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Um feirense, cem por cento feirense: idealista, amigo, 
participativo, vibrante, torcedor do Fluminense e devoto de 
Senhora Santana. Assim foi José Ferreira Pinto, o Zé Pinto, 
consagrado pelo povo que o elegeu vereador varias vezes e 

vice-prefeito do município. A voz grave e potente, que ecoava 
nas procissões da igreja católica e defendia as demandas do 

município, calou-se às 19 horas do dia 26 deste mês e não 
mais a ouviremos. Mas a sua imagem e a sua memória, 
dificilmente serão olvidadas! VARIEDADES. Pagina 7.

Zé Pinto - um líder popular

MICARETA - CAMINHO ABERTO PARA A ALEGRIA

Nelson Carlos a cara do “cara”
Visto em uma fotografia, difícil não confundi-lo com 

o rei. Ouvindo-o, o registro vocal é bem semelhante. 
O carioca Nelson Carlos é a cara do “cara”, Roberto 
Carlos, tanto que venceu um concurso e é considerado o 
“cover oficial do rei”. Atualmente  residindo em Fortaleza, 
Nelson esteve em Feira e mostrou que é simpático e muito 
simples. VARIEDADES. Pagina 12

No dia 10 deste mês, 
na Vila Olímpica dos Ama-
dores, Gustavo Carvalho 
- Tatay,  foi homenageado 
com um belo troféu com a 
epigrafe: “Tatay o melhor 
ponta esquerda  do São 
Paulo de todos os tempos”. 
A significativa homenagem 

Tatay - uma bela homenagem
foi prestada por antigos cra-
ques do time da Kalilandia, 
tendo à frente o presidente 
Willy Mendes, em reco-
nhecimento às qualidades 
técnicas, ao caráter e a de-
dicação do antigo jogador 
ao São Paulo. VARIEDA-
DES. Página 5.

Na verdade e festa já havia começa-
do  na quarta-feira prolongando-se até a  
madrugada de ontem, com vários blocos, 
trios elétricos, samba e pagode na avenida 
Presidente Dutra, mas a abertura oficial 
da micareta foi ontem, à noite, no Circuito 
Maneca Ferreira em frente ao Camarote 
da Diversidade, com a presença  do prefeito  
Ronaldo de Carvalho, do secretario de Cul-
tura, Esporte e Lazer, Rafael Pinto Cordei-
ro, além  de outras autoridades municipais e 
as majestades da festa : Dilsinho Chagas (rei 
momo), Thaiane Santana (rainha), Heve-
lynn Franco e Priscila Marques (princesas). 
Com muitas atrações a micareta de Feira de 
Santana deve se estender ate às primeiras 
horas de segunda-feira como ocorre todos 
os  anos. Mas amanhã  uma das atrações 
será a  presença na avenida do octogenário 
bloco Bacalhau na Vara, que anualmente 
reúne milhares de foliões para brincar de 
forma descontraída ao  som de saudosas 
marchinhas de antigos carnavais  interpre-
tadas por Dilma Ferreira, com o apoio da 
Banda Alegria Alegria. Um dos momentos 
da festa que não podem ser perdidos pelo 
folião. Mais sobre Micareta. Pagina 3.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

A histórica Lagoa 
grande, área que vem 
sendo revitalizada pelo 
governo do Estado, 
através da Companhia 
de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da 
Bahia – CONDER, com 
obras iniciadas em 2013, 
após mais de três anos 
do início dos trabalhos, 
Feira de Santana, a se-
gunda maior cidade da 
Bahia, continua aguar-
dando ansiosa este novo 
espaço que promete se 
transformar em um polo 
de lazer e contemplação 
da natureza.

Esta importante e 
maior lagoa existente 
na área urbana da cida-
de, que durante muito 
tempo serviu para o 
abastecimento de água 
em Feira de Santana, 
após a chegada da água 
do Rio Paraguaçu foi 
completamente aban-
donada e ao longo de 
décadas teve quase 2/3 
de sua área aterrada 
e ocupada ilegalmente 
por residências, apesar 
de protegida por Leis 
Federais. A preservação 
das nascentes, manan-
ciais e rios são objetos 
da Lei Federal nº 12.727 
e da Lei Federal (Códi-
go Florestal) nº 12.651, 
onde proíbe qualquer 
intervenção e protege 
onze tipos diferentes 
de locais considerados 
frágeis ou importantes, 
dentre eles; as margens 
dos cursos d’água natu-
rais, o entorno de lagos 
e lagoas naturais, o en-
torno de reservatórios 
d’água artificiais e o 
entorno das nascentes.

O projeto de revita-
lização desta área, não 
está acontecendo apenas 
em seu entorno, a lagoa 

ALEgRIA E RESPEITO

Alegria e respeito constituem atitudes profun-
das no homem e não contrastam entre si. Temos até 
necessidade de cultivar sentimentos tão sagrados. A 
micareta, que transcorre nestes dias, deveria trazer 
para todos momentos de descanso, de fraternidade 
e de alegria. É igualmente o respeito consigo mesmo 
e com os outros que deve ser levada em conta, pois 
nos obriga a examinar as condições para que esta 
alegria seja duradoura e extensiva a todos.

PODEMOS observar que o desejo do povo é de 
transformar esta vida, tão sofrida, numa vida alegre. O 
povo quer ter um espaço de liberdade onde os precon-
ceitos raciais, culturais, sociais e até mesmo religiosos 
sejam deixados de lado. O povo quer um espaço onde 
a energia, a dança e o calor da amizade, manifestem 
solidariedade e partilha.

FESTEJAR faz bem. Alimenta o espírito, renova 
o corpo, reaviva a esperança de dias melhores. Por isso, 
precisamos preservar nossas festas, celebrar nossas 
vitórias, viver nossa cultura e mostrar a todos nossas 
capacidades, nossas artes, nosso folclore. Precisamos 
plantar nossa esperança na sementeira muito fértil que 
é nosso povo, pobre de dinheiro, mas rico em justiça, 
ética, cultura, alegria e fé.

A DIVERSÃO, porém, não pode dar lugar a 
exclusão. O que era antes uma tradição cultural passa 
hoje a ser explorado por “bandas empresa” que rea-
lizam uma micareta, na rua, para foliões que possam 
pagar (caro) pelo direito de brincar dentro do cordão de 
isolamento. Nossas manifestações culturais devem se 
revestir do acolhimento, da alegria, da partilha, e não 
o contrário. A cultura se constrói com a participação 
do povo, não com a exploração deste.

A MICARETA pode ser aproveitada como um 
tempo de festa e de alegria, sem exageros, sem abu-
sos e sem dor de cabeça no dia seguinte. Qualquer 
um pode se alimentar bem, dançar, pular, gritar, mas 
sabendo que no dia seguinte a vida continua. Saúde 
jogada fora é vida a menos. Pior ainda, quando ela 
não volta mais.

A  ALEgRIA faz bem para todos. O que se sugere 
é não abdicar da própria dignidade e responsabilidade. 
Não achar que a natureza pode ser enganada. Ela é 
exigente e se vinga contra os que a desrespeitam. O 
que será de muitas pessoas após a Micareta, quando as 
fantasias forem jogadas fora? São Paulo recomenda: 
“O Senhor espera de cada um, uma conduta digna de 
quem é Templo do Espírito Santo” (I Cor. 6,19), na 
Micareta e em todos os momentos da vida.

Lagoa Grande – Revitalização ou área para Pesca?

foi completamente esco-
ada, terraplanada e lim-
pa, nascentes aterradas 
e toda sua biodiversi-
dade, animais e plantas 
endêmicas (Taboas - 
Thypha domingensis)  
retiradas, inclusive os 
Jacaré-do-papo-amare-
lo (Caiman latirostris), 
sob a desculpa de serem 
muito perigosos para 
a população, restando 
apenas dois exemplares 
que estavam escondidos 
dentro das manilhas do 
esgoto e que voltaram 
a aparecer, quando a 
lagoa voltou a encher, 
transformando-se em 
atrações para toda a po-
pulação feirense. Após 
denúncias na imprensa 
e protestos da popula-
ção ao longo de 2015, 
declarações de pessoas 
ligadas ao governo Es-
tadual, afirmaram que 
a lagoa seria repovoada 
com novos peixes, que 
os exemplares adultos 
dos jacarés protegidos, 
inclusive colocando pla-
cas de alerta para a 
comunidade.

Além de todos os 
problemas abordados 
em artigos anteriores, 
em minha última visi-

ta, fiquei surpreso por 
constatar três sérios 
aspectos ambientais: O 
primeiro refere-se ao 
desaparecimento dos úl-
timos Jacarés, com mais 
de dois metros de com-
primento; o segundo, foi 
a grande quantidade de 
pescadores utilizando 
tarrafas, redes e reti-
rando todos os peixes 
da lagoa e por último, 
a grande quantidade 
de lixo jogado nas mar-
gens.

Conversando com 
alguns moradores do 
entorno, os mesmos in-
formaram que os últi-
mos jacarés nunca mais 
foram vistos e não sa-
biam informar se esta-
vam escondidos, foram 
mortos ou capturados 
pelos pescadores, a fim 
de dar maior segurança 
para a pesca. Que mui-
tas pessoas da região jo-
gam lixo em suas águas, 
inclusive aparelhos elé-
tricos e pneus. Tam-
bém afirmaram que, 
com relação à prática 
da pesca, é constante, 
aberta e normal dia e 
noite, que os pescadores 
comercializam os peixes 
e nenhuma fiscalização 

ou ação para inibir esta 
prática é tomada pelos 
órgãos responsáveis.

Assistimos impo-
tentes, a mais um triste 
capítulo do descaso am-
biental em nossa cidade. 
Ações concretas e ur-
gentes se fazem neces-
sárias, com fiscalização 
efetiva e conscientização 
da comunidade através 
de noções de educação 
ambiental, bem como 
proibição da pesca, caça 
e outras ações predató-
rias. Não adianta urba-
nizar a lagoa e fechar os 
olhos para a destruição 
da vida ainda existente 
nela. Por onde andam 
os inúmeros órgãos am-
bientalistas, preserva-
cionistas e protetores do 
meio ambiente de Feira 
de Santana?

O Projeto Feira 
Empreende, coorde-
nado pela Secretaria  
do Trabalho, Turismo 
e Desenvolvimento 
Econômico promoveu 
reunião dia  19 deste 
mês no SEBRAE, com 
várias instituições em-
presariais, Senai, Sesc, 
Sesi, Senac, Senar, Ses-
coop e Sest, e asso-
ciações vinculadas ao 
micro empreendedor, 
para discutir assuntos 
pertinentes como a re-
alização do seminário 
global do empreende-
dorismo 2016 nos dias 
21 a 24 de novembro 
nesta cidade, com te-

Metas definidas pelo projeto Feira Empreende
mas específicos por dia, 
e atuando nas diversas 
áreas para o desenvol-
vimento do comércio 
local.

