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Folha do Norte
Feirinha do Sobradinho ganha galpão

“Princesa do Sertão”.Este mais do 
que justo titulo dado a Feira de Santana, 
segunda maior cidade da Bahia com cercas 
de 700 mil habitantes e um progresso in-
conteste é atribuído ao jurista Rui Barbosa, 
todavia o historiador, pesquisador feirense 
e também ator  e diretor teatral, José Fer-
nando, com base em documento oficial 
contesta. Três  anos antes de Rui Barbosa, 
a professora feirense Marilia Carneiro de 
Souza, durante discurso chamou Feira de 
Santana  de “Princesa do Sertão”. CIDADE. 
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Uma das mais antigas da cidade e ul-
timamente em franco crescimento a feira-
-livre do bairro Sobradinho, que ocorre 
todos os domingos, terá em seis meses  
um moderno galpão de carnes com  um 
investimento de R$250 mil do governo 
municipal.   As obras foram autorizadas 
pelo prefeito Ronaldo de Carvalho no 
dia 24, durante visita ao entreposto co-
mercial. Mediante o projeto anunciado 
serão construídos 40 boxes em galpão 
coberto onde ficarão os comerciantes  de 
carnes bovina, carneiro, suínos, frangos 
e vísceras.

O galpão terá estrutura de concreto 
pré-moldado com cobertura metálica. As 
árvores existentes na área serão preser-
vadas. A iniciativa, conforme o prefeito 
Ronaldo de Carvalho, “atende às exi-
gências da Portaria 304 do Ministério da 
Agricultura visando garantir qualidade 
na comercialização de carnes”. Assim as 
tradicionais e obsoletas barracas de ma-
deira  darão lugar a boxes em alvenaria 
com revestimentos cerâmico e espaço 
para instalação de câmeras frias.

Marcada pela presença de grande público e com rica programação - 
lançamentos de obras literárias com a presença de autores, exposições, 
cantorias, debates, teatro, música, rodas de conversa -, dentre outras 
atividades a 10ª Feira do Livro iniciada na segunda-feira prossegue 
ate domingo na praça João Barbosa de Carvalho. Para hoje a ampla 
programação inclui: exibição de filmes, apresentações culturais de es-
colas, contação de histórias,  conversa com o escritor, alem de outros 
itens culturais. 

Vinte  e uma editoras participam do festival literário e  cultural de 
Feira de Santana promovido pela UEFS, SESC, Fundação Egberto Cos-
ta,  Arquidiocese de Feira de Santana Prefeitura Municipal  - Secretaria 
de Educação e Secretaria de Cultura , Esporte e Lazer, e o governo do 
estado através da Secretaria  de Educação. Os organizadores acreditam 
que ate o final do evento, domingo, à tarde, mais de 70 mil pessoas 
participem da Feira do Livro.

 10ª Feira do Livro termina domingo No dia 6 de outubro, 
a partir das 19 horas no 
palco do Mercado de 
Arte Popular será reali-
zado o 1º Sarau Eró-
tico-Literário “Nas-
cimento de Vênus”  
com   poetas, contistas, 
cordelistas, músicos, 
dançarinos, artistas plás-
ticos e ONGs. Na foto 
Rony Carlos Ramos c 
Jackson Menezes or-
ganizadores do evento.  
CIDADE. Pagina 3

PRINCESA DO SERTÃO

Leia até o final
“ O  e n s i n o  e 

aprendizado cami-
nham de mãos dadas 
à cultura da tecno-
logia que termina 
tratando informação 
como fastfood, repe-
tindo exaustivamente 
refrãos (não só mu-
sicais) e premissas 
rasas, que transpor-
tam o debate para 
outro planeta, longe 
deste, que se tornou 
ambiente hóspito 
para uma geração 
sedenta por manique-
ísmo e manipulação 
do saber, mas sem 
se aperceber como 
fonte emanadora de 
um conhecimento 
vasto, mas melancó-
lico, pois não sabe 
ainda o que com ele 
fazer.”(André Navar-
ro) SOCIAL, . Pagina 4
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Dom Itamar Vian

LER É UM PRAZER
A Feira do Livro que acontece, nesta semana, 

em Feira de Santana, está completando 10 anos.  
Pretende  destacar a importância da leitura, po-
pularizar o livro, escritores e artistas, fomentar 
a formação de leitores e oportunizar uma visão 
mais crítica da sociedade. É um evento para todos. 

O LIVRO é um artigo de primeira necessi-
dade. Bill Gates, o criador da Microsoft, afirma: 
“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes 
terão livros. Sem livros e leitura, nossos filhos 
serão incapazes de escrever”. O célebre escritor 
brasileiro Monteiro Lobato (1882-1948), disse 
de forma magistral: “Um país se faz com homens 
e  livros”. Um bom livro muda a vida de muitas 
pessoas.

O INCENTIVO à leitura é missão de pais 
e professores. No começo essa obrigação cabe 
à família. É fundamental iniciar a formação de 
leitores quando os filhos ainda são pequenos, 
lendo para eles, deixando-os brincar com as obras, 
familiarizando-os com as palavras e despertando 
neles a curiosidade pelos livros. Depois é preciso 
que as escolas continuem apoiando esse trabalho 
feito em casa. O Brasil precisa investir muito em 
educação e a leitura é um dos caminhos.

HOJE É MAIS difícil formarmos leitores 
competentes e cientes da importância da leitura, 
porque é mais fácil ficar navegando nas redes 
sociais. Os defensores da informática dizem que 
o verdadeiro analfabeto, hoje é o desconectado. 
Em  parte isto é real. Mas é bom lembrar que a 
verdadeira cultura ainda depende dos livros. Para 
tanto precisamos nos conscientizar de que, temos 
um papel muito importante na formação do hábito 
da leitura. 

O LEITOR assíduo desenvolve o pensamento 
crítico formando idéias próprias  acerca dos fatos. 
Mas, o melhor de tudo é que a leitura  leva a luga-
res incríveis, onde não poderia ir “com as próprias 
pernas”. Ler é um prazer. Ler é indispensável para 
aqueles que querem se expressar bem. Mostra 
as diversas possibilidades da língua, aumenta o 
vocabulário e enriquece o conhecimento. Quem 
lê sabe escrever.

GRANDES, pequenos, de todos os forma-
tos, cores e preços, alguns bem comportados nas 
prateleiras, outros nos cestos de ofertas, milhares 
de livros estão disponíveis na Feira do Livro, 
oferecendo maravilhosos tesouros. Assim como 
vamos às feiras de frutas e hortaliças, busquemos 
na Praça João Barbosa de Carvalho (Praça do Fó-
rum) sacolas e cestos de livros. “Bendito aquele 
que semeia livros, à mão cheia e manda o povo 
pensar” (Castro Alves).

Durante solenidade 
ocorrida no dia 2 de setem-
bro de 2017 e presidida pela 
professora Liacélia Pires 
Leal, tomaram posse como 
novos membros do Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Feira de Santana o profes-
sor e fotógrafo José Angelo 
Leite Pinto e as professoras 
Andreia Machado Cati-
glione de Araújo e Cintia 
Portugal de Almeida. O 

Posse de novos membros do IHGFS

evento bastante prestigiado, 
contou com as presenças do 
ex-prefeito Joselito Falcão 
de Amorim, Secretário Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
Sérgio Carneiro, represen-
tando o prefeito José Ro-
naldo de Carvalho, coman-
dante do 35º Batalhão de 
Infantaria tenente-coronel 
Cláudio Bouças, professor 
Josué Mello e professora 
Tecla Melo representando 

a Academia de Educação de 
Feira de Santana, represen-
tantes de clubes de Rotary, 
professor Raymundo Luiz 
Lopes representando a Aca-
demia de Letras de Feira de 
Santana, além de inúmeros 
membros do instituto e con-
vidados. Durante a solenida-
de também foram entregues 
a Medalha Cultural Dival 
Pitombo a diversas pessoas 
comprometidas e ligadas 

à cultura em nossa cidade. 
O Instituto Geográfico e 
Histórico de Feira de San-
tana foi fundado em 18 de 
março de 2004 e tem como 
finalidade a promoção de es-
tudos, do desenvolvimento e 
difusão dos conhecimentos 
de Geografia, de História 
e Ciências afins, além da 
defesa e conservação do pa-
trimônio histórico e artístico 
feirense.

Na segunda-feira, dia 
18 de setembro,  Feira de 
Santana festejou 184  anos 
de emancipação político-
-administrativa e vale 
lembrar que, dentre outras 
figuras importantes, aqui 
nasceram dois ex-gover-
nadores: Pedro de Alcân-
tara Bacelar e João Durval 
Carneiro, a heroína Maria 
Quitéria de Jesus,  a ma-
ravilhosa  poetisa  Geor-
gina de Melo Erismann, 
o desembargador Filinto 
Bastos, o médium espírita 
Divaldo Franco e dezenas 
de outros personagens que 
viveram e vivem em de-
fesa da nossa população.

