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DEBATENDO 
A CIDADE

Por 
André Navarro

Convenção do Democratas
O Democratas realizou 

no dia 25 deste mês na Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) a sua convenção mu-
nicipal, ao lado de 18 outros 
partidos políticos que fazem 
parte da coligação e que, 

Milhares de pes-
soas desta e de 
varias cidades da 

região, acompanharam na 
terça-feira (dia 26) a pro-
cissão de Senhora Santana 
– padroeira do  município 
-,  reiterando a fé e a crença 
nos valores religiosos que se 
sobrepõe  ao momento de in-
segurança e temor que ocorre 
em todo o planeta. A Catedral 
Metropolitana e as praças em 
derredor ficaram completa-
mente tomada pela multidão, 
podendo se perceber em cada 
rosto, em cada palavra, a pre-
sença  da fé na Padroeira da 
cidade e no Senhor. 

   O andor de Senhora San-
tana foi colocada  na parte 
externa da igreja ,segundo o 
cura da catedral, padre Ari-
valdo Aragão, por ser 2016 
proclamado Ano da Miseri-
córdia pelo papa Francisco. 
Como em anos anteriores a 
procissão percorreu o roteiro 
já conhecido pelos fieis: aveni-
da ida Senhor dos Passos e rua 
Conselheiro Franco, retornan-
do à praça Monsenhor Renato 
Galvão para o encerramento 
com o arcebispo Dom Zanone 
e o arcebispo emérito, Dom 
Itamar Vian. A presença de 
fieis foi considerada excelente 
superando anos anteriores.

de forma uma, confirmaram o 
nome do prefeito Ronaldo de 
Carvalho, candidato a reelei-
ção, tendo o médico e suplente 
de deputado federal, Colbert 
Martins Filho, como candidato 
a vice-prefeito. Carlos Geil-

son, Targino Machado e José 
Arimatéia, deputados que 
têm base politica em Feira de 
Santana estiveram presentes, 
bem como outras lideranças 
politicas ligadas às agremia-
ções coligadas.

No dia 4 de agosto será 
a vez do PPS promover a sua 
convenção quando deverá con-
firmar o nome do ex-vereador 
Ângelo Almeida para postular 
a cadeira do executivo e no dia 
5 o Partido dos Trabalhadores 
(PT), teoricamente o principal 
adversário do Democratas na 
eleição deste ano, fará a sua 
convenção sob a liderança do 
deputado Zé Neto. 

Ontem o deputado federal 
Fernando Torres, que aparecia 
como pré-candidato à prefeito 
pelo PSD , anunciou sua desis-
tência e o apoio ao ex- deputado 
federal Jairo Carneiro do PP. 

BANCOS PRIVADOS QUEREM 
ADMINISTRAR O FGTS
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 Em apenas nove 
anos de existência, a Or-
questra Santo Antônio, 
da cidade de Conceição 
do Coité, formada por 
jovens de sete a 17 anos 
de idade, ganhou proje-
ção  nacional revelando 
músicos e tendo até a 
oportunidade de se apre-

ORQUESTRA SANTO ANTÔNIO
sentar 
no ex-
terior. 
O re-
g e n t e 
e dire-
tor artístico da orques-
tra, Josevaldo de Almei-
da  Silva - Nin, relata 
a interessante historia 

desse grupo musical, 
referencia e orgulho 
da região sisaleira. VA-
RIEDADES. Pagina 3.
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Dom Itamar Vian

Angelo Pinto

Quem precisa mudar primeiro, eu ou a cidade?
Ouvimos sempre, que 

uma boa cidade é a que possui 
policiamento, escolas, postos 
de saúde, ruas pavimenta-
das, água encanada, esgoto e 
empregos. Estas condições, 
fazem parte do desejo da 
grande maioria da população, 
como também da visão de 
muitos políticos que pensam 
que uma cidade só necessita 
disso e agem como no início 
do século passado, esquecendo 
que ela é um organismo vivo e 
em constante evolução. Todos 
temos o desejo de viver em 
uma cidade que proporcione 
melhor qualidade de vida, mas 
será que esta “cidade melhor” 
é feita apenas pelo poder 
público ou depende princi-
palmente da conscientização 
e comportamento de cada um 
dos seus habitantes? De que 
adianta a Prefeitura construir 
um belo jardim e as pessoas o 
destruírem, arrancarem suas 
plantas, jogarem lixo, depredar 
o patrimônio? De que adianta 
a Prefeitura pavimentar uma 
rua e vir a empresa de água e 
a fim de colocar ou consertar a 
rede de água ou esgoto, cavar 
toda a via e depois refazer de 
qualquer forma, deixando para 
trás buracos, pedras, terra, que 
após períodos de chuva, ficam 
completamente intransitáveis? 
De que adianta o poder públi-
co colocar lixeiras presas aos 
postes e em menos de uma 
semana, todas terem sido 
arrancadas? De que adianta 
pintar faixas de pedestres, se 
não respeitamos esse direito e 
não paramos nossos veículos 
para que as pessoas atraves-
sem? Estes e muitos outros 
problemas, não dependem 
do poder público e sim de 
atitudes civilizadas e que são 
ensinadas principalmente nas 
famílias, nas escolas e também 
pelo exemplo de cada um. Por 