Também ficou defi-
nido um encontro perió-
dico do conselho gestor 
na primeira terça-feira 
de todo mês, quando 
os núcleos de infraes-
trutura, comunicação, 
mercado e mão-de-obra 
definirão programas e 
ações integradas com as 
instituições de desen-
volvimento, sendo es-
sas reuniões itinerantes 
e cada segmento viabi-
lizará a sua ação. Outros 
pontos definidos dizem 

respeito à implantação 
de um site para o Feira 
Empreende; a inicia-
ção de um programa 
de empreendedorismo 
nas escolas públicas, 
através da Secretaria de 
Educação; ações de em-
preendedorismo de ca-
pacitação promovidos 
nesse mesmo período 
pelo Sebrae e Senac.

Por fim, o projeto 
“Empreender” promo-
vido pela associação co-
mercial para fortalecer 
os setores produtivos 
em relação ao comér-
cio, criando assim uma 
rede de informações e 
de preparação para cada 

empresa que estará en-
volvida nesse setor. O 
“Feira Empreende”, 
que visa ações integra-
das institucionais de 
fomento ao desenvol-
vimento econômico e 
do empreendedoris-
mo na cidade, criando 
ambientes de negócio, 
ampliando o trabalho 
feito em 2015 graças 
ao maior conhecimento 
pelo trabalho integrado, 
onde as instituições 
unem forças para aten-
der o mesmo objetivo, 
sem perder a condição 
do seu público alvo, e a 
cidade ser beneficiada 
em amplos aspectos.
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Com o trio gospel, 
comandado pela banda 
Vange Vem Louvar, sain-
do às 19h30min começou 
oficialmente ontem, a mi-
careta de Feira de Santana, 
que teve  outras 17 grandes 
atrações na avenida  Presi-
dente Dutra , dentre elas 
a banda Aviões do Forró, 
Babado Novo, Neto LX e 
Danniel Vieira, todos para 
o folião livre. Os blocos 
Abraçaê, Vumbora, Da Pra-
ça e Expresso do Reggae 

Muitas atrações musicais na Micareta

também desfilaram.  Hoje 
o cantor Saulo Fernandes 
é a atração principal para 
o folião livre, ou folião de 
rua, que gosta de  brincar 
livremente como era há 
alguns anos, sem cordas e 
outros obstáculos. Na noite 
de hoje  também irão se  
apresentar a banda Harmo-
nia do Samba, É o Tchan e 
Luiz Caldas.

Amanhã, sábado de 
Micareta a programação 
prevê  34 atrações na ave-

nida Presidente  Dutra, para 
o folião livre e de blocos. 
Timbalada, Psirico, Bell 
Marques, Durval Lelys, 
Banda Eva e Paula Sanffer 
fazem parte da agenda.  
Domingo ,para encerrar a 
festa o folião livre  terá uma 
diversidade de atrações. 
Claudia Leitte, Psirico, 
Igor Kannário, Sarah Reis, 
Projeto Hollywood e Jean 
Santana são alguns dos 
nomes confirmados para a 
festa amanhã.

Apesar das dificulda-
des, e não são poucas, o 
Bloco Afro Nelson Mandela 
estará na avenida amanhã. 
È o que garante o fundador 
e presidente da agremiação 
Big Jackson ( Jose Raimun-
do da Paixão). Mesmo com 
a  verba curta, insuficiente 
para as despesas ele pre-
tende colocar 350 pessoas 
na avenida para defender o 
tema “Vinte e dois anos de 
aparthaide” letras e musica 
de Nelson Mandela da Pai-
xão (filho de Big Jackson) 
que será interpretada pelos 
cantores Libu do Reggae e 
Alex  Ziquezague. 

Fundado há 26 anos o 
Bloco Afro Cultural Nelson 
Mandela é uma referência 
entre as agremiações desse 
gênero - que defendem 
a cultura afro - , 
com sete títulos 
e grandes par-
ticipações em 

Bloco Nelson Mandela na avenida
varias micaretas. Big Jack-
son observa que o bloco não 
se limita ao desfile anual na 
festa de momo, desenvol-
vendo normalmente ações 
sociais em favor das comu-
nidades mais  carentes .

O grande problema do 
bloco, como de tantas ou-
tras agremiações, é a falta  
de recursos financeiros para 
promover desfiles mais  
pomposos  como gosta o 
publico. Big Jackson agra-
dece ao prefeito Ronaldo de 
Carvalho a ajuda de R$ 6 
mil garantindo entender as 
dificuldades que a adminis-
tração municipal enfrente e 
há também uma ajuda do 
governo estadual, o Ouro 
Verde, mas que “deveria 
ser liberada  antes da fes-
ta”. Big Jackson diz que as 

despesas, mesmo para 
um bloco como o 

Nelson Mandela 
são muitas: “ Te-
mos que colocar 
na avenida uma 
bateria com 50 

integrantes, trazer o pessoal 
de Salvador, pagando passa-
gem, refeição, água mineral, 
mas há outras  despesas 
como confeccionar as fan-
tasias, cantores, pessoal de 
apoio e uma série de outras 
contas que são inerentes  á 
festa e impossíveis de não 
contraí-las” relata.

Para realizar um desfile 
como o bloco pretendia fazer 
ele estima que seria neces-
sário dispor de uma verba 
de R$25 mil “mas como não 
temos vamos fazer o melhor  
com o que dispomos” garante 
lamentando a falta de apoio 
que deveria vir da represen-
tação política. ”Nós fazemos 
festa para a população, seria 
justo o apoio de vereadores” 
questiona “e os deputados 
de fora que vem aqui buscar 
votos, por que eles não pro-
curam nos ajudar?”

Mas diante das dificul-
dades relatadas,  há um pon-
to positivo para os blocos, 
escolas de samba e afoxés 
este ano que é a  mudança 
do local de desfile dessas 
entidades. Antes confinadas 
no chamado “espaço qui-
lombola”, na avenida João 
Durval, longe do publico, 
em um local inadequado, 
essas agremiações deverão 
desfilar este ano na avenida 
Presidente Dutra, no Circuito 
Maneca Ferreira, área oficial 
da micareta, sob os olhares 
do publico, autoridade e 
artistas.

Com a  marca de 89 
anos, o antigo da Bahia, 
e anterior ao surgimento 
da micareta ,o Bloco  
Bacalhau na Vara estará 
na avenida amanhã a 
partir das 13 horas e com 
sempre devendo arrastra 
milhares de foliões que 
se identificam com o 
estilo  tradicionalista da 
agremiação surgida nas 
antigas oficinas do jornal 
Folha do Norte – hoje  
com 106 anos e um dos  
mais   antigos em circu-
lação n o Brasil.  Coorde-
nado pelos irmãos:  Lícia, 
Lívia,  Lindaura Silva e 
Dálvaro Neto, filhos do 
saudoso Hugo Navarro 
Silva, o Bacalhau na Vara 

Bacalhau na Vara - o nosso bloco

mantém a tradição das  
marchinhas de antigos 

carnavais interpretados 
pela diva  da musica fei-
rense Dilma Ferreira  e o 
Orquestra  Alegria Ale-
gria.  A  rainha do bloco 
é  a descontraída radia-
lista Dadá Maravilha que 
promete surpreender com 
um traje  marcante. Des-
de 2013, Dada Maravilha 
reina no Bacalhau, que 
tem como rei o advogado 
Luizinho e como porta 
bandeira o insubstituível  
Boca de Grilo.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica
 “Aclamai o Senhor, ó 

terra inteira” 
Salmo 99.

Hoje, 29 de abril de 2016, estamos na Quinta Semana 
da Páscoa ,  a cidade vive o clima micaretesco e sai da sua 
rotina diária, alguns participam da festa, outros viajam 
para descansar em outras cidades.

Nas igrejas, muitas terão celebrações eucarísticas e 
outras mudam os seus horários, principalmente as que 
estão localizadas no circuito da festa.

No domingo, 01 de maio, é comemorado o dia do 
trabalho e acontecerão comemorações em todo país. É 
o dia de São José Operário. Lembramos do carpinteiro, 
pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria. Nesta 
comemoração, reconhecemos a dignidade do trabalho 
como dever e aperfeiçoamento do ser humano, exercício 
benéfico de seu domínio sobre o mundo criado, serviço à 
comunidade e prolongamento da obra do Criador. Não 
esqueçamos de rezar cada vez mais por nossos trabalha-
dores, para que possam ser abençoados com emprego 
e remuneração digna. Não esqueçamos de rezar pelos 
desempregados que precisam do seu sustento. São José 
Operário trabalhou como carpinteiro e ensinou a Jesus 
uma função de trabalho manual, que ele exerceu com 
afinco. Vamos seguir o seu exemplo nos dedicando cada 
vez mais às nossas funções e coloquemos o amor em tudo 
que realizamos. São José Operário, interceda por nós!

Serão  iniciadas as comemorações com muitas de-
voções a Maria, no mês dedicado a ela. Celebremos com 
devoção.

20º VEM LOUVAR

Estamos no período mi-
caretesco, os católicos parti-
cipam de muitos retiros em 
nossa e em outras cidades. 
Um dos eventos mais parti-
cipados é o 20º Vem Louvar 
- A festa do povo de Deus, 
promovido pela RCC - Reno-
vação Carismática Católica, 
na Arquidiocese de Feira de 
Santana. É um evento espera-
do por muitos de nossa cidade 
e de cidades circunvizinhas, 
que vêm para Feira de San-
tana participar das palestras, momentos de oração, shows 
musicais e Celebrações Eucarísticas, que acontecerão na 
Estação da Música.  Será iniciado hoje com celebração eu-
carísitca, presidida por Frei Franscisco, OFM, do Santuário 
de Candeias e se estenderá até o domingo, com encerramento 
às 16:00 horas, com Celebração Eucarística, presidida pelo 
arcebispo metropolitano, Dom Zanoni Demettino Castro. O 
evento acontecerá das 07:30 às 21:00 horas, tendo equipe 
formada por voluntários cristãos de diversas paróquias da 
arquidiocese, que integram as diversas equipes de serviço, 
além da participação de muitos católicos.

O tema deste ano é “   Sede misericordiosos como vosso 
Pai é misericordioso” inspirado no texto do evangelho de 
São Lucas 6,36. Os pregadores são o Frei  Dom OFM Con-
ventuais,  Diretor Espiritual da RCC Feira, Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima – Caseb;  Luizinho, RCC São Paulo;  
Frederico, Coordenador do Ministério de Formação – RCC 
Brasil; o missionário Flavinho,   Joelson e Alex, do Conselho 
Arquidiocesano.

Amanhã, a animação pelo missionário Flávinho, o Pe. 
Gilmar Assis, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, presidi-
rá um momento de adoração, o Pe. Evangevaldo Almeida, da 
paróquia Imaculado Coração de Maria, presidirá a Celebração 
Eucarística, às 17:00 horas e às 20:00 horas, show da Banda 
Missão Resgate.