Voltando no tempo, 
em 26 de dezembro de 
1919, em campanha pre-
sidencial  chegou a nossa 
cidade, Rui Barbosa. Ele 
fez uma conferencia no 
extinto Cine Teatro San-
tana (na Rua Conselheiro 
Franco /Rua Direita) e 
ressaltou, durante seu pro-
nunciamento, que Feira 
merecia receber o titulo de 
Princesa do Sertão por ser 
a cidade  mais importante 
do interior  baiano. 

FEIRA - “PRINCESA DO SERTÃO”
O AUTOR DO TÍTULO NÃO FOI RUI BARBOSA

Na missão de pesqui-
sador, busquei verificar a 
veracidade dos fatos. No 
dia 12 de março de 1916, 
na inauguração do Gru-
po Escolar (hoje Centro 
Universitário de Cultura 
e Arte -CUCA),  na pre-
sença do governador  J.J. 
Seabra, do governa eleito, 
dr. Antônio Ferrão Moniz 
de Aragão, do Intendente, 
coronel Agostinho Froes 
da Mota e outras figuras 
importantes como Ber-

nardino Bahia e  de uma 
parcela da população, foi 
citado, por duas vezes, no 
discurso romântico-histó-
rico da professora Marília 
Carneiro de Souza,  que 
Feira era “A Princesa do 
Sertão”( Diário Oficial do 
estado da Bahia, edição de 
16 .03.1916).

Portanto é fácil ve-
rificar que mais de três 
anos antes da visita e 
conferencia do intelectual 
Rui Barbosa, ao qual se 

atribui o merecido titulo 
“Princesa do Sertão”, ele  
já havia sido pronuncia-
do por essa esquecida 
educadora. Fica assim 
esclarecido que o titulo 
“Princesa do Sertão” é de 
autoria da professora Ma-
rília Carneiro de Souza, 
Vamos fazer justiça! Ela 
foi a criadora dessa bela  e 
merecida homenagem que 
a cidade tem. Rui Barbosa  
apenas confirmou! (Texto 
José Fernando).

Cidade
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CD DE LEO RIBEIRO E PYRANY FAZ SUCESSO 

O sucesso na vida 
de um artista às vezes 
chega rapidamente, às 
vezes demora bastan-
te e não há como saber 
quando isso acontecerá. 
O paulista, Leo Ribeiro 
da  dupla com o baiano 
Pyrany, há bom tempo 
vem produzindo musicas 
de qualidade obtendo 
êxito no seu trabalho de 
cantor-compositor, prin-
cipalmente com as faixas 
homenageando o saudoso 
Zé Rico - da dupla com 
Milionário,  todavia o seu 

melhor momento  chegou. 
Devoto de Senhora Apa-
recida, como milhões de 
brasileiros, Leo lançou, 
durante a Expofeira, o 
seu sexto CD e o primei-
ro DVD, com belíssimas 
composições e dentre 
elas ”Senhora Aparecida“ 
uma das mais importan-
tes, talvez a mais  valiosa 
por ele  produzida.

Filho de família ca-
tólica e autor de mais 
de 100 letras, incluindo 
sucessos como Exemplo 
de Vida e Sonhei com Zé 

Rico, em homenagem ao  
“gogo de ouro” Zé Rico, o 
artista, paulista de Mariti-
nópolis, consolidou sua fé 
através do conhecimen-
to de milagres e graças, 
recebidos inclusive por 
fãs.  Leo Ribeiro forma 
dupla com Pyrany há 20 
anos com muitos sucessos 
principalmente em São 
Paulo, onde já fez progra-
mas de TV, Paraná, Santa 
Catarina, Goiás, Mato 
Grosso e outros estados, 
onde a verdadeira musica 
sertaneja é predominante.

  Nos novos traba-
lhos Leo Ribeiro que é 
industrial - proprietário 
da Phytonordeste -, apre-
senta 18 belas canções no 
CD e 16 no DVD. Senho-
ra Aparecida, Exemplo 
de Vida, Sonhei com Zé 
Rico, Estou Apaixonado, 
Se os corações se dividis-
sem em Dois, Amanhecer 
no Cabaré, Já faz mais de 
uma Semana e  O Teu Per-
fume, são algumas delas.  
O trabalho de Léo é muito 
bem executado em rádios 
AM e FM o que é atribu-
ído à qualidade das suas 
composições. “Graças a 
Deus faço musica como 
o povo gosta, e assim há 
a retribuição do publico” 
destaca o artista que está 
na Bahia há 20 anos, 15 
deles em Feira de Santana 
onde se sente como um 
filho nato. Na abertura 
dos  seus shows, ao lado 
de Pyrany, e sempre a 
pedido do publico, ele  
homenageia Milionário 
& José Rico cantando 
Estrada da Vida.

Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil
Intercede a Deus por nós
Vossos  filhos varonil
Que teu filho Jesus Cristo
Nos  dê benção e também 
Que teu Pai Todo Poderoso
Nos livre do mal amém.

De joelhos aos vossos pés
Com muita fé e emoção
Pedimos nossa saúde
Paz e amor no coração

Protegei todos os devotos
Na Basílica aqui presente
E que abençoe também
A todos que estão ausentes.

Obrigado Mãe querida 
Oh senhora Aparecida
Adeus de Jesus Cristo
Pela graça recebida.

Agradeço pela cura
Do corpo, alma e coração
Protegei nossas crianças
Na cidade e no sertão.

“Feira - Cidade Prince-
sa”, a história do município 
de Feira de Santana, a partir 
da  sua formação no Século 
XVI, através de uma lin-
guagem  acessível voltada 
para estudantes do ensino 
fundamental - do 1º ao 5º 
ano -, cronologicamente dos 
seis aos 10 anos de idade, é  
a obra que será disponibili-
zada, a partir de meados do 
mês de  outubro para o pu-
blico específico nas escolas 
publicas e particulares que 
funcionam no município, 
com a perspectiva conforme 
seus autores, ou pelo mes-
mo assim eles pensam, de 
adoção pelas escolas.

A obra, com cerca 

O Ginásio de Esportes do 
Município, como integrante 
do Ginásio Municipal Joselito 
Amorim, esta incluído nas 
obras de ampliação e reforma 
do tradicional estabelecimen-
to de ensino. O Ginásio de 
Esportes passará por ampla 
reforma, com obras  orçadas 
em R$ 116 mil e conclusão 
prevista para 60 dias.

Serão recuperados os 
banheiros e vestiários, toda 
a parte elétrica e os alambra-
dos. Serão colocados novo 
piso e janelas, pintura geral 
e implantação de um novo 
passeio.

Após dar a ordem de 
serviço para a realização 
das obras, no dia 25, o pre-
feito Ronaldo de Carvalho, 
visitou as obras do Ginásio 

Feira Cidade Princesa mostra como ela é

de 80 paginas, ricamente 
ilustrada pelo desenhista 
feirense Julio Firmo, foi 
produzida pelos professores 
de Historia, Franceberg Tei-
xeira Reis e Maiara Plácido, 
ele mestre nessa disciplina e 
ela com titulo de doutora. A 
organização ficou com dois 
outros historiadores: Julia-
no Mota Campos e Carlos 
Alberto Alves Lima. O livro 
teve por base os estudos e 
pesquisas realizados pelos 
autores para composição 
temática das suas teses, 
levados para o livro com 
a  adaptação dos textos de  
modo a ser atraente para o 
leitor jovem. 

“É o primeiro livro 

sobre a história de Feira de 
Santana, em uma linguagem 
clara e acessível, portanto 
ao alcance de crianças na 
idade escolar (1º ao 5º ano) 
de uma forma paradidática, 
sem os naturais entraves bu-
rocráticos” observa Juliano 
Mota Campos. 

O compendio revela 
pontos turísticos do mu-
nicípio, pouco ou até não-
-relacionados em outras 
obras, fruto do trabalho de 
pesquisa dos autores e que 
poderá servir de base para 
outros trabalhos. O livro 
que já está em uma gráfi-
ca, em fase de impressão, 
será vendido ao preço de 
R$30,00.

Ginásio de Esporte do Municipal será reformado
Municipal, que devem  ficar 
concluídas  em fevereiro do 
próximo ano. Com cerca de 
1.300 alunos matriculados e 
um grande número de profes-
sores e funcionários, o Muni-
cipal  ganhará um moderno 
anfiteatro que será utilizado 
como espaço de convivên-
cia e atende ao Programa 
Mais Educação, onde serão 
realizadas oficinas de dança 
e música, um refeitório, um 
teatro coberto e uma sala de 
leitura. O padrão da fachada 
também será reformado.

