Senhor dos Passos, acontecerá a concentração para acolhida aos 
toístas pela equipe,  e,  logo depois, a saída com destino ao Papagaio, 
onde será realizado o  36º TOA.

O tema deste ano será :  “Nossa Senhora”, 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 homenagearemos também o centenário de 
Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aos três pastores, Francisco, 
Jacinta e Lúcia. O cartaz nos diz: “ Fazei tudo o que Ele nos disser” 
João 2,5. Durante o TOA momentos de...Celebrações Eucarísticas, 
Palestras, Orações, Confissões, Louvor, Adoração e Partilha.

A Celebração Eucarística de encerramento será no dia 01 
de outubro, às 17:00 horas, na capela da Imaculada Mãe de Deus 

Aconteceu a festa de Santa Clara, em diversas comu-
nidades, em todo país. Ela foi  a primeira mulher que se 
entusiasmou pelo ideal de São Francisco e com ele fundou a 
segunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube transformar 
seus longos anos de enfermidade em apostolado fecundo. 
Ela é padroeira da comunicação televisiva.  

 No último dia 06 de agosto, na Ca-
tedral Metropolitana Senhora Sant’Ana, 
aconteceu o lançamento do 30º livro de 
autoria do Arcebispo Emérito Dom Itamar 
Vian, com o título “Pensando Bem”, em 
parceria com Frei Aldo Colombo, publi-
cado por Paulinas Editora.

Viver é uma arte! Esta expressão é 
usual, muito comum no sentido de tradu-
zir as dificuldades que cada um encontra 
no seu dia a dia e, para superá-las, precisa 
usar a arte na sua forma mais ampla, o que 

inclui generosas doses de paciência e sabedoria. São 49 parábolas 
sobre a arte de viver e conviver. Dos 30 livros escritos por dom 
Itamar Vian, alguns em coautoria e publicados em outros países, 
nove são de parábolas.

Na apresentação, o atual arcebispo de Feira de Santana, Dom 
Zanoni Demettino Castro afirma que o livro “Pensando Bem”  é 
uma obra que que traz histórias e causos que nos falam da vida, da 
simplicidade das coisas, apontando-nos para o verdadeiro sentido 
da existência humana. E diz: “ Para mim é motivo de alegria e sa-
tisfação apresentar esse precioso livro, que é uma obra que anuncia 
a esperança, ensina a arte de viver e conviver.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o nosso arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian, duplamente, pelo lançamento do livro e 
pelo seu aniverário no próximo domingo.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Aparecdida o 
ilumine sempre.

FESTA DE SANTA CLARA E  NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Na paróquia de Santa Clara, no conjunto Panorama, a festa foi com 
novenário, no período de 04 a 13 de agosto, teve como tema: “Sacra-
mentos da Igreja: Origem e Crescimento da Fé Cristã”. Os pregadores 
foram Dom Itamar Vian, os padres Gilvan Brito, Luis Flávio, Arivaldo 
Aragão, Jorge Ribeiro, Edimundo Almeida, Jorge Fontes e o freis Liomar 
e Mário Sérgio Souza.

No encerramento da festa, alvorada, café partilhado, batizados, aco-
lhida às imagens dos padroeiros das comunidades, missa solene presidida 
pelo arcebispo Zanoni Demettino Castro   ,  seguida de procissão pelas 
ruas do bairro e Bênção do Santíssimo Sacramento.

Parabéns à comissão da festa, grupos, pastorais, movimentos e todos 
que trabalham na realização da festa! Na direção espiritual, o administra-
dor paroquial, o Pe. Luis Flávio.

Santíssima Trindade os ilumine e Santa Clara os proteja sempre!
A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

no bairro do Tomba, celebrou a  festa da sua padroeira, 
no período de 11 a 20 de agosto,   teve como tema 
central “Eis ai tua mãe” João 19,27, com Celebração 
Eucarística. No programa da festa o pe. Jorge relatou 
o histórico da paróquia e conclui dizendo: “ Somente 

juntos podemos pensar numa Igreja que vive a sua fé”.
Os pregadores foram Dom Itamar Vian, monsenhor Luiz Rodrigues, 

os padres Pedro Jr, Gerson Figueredo, Aristoteles da Silva, João Falcão, 
Edson Porcino, Leandro Chequela e Wilson Andrade.

No dia da festa,  aconteceu Celebração Eucarística, às 17:00 horas,  
presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, 
seguida de procissão percorrendo  as principais ruas do bairro.

Parabéns ao padre Jorge Ribeiro, ao diácono Adriano dos Santos, 
à PASCOM paroquial, à comissão 2017 e todos que fazem acontecer a 
paróquia!
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Mais três editais foram 
abertos pela Superinten-
dência dos Desportos do 
Estado da Bahia (Sudesb), 
autarquia da Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda 
e Esporte (Setre), nesta 
quarta-feira (23). Já são 
quatro chamamentos públi-
cos lançados nos últimos 
dias pela autarquia do es-
porte, destinando 4,4 mi-
lhões para que instituições 
sociais desenvolvam proje-
tos de iniciação esportiva e 
paradesportiva, com oferta 
de 31 diferentes modalida-
des. Até o final deste mês, 
outras chamadas públicas 
serão ainda lançadas pela 
autarquia, totalizando um 
conjunto de nove editais e 
um investimento superior a 
R$ 7 milhões. 

O Edital 04, denomi-
nado de Fomento e agora 
publicado, disponibiliza R$ 
3,2 milhões para que enti-
dades sociais apresentem 
propostas para execução 
de projetos em bairros de 
Salvador e também em 
municípios do interior com 
elevado índices de crimes 
violentos letais intencionais 
(CVLI) e atendidos pelo 
Programa Pacto pela Vida, 
do Governo do Estado. Por 
este chamamento público, 
as instituições interessadas 
devem apresentar as pro-
postas à Sudesb no dia 25 de 
setembro. Cada projeto não 
deve ultrapassar o valor de 
R$ 400 mil e o atendimento 
deve contemplar entre 200 a 
400 alunos

Os projetos devem 
apresentar atendimento em 
modalidades como bas-
quete, futsal, handebol, 
voleibol, futebol de campo, 

Editais da Sudesb destinam mais 
de R$ 7 milhões em projetos

capoeira, taekwondo, boxe, 
jiujitsu, karatê, atletismo, 
beach soccer, ginástica, hi-
droginástica, natação, dança 
de salão, badminton, judô, 
xadrez, ginástica rítmica, 
tênis de mesa, bicicross, 
vôlei de praia e nas mo-
dalidades paradesportivas 
como natação, futebol, tênis 
de quadra, ginástica, bocha, 
capoeira, karatê e basquete.