Entre tantos outros meios de comunicação, o site Fé 
Católica, através de Edmilson Santos, Mário Leal e Robson 
Miranda, estarão cobrindo o evento.

Assim, o Momento de Vida parabeniza o empenho de 
toda a equipe, que, há meses, vem pensando no evento, que, 
durante estes dias, realizará maravilhas em muitas vidas!

Que a Santíssima Trindade e Maria Santíssima possam 
iluminar a todos os organizadores, pregadores, celebrantes, 
trabalhadores e o povo de Deus.

FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Acontece até amanhã o 
novenário em louvor a São José 
Operário padroeiro da paróquia 
do mesmo nome, no bairro do 
Campo Limpo, com grande 
participação de fiéis em todas 
as noites.

O tema geral :  “  Jesus 
Cristo, fonte inesgotável de 
Misericórdia ” os pregadores 
foram Dom Gilson Andrade 
da Silva, arcebispo auxiliar da 
Arquidiocese de São Salvador, 
os padres: Hipólito Gramosa, 
Leomário Gonçalves, Avelino 
Brugos, Zorimar Fernandes, 

Edimundo Almeida, Luciano Santos, Irênio Cerqueira; 
hoje,o Pe. Lucivan Pinto e amanhã, o nosso arcebispo emé-
rito Dom Itamar Vian. Nas noites a participação das comu-
nidades São José Operário,Nossa Senhora Aparecida, São 
Francisco Xavier, Nossa Senhora da Paz,Sagrado Coração 
de Jesus, São Cosme e São Damião, Irmã Dulce, Santíssima 
Trindade, São Pedro Apóstolo e Sagrada Família.

No dia 01, grande dia de festa, com a seguinte pro-
gramação:  05h30 Alvorada – Queima de Fogos, 07h30 
Acolhida das Comunidades com seus respectivos padroeiros, 
08h Procissão com Padroeiros das Comunidades, 10h Missa 
Solene de São José Operário, presidida pelo arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro,  12h Almoço e Confraternização 
e 14h Bingo Beneficente.

Parabéns! Ao Pe. José Augusto, comissão e todos que 
colaboram com a realização da festa.

BODAS DE OURO DA C.J.C. 
NORDESTE- BRASIL

A C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos do Nordes-
te- Brasil completou 50 anos de missão com uma grande 
programação, na cidade de Carpina, no estado de Pernam-
buco, onde o movimento nasceu, nos últimos dias 15,16 e 
17 de abril. Eu tive o privilégio, de integrar a caravana do 
estado da Bahia, já que participo da C.J.C. de Santana, que 
nasceu da C.J.C. NE, desde 1980. Estavam além de Feira 
de Santana, as cidades de Aratuípe, Caetité, Jaguaribe, 
Salinas da Margarida, Salvador, São Sebastião do Passé e 
contamos com a orientação espiritual do Pe. Edilson Bispo 
Conceição.

Vamos recordar alguns momentos marcantes na come-
moração do Jubileu de Ouro, que contou com a participação 
de mais de 500 pessoas entre elas crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos que atuam ou atuaram no movimento. 
Não podemos esquecer do fundador Pe. Genário, orientador 
por quase 25 anos, em memória e, em seguida, os padres 
Benevides, em memória, seguido  de  Gilvan e atualmente 
Gilberto. Eles disseram sim ao movimento C.J.C. e por 
isso essa comemoração. Não esquecendo uma frase do Pe. 
Genário, por ocasião da benção da bandeira: “Só amamos, 
o que conhecemos” e digo: por isso amamos a C.J.C.

A abertura foi no dia 15, com Celebração Eucarística 
presidida pelo inspetor salesiano, o Pe. Pessinatti, na capela 
do Colégio Salesiano, concelebrada por diversos sacerdotes, 
entre eles, os padres Almir e Severino, que foram comuni-
tários da C.J.C. no Ceará e Pernambuco, respectivamente. 
Uma belíssima celebração, onde ainda ecoa o Hino dos 
50 anos que diz no refrão: “CJC – Comunidade de Jovens 
Cristãos 50 anos tem sua missão e a juventude vem te 
agradecer. CJC – Comunidade que o amor uniu. Que do 
Nordeste ganhou o Brasil, nossa alegria é te ver crescer”. 
Em seguida, na quadra, aconteceu a Cerimônia de Abertura 
e ficam em nossa memória as bandeiras dos estados onde 
a CJC existe.

No dia 16, a manhã foi iniciada com um Momento 
Mariano, lembrando Nossa Senhora Auxiliadora e durante 
toda a manhã na capela, palestras com os padres Pessinatti, 
João Carlos e Gilberto, lembrando a história de Dom Bosco 
e testemunhos de muitos que vivenciam a C.J.C. em suas 
vidas, muita emoção. Eu tive a oportunidade de homenagear 
o movimento com duas placas: uma da C.J.C. de Santana 
e outra do Momento de Vida. Após o almoço, uma Mesa 
Redonda: 50 anos, muitas Histórias, seguida de Tarde 
recreativa e à noite, a Noite de Ouro, com show cultural e 
muita animação.

No dia 17, dia da fundação da C.J.C., uma caminhada 
até a Matriz São José, onde aconteceu Celebração Euca-
rística Solene, presidida pelo Pe. Gilberto e concelebrada 
por diversos sacerdotes, com grande participação de fiéis. 
Um dos momentos mais emocionantes foi a canção “Ave 
Maria Sertaneja”, interpretada pela cantora Cristina Amaral, 
que participou da C.J.C. Sertânia e o registro fotográfico 
com o bolo do jubileu com as crianças do C.J.C. Mirim, os 
veteranos e as caravanas por estado. O encerramento foi 
com o VI Vem Seguir com um trio elétrico que emocionou 
a todos, cantando o Hino oficial, o “Vem seguir”, momento 
em que todos dançaram e cantaram com muita animação, 
além de muitas canções católicas. O trajeto terminou em 
frente à igreja de São Sebastião, onde a C.J.C. nasceu, para 
um momento final de oração.

Estão de Parabéns todos que de forma direta ou indireta 
participaram da preparação e realização desta grande festa que 
marcou meio século de um movimento que transformou vidas.  
E de fato é, como muitos diziam: “C.J.C. sempre C.J.C”.

A C.J.C. de Santana também marcou essa trajetória, 
fazemos parte dessa história e muitas foram as vocações 
leigas, matrimoniais e de vida consagrada que nasceram da-
qui. Podemos destacar algumas vocações à vida consagrada,  
entre elas: o bispo de Jequié Dom José Ruy Gonçalves, o frei 
Luiz Alberto Lemos (Beto), os padres Cristovão Gonçalves  
(Ivan -  em memória), Evangevaldo Almeida (Vanjo) e Moi-
ses Biondi e também a Irmã Elizabete Leal (Bete).

Assim, agradeço a Santíssima Trindade e Nossa Senhora 
Senhora Auxiliadora e peço que continue nos iluminando.

Parabéns prá você... 20 – Dalva Lima, hoje  - Fernando Teixeira, 
26 - Rosania Rodrigues, 01/05 – Ângela Pimenta, Anilson Jr., Juscileide 
de Jesus e Tanúrio Brito, 02- Pe. Francisco Hanuszewiez e Thiago Pe-
dreira, 04 – Pe. Áureo Sampaio, Pe. Antônio Ferreira Jr. , Frei Cristovão 
Lima, Elaine Coelho e Elizete Maia  e 05 – Pe. Ednelson da Silva.

Saudades Eternas... Sr. José Ferreira Pinto, que partiu para a Casa 
do Pai, no último dia 26.
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Depois de quase dois 
anos sem atividade a Oficina 
de Modelos Corpo, Caras 
e Bocas que tem à frente o 
competente Paulo José, que 
já colocou  varias garotas no 
mercado de trabalho desse 
segmento, volta a atividade, 
com o objetivo de formar  
jovens  para o mercado da 
moda. ”A transparência 
do nosso trabalho motiva 
as nossas descobertas” diz 
Paulo, ressaltando, como 
exemplo, Ducilene Bastos, 
formada na Oficina de Mo-
delos Corpo, Caras e Boca e 
hoje desfilando com sucesso 
em São Paulo.

“A partir desse mo-
mento, desse novo projeto, 
temos a certeza que inú-
meras garotas que sonham 
ser modelo, poderão ter o 
mesmo destino de sucesso 
dela e desfilar nas passarelas 
do país” diz Paulo.  No mo-
mento já surge como nova 
promessa para as passarelas 
a jovem  Francielly Gomes 
Vilas Boas, 22 anos , 1.76m 
de altura, cútis branca ,cabe-
los castanhos, que e natural 

Oficina de Modelos volta a atividade 
de Aracaju Sergipe, mas 
seus pais Analdina Alves  
Gomes e José   dos Reis 
Vilas Boas, residem em 
São Jose do Jacuípe, a  180 
km de Feira de Santana, na 
região sisaleira.

Alta, corpo bem feito, 
cabelos castanhos, educada 
e muito fotogênica  Fran-
cielly cursa medicina 
veterinária e embora 
não pratique esportes, 
gosta muito de fu-
tebol e é torcedora 
do Confiança, uma 
das principais agre-
miações do futebol 
sergipano. Pau-
lo José acredita 
muito no sucesso 
de Francielly e 
chama atenção 
de jovens que 
desejem se-
guir a  carrei-
ra de modelo 
procurar a 
Oficina de 
M o d e l o s  
Corpo, Caras e Bocas que 
fica na sede do distrito  de 
Maria Quitéria, ou fazer 

contato pelos telefones: 75 
- 98144-5017/ 99865-7488/ 
99187-9016/ 98835 -5089.

“Tatay, o melhor 
ponta-esquerda do São 
Paulo de todos os tem-
pos!”. Um belo troféu 
com essa significativa  
frase, foi entregue pelo 
zagueiro Bengo,  a Gus-
tavo Carvalho -Tatai, 
grande ídolo do passado 
do tricolor da Kalilândia. 
A significativa e justa 
homenagem foi prestada 
no  dia 10 deste mês na 
Vila Olímpica dos Ama-
dores durante o jogo 
São Paulo X Flamengo, 
na presença de antigos 
craques do time tricolor 
como: Willy , Osvaldo 
da Coelba, Juracy Galdi-
no, Xiru, Luizinho, Car-
los Prezado,  Claudio 
Balaio,  Marcelo ( ex-
Fluminense),  Michelin( 
Flamengo) Deraldão e 
José Gravações.

O grande zagueiro 
Bengo ressaltou que Ta-
tay  foi um dos melhores 
ponteiros do nosso fute-
bol e  só não se profissio-
nalizou porque não quis: 
“ele nasceu em berço de 
ouro e só jogava por pra-
zer. Tatay recebeu con-
vites  de equipes como 
o Cruzeiro de Minas, 
Botafogo,  e Ypiranga 
de Salvador” observou. 
Osvaldo da Coelba, com 
lagrimas nos olhos falou 
do potencial técnico e do 
caráter do homenageado 
“ o futebol é ingrato para 
alguns. Tatay foi um 

Tatay - eterno ídolo do São Paulo 

Osvaldo da Coelba,  Tatay, Willy, Bengo e  Feira.