O novo equipamento, er-
guido na área de recreação do 
educandário, será composto 
de um Jardim Sensorial com 
vistas a ajudar as crianças no 
desenvolvimento dos senti-
dos. Em 2003, o Ginásio Mu-

nicipal matriculou os primei-
ros alunos surdos e cegos nas 
turmas de 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental. José Ronaldo, que 
em 2001 promoveu intervenções 
necessárias à estrutura física do 
educandário, ressaltou que a 
reforma terá ainda construção 
de duas baterias de sanitários 
e a reforma de todo o telhado.

Criado em 26 de abril de 
1961 através da Lei Municipal 
de nº 325, no governo do pre-
feito Francisco Pinto que iniciou 
as obras, o estabelecimento  
funcionou no dia 17 de abril de 
1963, inaugurado pelo prefeito  
Joselito Amorim, que sucedeu 
a Pinto, afastado pelo governo 
militar. O Ginásio Municipal 
é uma das mais tradicionais 
instituições de ensino de Feira 
de Santana. Juliano Mota Campos e Carlos Alberto Alves Lima

No dia 6 de outubro, a partir 
das 19 horas no palco do Mercado 
de Arte Popular será realizado o 
1º Sarau Erótico-Literário “Nas-
cimento de Vênus”  com   poetas, 
contistas, cordelistas, músicos, 
dançarinos, artistas plásticos e 
ONGs. Participações já confirma-
das do advogado e escritor Ema-
noel, fundador do site Viva Feira 
e presidente da Academia Feirense 
de Letras e do artista plástico  Job-
son Galvão -  com quase 40 anos de 
carreira, 20 exposições  realizadas 
e presença em bienais, ele partici-
pará da exposição temática de artes 
plásticas com Jackson Menezes, 
que também fará o discurso de 
boas vindas, recitará poesias auto-
rais e convidará a doutora Fabiana 
Machado e sua ONG para discutir 
temas relacionados ao seu projeto 

que ‘tem mudado vidas em nossa 
sociedade”. 

Fabiana Machado é advoga-
da, poetisa, fundadora e presidente  
do Projeto Versos de Mulher 
(ONG) que cuida de mulheres de 
baixa renda vítimas de violência 
masculina, contando com uma 
equipe multidisciplinar - pedago-
gas, psicopedagogas, psicólogas, 
assistentes sociais, educadoras 
sexuais e advogada. Também esta-
rão presentes: Domingos Santeiro, 
Jurivaldo Alves da Silva e Júlio 
Rodrigues Filho - cordelistas com 
obras, inclusive eróticas, que se 
encontram expostas e à venda na 
10ª Feira do Livro. Haverá ainda 
apresentação de dança e música.

Segundo Jackson o sarau 
tem como objetivo disseminar a 
literatura de cunho erótico como 

expressão de arte, conhecimento 
e libertação. Pretende-se, assim, 
“demonstrar a importância da 
quebra de tabus, discutir temas 
que envolvem sexualidades e as 
relações de gênero, desmitificando 
a idéia de pecado e apoiar o empo-
deramento de grupos feministas e 
outros historicamente excluídos”.

O Sarau Erótico-Literário 
Nascimento de Vênus foi idealiza-
do pelo gestor cultural Rony Carlos 
Ramos e conta com a consultoria 
acadêmica do professor e sexólogo 
Jackson Menezes. Juntos, discuti-
ram o projeto, definiram o nome e 
os objetivos, contataram artistas e 
escritores e vêm divulgando esse 
evento que “promete revolucio-
nar com a temática - ainda pouco 
abordada -, e deixar um gostinho 
de “quero mais” conclui.

1º Sarau Erótico-Literário Nascimento de Vênus

Cidade



4 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, sexta-feira, 29 de setembro de 2017 108 anos

silvalicia18@gmail.com

Social

André Navarro
andrenavarroadv@gmail.com

Nesta última semana de setembro o público fei-
rense foi agraciado com a 10ª Feira do Livro, realizada 
na praça João Barbosa. O mais belo evento cultural da 
região.

Com o apoio dos poderes públicos, da Univer-
sidade Estadual de Feira de Santana e mais diversos 
seguimentos da sociedade, o evento literário toma 
forma anualmente e encanta os estudantes, artistas, 
escritores e o público geral que aprecia de recitais de 
poesia e cordéis a shows de música.

Tal evento é emblemático diante da “cultura do 
resumo” que as novas gerações enfrentam.

O ensino e aprendizado caminham de mãos dadas 
à cultura da tecnologia que termina tratando informa-
ção como fastfood, repetindo exaustivamente refrãos 
(não só musicais) e premissas rasas, que transportam 
o debate para outro planeta, longe deste, que se tornou 
ambiente hóspito para uma geração sedenta por mani-
queísmo e manipulação do saber, mas sem se aperceber 
como fonte emanadora de um conhecimento vasto, mas 
melancólico, pois não sabe ainda o que com ele fazer.

Diante da escassez da qualidade de informações e 
ideias, o jornal impresso, a literatura, a poesia e eventos 
como o de destaque ajudam a fomentar o pensamento 
crítico, em contrapartida ao caos instalado nos feeds, 
timelines e ínfimos caracteres. Hoje não lê-se a notícia, 
mas tão somente sua chamada, pois ler o restante nos 
toma tempo, e este é curto e caro. 

Na contramão da nossa modernidade líquida, 
encontros surgem com o fito de agrupar aqueles enga-
jados em fazer a diferença, de tornar a comunicação 
uma ferramenta nobre para se alcançar conhecimento 
e informação. Além da festa literária, neste dia 30 de 
setembro ocorre em Feira de Santana a 2ª Conferência 
do Jornal Grande Bahia, organizada pelo jornalista 
Carlos Augusto e com a presença de Domingos Mei-
relles, presidente da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), onde será debatido projeto de revitalização dos 
jornais impressos.

É de se orgulhar que a princesa do sertão, no mês 
da sua emancipação, tenha a maturidade de celebrar a 
maior emancipação de todas: a sabedoria.

Em tempo, a verdadeira emancipação está no pró-
prio individuo, que acumula conhecimento e sabedoria 
suficientes para então poder escolher sua vida, exercer 
seu direito natural à liberdade e autodeterminação. Não 
há dúvidas de que a Feira do Livro e a revitalização 
dos jornais impressos são catalisadores para incentivar 
a prática da leitura e, consequentemente, libertar a 
população da ignorância que escraviza. 

Leia até o final

Aniversariantes: Hoje – Diana Celi Silva Torres, Najla Brasileiro, Thereza 
Cristina Carvalho Costa, Terezinha Áurea da Silva Rodrigues, Adiracy Ma-
cêdo e André Vieira, dia 30  – Valdeck Ribeiro, Lorena Ly Carneiro Lessa, 
André Moreno e Rodrigo Soares Sampaio, dia 1 de outubro – Guilherme 
Mota Souza, Renata Mariela Santos Falcão, Luiz Elmano Portugal Lordêlo e 
Maura Sérgia Aguiar, dia 2 – Colbert Martins da Silva Filho e Ricardo Visco, 
dia 3 – Ada Mascarenhas Bahia, Joílton Freitas, Fátima Brandão e Noide 
Cerqueira Júnior, dia 4 – José Bráulio Almeida Sandes, Alice Pinheiro Sena 
e Maria Tereza Falcão Guanais, dia 5 – Bernadete Araújo Navarro Silva, Raul 
Coelho Barreto Filho, Gilvanete Ribeiro e Simone Figueiredo Campos e, dia 
6 – Mário Lôbo de Souza Júnior e Junara Brandão.

Dom Ruy Gonçalves Lopes, feirense e atual bispo da Dioce-
se de Jequié-Bahia, recebido semana passada pelo Papa 
Francisco, na Basílica de São Pedro em Roma, na Itália.

Bingo Beneficente
O Dispensário Santana realiza hoje, Bingo Beneficente 

e Festa Dançante, a partir das 20 horas, no Ville Convention 
do Ville Gourmet.

Com animação do cantor Paulo Bindá, o evento 
promete ser divertido e terá prêmios variados para os 
participantes. 

Participem e colaborem com o Dispensário Santana 
que vem há muitos anos ajudando pessoas carentes, espe-
cialmente crianças e idosos. 

Novo Floratta de O Boticário
 Floratta acredita que os melhores romances são espon-

tâneos e cheios de surpresa. Por isso, convida as mulheres 
para se deixarem apaixonar e perceber que o amor pode 
estar onde menos se espera com Floratta Flores Secretas.  
A nova fragrância do Boticário antecipa uma tendência 
dos florais frutais, combinando notas de saída refrescan-
tes, com nuances frutais suculentas, e um corpo floral que 
traz presença e sofisticação. A novidade chegou às lojas, 
e-commerce e revendedoras  da   marca   em   todo   país   
no   dia   25   de setembro complementando uma das mais 
importantes linhas da perfumaria feminina do Boticário.