Fazenda Grande 
 Num outro edital aber-

to também nesta quarta, de 
número 6, a Sudesb indica a 
Praça da Juventude, na Fa-
zenda Grande do Retiro, em 
Salvador, como local para 
desenvolvimento de pro-
jeto de iniciação esportiva 
nas modalidades de futsal, 
karatê, futebol e ginástica 
para 3ª idade. O valor l é de 
R$ 429.430,26 para aten-
dimento a 600 alunos. As 
instituições interessadas de-
vem entregar os envelopes 
ao órgão também no dia 25 
de setembro, e o resultado 
final será conhecido no dia 
17 de outubro.

No terceiro e último 
edital 9, de número 7, a 
Sudesb define o Centro 
Pan-Americano de Judô, em 
Lauro de Freitas, na Região 
Metropolitana de Salva-
dor (RMS), como local de 
execução de projeto com 
aulas de capoeira, futsal, 
basquete e vôlei, para aten-
dimento a 600 crianças e 
jovens. Neste chamamento 
público, o investimento é de 
R$ 451.402,86. Segundo o 
cronograma, a entrega das 
propostas e a publicação 
do resultado têm as datas 
de  26 de setembro e 17 de 
outubro, respectivamente

Ginásio de Cajazeiras 
e outros editais
Soma-se a esse con-

junto de editais, o cha-
mamento público aberto 
pela Sudesb no último 
sábado (19), e que tem o 
Ginásio Poliesportivo de 
Cajazeiras como espaço 
para execução de projeto 
que ofereça as modali-
dades de futebol de cam-
po, basquete e ginástica 
para terceira idade. Por 
este edital, de número 5, 
são disponibilizados R$ 
411.411,36, com previsão 
também de atendimento 
a 600 pessoas. De acordo 
com cronograma do edital 
5, os interessados devem 
apresentar as propostas 
no dia 19 de setembro, às 
11h15, com entrega pre-
sencial dos envelopes à 
comissão técnica na sede 
da Sudesb (Rua dos Coli-
bris, 18, Imbuí). 

Outros editais 
Nos próximos dias, 

outros cinco editais serão 
lançados pela autarquia do 
esporte, tendo os bairros 
Nordeste de Amaralina, 
Bairro da Paz, Ribeira, 
Castelo Branco e São Bar-
tolomeu como áreas a serem 
atendidas com projetos 
esportivos. Além de re-
cursos próprios, a Sudesb 
tem o apoio financeiro da 
Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial do Estado 
(Sepromi), e a ação atende 
à política de esporte e do 
Programa Pacto pela Vida, 
criado pelo Governo do 
Estado como estratégia para 
enfrentamento da violência 
urbana.
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O interesse demonstrado 
por várias empresas que vis-
lumbram se instalar no Centro 
Industrial do Subaé (CIS), que 
já abriga cerca de 90  unidades 
em funcionamento  gerado 
mais de  seis mil empregos 
diretos e indiretos, contem-
plando mais de 12 mil famílias,  
deixa  otimista o diretor geral 
dessa autarquia estadual José 
da Paz(foto). Ele relata que  
depois de um biênio difícil 
(2015/2016), a situação é bem 
mais confortável em 2017.

“Hoje temos 89 empresas 
em funcionamento com um 
investimento superior  40 mi-
lhões de reais e a perspectiva 
de instalação de  varias outras 
empresas de fora do estado 
a partir do final deste ano” 
relata Jose da Paz ,acentuando 
a breve  vinda de uma central 
atacadista oriunda de Minas 
Gerais que deve propiciar 
500 empregos diretos. Ela 
ira ocupar uma érea ao lado 
do CIS. Dentre as indústrias 
que discutem a  vinda para 
Feira de Santana está uma do 
Paraná e outra de Goiás.  Este 
ano já foram implantadas três 
unidades fabris e nove estão 
em entendimento.

Surgido na década de 70 
o CIS, maior pólo industrial 
do interior da Bahia, esta vivo 
e continua atraindo empreen-
dimentos com a natural vo-

 O CIS CONTINUA ATRAINDO NOVAS EMPRESAS PARA FEIRA

cação metal-mecânica que “é 
inerente à cultura de Feira de 
Santana”, todavia ali também 
funcionam unidades de vários 
outros segmentos. Observa 
JOSÉda Paz que o CIS é e con-
tinuará sendo atraente, devido 
à sua excelente localização: 
“A cidade  é cortada pelas 
BRs  324 e 101,  está próxima 
ao porto de Aratu e indepen-
dente de tudo Feira de Santana 
é uma metrópole que está 
entre as 30 maiores cidades  
brasileiras, constituindo-se no 
maior centro logístico do nor-
deste que atrai consumidores 
ate de Salvador, com quase 4 
milhões de pessoas”.

O CIS, que teve inicial-
mente uma fase de grande 
relevância, com empresas 
de grande porte, muitas das 

quais deixaram  a cidade, 
tem algumas dificuldades 
estruturais notadamente em 
relação a  situação de algumas  
vias internas que bate sempre 
na questão política. Sendo o 
CIS uma autarquia estadual 
isso cria dificuldades para 
que a gestão municipal ali 
promova melhorias. Todavia a 
situação parece ter encontrado 
uma solução, quando nada 
temporária, com a decisão 
do governo do estado que 
criou uma taxa a ser paga pe-
las empresas localizadas em 
parque industriais e revertida 
na manutenção desses centros 
fabris.

“Se todas as empresas 
contribuírem poderemos  fa-
zer muito pelo CIS. Foi esta-
belecida a taxa e nove centa-
vos por metro quadrado ocu-
pado por cada empresa.Hoje  
já temos a adimplência  de  
15% das unidades,mas muitas 
empresas ainda não sabem da 
existência da taxa e creio  que 
ate o final do ano e inicio de 
2018 já  contaremos com o 
apoio de 20% das industrias. 
De qualquer forma são cerca 
de R$600,00 que estão na 
SEPLAN e darão para fazer 
alguma coisa na manutenção 
do pólo. De inicio vamos 
melhorar as avenidas Sudene 
e  dos Operários” relata José 
da Paz.

O deputado estadual 
Angelo Almeida (PSB), 
solicitou a descentraliza-
ção do recadastramento 
biométrico em Feira de 
Santana. O tema foi deba-
tido com o presidente do 
Tribunal Regional Elei-
toral, José Rotondamo, 
durante a inauguração do 
novo cartório do órgão 
na Estação Pirajá, em 
Salvador.