Veteranos do S. Paulo: Paliteiro, Feira, Coelho, Sandoval, Coca, Cloves, Bengo,Galo, Bel e 
Willy. Tatai Leão, Juracy, Catinga, Tatay, Cajueiro, Fio e Luizinho.

monstro jogando fute-
bol pela técnica, raça e 
determinação” disse.

Willy Mendes lem-
brou que aos 16 anos, 
jogando pela seleção 
de Coração de Maria, 
Tatay só faltou fazer 
chover. “Ele pegou a 
bola no meio de campo 
e saiu driblando todo 
mundo que aparecia em 
sua frente e na meia lua 
da grande área, deu um 
lençol no goleiro, mar-
cando um gol de placa 
que até hoje é lembrado 
por muitos desportivas 
de Coração de Maria”.  
Para Willy o amor e o 
carinho de Tatay pelo 
São Paulo, ultrapassam 
fronteiras.  “Desde o 
auge de sua carreira ele 

organiza esses eventos, 
não deixando passar em 
branco nada que esteja 
relacionado com  a his-
toria do clube”, relata 
Willy Mendes.

Tatay tem um co-
ração  maravilhoso, há 
alguns ele fez questão 
de ir ao Rio de Janeiro, 
onde foi visitar em um 
Asilo, nos seus últimos 
dias de vida, o saudoso e 
grande ídolo do futebol 
brasileiro Nilton Santos, 
já esquecido por muita 
gente, o que fez a “En-
ciclopédia do Futebol” 
ficar feliz e emocionado. 
Filho do empresário do 
ramo madereiro  Godo-
fredo  Navarro Silva, Ta-
tay viveu no tradicional 
bairro Kalilandia, estu-
dou nos colégios   Taylor 
& Egídio, Santanopolis, 

Santo Antônio, Central 
da Bahia e concluiu o 
curso de Economia na 
UFBA. Aposentado e  
casado com a senho-
ra Cassia Carvalho,  
tem como herdeiros 
Godofredo e Gustavo, 
ambos advogados.

Edu(Santos) e Júlio 
Cesar(Flamengo) fo-
ram os grandes pontas 
esquerdas do futebol 
brasileiro e seus ins-
piradores ,João Salda-
nha, um grande treina-
dor. Fã incondicional 
do meia Zé Eduardo 
(Vitoria e Bahia) é 
hoje dele um amigo 
pessoal.” Um jogador 
muito talentoso, sa-
bia tudo de bola e só 
não foi para a  seleção  
brasileira porque era 
do Nordeste” ressalta. 
Tatay considera os ir-
mãos Bengo e Coelho, 
os melhores jogadores 
que passaram pelos 
gramados de nossa 
cidade. Torcedor ferre-
nho do Fluminense de 
Feira e do Botafogo do 
Rio do Janeiro. Tatay  
aponta melhor time 
do Fluminense que ele 
viu jogar: Mundinho, 
Edson Porto, Onça, 
Val e Nico. Chinezi-
nho e Delorme. Ve-
raldo, Paulo Roberto, 
João Daniel e Gilson 
Porto. (Texto: Willy 
Mendes)

sempre honrou a camisa 
do nosso time e hoje, 
mesmo morando em Sal-
vador,  ele acompanha a 
vida do clube, os jogos 

do time no campeonato 
feirense e em todas as  
comemorações ele faz 
questão de estar presen-
te. Alias , ele é quem 

Estádio foi reinaugurado

Homenagem a um 
dos melhores pontas es-
querdas do futebol bra-
sileiro - com passagens 
pelo Fluminense carioca, 
Corinthians, Internacio-
nal, seleção brasileira, 
além do Fluminense de 
Feira e Bahia, o estádio 
Gilson Porto, no bair-
ro da Estação Nova, foi 
reinaugurado domingo, 
pelo prefeito Ronaldo de 
Carvalho, com a presença 
de familiares do falecido 

atacante, de desportistas e 
do presidente da Liga da Es-
tação Nova,  Bruno Junior. 
Na praça de esportes foram 
implantados alambrados, as 
paredes foram recuperadas, 
reformados os  vestiários e 
construídos banheiros.

“As melhorias introdu-
zidas darão aos atletas me-
lhores condições para a prá-
tica do futebol e comodida-
de para o publico nos dias de 
jogos, já que aqui se realiza 
um tradicional campeonato, 

sempre prestigiado por 
um numero muito grande 
de pessoas”, observou o 
prefeito. O presidente da 
Liga da Estação Nova, 
Bruno Junior agradeceu 
ao prefeito e ratificou que 
as melhorias atendem as 
expectativas gerais: “Há 
muito tempo esperávamos 
essas melhorias e só pode-
mos agradecer ao prefeito 
em nome dos desportistas. 
Hoje é um dia de felicidade 
para todos nós”.

O prefeito Ronaldo de Carvalho reinaugura o estádio Gilson Porto. 
Foto especial de Juarez  Passos. 
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VENDE-SE
ÁREA DE TRÊS TAREFAS E MEIA NA 
FAZENDA SÃO JOÃO, DIVISA FEIRA/
SÃO GONÇALO, PRÓXIMO A ANTIGA 

PLASCALP. CONTATO:  
(75) 99175-2098/TONY DUARTE.

01/05

Micareta de Feira 2016

Tudo pronto para mais um glamoroso 
desfile do Bloco Tracajá que completa 
17 anos de folia, irreverencia e alegria. 
Como sempre faz o Tracajá traz na camisa 
uma sátira, desta vez em relação à saúde, 
chamando atenção, mesmo de forma li-
geiramente debochada, ou irônica (para 
não perder o foco histórico) para o perigo 
que representa o malfadado mosquito da 
dengue. Segundo Marcelo Batista, um 
dos organizadores, algumas alterações 
formam feitas este ano na produção do 
bloco e assim, ao contrário do que sempre 
aconteceu, as camisas não mais serão tro-
cadas por fraldas geriátricas (para doação 
a casas filantrópicas) e sim vendidas.

 Isso se explica devido às dificuldades 

Bloco Tracajá 2016
enfrentadas este ano pela coordenação do 
bloco para obter apoio de empresas da ci-
dade ( a crise econômica atingindo o pobre 
Tracajá !). Portanto,  desse modo  para sair 
no Tracajá, o folião pagará apenas R$20,00 
pela bela camisa que pode ser encontrada 
no Restaurante  Casa do Sertão, local de 
saída do bloco, no bar Ponto do Zequinha 
e no bar Boteco do Vital. O Bloco Traca-
já sairá domingo ( Restaurante Casa do 
Sertão),às 14 horas, impreterivelmente! 
Venha pro Tracajá você também! Venha!  
EM TEMPO- vendidas as camisas e pagas 
as despesas, se houver alguma receita ela 
será destinada a aquisição de bens, que 
serão doados a entidades como o Lar do 
Irmão Velho ou uma similar.

Com o aporte de qua-
se R$ 2,3 bilhões, o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome 
(MDS) beneficiar este 
mês quase 13,9 milhões 
de famílias em situação 
de extrema pobreza ou 
vulnerabilidade social no 
Brasil. O pagamento teve 
início no dia e   segue até 
hoje, dia  29.  Para saber 
o dia em que o recurso es-
tará disponível para saque, 
o beneficiário precisa ob-
servar o último dígito do 
Número de Identificação 
Social (NIS), impresso 
no seu cartão. Para cada 
final, há uma data corres-
pondente por mês, que 
indica o primeiro dia em 
que a família poderá fazer 
a retirada do dinheiro. O 
valor fica disponível para 
saque por 90 dias.

Todo mês, o extrato 
de saque do beneficiário 
traz a data do saque do 
mês seguinte. Outra opção 

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

 Estamos  às vésperas 
da Micareta 2016  e  não 
estamos sentindo o clima 
de  festa como de anos an-
teriores. A crise econômi-
ca  certamente afeta  todos 
os setores  e  a micareta 
não é imune aos efeitos da 
crise, mas, independente 
dessa situação, não temos 
dúvida de que  falta entu-
siasmo  para a festa deste 
ano a partir  da falta de 
envolvimento pleno dos 
órgãos de comunicação da 
cidade (rádio, tv, jornal, 
portais de internet). A 
partir do instante em que  
os  camarotes  deixaram 
de ser interessantes para 
empresas especializadas 
explorarem a comercia-
lização dos mesmos tive-
mos o primeiro sinal de  
que algo não ia bem com 
a micareta.

Se  a Prefeitura qui-
ser manter a  tradição da 
festa momesca  e evi-
tar mais desgaste nos 
anos futuros, terá que  
reinventá-la, já que o 

Micareta - engenharia  mental
atual formato  não mais 
atrai  os  foliões  de fora 
e os  da  casa começam  a  
escassear. Não por  acaso  
as empresa de turismo  e  
as companhias  aéreas 
praticamente comerciali-
zam  todos os pacotes de 
viagem para o período da 
micareta, já que  grande 
parte dos feirenses  via-
jam para   outros  estados 
e  principalmente para o 
exterior.

 A cada ano a mi-
careta está ficando me-
nor; basta  observar  a 
quantidade  de  atrações, 
comparando-se com as 
de anos  anteriores. As-
sim como a crise  eco-
nômica  nos força  a   
buscar alternativas  para 
sairmos dela, talvez até 
mais forte do que antes, 
os organizadores da nos-
sa micareta precisam fa-
zer “engenharia mental”  
para  dar  um salto de 
qualidade  nas  próximas  
micaretas, sob pena dela 
definhar.

Bolsa Família transfere 
R$ 2,3 bilhões em abril

é acessar o aplicativo do 
Bolsa Família, que pode 
ser acessado por qualquer 
aparelho de celular com 
acesso à internet (smar-
tphones). Basta baixar 
gratuitamente a ferramenta 
no seu celular e consultar. 
Além disso, o aplicativo 
permite também saber a 
situação do benefício. 

Além disso, desde o 
mês passado, os benefi-
ciários que já possuem 
uma Poupança Caixa Fácil 
podem receber o valor 
creditado diretamente em 
sua conta. A opção é fa-
cultativa e está disponível 
a todas as famílias que 
participam do programa 
de transferência de renda. 
Para abrir a conta é neces-
sário procurar uma casa 
lotérica ou correspondente 
Caixa Aqui com RG e 
CPF. A conta dá direito 
a movimentar o valor do 
benefício com cartão de 
débito.
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Rádio

Festa para o 
Dia das Mães?

Contrate 
Rudy Rossi.

75 - 99146-8920

VENDE-SE
Aptº no Muchila.