outro lado, o governo neces-
sita incentivar estas atitudes 
corretas não apenas através da 
conscientização, mas também 
promovendo uma fiscalização 
eficiente, coibindo os abusos 
que nos deparamos diaria-
mente em todos os níveis. 
Infelizmente, muitos agem 
de maneira a fazer de tudo, 
apenas para agradar ao eleitor 
(populismo) ou interesse de 
grupos, em detrimento das ne-
cessidades reais e urgentes da 
cidade. Os cidadãos conscien-
tes dos seus deveres e direitos, 
lutam para que estas práticas 
nocivas, não se sobreponham 
às necessidades da cidade, 
pois como tenho afirmado 
repetidas vezes; cidade é um 
lugar de convivência entre 
pessoas e uma grande cidade 
não se mede somente pelos 
seus índices econômicos, mas 
principalmente pela qualidade 
de vida que proporciona aos 
que nela vivem.

Reclamar do que está 
errado, é um direito de cada 
cidadão e os governantes tem a 
obrigação de fiscalizar e cuidar 
do patrimônio público, ruas, 
espaços, serviços, bem como 
do cumprimento das leis. A 
posição de reclamar é justa, 
mas todos temos que fazer a 
nossa parte, inclusive a ini-
ciativa privada, pois só assim 
a cidade vai melhorar, afinal 
de contas a cidade é de todos! 
Tenho certeza que não há mila-
gre, nem fórmula mágica que 
chegará pelas mãos do poder 
público ou de qualquer outra 
pessoa, para tornar uma cidade 
melhor. O necessário é que nos 
transformemos, parando de 
esperar do outro e passando a 
agir de forma diferente, pois 
a mudança é construída por 
todos e diariamente.

Apenas criticar os go-
vernantes ou o nosso vizinho, 
não fará uma cidade melhor e 
mais agradável para se viver. 

Precisamos começar logo, 
exercitando nossa CIDADA-
NIA, lembrando que A CIDA-
DE QUE A GENTE VIVE, É 
A CIDADE QUE A GENTE 
FAZ e que nossas escolhas é 
que determinam nosso futuro 
e das nossas famílias. Concluo 
com uma simples questão para 
reflexão: Estou à altura de vi-
ver numa cidade melhor, sendo 
conivente com estas práticas e 
agindo com os mesmos hábi-
tos e comportamentos?

A LOG FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA, inscrito no CNPJ 

nº 15.051.050/0001 – 75  torna público que está requerendo à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, a licença 

de aluguel de imóveis próprios, localizada na BR 324, KM 

530, Distrito de Humildes, Feira de Santana – BA.

Márcio Vieira de Siqueira

Diretor de Produção 

POLÍTICA AMBIENTAL
A LOG FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA inscrita no CNPJ 
nº 15.051.050/0001 – 75, na busca da melhoria contínua 
das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que 
está comprometida em: 
- Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo 
o meio ambiente através da prevenção da poluição, ad-
ministrando os impactos ambientais de forma a torná-los 
compatíveis com a preservação das condições necessárias 
à vida; 
- Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais 
requisitos subscritos pela organização; 
 -Promover a melhoria contínua em meio ambiente através 
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as 
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e 
revisa seus objetivos e metas ambientais;
- Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre 
seu desempenho em meio ambiente; 
- Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais; 
-Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores, para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta;

Márcio Vieira de Siqueira
Diretor de Produção

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA- LAS

VALORES OLÍMPICOS 

O Brasil recebe, de 05 a 21 de agosto, as Olim-
píadas 2016. O maior espetáculo esportivo do pla-
neta chega ao Brasil em momento de turbulência 
política e econômica, e não escapa da mancha da 
corrupção, que chegou também às obras olímpicas, 
sobre as quais pairam suspeitas de pagamento de 
propinas.