O sistema biométrico 
foi adotado pela Justiça 
Eleitoral com o objetivo 
é tornar o processo de 
votação eletrônico ainda 
mais seguro. Até 31 de 
dezembro de 2018, todos 
os eleitores de 51 cidades 
baianas devem fazer o re-
cadastramento, incluindo 
Feira de Santana. Entre-
tanto, dos 401.951 mil 
eleitores da cidade, ape-
nas 127.930 têm a digital 
cadastrada.

“Feira de Santana é 
o segundo maior colégio 
eleitoral do nosso estado 
e enquanto 43 municípios 
já concluíram o procedi-

Cadastramento biométrico em 
Feira deverá ser descentralizado

mento, não conseguimos 
atingir a marca de 30%. 
Dialogando com o pre-
sidente José Rotondamo 
defendi a descentraliza-
ção do serviço”, afirmou 
o deputado.

De acordo com Ange-
lo, o presidente afirmou já 
ter conhecimento da de-
manda e se comprometeu 
a abrir novo debate com 
a Prefeitura Municipal 
nesse sentido. Durante a 
solenidade o governador 
Rui Costa disponibilizou 
a estrutura da Secretaria 
de Administração do Es-
tado para contribuir com 
o aumento nos atendi-
mentos.

“Hoje, a população 
de Feira de Santana vem 
sofrendo com filas e difi-
culdade no agendamento 
por conta da alta deman-
da. Precisamos de mais 
postos de atendimento e 
estou certo de que o TRE 
se empenhará nisso, com 
a parceria do Governo do 
Estado”, observou Angelo 
Almeida.

O atendimento para o 
recadastramento biomé-
trico acontece no Fórum 
Eleitoral e SAC (Rua 
Desembargador Filinto 
Bastos, 450). Em Humil-
des, funciona um posto 
itinerante até o dia 6 de 
setembro.   

José Rotondamo, presidente do TRE-BA, 
dialoga com deputado Angelo Almeida
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Deve começar no dia 
31 a montagem de estandes 
no Parque João Martins da 
Silva, onde, de 3 a 10  de 
setembro, será realizada a  
42º  Exposição Agropecu-
ária  de Feira de Santana 
(EXPOFEIRA), conside-
rado um dos mais impor-
tantes eventos do gênero 
do Nordeste brasileiro. A 
Secretaria de Agricultura, 
Recursos Hídricos e De-
senvolvimento Rural, já 
está adotando as medidas 

Com uma categoria 
estimada em mais de 30 
mil integrantes - a mais vo-
lumosa do município -,  o  
Sindicato  dos Trabalhado-
res no Comercio de Feira 
de Santana (SECOFS) co-
memora 42 anos de funda-
ção centrado na campanha 
de sindicalização e  reabi-
litação dos inadimplentes, 
ao lado da preocupação 
com a anunciada reforma 
trabalhista que está sendo 
implementada pelo gover-
no federal. O presidente do 
SECOFS, Antonio Soares 
Cedraz (foto)admite que o 
momento é preocupante, 
exatamente devido a  pauta 
de reformas do governo 
Temer, mas ressalta as 
ações do sindicato em fa-
vor da categoria.

Fundado em 1955 e 
tendo como um dos mais 
importantes dirigentes o 
sindicalista Delcio Men-
des Barbosa, que deu uma 
ampla estrutura ao órgão 
classista, como ressalta 
Antônio Cedraz, alem de 
sede  central, na rua Dimas 
Simões e da sede social, no 
Sim, o sindicato oferece 
ampla assistência aos seus 
associados.  “Temos mais 
de 10 mil associados, mas 
os que contribuem são 

Com presença confir-
mada entre as principais 
atrações musicais da 42º 
Exposição Agropecuária de 
Feira de Santana (EXPO-
FEIRA), que será realizada 
de 3 a  10 de setembro, no 
Parque João Martins da 
Silva, o cantor Leo Ribeiro, 
lança ainda este mês o seu 
sexto CD e primeiro DVD, 
gravados em São Paulo com 
o companheiro de dupla 
Pyrany. Um trabalho que 
ele considera um marco em 
sua carreira, iniciada em 
1996 em São Paulo e conso-
lidada por vários sucessos.

Léo Ribeiro não é  ape-
nas um cantor e compositor 
de mão cheia, ele está sem-
pre apoiando e incentivando 
o surgimento de novos valo-
res como fez recentemente 
com   Mayrone Brandão e 
Ítalo Franco. Mas a prin-

“ S i m p l e s m e n t e 
...Willian Lima”! Com esse 
titulo o primeiro  cd do 
jovem e promissor cantor 
feirense, de apenas 11 anos, 
será lançado hoje, a partir 
das 20 horas, no Quintal dos 
Bambas, espaço de show 
que fica na avenida João 
Durval, próximo à Feira da 
Madeira. Com menos de 
um ano no meio artístico, 
Willian, considerado uma 
revelação, é uma descober-
ta do experiente Adailton 
Santana- Dai, que aposta na 
carreira do garoto,  apoiado 
pelos pais Regivaldo Mota e  
dona Elisangela Lima.

O cd tem 12 faixas,  
Boca de Vermelho e Eu 
te amo, são de autoria de 
Willian, que  alem de cantar 

Expofeira a grande atração de setembro
necessárias que antecedem 
à expor e o secretario Joe-
dilson  Machado de Freitas 
está otimista ,mesmo levan-
do em conta as dificuldades 
enfrentadas pela economia 
do país e admite que cerca 
de R$6 milhões deverão ser 
movimentados no parque, a 
exemplo do que ocorreu no 
ano passado.

Por conta da seca que 
perdurou por vários meses 
gerando perdas para a bovi-
nocultura baiana, ele ainda 

não dispõe de números e 
definição das raças que 
deverão estar presentes ao 
parque, mas a expectativa 
é que os criadores de ra-
ças que tradicionalmente 
participam inscrevam seus 
animais.  Joedilson acredita 
também que poderá haver 
alguma novidade, com a 
apresentação de novas raças 
e cita que as mini-vacas 
deverão ter uma forte re-
presentação no Parque João 
Martins da Silva.