Contatos: 75 98841-8734/
99220-0673/98228-2020 

Amarante.

Aos sábados, a partir das 14 horas, “Você e a Sociedade”, 
um bom  programa de variedades com enfoques sociais inte-
ressantes, conduzido por frei Cal, que além de religioso foi 
vereador há pouco tempo e conhece  bem os problemas  da 

cidade . Na Radio Sociedade  de Feira.  Vale à pena conferir.

Indústria de Biscoitos Itália Ltda, CNPJ: 14.418.982/0002-21, 

torna público que está requerendo à Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente – SEMMAM a Licença de Operação 

(Produção de biscoitos e salgadinhos extrusados de milho), 

localizada na Rua Baneb, 91 Centro Industrial do Subaé – 

CIS Feira de Santana – Ba CEP 44063-640.

Antônio Geraldo Moraes Pires

Diretor Industrial

PEDIDO DE LICENÇA (LICENÇA DE OPERAÇÃO)

Muito boa a abordagem do Programa a Voz da Sociedade, 
no domingo, dia 24. O tema Extraterrestes, colocado em 
pauta pelo apresentador Leon Wanderley, com a parti-
cipação de alguns estudiosos do assunto, foi bem com-

partilhado por ouvintes da Radio Sociedade, inclusive de 
outros municípios baianos e o tempo disponibilizado  para 

o tema, 45 minutos, foi totalmente absorvido e se esten-
deu a  1h45min ,portanto  uma hora a mais do que fora 

programado, já que havia outros assuntos. Mesmo assim o 
tempo foi insuficiente, mostrando que a Ufologia, precisa 
de espaço na mídia porque além da seriedade do assunto 

há multas pessoas interessadas e que precisam expor suas 
ideias, pontos de vistas e até experiências  vividas na área 
da ufologia. Parabéns a Leon Wanderley pelo trabalho, 

mudando a rotina do radio local.

Em consequên-
cia de uma acidente 
vascular cerebral e 
parada respiratória, 
faleceu às 19 hora de 
terça-feira (dia 26) 
no Hospital Unimed, 

aos 82 anos de idade,  
José Ferreira Pinto - 
Zé Pinto que, na ver-
dade, já estava doente 
há algum tempo. O 
sepultamento ocor-
reu anteontem, às 15 

horas no Cemitério 
Piedade.  Zé Pinto 
foi comerciante, pro-
prietário da Farmá-
cia Pinto, pioneiro 
na implantação do 
transporte coletivo na 
cidade nos anos 60 - 
sistema de kombis,  e 
politico atuante eleito 
vereador e vice-pre-
feito. Em 1971 como 
presidente da Câmara 
assumiu a Prefeitura 
substituindo a João 
Durval Carneiro.   Já 
no governo de José 
Falcão da Silva, eleito 
em 1982 com vice-
prefeito, ele assumiu 
o  cargo de titular  em 
varias oportunidades  
entre 1982 e 1988.

Na Câmara de Ve-
readores, onde per-
maneceu por mais de 
duas décadas, sempre  
integrando as cores 
da direita foi um  po-
lítico atuante, de di-
álogo, que conviveu 
bem ,sem arestas com 
opositores. Ocupou 
as diversas comis-
sões e a presidência 
do Legislativo. Era 
um homem extrema-

mente popular, que 
parava nas ruas para 
atender e conversar 
com as pessoas e por 
isso muito querido 
por todos. Católico 
frequentava sempre 
as igrejas e integrava 
a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia, 
sendo figura de proa 
nas procissões, em 
especial a do Foga-
réu, às quintas feiras 
da Semana Santa, na 
qual ele desempenha-
va papel principal no 
coral como solista. 
Voz grave e poderosa 
elenco ele entoava  a 
ladainha “Orai Pro 
Nobis” no percurso da 
procissão sendo ouvi-
do ao longe. Pela sua 
personalidade impar 
– na politica, no co-
mercio, como despor-
tistas, como religioso, 
ou como simples ci-
dadão, Jose Ferreira 
Pinto é um feirense 
que dificilmente será 
esquecido pelos seus 
conterrâneos. Pelo 
menos é que ele me-
rece e o  que se pode 
esperar! Saudades Zé 
Pinto!

Feira de Santana perde Zé Pinto

            O consagrado Jair Cezarinho , de longa estra-
da, narrador esportivo internacional, tendo na bagagem 

varias copas do mundo, além de excelente apresentador de 
programas esportivos  e jornalísticos, com passagem por 

vários prefixos locais e de outras regiões, agora enriquece 
o cast da Radio São Gonçalo, que tem boa audiência em 
Feira de Santana. Como sempre  Cezarinho faz trabalho 
de qualidade que atrai e segura a audiência do ouvinte! 

Bom para a Rádio São Gonçalo.
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 Quanto mais tempo for 
dedicado pelos jovens na 
aquisição de conhecimentos, 
maiores serão as perspecti-
vas e probabilidades de um 
futuro melhor. Na Bahia, 
o Projeto de Educação In-
tegral (ProEI) é uma das 
estratégias da Secretaria 
de Educação  para que os 
estudantes tenham melhor 
aproveitamento na escola. 
O programa Educar para 
Transformar, atende - com 
escola em tempo integral - ,  a 
19.676 estudantes dos níveis 
fundamental e médio em 
todo o estado. Somando-se 
à Educação Profissional, os  
números sobem para 26 mil 
alunos, que passam maior 
tempo nas escolas, onde 
encontram uma formação 
humana integral.

Os Centros Juvenis de 
Ciência e Cultura (CJCC), 
como o implantado há três 
anos no Colégio Estadual 
(Central), no bairro de Na-
zaré, em Salvador são outra 
estratégia do governo baia-
no. Nos centros, os jovens 
podem, em primeiro lugar, 
descobrir novas habilidades 
e também construir um cami-
nho alternativo ao currículo 
tradicional, possibilitando o 
desenvolvimento acadêmico 
e profissional, sem que pre-
cisem abrir mão dos sonhos 

Mais tempo dedicado aos estudos – melhor perspectiva

e das características próprias 
de suas personalidades. 

 Um exemplo bom é de 
Geovani Nogueira, que cur-
sa o 1º ano do ensino médio 
no Colégio Estadual Teixeira 
de Freitas, em Salvador, tur-
no vespertino e pela manhã, 
frequenta o Espaço Maker 
do CJCC e também as aulas 
de robótica. “Aqui, eu tra-
balho com coisas que quero 
trabalhar no futuro, como 
robótica, computação e ele-
trônica. A partir daqui eu vou 
entrar em uma faculdade. 
Então, esses conhecimentos 
que estou adquirindo vão 
ajudar na minha carreira no 
futuro” garante o jovem de 

15 anos. 
Já Jéferson Silva,  tam-

bém de 15 anos, assistiu, a 
primeira aula de voo simu-
lado em uma sala de aula 
equipada com a cabine de 
um avião de verdade, conec-
tada a um computador que 
simula um voo. “ Viemos  
hoje para conhecer como 
é essa profissão. Isso aqui 
pode no futuro se transfor-
mar em uma carreira para 
mim. Eu já tinha vontade de 
seguir o Serviço Militar e, 
agora, eu posso pensar em 
ser piloto da Aeronáutica”, 
enfatizou;

O CJCC,  oferece 26 
cursos nas áreas de ciência, 

cultura e tecnologia. “São 
cursos de game designer, 
contadores de histórias, uma 
série de ofertas bem aces-
sível, lidando com vários 
elementos. As inscrições 
são contínuas. Formando 
uma turma, nós começa-
mos imediatamente as aulas. 
Basta ser aluno do 9º ano do 
ensino fundamental ao 3º 
ano do nível médio da rede 
pública, estar devidamente 
matriculado, trazer duas fo-
tos, cópia dos comprovantes 
de matrícula no colégio e de 
endereço e fazer a matrícula 
para o turno oposto das au-
las” informa a diretora  Carla 
Almeida.

O secretário de Jus-
tiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social 
(SJDHDS), Geraldo Reis, e 
a superintendente de Apoio 
e Defesa aos Direitos Hu-
manos, Anhamona de Brito, 
reuniram-se no dia 7 deste 
mês em Brasília com o se-
cretário Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, Rogério Sottil 
visando  o fortalecimento  
do Programa  de Proteção  
a Vitimas e Testemunhas 
Ameaçadas (Provita) na 
Bahia. Foram discutidos 
caminhos para a estabilida-
de na gestão, considerando 
as especificidades de sigilo 
na prestação de contas para 
garantir a proteção integral 
do beneficiário. O diretor do 
Departamento de Defesa dos 
Direitos Humanos, Fernando 
Matos, e o coordenador-geral 
de Proteção a Testemunhas, 
Wellington Pantaleão, da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
estiveram presentes.

Geraldo Reis, disse , 
disse  que “esse é um pro-
grama de grande importância 
para os Direitos Humanos 
na Bahia. Muitas dessas 

Provita será fortalecido na Bahia 
pessoas protegidas são tes-
temunhas de crimes graves 
e de grande repercussão, e, 
se localizadas, certamente 
não sobreviverão”, observou  
lembrando que a Associação 
de Advogados de Trabalha-
dores Rurais (ATTR), entida-
de responsável pela execução 
do programa na Bahia, vem 
atuando com competência. 
“Nosso objetivo é fortalecer 
a parceria entre a ATTR e a 
secretaria, para que técnicos 
das duas instituições atuem 
de forma integrada e parcei-
ra” enfatizou

.Na Bahia, o Programa 
de Proteção a Vítimas e Tes-
temunhas Ameaçadas (Pro-
vita) é executado pela Se-
cretaria de Justiça junto com 
a Associação de Advogados 
de Trabalhadores Rurais no 
Estado da Bahia (AATR). 
O Provita procura garantir a 
integridade física de vítimas 
e testemunhas de crimes, 
bem como de seus familiares 
e pessoas, que estejam coa-
gidos  ou expostas a grave 
ameaça por colaborar com 
a investigação e o processo 
criminal, contribuindo para o 
combate a impunidade e para 
o exercício da cidadania.

Trocou de idade no dia 17 Marcos Goes na foto com sua 
esposa Tereza e sua filha Jamile.

Ontem foi o aniversário de Tadeu Ricci, dia pequeno para 
tantos abraços e manifestações de carinho de sua esposa  

Marinalva, da cunhada Mariana, bem como de Ana Marley, 
Gracinha e  tantos outros amigos. Falar de Tadeu Ricci 
é lembrar o craque de bola que parou cedo, devido a um 

acidente. Parabéns, muita saúde e vida longa TR!

No dia 25 trocou de idade o cantor e compositor Rudy 
Rossi, sósia do falecido Reginaldo Rossi. Familiares, 

amigos e fãs prestaram-lhe muitas homenagens. Para-
béns e longa vida com sucesso Rudy, são os votos dos 

seus amigos da FN!