AS CRÍTICAS ao evento são justas e compre-
ensíveis. Boa parte da população brasileira, não se 
conforma com o investimento bilionário no evento 
enquanto serviços básicos, como saúde, educação e 
segurança públicas, deixam a desejar. Mas apesar das 
justas críticas aos Jogos Olímpicos, não percamos a 
esperança na capacidade que o esporte tem de forjar 
valores, melhorar a qualidade de vida e atuar como 
ferramenta de inclusão social.

TODAVIA, há o risco de as medalhas, esconde-
rem uma questão. Ainda não conseguimos entender o 
esporte como direito de todos, conforme explicitado 
na Constituição Federal, na Lei Pelé, nos Estatutos da 
Criança e do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência, entre outros textos legais. A alegria de 
sediar o maior evento esportivo do planeta não será 
suficiente para garantir oferta de espaços adequados 
para a prática de lazer.

É NECESSÁRIO superar desafios históricos 
para que o esporte contribua de fato com a transforma-
ção de nossa sociedade, pois as medalhas sozinhas po-
dem fazer muito pouco. Precisamos repensar o papel 
das escolas e dos clubes na formação de praticantes, 
discutir a questão da participação de pessoas com 
deficiência e garantir que adultos e idosos também 
possam praticar esportes.

O DILEMA que enfrentamos é o seguinte: quere-
mos ser um país que pratica esporte e que se apropria 
dos benefícios que ele oferece ou queremos ser um 
país que apenas usufrui de emocionantes imagens 
apresentadas na televisão e internet celebrando os 
poucos heróis esportivos que temos? O que queremos 
para o nosso futuro: praticar ou assistir?

APRECIEMOS com alegria, durante os jogos 
olímpicos os melhores atletas do mundo. Em primeiro 
lugar porque eles se preparam, por quase toda vida, 
com privações e sacrifícios, merecem admiração, 
respeito, aplausos. Depois, para que nosso apreço 
pelas Olimpíadas simbolize, também, nosso desejo 
de resgate dos nobres valores olímpicos. E que tais 
valores não se restrinjam ao Jogos, mas sejam viven-
ciados no cotidiano.
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CONCEIÇÃO DO 
COITÉ - (Pedro Olivei-
ra) - Surgida há nove anos  
na cidade de Conceição 
do Coité, a Orquestra San-
to Antônio logo ganhou 
notoriedade, tornando-se 
uma referência na região 
sisaleira que a tem com 
sua  grande divulgadora 
cultural. Conforme  Jo-
sevaldo Nim ( Josevaldo 
de Almeida Silva) (foto) 
a orquestra nasceu entre 
os meses de outubro e 
novembro de 2007, com 
um grupo formado por 15 
crianças, após um evento 
beneficente,  explicando 
que  recebeu convite de 
uma senhora (d. Maria), 
para ensinar violino no 
bairro Alto da Colina.

“Dona Maria é uma 
mobilizadora do bairro, 
que trabalha com catequese 
há muito tempo e oferecia 
atividades de artesanato 
às crianças do bairro. Ela 
fazia parte da Associação 
dos Moradores do Alto da 
Colina e associação tinha 
também, um trabalho com 
as famílias na fabricação 
de vassouras e chegou um 
período que os associados 
estavam desmotivados de-
vido à fraca vendo dos pro-
dutos. Dona Maria me viu 
tocando violino e resolveu 
inserir o ensino de musica 
no projeto. Quando aceitei 
o convite, nasceu o projeto 
Santo Antônio que desagua 
na orquestra” explica o 
músico.

Padroeiro da capela 
onde as atividades começa-
ram e um dos santos mais 
queridos  do nordestino  
Santo Antônio foi escolhi-

Orquestra forma musicos na região sisaleira
do para nominar a orques-
tra  que surgia. Além disso, 
explica Josevaldo Nim , o 
nome tem  relação com o 
padre Antônio, coiteense 
e irmão de dona Maria, 
que conseguiu realizar um 
evento com a Orquestra nos 
Estados Unidos, onde ele 
trabalha há quase 30 anos, 
e “ enviou dinheiro para 
que pudéssemos comprar 
os primeiros instrumentos. 
A capela Santo Antônio e 
o padre Antônio geraram 
o projeto Santo Antônio 
que deu nome à orquestra” 

ressalta.
O projeto começou 

com 15 jovens, um ano 
após já eram 30,  e a cada 
ano,  como o dinheiro que 
era arrecadado através da 
realização de feijoadas 
e outros eventos para a 
compra de instrumentos, o 
numero aumentava. Cinco 
ou seis anos depois o grupo 
musical contava com 150 
integrantes. Dez vezes mais 
o número de jovens atendi-

dos no bairro. ”A orquestra 
tinha uma formação redu-
zida porque precisavam 
ser músicos selecionados 
para mostrar o que nos  
produzíamos  de melhor. A 
orquestra sempre tinha em 
média de 15 a 20 músicos 
tocando. Hoje a orquestra 
principal é formada por 30 
jovens e temos outras duas, 
uma de iniciantes e outra só 
de violão” relata Josevaldo 
Nim .