Léo Ribeiro lança CD na Expofeira

WILLIAN LIMA LANÇA PRIMEIRO CD HOJE

sertanejo. No ano passado 
ele escreveu e gravou com 
Pyrany, “Sonhei com Zé 
Rico” em homenagem ao 
saudoso cantor que  faleceu 
em 15 de julho de 2015 . Leo 
já havia gravado “Exemplo 
de Vida”, também sua, uma 
resposta à música de Zé 
Rico “Estrada da Vida”, 
com grande sucesso.  Nos 
lançamentos previstos para 
os próximos dias estão um 
DVD com 16 musicas e um 
CD com 18 faixas.

 Algumas delas já como 
“Se os corações se dividis-
sem”, “O teu perfume” e 
“Senhora Aparecida”, todas 
de autoria de Leo, vem com 
marca do sucesso. Senhora 
Aparecida que homena-
geia a Padroeira do Brasil, 
composição de rara beleza 
tem tudo para estourar nas 
emissoras de radio do país. 

cipal atividade  de Leo é 
a industrial, militando no 
segmento de fragrâncias,  
com a  Fytonordeste, em-
presa localizada no Centro 
Industrial do Subaé (CIS) e 

uma das mais importantes 
do ramo nesta parte do país.

Na musica Leo Ribei-
ro destaca-se interpretan-
do composições suas e de 
outros autores no gênero 

mostra facilidade para com-
por. Mas há outras faixas 
também interessantes como  
Happy que ganhou o mundo 
com Michel Jackson, Sei de 
Cor,  Cincoenta Reais,  Fil-
mes e Histórias, que fazem 

eco em emissoras de radio.   
“Willian faz um arrocha 
romântico, que agrada a 
turma jovem e aos adul-
tos também. Um trabalho 
muito interessante” atesta 
Adailton.

Mas a noite não será só 
do jovem  artista que 
vai contar com uma série 
de convidados que darão 
mais brilho ao lançamento. 
No Quintal dos Bambas  
estarão: Jean Santana, Ro-
berto Coelho, Alex Gomes, 
Ítalo França, Thay, Mazi-
nho Venturiny, William de 
Castro, Tom Black dentre 
outros valores conhecidos. 
Feliz com o lançamento  
do Cd, Willian agradece 
aos pais - Regivaldo e Eli-
sângela -, ao produtor Dai 
e aos  artistas convidados 
que estarão se apresentan-
do, lembrando que com ele 
estará a banda formada por 
Jajau (sax),  Marcel Torres 
( violão e beckvocal),Dica 
( beckvocal. 

Precedendo ao telefone 
móvel, email, wattshap, e 
outros meios de comunica-
ção atual, a carta já foi extre-
mamente usada: romântica, 
sigilosa, gerando em muitos 
casos enorme expectativa. 
“Quando o carteiro chegou 
e o seu nome gritou com a 
carta na mão...” trecho da 
musica “Mensagem” e “A 
Carta” de Waldik Soriano, 
sintetizam a importância 
da correspondência escrita, 

TROCA DE CARTAS

SECOFS comemora
 42 anos de fundação

pouco mais de dois mil” 
diz Cedraz justificando 
a campanha, até porque: 
“Estamos enfrentando difi-
culdades com demissões no 
comércio e queda na arre-
cadação, mas lutamos para 
não demitir funcionários, 
tampouco profissionais  que 
prestam serviços importan-
tes como  médicos” explica.

O sindicato oferece aos 
associados: assistência jurí-
dica, atendimento médico, 
com ginecologista, pedia-
tra, clinico, atendimento 
odontológico e oftalmo-
lógico,  alem de manter 
convenio com faculdade. 
Na parte sócio-esportiva, 
o Clube dos Comerciários, 
rua Taquatinga, bairro Sim, 
o associado é contemplado 
com piscina, campo de fu-
tebol gramado, quiosque, 
sede com área para festa. 
Na parte esportiva há o 
campeonato de futebol, 
com equipes representa-
tivas de lojas comerciais. 
Anualmente é realizado 
o Forró do Comerciário e 
outros eventos para con-
gregar a categoria. “Temos 
a grande missão de ampliar 
o sindicato e a cada dia ofe-
recer mais benefícios aos 
nossos associados” conclui 
Antônio Cedraz.

hoje pouco usada.  O santama-
rense Valdir do Carmo, autor 
de obras como “O Menino 
sem nome”, lança mais um 
trabalho literário: “Troca de 
Cartas”, no qual filho e mãe 
dialogam, relatando sonhos e 
esperanças, que são dele, mas 
são dela também e de muitas 
outras pessoas!

Uma obra interessante 
que traz de certo, modo um 
pouco da história do autor, 
garoto da Fazenda  Subaé, 

zona rural da histórica Santo 
Amaro da Purificação, para 
onde foi com a família aos 
nove anos. A ficcionalidade do 
romance tem muito a ver com 
a realidade de muitos jovens   
que “se jogaram no mundo”, 
como se costuma dizer, na es-
perança de viver dias melhores 
no “mundo dos homens” como 
ele cita. São  15 correspondên-
cias de  Carlos (filho) e 14 de  
Celina (mãe) e uma carta final 
de Isabel para o irmão Carlos.                              

“Mamãe, quando o papai 
e os meninos voltarem, fale 

para eles que eu deixei um 
abraço bem forte e, se eles 
perguntarem para onde fui, 
fale que fui para o mundo 
dos homens, onde tudo há de 
fartura...” assim começa essa 
interessante troca de corres-
pondência cuja resposta é 
previsível: “Filho, se ...Mas 
a gente sabe  que ir para o 
mundo dos  homens  não é um 
sonho só seu  ,mas de todos 
os jovens daqui, do mundo de 
cima .Se fosse da mim vontade 
e de seu pai você nunca sairia 
daqui ,mas, por outro lado  

você tem razão, aqui  não é 
lugar para quem quer uma vida 
melhor”.

Assim começa a conver-
sação entre os dois e essa troca 
de correspondência se estende 
nas quase 200 paginas do ro-
mance prefaciado por J. Albu-
querque. Troca de Cartas, foi 
revisada por Eduardo Borges, 
tem capa de Bruno de Oliveira 
Costa, publicação da  Empresa 
Gráfica da Bahia. Humano, 
agradável, interessante, “Tro-
ca de Cartas” merece atenção 
do leitor de bom gosto.
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LEMBRANDO O LEGISLATIVO

Godofredo Leite Filho 
(ARENA)- pecuarista

Hugo Navarro da Silva 
(ARENA) – advogado, 

professor  e jornalista, foi 
deputado estadual.

Jorge Cerqueira Mascare-
nhas (ARENA) –

 comerciante.

Newton Tavares Carneiro 
(ARENA)- pecuarista

Theodulo Bastos de 
Carvalho Jr (MDB)

– pecuarista.