A inspiração para criar Floratta Flores Secretas está 
na surpresa das flores “escondidas” no figo -   minúsculas,   
elas   se   desenvolvem   no   seu   interior   e,   quando   
maduras,   se transformam em pequenos frutos. “Em Flo-
ratta Flores Secretas, trouxemos a faceta mais sofisticada 
do figo. A fruta e sua flor aparecem predominantes nas 
notas de saída e corpo, reforçadas 
pela presença de frutas vermelhas, 
com toques aveludados de âmbar e 
musk ao fundo”, explica o Gerente 
de Perfumaria do Boticário, Jean 
Bueno. “A combinação inespera-
da das notas florais com toques 
frutais cremosos foi traduzida 
em um acorde exclusivo Flor de 
Figo. O resultado é um floral frutal 
surpreendente.”

Para complementar a  perfumação,   a   fragrância   
chega   acompanhada   de   um   creme hidratante, que 
proporciona toque aveludado, absorção rápida e hidratação 
por até 48 horas. Novas embalagens Juntamente com o 
lançamento, a linha Floratta passa por uma grande refor-
mulação. As fragrâncias mantêm a alta qualidade olfativa, 
com as mesmas fragrâncias, mas terão embalagens mais 
modernas, bonitas e sofisticadas. Os frascos ganham um 
formato mais ergonômico, com traços finos e delicados, 
e cores diferentes em  tom  pastel,   que representam cada 
uma das variações - Blue, Gold, Rose e Cerejeira em 
Flor. O toque especial dos frascos são as tramas florais 
em alto relevo, na cor rosè. “O novo formato, feminino e 
delicado, traz um design mais limpo e sofisticado para a 
linha Floratta, assim como os detalhes rosé na válvula e na 
assinatura da fragrância”, explica Bueno. “Para Flores Se-
cretas, optamos por um acabamento fosco, com pintura em 
verniz soft touch.” Os cartuchos trazem tramas em degradê 
com efeito metálico e frases surpresas nas abas internas.

O casal de 
médicos 

Adenilda e 
Colbert Martins 

Filho. 
Ele, atual 

vice-prefeito 
de Feira é o 

aniversariante 
do dia

 2 de outubro.

Grifes & Acordes
Sempre antenado nas principais tendências, o Boule-

vard lança hoje sua coleção Primavera Verão 2018, que 
promete ser sinônimo de sucesso, ou melhor, “tombar”. 
Para marcar o evento, com o nome de “Grifes & Acordes”, 
o Shopping irá sediar o primeiro show da rapper Karol 
Conka em Feira de Santana. 

Conka, é um autêntico exemplo de artista versátil e 
multifacetada, que além de rapper, é cantora e compositora,  
atriz, produtora e modelo

Na playlist, estão os hits, “Boa Noite”, “É o Poder”, 
“Tombei”, “Maracutaia”, além de “Farofei”, que inclusive 
figuram como os raps mais ouvidos do país, atualmente.

Empoderamento feminino e de minorias e o respeito 
à diversidade, - no sentido mais amplo da palavra, - são 
alguns dos relevantes temas que estão alinhados ao novo 
posicionamento do Boulevard e ao evento, que acontece 
na Praça de Eventos do empreendimento, às 22 horas. Vai 
ser um “lacre real”!

Na sua terceira edição, Grifes & Acordes, une MODA 
(Grifes) com MÚSICA (Acordes). A moda será apresen-
tada no evento para convidados, através de um desfile 
virtual projetado em telões. O material será produzido 
com modelos apresentando peças da coleção primavera 
verão que já podem ser encontradas nas lojas do Shopping.

Verônica DuMar
A cantora Verônica DuMar, radicada em Salvador, teve 

noite de casa cheia em apresentação no Restaurante Vivas, 
em Feira,  no dia 21. No dia seguinte, a cantora feirense 
recebeu um Troféu na Mostra SESC de Música, no teatro 
SESC Casa do Comércio, na capital baiana. 

Inauguração
O oftalmologista Daniel Braga inaugurou, com sua 

equipe, no dia 20, em Feira de Santana, a nova sede da 
CLIOF Oftalmologia Avançada.

Mais confortável, moderna e com centro cirúrgico 
integrado para oferecer um serviço de excelência em 
oftalmologia, a CLIOF está instalada no Pátio Burití, na 
Avenida Maria Quitéria, n.º 1276, 1º andar. 

Liege Mascarenhas Bahia, Mônica Chastinet Caribé 
Araújo, Maria Laura Pedreira de Freitas, 
Verônica DuMar e Suzaninha Magalhães.

Hilda Marques, Thereza Cristina Carvalho Costa e Hélvia 
Silva Simões promovem amanhã a festa Dance Comigo – 

Flashback anos 70 e 80, às 22 horas, na boite 
Caju Café do Cajueiro. A primeira festa do 

espaço depois de reinaugurado.

Dance Comigo

Feira do Livro
Tendo como público alvo professores, estudantes, pesqui-

sadores, gestores de instituições de ensino, empresários, empre-
endedores e o público em geral, a 10ª Feira do Livro de Feira 
de Santana – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana 
acontece em Feira até domingo (1 de outubro), na Praça João 
Barbosa de Carvalho (Praça do Fórum). 

O evento tem o objetivo de mobilizar a comunidade feirense 
para a importância da leitura como elemento facilitador da com-
preensão do mundo e da participação de cada ser na construção 
coletiva da cidadania e contará com exposição, lançamento e 
venda de livros, círculo de leitura, contação de histórias, recitais, 
palestras, oficinas, teatro, shows musicais, exibição de filmes, 
mostra fotográfica, realizações paralelas de encontros de escri-
tores, literatura de cordel e música instrumental. 
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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   
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SEDE: Avenida Getúlio Vargas, 653
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Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Festa de Aparecida
Animação no Novenário - Data: 09/10/17 

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Feira IX

Hoje, 29 de setembro de 2017, estamos na vigésima quinta semana do Tempo Comum, celebramos , os santos 
anjos de Deus: Miguel, que significa “Quem como Deus?”, que é o arcanjo que se insurgiu contra satanás e seus 
seguidores, protetor e defensor do povo de Deus; Gabriel, “Força de Deus”, que revelou a Daniel os segredos dos 
planos de Deus, anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e a Maria, o de Jesus; e Rafael, “Deus cura”, 
que acompanhou e protegeu Tobias nas peripécias de suas viagens e curou o pai cego.

Amanhã, celebramos, o dia da Bíblia e lembramos São Jerônimo, que preparou a Bíblia em latim. São Jerôni-
mo: Dalmácia, 342- 420 , possuidor de vastíssima cultura literária e bíblica, pôs seus talentos a serviço da Bíblia, 
traduzindo-a para o latim. Homem muito dinâmico, possuia também piedade profunda. Passou os últimos 35 anos 
de vida na cidade de Belém, em oração, penitência e no estudo da Bíblia.

No último dia 21, foi celebrado São Mateus, apóstolo e evangelista, também conhecido como Levi, exercia 
atividade de cobrador de impostos quando foi chamado por Cristo para fazer parte do grupo dos doze. Segundo a 
tradição, pregou no Oriente, onde sofreu martírio. É autor de um dos evangelhos.

No dia 27 , São Vicente de Paulo, fundador dos Padres da Missão (Lazaristas) e Filhas da Caridade (Vicenti-
nas), foi apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. O amor com quem tratou os mais necessitados 
espelhava o próprio Cristo.

No dia 01 de outubro, será  iniciado o mês missionário, quando muitas comunidades e paróquias realizarão 
atividades em todo o Brasil, este ano com o tema “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. Tudo está 
em sintonia como os ensinamentos do papa Francisco quando afirma: “A alegria do Evangelho enche o coração 
e a vida inteira daqueles que se encontraram com Jesus” (EG 1). Essa alegria precisa ser anunciada pela Igreja 
que caminha unida, em todos os tempos e lugares, e em perspectiva ad gentes. Por isso, o lema: “Juntos na missão 
permanente”.

Celebramos a Semana Nacional da Vida,  é ocasião especial para colocar em evidência o valor e beleza desse 
dom precioso que recebemos de Deus. De modo especial, salientamos o valor sagrado da vida humana, em todas as 
suas dimensões. Diante de tantos ataques que a vida vem sofrendo em nossos dias, é missão do cristão e da Igreja 
reafirmar sua importância inestimável e inegociável. A vida é o fundamento sobre o qual se apóiam todos os demais 
valores. No dia 08, celebramos o dia do Nascituro, que é todo ser humano já concebido, que se encontra no ventre 
materno, por conseguinte ainda não veio à luz, mas espera-se que nasça num futuro próximo.
36º TOA – TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO

10ª FEIRA DO  LIVRO

O 36ºTOA – Treina-
mento de Oração e Ação, 
acontecerá de hoje a domin-
go. 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 arquidiocese e outras, 
que buscam aprofundar a fé 
e o conhecimento da palavra 
de Deus através da Oração 
e Ação. 