O galã Francisco dos Anjos como sempre desfilará 
amanhã no Bacalhau na Vara, sentindo a falta
 do cunhado, também galã, Gilberto Navarro

 que não sairá. 

Um órgão importante que presta inestimáveis  serviços à 
comunidade feirense e, exatamente por isso, merece maior 
atenção e reconhecimento da população da cidade . Assim 
é o Conselho Tutelar II (CTII) que cuida dos interesses de 
crianças e adolescentes que de algum modo tenham seus 
direitos cerceados, o que contraria o Estatuto vigente no 
país. Dessa instituição fazem parte destacados represen-
tantes da sociedade feirense que mostram zelo e atenção 

no desempenho do trabalho a que se destinam, a exemplo 
de Ana Paula, eficiente recepcionista do CTII e dona 

Eliana, dedicada  colaboradora que muito faz no dia a dia, 
para o sucesso do órgão mantido pelo município.

Ana Paula.

Eliana.

Luzitania Freitas Barreto vira mais uma folha no 
calendário de vida hoje, quando será homenageada pelo 

seu esposo Jair Freitas, seus filhos, netos e por suas noras 
dentre elas Luana nossa colega de redação. 
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Boulevard I
O Dia das Mães e o Dia dos Namorados estão che-

gando, juntamente com o espírito Olímpico, o Boulevard 
Shopping preparou uma surpresa para todos os clientes. 
Aproveitando o bom momento para presentear e de-
monstrar amor e carinho aos clientes, o Shopping uniu 
as duas datas para realizar uma única promoção, com o 
intuito de movimentar o comércio varejista e alavancar 
as vendas durante o período.

A “Promoção Campeã Boulevard Shopping” começou 
no dia 26 de abril e segue até o dia 12 de junho. Para parti-
cipar, os clientes deverão trocar R$ 250,00 em notas fiscais 
por um cupom. Os clientes que realizarem as compras de 
segunda-feira a quarta-feira, terão o valor da Nota Fiscal 
em dobro. O sorteio será dia 13 de junho às 17 horas.

No total, são 5 prêmios: um carro Nissan March 1.6 
SL e 4 pacotes VIPs de viagem para assistir os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, com acompanhante, com direito a 
passagem aérea, traslado e hospedagem no Navio Rio 
2016, que ficará ancorado no Porto Maravilha, na cidade 
do Rio de Janeiro. Além de café da manhã, transfer do 
aeroporto, carro dedicado no dia do evento, um brinde 
especial e acesso a Casa Aliansce que ficará em frente a 
Casa do Time Brasil, na Barra.

 O garoto-propaganda da Campanha é Flávio Canto – 
ex-judoca brasileiro, medalhista olímpico e apresentador 
de TV. Ele estrela junto com a sua mãe, Maria Cecília 
Canto e a namorada, Roberta Maia.A campanha será di-
vulgada em diversas mídias, incluindo: TV, rádio, peças 
de mall, frontlight/outdoor, assessoria de imprensa, site 
e redes sociais do Shopping:  Site: www.boulevardfeira.
com.br, Facebook: www.facebook.com/boulevardfeira, 
Instagram: @boulevardfeira e Youtube: www.youtube.
com/boulevardfeira.com.br

VARIEDADES - 09

liciasilv@ibest.com.br

Aniversariantes: Hoje – Liege Mascarenhas Bahia, 
José gonçalves Portela Neto e Sunny Cerqueira Assis, dia 
30 – Maria das graças de Carvalho Caiado e Rita Jatobá, 
dia 1 de maio – Tanúrio Brito, gustavo Barreiros Pinto 
da Silva, Elizabeth Sturken, Adriana Tavares, Verônica 
Alves, dia 2 – Rogério guimarães Ferreira, Fabiana Braga, 
Rômulo Bezerra e Rita Jambeiro, dia 3 – Cícero Menezes 
e genira Moraes, dia 4 – Liz Costa de Santana, Maria da 
graça Pimenta, Adriana Falcão, Vida Janaína Limeira, 
geni de Brito Reuter e Margareth Cedraz  e,  dia 5 - Lin-
dinaura Oliveira, Padre Luís Simões, Cristiane Macário, 
Philippe Cedraz, Neide Macêdo e Rosa Sleiman Salloum. 

-

Liege Mascarenhas Bahia, a aniversariante de hoje, 
com as primas Márcia Bahia Lôbo e 

Christiane Bahia Carneiro.

Bloco Bacalhau na Vara 2016
O Bloco Bacalhau na Vara estará mais uma vez 

no Circuito Maneca Ferreira no sábado da Micareta 
de Feira, a partir das 14 horas. O tradicional e anima-
do bloco desfilará ao som das famosas marchinhas 
de antigos carnavais, pela bela  voz da cantora Dilma 
Ferreira e convidados, acompanhados pela Orquestra 
de Sopro Alegria-Alegria.   Vendas dos abadás no 
Arnold Silva Plaza e Shopping das Fábricas. Maiores 
informações pelo telefone (75) 3221.1120.

O casal Iza e o professor e escritor Raimundo Gama. 
Ele também troca de idade hoje.

Rogério Guimarães Ferreira, que troca de idade na 
segunda-feira (2 de maio), com a cantora Ju Maraes.

Elysée O Boticário
Para celebrar o Dia das Mães, O Boticário traz diver-

sas alternativas de presentes para agregar mais sofisticação 
e feminilidade à data. A grande novidade da marca são 
dois novos produtos com uma das mais luxuosas fragrân-
cias de seu portfólio feminino – Elysée. O eau de parfum 
ganha agora um creme acetinado hidratante e um shower 
gel sabonete liquido, desenvolvidos especialmente para 
potencializar a perfumação durante e depois do banho.

Ambos os produtos possuem em sua formulação o 
que há de mais nobre entre as matérias-primas do mercado 
mundial – os chamados de “Orpur®”, que são ingredientes 
naturais, de origem específica e pureza olfativa, considera-
das joias no universo da perfumaria. Com uma fragrância 
única, intensa e marcante, a dupla tem tudo para agradar 
mulheres que estão sempre em busca de novidades.

O Creme Acetinado Hidratante possui uma textura 
cremosa especial que hidrata a pele intensamente, além de 
uma explosão de perfumação com a fragrância Elysée. 

Micareta, impeachment e oposição
André Navarro

Celebremos a micareta! Festa de 
rua que marca a história de Feira de 
Santana e o circuito baiano de folias 
anuais. Ao tempo que a população se 
diverte em seus camarotes e blo-
cos, assistimos outro espetáculo 
em curso: o impeachment no 
senado.

O processo de impeachment 
entrou em nova fase com instau-
ração de comissão depuradora, 
chamando acusação, defesa e especialistas nas áre-
as de direito e economia para debater o processo, 
que, sendo admitido pelo senado, vai a julgamento 
pelo mesmo.

Mais uma vez, Hélio Bicudo, Janaína Pas-
choal e Miguel Reale Jr. dissertarão suas teses 
pró-impeachment, seguidos do Advogado Geral 
da União José Eduardo Cardozo, que apresentará 
a defesa da presidente. Para completar os debates, 
serão chamados professores e especialistas para 
robustecer o juízo de valor dos senadores.

O clima no Senado não é dos melhores para 
a presidente Dilma Rousseff, pois, vindo de uma 
amarga derrota na Câmara, deve agora enfrentar 
o crivo bicameral, podendo implicar na perda do 
mandato.

Em soma rápida, seguindo os votos dos depu-
tados federais, o impeachment passará com média 
de 50 votos, 9 votos a mais dos 41 necessários. 
Mesmo sendo pura especulação, a conta dos votos 
serve para entender o rompimento dos partidos 
da base com o governo, fruto de uma crise insti-
tucional que durou todo ano passado e neste ano 
culmina no processo de impeachment.

Difícil dar credibilidade para um movimento 
oposicionista a um governo com mais de 12 anos 
no poder, sendo que no final dos anos 2000 e início 
desta década era piada falar em oposição no Brasil, 
pois inexistia. 

Talvez seja esta a oposição mais articulada 
da história brasileira, que brotou nos últimos 5 
anos, com amparo ideológico, político e social; 
do contrário, diria ser apenas os velhos políticos 
abandonando um barco que ajudaram a remar. 

Daniel Boaventura  em Salvador
Com um repertório repleto de canções românticas e 

marcantes, Daniel Boaventura volta a se apresentar em 
Salvador amanhã e domingo, às 21 horas e 20 horas, res-
pectivamente. A sala principal do Teatro Castro Alves será 
palco do primeiro show da turnê “Your Song 2016”.

Além dos sucessos que marcaram seus shows (“The 
Lady Is A Tramp”, “Perhaps, Perhaps Perhaps”, “Love 
Me Tender” e “New York, New York”), “Your Song” 
trás novidades no repertório: novas canções que farão 
parte do novo DVD, que será lançado no final de 2016, 
como “Blurred Lines” (Robin Thicke), “Locked Out Of 
Heaven” (Bruno Mars), “Sugar” (Maroon 5). E terá ainda 
a clássica latina “Besame Mucho”, tema da personagem 
da atriz Priscila Fantin na novela “Eta Mundo Bom”, da 
Rede Globo. 

Boulevard II
Já imaginou a sensação de ficar preso em um labi-

rinto escuro, cheio de surpresas e caminhos enganosos 
em busca da saída? Essa experiência emocionante e 
desafiadora você pode experimentar no Portal do Alien, 
que aterrissou no estacionamento G1 do Boulevard e fica 
até amanhã. A atração funciona a partir das 14 horas. 
Crianças a partir de 8 anos já podem curtir a emoção e 
o valor para acesso é de R$ 10,00.

Os anfitriões Alfreda e o Cel. Adelmário Xavier, que 
recebem convidados, domingo, às 12 horas, para a 

Feijoada do Espaço Folia, no Circuito Maneca Ferreira 
da Micareta de Feira.
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Roque Sena

VOCE TEM ALgUMA DIVERgENCIA 
PENDENTE?

Meus amigos, nós que temos, diariamente, relacio-
namentos com uma variedade de personalidades e que 
muitas vezes nos dão alegria e novas perspectivas, de vez 
em quando surgem algumas divergências, algumas serias 
outras menores.  Não importa quais sejam elas, a maneira 
de como resolver  nossas divergências  nos afeta mental, 
emocional e espiritualmente.

Fazermos o possível para resolver satisfatoriamente 
as divergências contribuirá para levarmos uma vida sau-
dável  e termos um relacionamento  mais pacífico com 
os outros. No Sermão do Monte, Jesus recomendou para  
examinarmos  nossas atitudes que podem influenciar a 
maneira de   resolvermos quaisquer divergências que 
possamos ter com outros.

Então qual seria a nossa atitude? Um dos primeiros 
passos a dar para resolver divergências é reconhecer que 
somos suscetíveis a pensamentos e atitude erradas, além 
disso, usarmos de discernimento pode revelar que a causa  
do nosso problema  não é a outra pessoa.  Antes que diver-
gências causem uma desavença séria  é bom considerar  se 
não é a nossa atitude que precisa  ser melhorada .