Jackson do Amaury
 (MDB)- médico.

Noide Ferreira Cerqueira 
(MDB) - empresário.

Com 31 anos ele é um 
dos mais destacados profis-
sionais da cidade princesa 
com larga clientela na sua 
Barbearia Club, que fica 
na rua  Marechal  Castelo 
Branco, bairro Capuchi-
nhos. André Silva (foto)
começou muito cedo, aos 
11 anos, inspirado no irmão 
Ronaldo Silva e na mãe, a 
cabeleireira Catarina Silva. 
O que poderia ser apenas en-
tusiasmo de criança, ao ver a 
habilidade de dois membros 
da família, cresceu como ele 
que hoje não pensa em outra 
atividade ate porque não po-
deria deixar a sua clientela.

Muitas mutações têm 
ocorrido em todos os seg-
mentos da sociedade, a 
moda, os estilos, o compor-
tamento, tudo enfim vem 
mudando  bastante e com 
grande rapidez e no trato 
dos cabelos não é deferente. 
Mas Andre, além de estar 

Coluna do Rádio

Na Radio Sociedade AM, já a 
caminho de se transformar em FM, 
uma novidade é a designação  do seu 
novo coordenador, Beto Moreno, que 
alem de locutor era coordenador da 
Princesa FM. Ainda mas emissoras da 
comunidade capuchinha a outra novi-
dade, no segmento administrativo, é  
a presença da excelente comunicado-
ra Ana Paula, como coordenadora da 
Princesa FM. Como ambos têm larga 
experiência na área da coordenação, 
que se inclina, prioritariamente, para 
a programação musical e escalas e 
trabalho, não há percalços pela frente. 
Muito sucesso Beto e Ana!

Com musica de qualidade, priorita-
riamente sucessos de décadas atrás que 
continuam sendo preferência do publico de 
bom gosto, ao lado da conversa agradável 
e  sem oba-oba o consagrado Itajay Pedra 
Branca, marca o Encontro da Tarde a partir 
das 14 horas na Radio Povo. Um programa 
que se encaixa bem no horário, com uma 
proposta de entreter com qualidade, até 
porque também inclui drops noticiosos com 
comunicadores de qualidade. Ótima proposta 
da emissora de Roberto Pazzi. 

Na Sociedade Aldo Matos, continua a missão de 
deixar o publico bem informado no segmento policial, 
a cada dia mais movimentado devido ao crescimento 
dos índices de violência o que ocorre em todo o país. 
Nas Ruas e na Policia é o termômetro que mensura 
com exatidão, portanto, sem exageros, o que ocorre 
em Feira de Santana e região no setor policial. Como 
sempre Aldo mostra eficiência no trabalho que rea-
liza. Nas Ruas e na Policia, criado e apresentado por 
Aldo Matos de segunda-feira a sexta-feira das 10 às 
11 horas na Radio Sociedade completa nove anos no 
ar com muito êxito! 

Bom ouvir Marcos Valentim apresentando 
o Subaé em Revista, boa musica, informações, 
variedades, e no comando desse excelente 
programa um comunicador super agradável. O 
titulo do programa é que talvez soasse melhor 
como “Revista Subaé”. Com está dá a impressão 
que a emissora está sendo revistada (passando 
por uma revista ou revisão), mas o programa já 
está consagrado: tudo bem!

De janeiro de 1967 a janeiro de 1971, a Câmara Municipal de Feira de Santana, de-
senvolveu suas atividades contando com 15 vereadores. Era o tempo do bi-partidarismo, 
ARENA representando a direita e o MDB, que depois seria  o PMDB a esquerda.

Dival Figueiredo Machado (ARENA) - pecuarista.
Godofredo Leite Filho (ARENA) - pecuarista 
 Hugo Navarro Silva  (ARENA) - advogado 
 Itaracy Azevedo Pedra Branca (MDB)- radialista 
Jose Ferreira Pinto (ARENA) - comerciante.
Jorge Cerqueira  Mascarenhas (ARENA) - comerciante. 
João Serafim de Lima (ARENA)- comerciante.
João Domingos Gonçalves (ARENA) - comerciante.
José Falcão da Silva ( MDB)- advogado.
Jackson do Amaury (MDB) - medico.
Luciano Ribeiro Santos (MDB) - professor.
Manoel da Costa Falcão (ARENA)- comerciante.
Newton Tavares Carneiro (ARENA) - pecuarista.
Noide Ferreira Cerqueira (MDB) - empresário.
Theódulo Bastos de Carvalho Junior (MDB)- pecuarista.

Dival Figueiredo Machado 
(ARENA) - pecuarista. Itaracy Azevedo Pedra 

Branca (MDB)- radialista 

Jose Ferreira Pinto 
(ARENA) - comerciante.

João Serafim de Lima
 (ARENA)- comerciante. José Falcão da Silva 

( MDB)- advogado.
Manoel da Costa Falcão 
(ARENA)- comerciante.

Luciano Ribeiro Santos 
(MDB) - professor.

Um jeito de família

bem inteirado dos cortes 
modernos, onde a maquina 
é muito usada, atende àque-
le que preferem  o estilo tra-
dicional, à base da tesoura e 
do pente. “Um profissional 
precisa estar preparado para 
atender bem, independente 

da faixa etária ou preferência 
do cliente. É indispensável 
atualização dentro da sua área 
de trabalho, mas o que é tra-
dicional ou convencional o 
profissional  também precisa 
saber,  é  essa tem sido uma 
preocupação minha” garan-
te André Silva.
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silvalicia18@gmail.com

Social

André Navarro
andrenavarroadv@gmail.com

21 Anos do MAC
O Museu de Arte Contemporânea completou 21 anos 

de fundação no dia 3 deste mês e para comemorar a data foi 
inaugurado, no dia 3, o Espaço Cultural Marcus Moraes, 
fazendo uma justa homenagem a um dos grandes artistas 
feirenses que nos deixou precocemente.

O evento contou com exposição de obras de arte de 
Marcus Moraes e foi bastante prestigiado por familiares 
do homenageado, amigos e autoridades. Foi servido um 
coquetel aos presentes ao som do show musical de Dan 
Silveira e banda. 

Ser ou não ser, eis a questão
Há algo a se pensar sobre ser brasileiro. 
Não questionamos quem somos quando acor-

damos, quando comemos ou na hora de dormir. 
Simplesmente vivemos e vamos seguindo dia pós 
dia em nosso lar, o Brasil varonil. Será que nos 
sentimos confortáveis e altivos em nosso país? 
O que há com essa pulga atrás da orelha sobre o 
sentimento de ser brasileiro?