A Celebração Eucarística de encerramento será no dia 
01 de outubro, às 17:00 horas, na capela da Imaculada Mãe 
de Deus -  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. Ge-
túlio 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, animamos Celebrações 
Eucarísticas, na Catedral de Santana e Capela Nossa 
Senhora de Lourdes e no dia 09, animaremos a  festa de 
Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Feira IX.

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

Hoje, a partir das 18 horas, no auditório – ao lado 
do 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 homenagea-
remos 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 Eucarís-
ticas, Palestras, Orações, Confissões, Louvor, Adoração 
e Partilha.

A Feira do Livro - Fes-
tival Literário e Cultural de 
Feira de Santana completa 10 
anos e já se consolidou como 
um evento importante para 
reunião de pessoas em torno 
da leitura, da arte, da cultura 
e do entretenimento e vem se 
constituindo como uma ação 
sociocultural que visa poten-
cializar a formação do leitor de 
todas as idades, sem fronteiras, 
num encontro amplo, para 
além das palavras.

Segundo Eliana Mota, coordenadora do evento : “a ex-
pectativa dos organizadores deste projeto é que a cada ano se 
estimule a convivência bem mais intensa com os livros e com 
as artes em geral. E assim, contribuir para a efetivação e a 
qualificação de um público leitor cada vez maior em Feira de 
Santana e regiões circunvizinhas e a previsão de visitantes esse 
ano é de 75 mil pessoas”. 

Na 10ª edição da Feira do Livro o nosso Arcebispo Emérito 
Dom Itamar Vian, que lançará  o livro “Pensando Bem”, em par-
ceria com Frei Aldo Colombo, publicado por Paulinas Editora, 
está sendo homenageado tendo seu nome na Alameda, que é o 
espaço dos expositores. Até domingo, na Praça João Barbosa 
de Carvalho (Praça do Fórum).

Aproveito a oportunidade para parabenizar a comissão do 
evento por homenagear o nosso arcebispo emérito Dom Itamar 
Vian, um dos idealizadores da Feira, que tem a nossa arquidio-
cese como uma das organizadoras do evento.

Eu participo desde a primeira edição como equipe de co-
ordenação representando a antiga Direc 02 e atualmente como 
voluntário.

FESTAS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
No dia 04, celebramos São Francisco de As-

sis, bastante comemorado na nossa arquidiocese 
na paróquia do mesmo nome, Lar Franciscano, 
Dispensário Santana, paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, comunidade São Francisco (paróquia Todos 
os Santos), na paróquia de Santa Clara  e comu-
nidade do Almeida (distrito de Humildes), entre 
outras, umas até quarta  e outras durante todo o mês.

Na paróquia São Francisco de Assis, no último 
dia 25 , foi iniciado o novenário e se estende até o dia 03, tendo como 
tema central:” São Francisco de Assis, profeta do nosso tempo o homem 
da paz e do bem.”  No dia 27, a imagem de Nossa Senhora Aparecida 
foi recebida pelos fiéis em sua visita a paróquia.

No dia 04, missas às 07:00h  e  19:30 horas, presidida pelo arce-
bispo dom Zanoni Demettino Castro. Seguida de procissão.

NOSSA SENHORA APARECIDA
No dia 12, celebramos a 

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

Em todo o país, muitas paróquias e comunidades celebram 
sua festa. Em nossa cidade, acontece o novenário na paróquia do 
mesmo nome, no Conjunto Feira IX, que será realizado de 03 
a 11, às 19:30 horas, tendo como tema “ 300 anos de bênçãos”.

No dia 12, que também comemoramos o Dia das Crianças, 
a programação começa às 08:00 horas com momento Ofício de 
Nossa Senhora, seguido da missa , celebrada pelo pe. Evangeval-
do Almeida, às 10:00 horas : Louvor e momento de lazer com as 
crianças  e 12:00h - Oração do Ângelus e Almoço, Missa Solene, 
às 17:00 horas, presidida pelo arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, seguida de procissão nas ruas da paróquia, com a Bênção 
do Santíssimo Sacramento e show de encerramento.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Aparecida 
abençoem todas as crianças que são o futuro do nosso país e 
precisam cada vez mais da formação humana, para que tenham 
um futuro promissor.

Que também abençoem os brasileiros que buscam dias 
melhores, apesar de tantas crises que enfrentamos.

A frente dos festejos o padre Evangevaldo Almeida.

Já no Dispensário Santana, paróquia da Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana,  o novenário até o 
dia 03, tendo como tema: “ Alegria de ser discípulos e 
missionários, a exemplo de Maria e de São Francisco 
de Assis”. A CJC/TOA animou a abertura, no último 
dia 25 . No dia 04, missa festiva, às 19:30 horas. 

Lembremos dele que teve uma juventude de 
abundância e em determinado momento resolveu despojar-se de tudo, 
riquezas, ambições, orgulho e do próprio traje, passando a desposar 
da senhora pobreza. É também comemorado o dia da Ecologia, afinal 
ele tanto amava a natureza que chamava a todos de irmão: água, terra, 
fogo, plantas, animais. Que, como ele, nós também amemos a natureza. 
Façamos nossa parte na sua preservação.

Religião
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LEMBRANDO O LEGISLATIVO

José Raimundo 
Pereira de Azevedo 

(MDB) professor.

Jorge Cerqueira 
Mascarenhas (ARENA)

 comerciante.

Newton Tavares Carneiro 
(ARENA) pecuarista

Theodulo Bastos de 
Carvalho Jr (MDB)

 pecuarista.

Noide Ferreira Cerqueira 
(MDB) empresário.

De janeiro de 1971 a janeiro de 1973, 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.

Alberto Sampaio de Oliveira (ARENA) Dentista.
Antonio Antunes dos Santos (MDB) Militar.
Antonio Carlos Daltro Coelho (MDB) Advogado
Dival Figueiredo Machado (ARENA)   Pecuarista.
José Raimundo Pereira de Azevedo (MDB) Professor.
José Manoel de Araújo Freitas (ARENA) Professor
Jose Ferreira Pinto (ARENA)   Comerciante.
João Serafim de Lima (ARENA) Comerciante.
Jorge Cerqueira  Mascarenhas (ARENA)   Comerciante. 
Newton Tavares Carneiro (ARENA)   Pecuarista.
Noide Ferreira Cerqueira (MDB) Empresário.
Orlando Leite Freitas (ARENA)   Pecuarista.
Paulo de Almeida Cordeiro (ARENA)  Comerciante
Roque Aras (MDB)  Advogado
Theódulo Bastos de Carvalho Junior (MDB)  Pecuarista.

Dival Figueiredo Machado 
(ARENA) pecuarista.

Alberto Sampaio de 
Oliveira (ARENA) dentista.

Jose Ferreira Pinto 
(ARENA) comerciante.

João Serafim de Lima
 (ARENA) comerciante.

Antonio Carlos Daltro 
Coelho (MDB) advogado

Antonio Antunes dos 
Santos (MDB) militar.

Orlando Leite
 Freitas (ARENA)   

pecuarista

 

 

 

 

José Manoel de 
Araújo Freitas 

(ARENA) professor
Paulo de Almeida Cordeiro 
(ARENA)  comerciante

Roque Aras 
(MDB)  advogado

  

Semiarido Baiano ganha importante  Lei
 Além das muitas ações 

executadas pelo Governo do 
Estado, o governador Rui 
Costa regulamentou, no dia 
21, a Lei de Convivência com 
Semiárido, um marco histó-
rico para o desenvolvimento 
dessa região baiana. A Lei 
nº 13.572/2016  vinha sendo 
elaborada por muitas mãos 
- poder público estadual, or-
ganizações da sociedade, pes-
quisadores dessa temática e de 
parlamentares da Assembléia 
Legislativa,que defendem à 
causa do semiárido. 

O secretario  estadual 
de Desenvolvimento Rural, 
Jerônimo Rodrigues, ressalta 
que a lei é regulamentada em 
um momento de importante  
amadurecimento e execução 
de políticas públicas voltadas à 
convivência com o semiárido, 
a exemplo do Pró-Semiárido, 
projeto executado pela Com-
panhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR), da 
oferta de assistência técnica e 
extensão rural (ATER) e entre-
ga de equipamentos com novas 
tecnologias.

Destaca também que a 

regulamentação define novos 
processos para a aplicação da 
lei, que precisa de um plano e 
de um órgão gestor, formado 
por representantes do Go-
verno do Estado, conselhos 
e organizações da sociedade.   
“Nossa expectativa é que essa 
regulamentação fortaleça a 
organização das políticas pú-
blicas, os gestores que tenham 
relação com o semiárido, a 
exemplo dos governos federal, 
estadual e municipais, cole-
giados territoriais, consórcios 
públicos e parlamentares, para 
que todos possam estar atentos 
à importância dela e garantir 
que o semiárido seja respeitado 
e tenha políticas adequadas 
para o seu desenvolvimento”.