Agora, para mantermos pacifico o nosso relaciona-
mento com outros será que estamos preparados de verdade 
para agir? Vejam bem imaginemos o seguinte: “Duas 
crianças estão brigando pelo mesmo brinquedo, cada um 
puxando, cada vez mais forte para ficar com ele. Talvez 
usem xingamentos  palavras usadas nessa luta, até que, 
por fim, uma delas desiste quando alguém intervém. 

Viram! Pois é! Embora possam surgir situações 
que talvez  requeiram a intervenção de outras pessoas 
para resolver  divergências, quando o melhor  é quando 
o assunto  pode ser resolvido particularmente. Tem um 
ditado que diz: ”Nossas divergências resolvidas quando  
chegarmos em casa!”

  Car i smat ico , 
tendo se apresentado 
varias vezes no Bra-
sil, sempre com muita 
elegancia, saudando o 
publco com algumas 
palavras em portugues 
e dele se aproximado 
para cantar, o esta-
duinense  Billy 
Paul ( Paul 
Williams)
natural da 
Phidélfia 
f a l e c e u 

aos 81 anos  no dia 
24 deste mês.   Paul 
foi um cantor de soul 
vencedor do Grammy, 
mais conhecido por 
seu single, 1º lugar nas 
paradas, “Me and Mrs. 
Jones”, assim como 
o álbum de 1973 e 
o single “War of the 
Gods”, que combina 
os estilos música pop 
e pop mais convencio-
nal, soul e funk com 
influências de estilos 
de música eletrônica 
e psicodélica.  Cantor 
singular, normalmente 
identificado por seu 
estilo vocal diverso,  
variando de um soul 
suave para uma voz em 
estilo baixo e rouco.

Paul começou a 
carreira quando tinha 
12 anos, aparecendo 
em programas de rá-
dio. Ouvindo em casa a 
coleção de sua família 
de 78, Paul começou a 
desenvolver um estilo 
vocal que viria a in-
corporar traços de jazz, 
R&B e pop. Realizou 

Billy Paul – um  
amigo do Brasil

algumas gravações du-
rante a década de 1950, 
mas só despontou como 
vocalista na década de 
1970. Paul foi aluno 
da Temple University, 
West Filadélfia Music 
School, e da Escola 

de Música Granoff, 
estudando treinamento 
vocal formal. Trocan-
do o rock pelo soul e 
para as baladas pop, ele 
logo se tornou conhe-
cido através de apre-
sentações no circuito 
underground musical, 
na Filadélfia. A popu-
laridade levouo-o a 
aparições em clubes e  
universidades a nível 
nacional.  Apareceu em 
concertos com nomes 
como Charlie Parker, 
Dinah Washington, 
Nina Simone, Miles 
Davis, The Impres-
sions, Sammy Davis, 
Jr. e Roberta Flack.

 Formou um trio e 
gravou seu primeiro 
disco, “Why Am I” 
para a Jubilee Records 
antes de ser convocado 
para as forças armadas. 
Após a  baixa do ser-
viço militar, gravou o 
primeiro álbum no es-
tilo soul da Filadélfia, 
Feeling Good at the 
Cadillac Club.  Seu 
primeiro sucesso veio 

com “Ebony Woman” 
- que já havia sido gra-
vada anteriormente, 
em 1959, mas não ti-
nha vingado -, no disco 
homônimo de 1970, 
que lhe rendeu um con-
trato com a gravadora 
Philadelphia Interna-

tional. Dois anos de-
pois, emplacava o 
sucesso que virou 
sua marca, “Me & 

Mrs. Jones”, no 
primeiro posto das 
paradas de R&B. A 
música fazia parte 

do LP 360 Degrees 
of Billy Paul, um dis-
co que vendeu bem no 
Brasil durante toda a 
década de 1970.

Em 1973, Thanks 
for Saving My Life, 
do álbum War of the 
Gods, repetiu o fei-

to, com seu es-
tilo elegante, 

p o r é m 
arreba-
tado. O 
á l b u m 

contém 
a i n d a 
Only the 

Strong Survive e uma 
versão de “Your Song” 
de Elton John. O disco 
ao vivo Live in Euro-
pe (1974) revelava as 
inclinações jazzísticas 
cultivadas em meio ao 
baladismo de seu reper-
tório. Vieram depois os 
álbuns When Love is 
New, Got My Head on 
Straight, Let ‘Em In, 
Only The Strong Sur-
vive? cuja faixa-título 
ficou como um clássico 
da disco music - e First 
Class. Após seis anos 
sem gravar, voltou com 
Lately (1985), que in-
cluía “Sexual Thera-
py”, claramente ins-
pirada no clássico de 
Marvin Gaye, “Sexual 
Healing”. Em 1989, 
depois de Wide Open, 
Billy Paul anunciou 
a aposentadoria e se 
limitou a realizar apre-
sentações nostálgicas 
pelo mundo, incluindo 
o Brasi. Em 1996, saiu 
o CD Very Best Of e, 
em 2000, Live: World 
Tour.

Em 1974, Billy 
tentou sucesso, com 
o  disco Am I Black 
Enough for You? (Sou 
negro o bastante para 
você?), nenhuma rádio 
quis tocar a música, e 
foi um fracasso total. 
No mesmo ano, ele 
retoma sua posição de 
hitmaker com mais um 
sucesso, quase uma 
ironia, Thanks for Sa-
ving My Life, a música 
ficou entre as dez mais 
tocadas da parada soul. 
Paul continuou a traba-
lhar e a gravar duran-
te os anos 1980, sem 
muita projeção, apesar 
de fazer relativo êxito 
no Brasil com a balada 
Amanhã, um sucesso 
de Sandra de Sá. Pelo 
selo Total Experience, 
Billy lançou o álbum 
Lately em 1985. Em 
Londres, 1989, anun-
ciou sua aposentadoria. 
Depois disso conti-
nuou fazendo turnês 
e apresentando-se em 
clubes. Em 2000, saiu 
o álbum ao vivo, Live 
World Tour.

Em 2003, Billy 
Paul entrou numa 
disputa judicial com 
seus antigos amigos 
Gamble e Huff, pelos 
direitos da reprodução 
do sucesso, Me and 
Mrs. Jones. Ganhou 
500.000 dólares no 
processo, por royal-
ties que não haviam 
sido pagos desde a 
época do lançamento 
do hit. O mais recente 
disco foi em 2005, 
Live, com uma cole-
tânea dos seus suces-
sos.  Vinha quase todo 
ano ao Brasi e durante 
sua estada em cidades 
como Rio de Janeiro 
e São Paulo, era co-
mum vê-lo frequen-
tando bares  como 
uma pessoa  comum.  
Realizou em Fortale-
za, no dia 1 de janeiro 
de 2013, um show no 
réveillon, cantando 
após a virada do ano.   
Nos shows pelo Brasil 
sempre que possí-
vel, fazia questão de 
descer do palco para 
cantar em meio ao 
público. Em setem-
bro  de 2010 visitou 
uma favela no Rio 
de Janeiro e declarou 
se sentir muito bem 
com os moradores. 
Foi o primeiro can-
tor internacional a se 
apresentar no Parque 
Madureira.

Quando e como furar a 
orelha do meu bebê?

Essa semana, a Sociedade Brasileira de Pediatria 
divulgou uma matéria sobre quando e como furar a 
orelha do seu bebê. É uma dúvida que muitas mãe-
zinhas tem.

O que se orienta é:
* Procurar um profissional com equipamento apro-
priado, específicos e descartáveis, com medidas de 
esterilização;
* Enfermeiros, acupunturistas, farmacêuticos e pedia-
tras podem fazer o procedimento;
* Esperar o bebê completar 2 meses quando a pele 
está mais firme e as vacinas dos 2 meses já foram 
aplicadas;
* Usar de preferência brinco de ouro ou aço inoxidável 
por serem hipoalergênicos;
* Após o procedimento vigiar o “furo” para afastar 
infecções e alergias no local;
* Durante 6 semanas, fazer higiene local com álcool 
a 70% para prevenção de infecções.
Fica a dica para os cuidados com esse momento sin-
gular da vida do seu bebê. Nada como fazer tudo com 
muito cuidado e carinho.

Dra. Dayanna Leal 
Médica - Atende na Med Imagem 

Rua Castro Alves, 923 (primeiro andar) Edf. 
Clínica São Felipe - Feira /BA

Tel: (075) 3221-6060
Convênios e Particular
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POESIAS
RENUNCIA AO AMOR

Amar - é dos atos o mais sublime.
Mesmo assim alguém comete um crime
Quando por outro é subestimado.
O amor, quando não é retribuído
Por certo deve ser esquecido
E além de esquecido: renunciado.

Assim como  alguém que sai da prisão...
Desprezando a mísera solidão
Partindo em busca de um dia encontrar.

Um amor para  lhe amar de verdade,
E não mais um amor de falsidade
No seu verdadeiro sonho de amar.
Autor: Arlindo Rosa
Feira, agosto de 1985. 

Só eu Sinto Bater-lhe o Coração
Dorme a vida a meu lado, mas eu velo. 
(Alguém há-de guardar este tesoiro!) 
E, como dorme, afago-lhe o cabelo, 
Que mesmo adormecido é fino e loiro. 

Só eu sinto bater-lhe o coração, 
Vejo que sonha, que sorri, que vive; 
Só eu tenho por ela esta paixão 
Como nunca hei-de ter e nunca tive. 

E logo talvez já nem reconheça 
Quem zelou esta flor do seu cansaço... 
Mas que o dia amanheça 
E cubra de poesia o seu regaço! 

Miguel Torga, in ‘Diário (1946)
 

A CHANCE  PERDIDA
 

Sentados, eu e ela, numa sala
Quisera nos meus braços aperta-la
Quisera não sentir tanto receio
Ate sentir o palpitar do seio

Que dela se apodera, quando fala

E lá se foi a chance de abraça-la
Quisera prelibar o doce enleio
Pensei que alguém  viria ,mas não veio

Passado aquele instante precioso
E lá se foi a  chance  para o amor
Do qual a indecisão roubou-me o gozo

Eu tive que reter o meu desejo
Deixando-me  vence pelo temor
E lá se foi a chance para o beijo.

Autor:  Manoel Borges
Academia de Letras do Recôncavo

No dia 11 de maio 
deverá ser lançada  na 
Assembleia Legislativa, a 
Frente Parlamentar da In-
dústria do Estado da Bahia 
que se reuniu no dia 11  no 
auditório do Plenarinho da 
AL, com a participação do 
presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
da Bahia (Fieb), Ricar-
do Alban,  diretores da 
Federação, membros  de 
sindicatos que representam 
os diversos segmentos da 
indústria e deputados esta-
duais. Na reunião foi feita 
uma breve apresentação 
dos integrantes da Frente e 
do atual cenário da indús-
tria baiana.