Se tentarmos buscar as respostas, podemos 
ir às origens da própria formação cultural latino-
-americana, colonial, com meios e sistemas de 
produção primitivos se comparados aos centros 
comerciais europeus do séc. XV e sua burguesia 
em ascensão.

O choque cultural entre Europa e América 
provocou uma diluição recíproca entre os cos-
tumes do Novo e Velho mundo, formando os 
primórdios do nosso processo de globalização.

Apesar das riquezas e belezas naturais da nos-
sa terra, do desenvolvimento econômico, da fama 
de ser um povo feliz, dentre outras qualidades, o 
Brasil insiste por séculos em se manter provin-
ciano. Tal afirmação não significa um manifesto 
antinacionalista, mas pelo contrário, pois tenta-se 
aqui analisar o que está por trás da brasilidade que 
convivemos em casa, que esbarramos nas ruas e 
que temos notícias nos jornais.

Província no sentido figurativo, pois oficial-
mente o país é independente desde 1822, quando 
tornou-se império.

A figura provinciana toma diversas formas. 
Seja pela corrupção generalizada no sistema 
político, seja pela relação promíscua entre poder 
público e o particular, ou pela quebra indistinta da 
civilidade que mancha de sangue nossos jornais a 
cada dia, mas que por autopreservação da nossa 
sanidade, fingimos ser um problema distante. 
Apesar de todo os percalços, as pesquisas do IPEA 
nos aponta como povo mais otimista do mundo!

Mas de onde vem tanto otimismo?
Sem querer ostentar possuir as respostas para 

tantas perguntas (pois não as tenho), que se plante 
a semente da crítica.

Diante da crise política e econômica que 
tomou de assalto nossa suada autoestima, fica 
o espaço aberto para o autoconhecimento que o 
brasileiro precisa. O olhar para si mesmo. Buscar 
saber quem é, qual seu papel e porque o faz.

Essa terra de Vera Cruz, jovem democracia, 
mosaico do mundo, custa a se encontrar, mas com 
fé, não vai tardar.

Aniversariantes: Hoje – Jucimar Pedreira e Pierre Calazans, 
dia 26 – Simone Pitombo, Camila Carvalho Teixeira, Cristiane Mota, 
Salete Souza e Itaracy Azevedo Pedra Branca Júnior, dia 27 – Dom 
Itamar Vian, Mariinha Belo Pina, Walter Amorim Neto, Maurício 
Paim e Azevedo Júnior, dia 28 – Mary Pedra, Alexandre Brandão 
Lima, Armando Sampaio e Ana Virgínia Almeida Luna, dia 29 – José 
Carlos Pedreira (Zé Coió), João Batista de Cerqueira, Iracema 
Brasileiro e Valdna Ribeiro, dia 30 –  Jorge Magalhães  e,  dia 
31 – Maria Emília Tavares Carneiro e Alpiniano Reis Oliveira Neto.

EARTE Premiada

Lançamento O Boticário
Quem nunca acordou brigando com o cabelo e pensan-

do que os fios têm vontade própria? Um dia ele está lindo e 
sedoso... E justo naquele “Dia D”, amanhece “indomável”. 

Para acabar com esse dilema, O Boticário 
lançou uma linha expert em cabelos para 
mostrar que você e o seus fios podem fazer as 
pazes e viver diariamente um #matchhairday. 

Chega de acordar brigando com o espe-
lho. Para os dias mais úmidos, a Patrulha do 
Frizz blinda os fios do “arrepiado” por até 
dois dias. Já se o problema 
são cabelos fracos e quebra-
diços, o Tônico do Cresci-
mento apresenta resultados 
comprovados de crescimento 
em 30 dias com cabelos mais 
fortes e saudáveis. E se o 
drama for aquele aspecto de 
fios sem vida, a Fonte da Hi-

dratação hidrata profundamente o cabelo 
já na 1ª aplicação. 

Todos os produtos de Match trazem 
a expertise de tecnologia e inovação do 
Boticário, o que garante uma entrega de benefícios reais de 
alta performance, e o endosso do de um dos cabeleireiros 
mais renomados e experientes do Brasil – Ricardo dos 
Anjos, consultor expert Match. 

Queridinho de celebridades e blogueiras, Ricky já 
ouviu muito sobre os desejos das brasileiras ao longo dos 
seus 30 anos de carreira. 

Literatura baiana perde Ubaldo Porto
Faleceu no dia 15 deste mês, no Hospital Português em Salvador, vitima de um infarto, o escritor e jornalista 

Ubaldo Marques Porto Filho, autor de 27 livros sobre temas variados, a maioria deles em referencia ao bairro 
do Rio Vermelho, na capital baiana, onde estava radicado há muitos anos. Soteropolitano, Ubaldo morou algum 
tempo na cidade de Cachoeira e voltando a Salvador, instalou-se no bairro Rio Vermelho que passou a ser a sua 
paixão inspiradora e por ele cantada em verso e prosa.

 Historiador, dedicava-se à pesquisas sobre o bairro e a Bahia, alem de ter  muita atenção na preservação 
da arvore genealógica da família, produzir obras centradas na cultura da Boa Terra e no turismo, que era o seu 
forte, ate mesmo pela formação universitária.  Uma das obras mais interessantes dele é “Estrada Real da Bahia”. 
Nela inspirada o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, pretende implementar um projeto turístico 
na área da Estrada Real, que fica na região da Chapada Diamantina.

 Bacharel em Administração pela Universidade  Federal da Bahia,  defendendo a tese Turismo, Indus-
tria  de Desenvolvimento que lhe garantiu o primeiro lugar no 1º Concurso  Nacional de Turismo, em 1970. 
“Turismo, Realidade Nacional”, seu primeiro livro, foi lançado em 1976 o segundo, “Rio Vermelho”, em 1991. 
Outras obras interessantes de Ubaldo: “Deraldo Motta o realizador de sonhos” e “Turismo, Realidade Baiana e 
Nacional”. Ubaldo Marques Porto Filho, era membro da Academia  de Imortais do Rio Vermelho. 

Os irmãos Mary, Venício, Marcia e Mauro de Oliveira Ma-
raes, na inauguração do Espaço Marcus Moraes no Museu 

de Arte Contemporânea – MAC.