A regulamentação da lei 
acontece ao mesmo tempo 
em que o Governo do Estado 
investiu R$ 221 milhões para 
a execução, pela Companhia 
de Engenharia Hídrica e de 
Saneamento da Bahia (Cerb), 
da implantação, ampliação e 
recuperação de mil sistemas 
simplificados de abastecimento 
de água, além da implantação 
de módulos sanitários resi-

denciais, por meio do Bahia 
Produtiva, projeto executado 
pela CAR/SDR. A ação permi-
te a autonomia na governança 
dos sistemas de abastecimento 
de água.

A lei coloca a Bahia em 
destaque no cenário nacional, 
sendo o primeiro estado a 
institucionalizar uma política 
pública que estabelece um 
conjunto de princípios e dire-
trizes para o desenvolvimento 
da região semiárida. “Trata-se 
de um instrumento de gestão 
e planejamento intersetorial 
e transversal de políticas e 
programas governamentais e 
ações da sociedade. O obje-
tivo é fortalecer e promover 
a autonomia das populações, 
com a inclusão socioprodu-
tiva e geração de emprego e 
renda” observa o secretario 
Jeronimo Rodrigues. O semi-
árido ocupa 70% do território 
da Bahia, o que equivale a 
uma área de cerca de 390 mil 
quilômetros quadrados, com 
uma população de mais de 6,5 
milhões de pessoas, distribuí-
das em aproximadamente 270 
municípios.

Denise Mascarenhas 
(foto), secretária de Saúde 
do município participou na 
manhã de terça-feira, de uma 
reunião com o  secretario de 
Saúde do Estado, Fábio Vilas 
Boas, em Salvador, quando 
foi discutida a rede materno-
-infantil dos municípios que 
compõem a macrorregião 
Centro – Leste (Serrinha, 
Seabra e Itaberaba). Segun-
do Denise Mascarenhas,  na 
oportunidade foram traçados 
pontos estratégicos sobre o 
atendimento que será reali-
zado no Hospital Estadual 
da Criança, bem como foi 
discutida a reorganização da 
rede materno-infantil atra-
vés de protocolos clínicos e 
fluxograma de atendimento.

“Foi um encontro bas-

Atendimento materno infantil foi debatido em Salvador

tante produtivo e nós es-
peramos que a partir daí  
resultados positivos para 
nossa região, sobretudo 
para a população assistida”, 
disse a secretaria.Também 
estiveram na reunião, o 
diretor de Atenção à Saúde, 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, Luiz Falcão; o dire-
tor do Núcleo Regional de 
Saúde, Edy Gomes e ainda 
representantes das secreta-
rias municipais de Saúde 
de Itaberaba e Serrinha, e 
técnicos da Sesab.

Será amanhã, a partir  
do  meio dia, no Colégio 
Estadual de Feira de Santa-
na, a IV Feijoada do Grupo 
de Escoteiros Domingos 
Barbosa de Araújo( 41º GE-
DBA) que tem como objetivo 
“Promover um espaço de 
integração entre escoteiros, 
seus familiares, convidados 
e a comunidade de modo ge-
ral”, segundo Jaciane Motta 
da Silva,  chefe dessa unidade 
dos escoteiros .

Ela faz parte dos orga-
nizadores da Feijoada, assim 
como do Forró do 41, que 
acontece no período junino, 
evento que visa arrecadar 
recursos financeiros para a 
manutenção das atividades 
do grupo, ampliação da sede, 
que funciona no Colégio Es-
tadual e compra de materiais 
diversos utilizados no dia a 
dia dos participantes do GE-
DBA, uma vez que o grupo 
não conta com qualquer tipo 
de vínculo político-parti-
dário, religioso ou mesmo 
através de empresas.

 Jaciane ressaltou ainda 
que os organizadores empe-
nham-se, ao máximo, para 

ESCOTEIROS PROMOVEM FEIJOADA AMANHÃ
que a feijoada seja mais 
um momento de alegria, 
reencontro e prazer dos par-
ticipantes. Consta, ainda, na 
programação, som ao vivo 
com Zé Carlos dos Teclados, 
apresentação de Grupo de 
Samba de Roda e venda de 
bebidas. O convite custa 15 
reais e dá direito a um prato 
de feijoada.

O Escotismo é um mo-
vimento educacional que, por 
meio de atividades variadas e 
atraentes, incentiva os jovens 
a assumirem seu próprio de-
senvolvimento, especialmen-
te o caráter, e a se envolverem 
com a comunidade, formando 
verdadeiros líderes. A preocu-
pação com o próximo e com 
o meio ambiente são pilares 
desse movimento através do 
qual  é possível formar jovens 
engajados em construir um 
mundo melhor, mais justo e 
fraterno, explica Jaiane.

O Movimento Escoteiro, 
surgido graças ao general 
inglês  Baden Powell, em-
bora apartidário, valoriza a 
participação juvenil em es-
feras políticas, participando 
de processos de decisão em 

conselhos, conferências e 
demais grupos de trabalho. 
O apoio político não leva em 
conta o aspecto partidário, 
mas o compromisso do par-
lamentar que se une à União 
Parlamentar Escoteira do 
Brasil de atuar de acordo com 
os princípios e propostas do 
Escotismo.

Para fazer parte do Mo-
vimento Escoteiro jovem é 
preciso ter entre 6, 5 e 21 
anos; a partir daí a atuação se 
dá como adulto voluntário, 
sem limite de idade. O 41º 
GEDBA é formado, atual-
mente, por cerca de 60 jovens, 
as reuniões acontecem sempre 
aos sábados à tarde, na sede 
do grupo. Informações através 
dos telefones (75) 99252-
0202 (chefe Luciano) ou (75) 
98270-0222 (chefe Jaciane). 
Os Escoteiros já tiveram  forte 
presença em Feira de Santana, 
assim como o similar Ban-
deirantes, notadamente  nas 
décadas  de 60/70, mas graças 
ao idealismo de alguns, como 
os que hoje dirigem o 41º 
GEDBA, a chama acessa por 
Baden Powell, continua viva 
até hoje.

Cidade
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Coluna do RádioColuna Social
Após concluir o curso 

de forma brilhante, na Facul-
dade Anísio Teixeira (FAT) 
formou-se em Comunicação 
Social no dia 22 deste mês, a 
jovem Joana Morbeck Mar-
ques, com a experiência de 
ter estagiado no jornal FO-
LHA DO NORTE e atuado, 
também, pela Radio Socieda-
de de Feira e a Secretaria de 
Comunicação do Município. 
Filha do casal Jorge e Joelma, 
que é artista plástica, cantora 
e poetisa,  Joanna traz em si 
um grande potencial, alem 
da comprovada capacidade 
de comunicar que deve ser 
alargada na medida em que 
estiver em plena atuação 

nessa área.
Vale lembrar que Joanna 

é sobrinha do sempre lem-
brado J.Morbeck que foi o 
melhor cantor de trio-elétrico 
da Bahia.  A solenidade de 

formatura ocorreu no dia 
22,  às 19 horas, no auditó-
rio   Ernestina Silva Lima, 
da FAT, faculdade que tem 
como diretor  geral o profes-
sor Antonio Walter Moraes 
Lima. A Joanna Morbeck e 
seus colegas recém forma-
dos: Lisandra Santana de 
Oliveira, Cristiane Victoria 
Sena,  Thamiles Ferreira  
Brandão , Marivaldo Lima 
Junior,  Harlene Teixeira da 
Cruz Silva,  Kevin Barbosa 
de Almeida,  Úrsula Rafhaela  
Viana,  Gislane Lima Bispo 
Neri e  Laise Santana  Mi-
randa, votos de felicidade e  
de    uma destacada carreira 
profissional.

Edmundo de Carva-
lho Junior -  Palito, um 
os melhores narradores 
esportivos já surgidos na 
Bahia, começou na década 
de 60 na Radio Sociedade 
de Feira, destacando-se, 
também, como disck- jó-
quei e noticiarista. O ape-
lido, que levou até o final 
da vida, retratava, com 
exatidão, o seu tipo físico 
que contrastava com a 
voz bonita e pesada. Foi 
narrador e chefe da equipe 
de esportes da Sociedade 

Bom trabalho informativo 
diariamente  a partir das 17h30min 
na Radio Povo. Juarez Fernandes 
comanda com acerto o programa 
Diário da Feira, que conta com 
Fabio Negrini e outros qualificados 
profissionais. Informações gerais, 
principalmente da cidade e um foco 
maior dirigido ao noticiário políti-
co, sobre o qual Juarez demonstra 
ter perfeito  conhecimento.