A Frente Parlamentar 
foi instituída no final do 
ano passado visando criar 
um canal de interlocução 
entre a indústria baiana e 
o legislativo. A Frente Par-
lamentar da Indústria que 
tem como presidente o de-
putado Nelson Leal (PSL) 
e vice-presidente, Pablo 
Barrozo (DEM) será divi-
dida em sete coordenações: 

Frente Parlamentar da Industria será instalada na Assembleia

Indústria Química, Petro-
química, Plástico, Óleo 
e Gás, representada pelo 
deputado Adolfo Viana 
(PSDB); Construção Civil, 
Infraestrutura e Mineração, 
por Mari del Carmen (PT); 
Agroindústria, por Robi-
nho (PP); Indústria Naval, 
Automotiva e Metal Me-
cânica, por Hildécio Mei-
reles (PMDB); Indústria de 
Papel, Celulose, Madeira e 
Móveis, por Sandro Régis 

(DEM); Indústria Cos-
mética, Têxtil, Vestuário 
e Calçados, por Carlos 
Geilson (PSDB). O setor 
da Indústria de Alimentos 
e Bebidas está com a coor-
denação a definir.

“A  cada hora 282 
trabalhadores perdem seus 
empregos no país. A carga 
tributária está aumentando 
cada vez mais. É necessá-
rio que estejamos atentos 
para que nessas indústrias 

sejam criados mais postos 
de empregos, gerando ren-
da para o país e para nossa 
Bahia”, disse o deputado 
feirense Carlos Geilson. 
O parlamentar ressaltou 
também a importância que  
essa Frente pode ter para 
o setor fabril baiano espe-
rando que ela não seja uma 
“Frente Fria”, daquelas 
que “chegam e vão embo-
ra”, mas uma Frente que 
veio para permanecer.

 A partir desta semana 
o Hospital Ernesto Simões, 
em Salvador, passa a ter  
uma emergência com o 
dobro da capacidade de 
vagas oferecidas ate en-
tão. Somente nos leitos, a 
oferta passou de 17 para 35 
leitos para pacientes com 
diferentes necessidades, 
variando desde os casos 
que precisam de obser-
vação e medicação até os 
mais graves, com necessi-
dade de cirurgia imediata e 
internação da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).  
A reforma e ampliação 
da emergência, além de 
ampliar o atendimento, 
melhoram o conforto dos 

Hospital dobra número de vagas na emergência
pacientes e também as 
condições de trabalho dos 
mais de 100 funcionários 
que atuam diretamente no 
espaço. A nova emergência 
da unidade de saúde foi 
inaugurada pelo governa-
dor Rui Costa na segunda-
feira.. 

 Ocupando uma área 
de 200m² construídos, a 
nova emergência foi mon-
tada com equipamentos 
inteiramente novos e mo-
dernos depois de receber 
cerca de R$ 6,7 milhões 
de investimentos. Segundo 
o diretor geral do Hospital 
Ernesto Simões, o médico 
Luís Carlos Galvão, a no-
vidade não é só a estrutura 

física, mas a logística de 
atendimento que foi pen-
sada para reduzir tempo 
de espera, além de oferecer 
mais conforto, com mais 
espaço e reunindo todos 
os atendimentos, incluindo 
realização de exames, num 
só lugar.

.“A antiga emergên-
cia já não existe, criou-se 
uma nova estrutura com a 
qualidade que a torna uma 
das melhores emergências 
do estado. A população 
ganhou esse equipamento 
que vai ajudar principal-
mente aos pacientes mais 
graves, porque esse é prio-
ritariamente um hospital 
de urgência e emergência. 

Não haverá macas, nem 
atendimento nos corredo-
res, porque temos um equi-
pamento pronto receber 
a nossa demanda”, disse 
Luís Carlos Galvão.

 Durante as obras de 
ampliação e reforma, a 
emergência existente  pas-
sou a funcionar em uma 
estrutura de contêineres 
montada na área do hospi-
tal. A expectativa é que  os 
novos pacientes já sejam 
recebidos no espaço novo, 
aberto todos os dias da 
semana, 24 horas. Na uni-
dade haverá atendimento 
médico das especialidades 
de clínica geral, vascular e 
traumato-ortopedia.

Sob aplausos e admi-
ração expressa de mora-
dores do distrito o prefeito 
Ronaldo de  Carvalho 
inaugurou no dia 20 deste 
mês o Centro Municipal de 
Educação Infantil - Pau-
lino Martins dos Santos 
, em Maria Quitéria (São 
José) que vai atender 170 
crianças , 30 delas de um 
e dois anos em horário 
integral. “Isso não é uma 
creche. É um sonho que 
todas as mães e pais de 
Maria Quitéria estão vi-
vendo juntos”, exclamou 
com entusiasmo a dona de 
casa Marcella Barros, ao 
conhecer o estabelecimen-
to. O moderno e funcional 
equipamento foi o oitavo 
construído pela atual ges-
tão e o primeiro construído 

Educação com qualidade para crianças em Maria Quiteria  
na zona rural. O patrono 
do novo CMEI, falecido 
em 1985, foi professor pri-
mário no distrito durante 
35 anos. 

A beleza do prédio na 
opinião do prefeito  faz 
do CMEI uma referência 
arquitetônica no distrito a 
exemplo da secular Igreja 
de São José das Itapororo-
cas. “Estou extremamen-
te alegre, orgulhoso por 
entregar mais um CMEI, 
porque sei das necessida-
des das mães que precisam 
da sua existência para 
que procurem trabalho ou 
possam ir para o que tem, 
tranquilas por saber que 
seu filho está num local se-
guro e com pessoas com-
prometidas”. O prefeito 
pediu aos quase 30 ser-

vidores e estagiários que 
trabalharão no local que se 
empenhem para oferecer 
um serviço de qualidade 
e com o carinho que as 
crianças e pais merecem. 
“Não é apenas um espaço 
bonito, mas confortável e 
aconchegante”.

Jayana Ribeiro  se-
cretária de Educação, des-
tacou que o novo CMEI 
representa a responsabi-
lidade social do governo 
municipal e enfatizou que  
unidade está devidamente 
equipada para atender à 
demanda. O vice-prefeito 
Luciano Ribeiro disse 
que  Ronaldo de Carvalho 
será lembrado no coração 
das mães, como “ o pre-
feito que mais construiu 
creches”.   O vereador 

Marcos Lima definiu o 
CMEI como uma gran-
de conquista para Maria 
Quitéria. Carlito do Peixe, 

ressaltou  a importância  
do estabelecimento  para 
a educação infantil.  “São 
iniciativas como esta que 

mostram que o município 
está preocupado em ofere-
cer educação de qualidade 
aos seus cidadãos”.
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Irmão não é muito me-
nos gêmeo, mas é a “cara” 
do cara! O carioca Nelson 
Carlos, fisionomicamente  
extremante parecida com 
o rei Roberto Carlos, e com 
registro vocal bem próxi-
mo, tanto que é considerado 
“o cover oficial de Roberto 
Carlos”, mediante concurso 
realizado há algum tempo 
no Rio de Janeiro, só ex-
plica essa semelhança com 
uma frase: “é inexplicá-
vel!” . Na semana passada 
ele esteve de passagem em 
Feira de Santana e visitou 
o programa Linha Direta, 
apresentado pelos comuni-

Nelson Carlos - é o rei novamente
cadores Fernando Moreira 
e Luiz Santos, na Radio 
Sociedade de Feira. 

Há dois anos em For-
taleza e encantado com a 
hospitalidade, carinho e 
respeito do povo nordesti-
no, ele não só fixou residên-
cia na capital alencarina, 
como gravou um cd com 
musicas de vários autores 
e interpretes, com a rou-
pagem do ritmo regional, 
principalmente o xote. O 
disco ficou de ótima quali-
dade e veio provar que ape-
sar de tão próximo do rei, 
em aparência e voz, ele é 
um interprete que tem vasto 

campo de trabalho pela sua 
versatilidade além de ser 
um compositor de ótima 
qualidade,  e até nisso se 
aproxima de RC.

Nelson Carlos reitera 
que jamais pensou em com-
petir com Roberto Carlos 
ou substitui-lo um dia, 
se por acaso venha a ser 
consultado para isso. “Sou 
admirador fiel de Roberto, 
para mim o rei da musi-
ca brasileira e agradeço 
a Deus essa semelhança, 
mas jamais pensei em me 
aproveitar disso”. Filho do 
casal Dércimo e Hilda, ele 
foi criado pela avó que lhe 

norteou ser simples e ter a 
humildade como bandeira 
”isso eu agradeço eterna-
mente a vó Georgina, que 
já não está entre nós”. 
Nelson diz que nos 
shows que faz pelo 
país, dedica atenção 
especial às pessoas 
idosas, com proble-
mas físicos e de menor 
poder aquisitivo: ”São 
pessoas que sonham chegar 
perto de Roberto Carlos, e 
como não têm essa oportu-
nidade, sentem-se felizes 
quando eu as abraço”. 

A admiração pelo rei da 
Jovem Guarda e da musica 
brasileira vem do tempo de 
garoto. “Eu comprava os 
vinis  (ainda não existia cd) 
e as revistinhas com as 
letras de musicas de-
les”. Aos 13 anos 
Nelson come-
çou a cantar 
já mostrando 
semelhança 
com o rei. Ressalta que 
assistiu a muitos shows do 
rei, mas nunca teve a opor-
tunidade de estar próximo 
a ele o que ainda espera 
ocorrer. O primeiro cd de 
Nelson Carlos, no estilo 
do rei, ele gravou em 2012 
e recentemente em Forta-
leza, onde diz estar muito 
bem, gravou o segundo 

disco no ritmo nordestino. 
Tem realizado bons sho-
ws destacando o que fez 
no anfiteatro Dragão do 
Mar em Fortaleza, com a 
Orquestra Filarmônica do 
Ceará, e em Cachoeira do 
Itapemirim, Espirito San-
to. No dia 8 de maio, Nel-
son Carlos irá se apresen-
tar em um grande show 

comemorativo ao Dia das 
Mães no Shopping Sul, 

em João Pessoa, Paraí-
ba. Simples, agradá-
vel, acessível Nel-
son Carlos marcou 
sua passagem por 

Feira de Santana 
pela afabilida-

de e  simpatia, 
atendendo a 

todos com 
extrema 
facilida-
de e dis-

s e 

esperar voltar para se 
apresentar na cidade prin-
cesa. “Pois é bicho, quero 
me apresentar em Feira. 
Bay!”, despediu-se Nel-
son ao melhor estilo de 
Roberto nos tempos da 
Jovem Guarda, inclusive 
vestido como o rei em 
um dos seus filmes. Valeu 
bicho!Nelson Carlos entre Luiz Santos e Fernando Moreira no programa 

Linha Direta na Rádio Sociedade de Feira.