Bailarinas da Earte participaram de dois grandes 
eventos de dança em Salvador nos dias 5 e 6 no Te-
atro Sesc Casa do Comércio: O VII Encontro Norte/
Nordeste da Royal Academy de Londres e Ballacekids 
e trouxeram mais um prêmio para nossa cidade em 
menos de 1 mês. 

No Ballacekids a coreografia Wendys teve a parti-
cipação de um grupo de 10 bailarinas entre 9 e 11 anos 
de idade e foi premiada com o troféu Top 10, sendo 
destaque do evento, dentre quase 100 coreografias 
apresentadas no dia 6. A coreografia foi avaliada por 
jurados, profissionais da dança de reconhecimento na-
cional e internacional, dentre eles o coreógrafo da Rede 
Globo, Caio Nunes e a professora francesa Edith Meric.

 A dedicação, empenho, graciosidade, técnica e 
amor pela dança transmitiram tanto ao público pre-
sente, como aos jurados a qualidade das bailarinas fei-
renses que as fizeram conquistar prestígio num evento 
nacional, dentre outros tantos excelentes trabalhos. 
“Esta premiação é um grande incentivo para continu-
ar seguindo num caminho de aprendizado, busca de 
conhecimento e a certeza de que a disciplina, foco e 
união do grupo fazem a diferença” comenta a diretora 
artística e professora de ballet Manuella Oliveira. Neste 
ano de aniversário de 45 anos, a Earte continua sendo 
presenteada. 

Filha de Manuella a bailarina Catarina de Oliveira 
Amoedo, de 9 anos, que dança desde 1 ano e 9 meses 
de idade e que além de fazer parte do grupo, dançou um 
solo: “A procura de Lupy”, obteve excelentes comen-
tários dos jurados sobre técnica, talento e graciosidade. 

Ao final das apresentações, o momento da entrega 
dos troféus e medalhas foi pura emoção e a sensação de 
missão cumprida. A Earte  orgulha-se em desenvolver 
nas alunas bons hábitos de saúde, artísticos e as ensina 
a nunca desistir dos seus sonhos. 
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 Dois projetos do Go-
verno do Estado vence-
ram o 21º Concurso Ino-
vação da Escola Nacional 
de Administração Pública 
(Enap), considerado o 
prêmio mais relevante do 
país na categoria de ino-
vação no setor público. A 
Secretaria da Administra-
ção (Saeb) foi vencedora 
com o software ‘Banco de 
Preços’ e a Procuradoria 
Geral do Estado da Bahia 
(PGE) com o projeto ‘Re-
solução de Demandas Re-
pectitivas - Paz Judicial’. 

Foram dez finalistas 
na categoria “estados”, 
que premiou cinco pro-
jetos. Entre estes estão as 
duas iniciativas baianas. 
A cerimônia de premia-
ção ocorrerá durante a 
III Semana de Inovação, 
no dia 17 de outubro, na 

Constituindo-se em um 
grande momento da cultura 
regional, a Feira do Livro, 
que ocorre anualmente nesta 
cidade e será realizada pela 
décima vez, entre os dias 26 
de setembro e 1º de outubro, 
na praça João Barbosa de 
Carvalho, já atrai as atenções 
do publico, em especial de 
leitores, escritores, profes-
sores, diretores de escolas, 
estudantes e artistas  que, 
todos os anos, se reúnem na  
praça do Fórum para a troca 
de idéias,aquisição de livros 
e objetos ,alem de vivenciar 
musica, teatro, poesia e ou-
tras manifestações culturais.

Eliana Carlota Mota 
que é a coordenadora da 
10º  Feira do Livro,destaca 
a importância do evento que 
surgiu há 10, sendo realizada 
pela primeira  vez em 2008 
na praça Padre Ovídio, e no 
curto período de uma década, 
que ainda está a comple-
tar, ganhou enorme impor-
tância   para o segmento, 
transformando-se no maior 
acontecimento do gênero 

Projetos do governo baiano ganham concurso
Enap, em Brasília.O pro-
grama implantado pela 
Saeb reúne os preços das 
notas fiscais eletrônicas 
de todo país, emitidas 
por empresas privadas, 
órgãos públicos e pessoas 
físicas para estabelecer 
o preço referencial das 
licitações.

O software ajuda a 
reduzir os valores das 
compras públicas em cer-
ca de 10%, por se basear 
em preços reais, pratica-
dos pelo mercado, oriun-
dos  do banco de dados de 
notas ficais de todo país. 
“A questão dos preços 
como parâmetro para as 
contratações do Estado 
é um aspecto que a Saeb 
sempre está atenta. Fico 
feliz com esse reconhe-
cimento nacional sobre os 
avanços que temos con-

seguido neste campo”, 
destaca o secretário da 
Administração, Edelvino 
Góes. 

Já o projeto ‘Paz Ju-
dicial’ busca, seguindo 
uma metodologia de ges-
tão de projetos, criar e 
implantar uma estrutura 
organizada apta a pro-
mover e acompanhar os 
mecanismos processuais 
de resolução de demandas 
repetitivas previstos no 
Novo Código de Processo 
Civil. O procurador-geral 
do Estado, Paulo Moreno 
Carvalho diz que , “a pre-
miação simboliza a valo-
rização de um trabalho 
sério e comprometido da 
PGE, num momento que 
exige formas criativas  de 
lidar com os problemas e 
as soluções. É, ao mesmo 
tempo, o resultado de um 

esforço conjunto e inte-
grado de toda uma equipe, 
que busca sempre viabili-
zar entregas melhores para 
a sociedade”.

 O concurso é reali-
zado anualmente, desde 
1996, pela Enap, em par-
ceria com o Ministério do 
Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão (MP). 
A premiação valoriza as 
equipes de servidores pú-
blicos que se dedicam a re-
pensar atividades cotidia-
nas por meio de pequenas 
ou grandes inovações que 
gerem melhoria na gestão 
das organizações e políti-
cas públicas, contribuam 
para o aumento da qualida-
de dos serviços prestados 
à população e tornem mais 
eficientes as respostas do 
Estado diante das deman-
das da sociedade.

Feira do Livro na praça João Barbosa
na região. Tanto assim que 
a coordenadora  estima em 
25 o número de editoras que 
estarão presentes colocando 
à disposição do publico lan-
çamentos e obras literárias de 
vários estilos. O lançamento 
da 10 º Feira do Livro foi 
ontem no SESC.