Falando em Rádio Povo, outro excelente 
programa na linha informativa e o Radio Revista, 
aos sábados das 12 às 15 horas. Comandado pelo 
engenheiro, professor da Universidade Estadual de  
Feira de Santana e dirigente do Fluminense de Feira, 
Gerinaldo Costa, o Radio Revista é uma programa 
que aborda temas muito interessantes  e que, às 
vezes, passam em branco em outros programas do 
gênero. Alem disso, Gerinaldo aborda com muita 
propriedade os assuntos pautados, mostrando in-
dependência política, no que pese a sua ideologia 
ser conhecida.

Canto Sertanejo na Radio Subaé, das 5 às 6 horas 
continua sendo ótima opção para quem gosta da boa 
musica regional e sertaneja, alem de muita conversa 
alegre e descontraída de Jorge Telles. O narrador es-
portivo já “encarnado” como “O Abelhudo Subaé” pelo 
seu trabalho diário nas externas da emissora, mantém a 
informação em linha positiva, noticiando e alegrando 
ao publico. Ultimamente Jorge Telles apenas não tem 
mostrado o seu potencial narrando futebol já que a 
Subaé está afastada dos gramados, mas pelo time do 
rádio no domingo Teles perdeu um penalti!.

  Muita saudade deixou Laurentino Barbosa 
falecido no inicio do mês. Operador de áudio da 
Radio Sociedade nas décadas de 70/80 marcou 
pelo trabalho de qualidade e pela personalidade. 
Sempre cordial era conhecido como Laurentino 
“Sorriso” Barbosa. Alem do radio gostava de fute-
bol, destacando-se na zaga e no gol, tendo atuado 
no time amador do Fluminense e na seleção do 
radio. Vinha lutando contra pertinaz doença - era 
diabético -   perdendo a batalha final. Mas sempre 
será lembrado pelos que com ele conviveram!

de Feira, esteve na Radio 
Cultura,  transferindo-se 
para Salvador onde atou na 
TV Itapoã, TV Educativa, 
rádios Excelsior e  Socieda-

de, dentre outras empresas 
de comunicação. 

Também trabalhou 
na assessoria de comu-
nicação do governo do 
estado, onde hoje está um 
filho igualmente altamen-
te competente. Palito, até 
hoje é lembrado pelos co-
legas e amigos da época. 
Alegre, participativo, bem 
intencionado, às vezes 
irreverente, mas, sobre-
tudo um amigo no senti-
do  amplo do vocábulo! 
Saudade!

Viver bem 60 anos é 
uma marca importante, 
levando em conta as atri-
bulações que podem ocorrer 
nessa longa trajetória, mas 
60 anos de convívio har-
monioso entre um casal, é 
algo que foge do conven-
cional. Essas seis décadas 
de união  conjugal - que 
correspondem a Bodas de 
Diamante -, foi alcançada 
ontem ( dia 28)  pelo casal 
Milton Alves Cerqueira  e 
Adnil Rodrigues Lima Cer-
queira. Ele com 87 anos e 
ela com 79. Em 1957 o feliz 
matrimônio foi celebrado na 
Igreja de Nossa Senhora da 
Ajuda, em Limoeiro na épo-
ca povoado de Humildes. 
Milton Alves, proprietário e 
caminhão - hoje aposentado 
-, viajou muito no exercício 
da sua profissão, mas jamais 

CASAL COMEMOROU BODAS DE DIAMANTE

se afastou da sua responsa-
bilidade de homem casado, 
tendo sempre à sua espera 
d. Adnil, dedicada dona de 
casa que lhe deu 10 filhos. 
O casal reside na rua Borbo-
rema, bairro Capuchinhos e 
hoje a família é composta 

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

Social

Cabelos negros, longos, 
tez morena, belo rosto com 
traços que evidenciam sua 
descendência peruana, 1.72m 
de altura, 21 anos, Sabrina 
Alves(foto)  representara a Ofi-
cina de Modelos Corpos, Caras 
e Bocas, no próximo concurso 
Miss Bahia, conforme o diretor 
da entidade Paulo José Silva. 
Mas, independente dessa par-
ticipação o sonho da jovem 
paulista, residente em Feira de 
Santana, é ser modelo e para 
isso não lhe faltam atributos, 
tanto físicos como intelectuais.

Com formação superior 
em Ciências Contábeis,  Sabri-
na apesar da beleza é voltada 
para a leitura e a boa musica 
popular relacionando Roberto 
Carlos, Fernando Mendes, 
Roberta Miranda, dentre outros 
interpretes da linha romântica, 
como os que ela mais gosta de 
ouvir. Na literatura romances 
e  poesias, estão na frente ,mas 
sem escolher autor ou gênero o 
importante é ter um bom livro 
na mão.

Filha do peruano Isaias 
Teixeira de Freitas e d. Maria 
Josenita Alves Oliveira, que 
apóiam sua iniciativa para ser 
modelo, Sabrina não é muito 
ligada ao esporte, mas torce 

Uma bela voz
Empresaria musical e 

dona de bela e afinada voz, 
cuja interpretação transita 
entre Gal Costa, Martinha 
e Tetê Spindola a jovem 
Neide Cerqueira(foto) 
ainda não se decidiu pela 
carreira musical, embora 
reúna plenas condições 
para fazê-lo. Funcionária 
de uma empresa ligada à 
Petrobrás, Neide Cerquei-
ra que reside em Salvador 
vem sendo incentivada 
a encarar a carreira de 
cantora profissional onde 
“faria sucesso com cer-
teza” garantem os que a 
conhecem de perto a já 
a ouviram cantando.  

pelo São Paulo e gosta de 
dançar. Preparada pela Oficina 
de Modelos Corpos, Caras e 
Bocas ela acredita que galgará 
o estrelato nessa área bastante 
concorrida. Com a  experiência 
de vários anos na atividade e a 
formação de algumas garotas 
que já atuam como  modelo, 
até mesmo em São Paulo, 
como Ducilene Santos, Paulo 
José acredita no sucesso de 
Sabrina “Ela tem tudo para 
brilhar nas passarelas e acredi-
tamos que isso acontecerá, até 
porque, alem de bela, talentosa 
e Inteligente, ela é educada e 
gentil, uma pessoa cativante”, 
garante.

II Conferência
O Jornal Grande Bahia e a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) realizam 
amanhã, a partir das 9 horas, no Auditório 
II do Restaurante Los Pampas, a II Con-
ferência, que compreende dos momentos:

- Apresentação do projeto desen-
volvido pela ABI, com a finalidade de 
revitalizar os jornais impressos;

- Conferência com o tema: “A reto-
mada do Nacional Desenvolvimentismo 
e os Desafios do Brasil com o advento da 
Inteligência Artificial.”

A conferência será proferida por 
Domingos Meirelles, jornalista, escritor, 
presidente da ABI e apresentador de pro-
gramas jornalísticos veiculados na TV 
Record.

Sabrina concorrerá ao Miss Bahia
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Uma caminhada de 
22 anos com sucesso, sem  
estardalhaços e apelos, no 
concorrido mundo da musi-
ca popular brasileira, nota-
damente no nordeste, onde 
as coisas são mais difíceis 
de acontecer, não é algo 
fácil. Por isso mesmo, no 
dia 22 deste mês a Balada 
Clã comemorou a data fes-
tivamente e olhando pelo 
retrovisor pode perceber 
que na estrada rodada, só 
deixou marcas positivas.  
Este ano, por exemplo, a 
Balada Clã fez excelentes 
shows apresentando-se ao 
lado de artistas de projeção 
nacional como Zé Ramalho 
e Djavan.

Enfronhado no projeto 
desde o início, como uma 

BALADA CLÃ - O SOM DE 22 ANOS DE AMIZADE

espécie de líder, embora ele 
prefira não se visto assim, o 
percussionista Zeles Augus-
to ressalta que a banda tem 
feito shows especiais, “com 
repertório super eclético  
em, aniversários, casamen-
tos, formaturas  e festas 
temáticas como o baile dos 
anos dourados, quando o 
repertório selecionado é 
o melhor das décadas de 
60,70 e 80”.

A longevidade da ban-
da, que já coleciona 22 anos 
de atividade, coisa pouco 
comum atualmente, tem 
uma explicação simples 
segundo o sexteto:”O nosso 
diferencial é a amizade, o 
carinho e o prazer de estar 
em família, força maior da 
nossa união, o exemplo de 

um verdadeiro Clã” é a ex-
plicação coletiva de:  Cris 
Souza( vocalista),  Marcos 
Rocha (baixista),  Val San-
tana (tecladista), Alcivan 
Marcant (guitarrista), Zeles 
Augusto (percussionista) e 
Flavio Galo (baterista), que 
foi o ganhador do Premio 
Caymmi, como melhor mu-
sico de 2017.