A realização da Feira, 
que surgiu da união de esfor-
ços da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), 
Governo do Estado, Prefei-
tura de Feira de Santana,  
Fundação Egberto Costa, 
Arquidiocese de Feira e o 
Serviço Especial do Comer-
cio (SESC), “é uma ação 
concreta  de formação leitora  
que nasceu do desejo de edu-
cadores em despertar os diri-
gentes de instâncias públicas, 
privadas e filantrópicas para  
a importância de implementar 
políticas públicas do livro 
e da leitura na sociedade, e 
assim possibilitar o acesso de 
pessoas excluídas do univer-
so  da leitura e de atividades 
culturais” reforço a coordena-
dora do evento Eliana Mota.

Fitoterápicos também serão distribuídos 
Alguns medicamentos fito-

terápicos, aqueles que são feitos 
exclusivamente de matéria-prima 
vegetal - e já são reconhecidos 
pelo Ministério da Saúde como 
alternativa para o tratamento de 
algumas doenças - vão passar a 
ser dispensados à população nas 
unidades de saúde. A informação 
é do chefe da Divisão Farma-
cêutica da Secretaria de Saúde 
de Feira de Santana, Juracy 

Leite observando que conforme 
especialistas “Os fitoterápicos 
causam menos efeitos colaterais 
e tem uma ação mais completa”.

O professor-doutor em gas-
troenterologia e pesquisador 
Severino Santos, da Universi-
dade de Pernambuco, indica o 
uso da aroeira para o tratamento 
das lesões da mucosa gástrica, 
devido seu poder cicatrizante, 
antiinflamatório e antioxidante. 

“É uma alternativa natural para 
combater doenças no estômago, 
inflamações na boca, combater a 
azia e a gastrite”.

Diz o pesquisador que a 
aroeira é a décima planta me-
dicinal mais usada na medicina 
popular. “Antes seu uso era 
empírico. Mas, hoje já exis-
tem avaliações criteriosas e 
reconhecimento da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) que a aroeira é uma 
opção terapêutica para substituir 
medicações que causam efeitos 
colaterais”.

Juracy Leite ressalta que  
além da aroeira, “a valeriana 
também já é usada como uma 
alternativa terapêutica para con-
trolar a ansiedade, tanto leve 
quanto moderada, e como seda-
tivo para pacientes que sofrem 
de insônia”.

Denivaldo Souza  (Res-
taurante Cravo e Canela) 
e  Crisleide Lima(Pizzaria 
Gauchão) foram os ven-
cedores da 1 º Corrida dos 
Garçons de Feira de Santa-
na, realizada no  dia 7 deste 
mês na rua São Domingos 
, bairro Capuchinhos, para 
marcar  a passagem do Dia 
do Garçom que transcorre 
no dia 11 de agosto. Entre 
garçons e garçonetes de 
vários estabelecimentos 
da cidade, 50 profissionais 
da área participaram da 
prova, numero considerado  
expressivo pelo dirigente 
do Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes,Bares e simi-
lares de Feira de Santana, 
Getulio Andrade.

“O evento foi realizado 
pela primeira vez na cidade 
princesa e muitos ficaram 
em dúvida, exatamente   por 
isso,mas foi um número 
muito bom e acredito que no 
próximo ano teremos uma 
presença ainda maior de 
garçons e garçonetes”disse 
Getulio Andrade, observan-
do a importância da promo-
ção no aspecto de congregar 
a categoria e colocá-la na 
merecida evidencia que 
deve ter na sociedade. “São 
profissionais que prestam  
inestimável serviço à socie-
dade e merecem ser reco-
nhecidos”, garante Andrade. 

Corrida dos Garçons de Feira

A interessante prova 
colocou os concorrentes em 
disputa de correr conduzin-
do uma bandeja completa 
com duas garrafas de água, 
quatro de refrigerantes e 
três copos de água. A meta 
era concluir a prova com o 
maior  numero  possível de 
objetos na bandeja, o que 
exigiu dos garçons-atletas 
muito equilíbrio e concen-
tração. “ Bem mais difícil 
do que atender ao publico 
ma pizzaria ,mas foi inte-
ressante, até porque eu vim 
mesmo para me divertir, 
participar e fui a vencedora” 
disse  Crisleide Lima que 
tem pouco mais de dois anos 
na profissão. Bem mais ex-

periente,  com mais de seis 
anos na profissão de garçom, 
Domingos Souza também 
manifestou sua alegria.”Foi 
muito bom, é um momento 
de integração, e ganhar tam-
bém é importante, até por-
que foi a primeira corrida”.

A classificação final da 
Corrida apresentou como 
os  melhores classificados 
– garçons : 1º-  Denivaldo 
de Souza Conceição (Res-
taurante Cravo e Panela), 
2º Renato Souza Correia 
(Boate The Hause) , 3º 
-Jean Santos Oliveira( Bar 
Água de Beber). Entre as 
garçonetes 1º -  Crisleide 
Morais de Oliveira (Pi-
zzaria Gauchão, av. Maria 

Quitéria), 2º - Alexsandra 
Lima Gonçalves ( Pizzaria  
Gauchão) e 3º lugar Cleide 
Morais de Oliveira( Cantina 
na Dinha). O secretário de 
Meio Ambiente, Sergio Car-
neiro representou o prefeito 
Ronaldo de Carvalho na 
Corrida, que foi promovida 
pelo Sindicato dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Si-
milares, em conjunto com o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade 
de Feira de Santana, apoia-
dos pela prefeitura local, 
em especial as secretarias 
de Saúde, e Transporte e 
Transito, através da Supe-
rintendência Municipal de 
Transito (SMT). Membros da comissão Eliana Mota  

coodernadora Arlane Mendes, e Desia Leite

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
 SIMPLIFICADA

Brascom do Nordeste Indústria e Comercio Ltda., inscrita no 
CNPJ 34.347.112-0001/35, torna público que está requeren-
do a SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, a Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para fabricação de Produtos de Limpeza e polimento, comér-
cio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, co-
mércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio 
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria 
e higiene pessoal,  localizada na Avenida Desenbanco, S/N, 
Lote 13 A,  Quadra D, CIS, Tomba, CEP 44010-635, Feira 
de Santana-Bahia.

A DIREÇÃO

POLITICA AMBIENTAL
 A Brascom do Nordeste Indústria e Comércio Ltda., 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ 34.347.112/0001-35, 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, adminis-
trando os impactos ambientais de forma a torná-los compa-
tíveis com a preservação das condições necessárias a vida;

 Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 
requisitos 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 as partes interessadas informa-
ções sobre seu desempenho em meio ambiente;

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

 Promover a conscientização e envolvimento de seus 
colaboradores, -para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.
 
A DIREÇÃO
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