Ressalta Zelis Augusto 
que pela  banda já passaram 
cantores e músicos  do mais 
alto gabarito no cenário da 
musica de Feira de Santana 
com participações  marcan-
tes.  “A eles deixamos  os 
nossos agradecimentos pelo 
empenho  enquanto aqui  
estiveram,  fazendo parte 
dessa história linda que jun-
tos construímos” conclui.

O Seicho-No-Ie do 
Brasil, promoverá depois 
de amanhã, dia 1º de outu-
bro, na sua sede regional, 
a rua Barão de Cotegipe, 
numero 1.827, nesta cidade 
,o Encontro  da Mulher, que 
deve contar com a presen-
ça marcante de mulheres 
associadas e outras que se  
interessam por esse movi-
mento, independente  da sua 
opção religiosa ou filosófica 
que, já que a máxima desse 
movimento é a busca da 
evolução humana, através 
da oração, das boas ações e 

SEICHO-NO-IE PROMOVE ENCONTRO DA MULHER
da neutralização das vibra-
ções negativas.

O Secho-No-Ie que 
surgiu no Japão e teve como 
fundador  Masahara Ta-
niguchi, nascido no país 
oriental, se expandiu em 
varias direções, chegando 
ao Brasil - onde são muitos 
os que abraçam esse movi-
mento. 

Em 1930 ele passou a 
editar a revista Secho-No-
-Ie - Fonte de Luz, publica-
ção mensal que prima por 
artigos que exemplam boas 
orientações, versando sem-

pre no prisma da felicidade, 
do caráter e da fraternidade. 
Na mais recente edição, nu-
mero 572, mês de setembro, 
a revista traz uma gama de 
artigos interessantes como: 
Palavras do Mês, Artigos do 
Mestre,  Ensinamentos para 
Leitura Diária, Conhecendo 
a Verdade, Seicho-No-Ie na 
atualidade, dentre outros, 
todos merecedores da aten-
ção do Leitor. Vale repetir 
que domingo, 1º de outubro, 
na sede regional  do Seicho-
-No-Ie será realizado o  
Encontro da Mulher.

Casa Abrigo de Feira atenderá 
mulheres de cidades da região

Dentro em breve, a 
Casa Abrigo instalada 
em Feira de Santana para 
atender mulheres em si-
tuação de risco e seus 
filhos menores passará a 
receber também o públi-
co feminino de cidades 
da microrregião. A novi-
dade foi anunciada pelo 
secretário municipal de 
Desenvolvimento Social 
(Sedeso), Ildes Ferrei-
ra, na manhã da última 
quarta-feira, 27, durante 
reunião dos equipamen-
tos públicos municipais e 
entidades que promovem 
a atenção especial, volta-
da exclusivamente para 
crianças, idosos, mulhe-
res e população de rua.

A iniciativa, con-
forme o secretário Ildes 

Ferreira, será possível 
em função de parceria do 
Município com o Gover-
no do Estado, ampliando 
assim a capacidade de 
suporte para atendimento 
às mulheres em situação 
de risco no seio familiar.

A reunião foi coorde-
nada pelo chefe da Divi-
são Municipal de Aten-
ção Especial da Sedeso, 
Roque Moraes, e contou 
com a participação de 25 
pessoas, dentre dirigentes 
de órgãos municipais, 
Centro POP Rua, abrigos 
e asilos. “Estamos dia-
logando para que a rede 
funcione em sua plena 
capacidade e venha aten-
der cada vez melhor seu 
público”, frisou Roque.

A Casa Abrigo de 

Feira de Santana tem 
capacidade para atender 
20 mulheres com suas 
respectivas crianças. O 
equipamento funciona 
com uma equipe multi-
disciplinar de profissio-
nais capacitados para 
garantir toda a assis-
tência para a família 
em situação de risco de 
violência.

Além desta novi-
dade, o secretário Ildes 
Ferreira também anun-
ciou a ampliação das 
equipes de abordagem 
social. Atualmente em 
Feira de Santana fun-
cionam três equipes, 
número que deverá ser 
ampliado para cinco com 
a parceria firmada com o 
Governo do Estado.

Traço da doença falciforme, presente em um 
a cada 17 nascidos na Bahia, requer atenção

Para cada 17 pessoas 
que nascem na Bahia, uma 
delas tem o traço da doença 
falciforme – ou seja, possui 
um dos genes responsável 
pela doença, que é caracteri-
zada pela alteração genética 
da hemoglobina.  E para 
cada 650 nascidos, um tem 
a doença, que provoca dores 
pelo corpo, ulceras de di-
fícil cicatrização, alteração 
no baço e pode levar a um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC).

“O traço da doença fal-
ciforme é muito frequen-
te. Por isso, não podemos 
negligenciar a atenção e o 
cuidado com essas pessoas 
com relação à orientação 
genética”, afirmou a en-
fermeira Lorena Marques, 
durante atualização sobre a 
doença falciforme, na nesta 
terça-feira, 26.  O encontro, 
no auditório Dr. João Batista 
de Cerqueira, da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
foi destinado para médicos e 
enfermeiros da rede munici-
pal – UBS e USF.

Na ocasião, a enfermei-

ra convidada pela SMS ex-
plicou que o traço da doença 
não significa que a pessoa 
tenha anemia falciforme. 
“Mas, caso ela se relacione 
com outra que também seja 
portador de traço, a probabi-
lidade do filho nascer com 
a doença falciforme é de 
25%”, explicou reforçando a 
importância do diagnóstico, 
que é obtido através do Tes-
te do Pezinho ou de exame 
laboratorial (eletroforese da 
hemoglobina).

Lorena Marques citou 
algumas características da 
doença falciforme que po-
dem ser identificadas pelo 
profissional no primeiro 
contato com o paciente, a 
exemplo de feridas crônicas, 
pessoas que sofrem dores 
pelo corpo, possuem históri-
co na família e icterícia. Essa 
é uma doença hereditária que 
não tem cura.

“Os profissionais das 
Unidades Básicas de Saúde 
(USB) e das Unidades de 
Saúde da Família (USF) 
junto com os agentes co-
munitários de saúde devem 

fazer a busca ativa para tra-
zer o portador da doença 
falciforme para a unidade de 
saúde, onde será acolhido por 
uma equipe multidisciplinar, 
proporcionando a ele uma 
melhor qualidade de vida”, 
afirmou.

A coordenadora do Cen-
tro Municipal de Referên-
cia à Pessoa com Doença 
Falciforme, Luciana Brito, 
destacou que esse é o quar-
to treinamento destinado 
aos profissionais da rede 
municipal, cujo objetivo é 
“assegurar aos portadores da 
doença o acesso aos serviços 
de saúde desde a atenção 
primária”. 

O Município oferta o 
serviço especializado, que é 
gratuito, aos portadores de 
doença falciforme na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) do 
CSU, no bairro Cidade Nova. 
O atendimento é assegurado 
por uma equipe multidisci-
plinar, que é composta por 
hematologista, neuropedia-
tra, clínico, nutricionista, 
equipe de enfermagem, ser-
viço social e fisioterapeuta.

Concretagem de laje do túnel foi concluída 
e tráfego será reaberto em três semanas

A concretagem do 
lado norte da laje da trin-
cheira que está sendo 
construída entre as ave-
nidas Presidente Dutra e 
João Durval Carneiro foi 
concluída no início da 
noite da  segunda-feira, 
25. Dentro de mais alguns 
dias as duas pistas, senti-
do bairros/centro, serão 
abertas ao tráfego, depois 
de passado o período da 
cura do concreto, quando 
ele atinge a resistência 
desejada.

Há cerca de três me-
ses a parte sul da laje foi 
aberta ao tráfego – sen-
tido Feira/BR 324. Este 
equipamento tem mais 
de 70 metros de largura e 

70 centímetros de altura.
O secretário de Ges-

tão e Convênios, Ozeny 
Moraes, disse que o cro-
nograma de construção 
do equipamento obedece 
os prazos definidos pela 
Prefeitura e a Via Enge-
nharia, responsável pela 
obra.

“Enquanto o con-
creto passa pela fase 
da cura, os operários se 
concentram na retirada 
da areia sob a laje, para 
depois colocar os tirantes 
nas paredes de diafrag-
ma”, explica o secretário.

Tirantes são elemen-
tos utilizados em es-
truturas de contenção, 
introduzidos no terreno 

dentro de uma perfuração 
e, através da injeção de 
calda de cimento for-
mam um bulbo de an-
coragem.

Ozeny Moraes diz 
que houve a determina-
ção do governo de que 
o trânsito na Presidente 
Dutra, uma das aveni-
da que registram maior 
tráfego na cidade, não 
seria completamente 
interrompido.

O fechamento foi 
parcial. “E a partir do 
final do próximo mês 
a situação vai ser re-
solvida com o tráfego 
naquelas duas pistas 
completamente aberto”, 
disse o secretário.