Um detalhe importante 
é que a orquestra é forma-
da por jovens a partir de 
sete a 17 anos de idade e 
como tem integrantes ain-
da da época de formação 
em 2007, alguns  já estão 
com 22 anos de idade. 
“Uma faixa etária bem 
larga aprende lá, ao mesmo  
tempo em que  recebemos  
novos jovens que estão 
se destacando dentro do 
projeto é são aproveitados 
na orquestra principal” diz,  
Para ingresso  de novos 
membros,  o primeiro passo 
é acolher qualquer meni-
no ou menina  natural de 
Coité que queira participar 
da orquestra.” O requisito 
básico para ingressar no 
projeto  querer. Esse é o  
pré-requisito, depois disso 
o aluno começa a ter aulas 
de musica e escolhe o ins-
trumento quando é possível 
escolher. Ou então recebe 
o instrumento que estiver 
disponível. Há uma audi-
ção,  processo que todas as 
orquestras e grupos musi-
cais realizam a cada ano ou 
semestre, para selecionar  
músicos. É  mediante um 
processo de audição que  
é avaliada a performance 

musical e o conhecimento 
teórico “ relata.

A regência da orquestra 
está a cargo dos músicos: 
Dianara e Izabela (regen-
tes),  Josevaldo de Almeida 
Silva, também regente e 
diretor artístico .Ele explica  
que o  grupo inicia sempre 
uma apresentação com  
composições de  Bethovem 
e Mozer, seguida de musica 
brasileira.  “Nós nunca dei-
xamos de enfocar a musica 
nordestina, inspirada em 
Luiz Gonzaga e arranjos 
instrumentais diversos,  
forró,  xote, baião, esse 
imenso cenário musical 
que o nordeste oferece”.  A 
Orquestra Santo Antônio já 
se apresentou em Portugal, 
através de um intercambio 
com o Conservatório Na-
cional de Musica de Lis-
boa e no ano passado nos 
Estados Unidos. Também 
já fez uma turnê - Araca-
jú, Maceió, Recife, João 

Pessoa, Natal e Fortaleza 
-, tocou no Rio de Janeiro, 
no Teatro Municipal Tom 
Jobim, durante o Encontro 
Juvenil de Arte com a par-
ticipação de  vários países.  
Para este ano há uma ampla 
agenda.

O projeto está sempre 
revelando valores como 
Léo e André. Léo integra a 
Orquestra Juvenil da Bahia, 
através do projeto Neogiba 
em Salvador e André, que 
toca violão Sela, estuda 
em um conservatório re-
nomado de musica em 
São Paulo. “A orquestra 
apareceu em reportagem 
no Jornal Nacional em 
2011, depois a convite do 
Caldeirão do Huck, Globo 
Repórter e Programa Ação 
do Globo Cidadania e por 
último recebemos a visita 
de Luciano Huck no pro-
jeto Santo Antônio. Tam-
bém já houve reportagens 
na Record e SBT” relata 

Nim, acrescentando que 
a convite do cantor Saulo 
Fernandes  a orquestra 
se apresentou com ele no 
Festival de Verão, e ainda  
com o forrozeiro Del Feliz 
e com Val Macambira em 
Salvador.

Concluindo Josevaldo 
revela como conquista im-
portante da orquestra em 
oito anos  de existência  a 
construção da sede própria 
, com teatro, onde  realiza  
apresentações e aponta  
que o  maior legado  é 
ver jovens que às vezes 
sequer tinham contato com 
a musica  fazendo nível 
superior  em musica o que 
acontece  com seis jovens 
que  estudam na Univer-
sidade Estadual de Feira 
de Santana, outros dois 
na Universidade Federal 
da Bahia. Além de Léo 
e André que já integram  
orquestras na Bahia e São 
Paulo.

Bancos privados es-
tão interessados no saldo 
de mais de R$ 300 bilhões, 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 
(FGTS), administrado 
pela Caixa Econômica 
Federal. Conforme fon-
tes do setor, instituições 
como Santander e Bra-
desco estão interessadas 
em quebrar o monopólio 
da Caixa e, nessa disputa, 
estariam dispostas a pa-
gar mais pela poupança 
do trabalhador. Hoje, o 
dinheiro depositado no 
FGTS rende 3% ao ano 
mais Taxa Referencial 
(TR), que está em 2% no 
acumulado em 12 meses, 
abaixo da inflação medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC), de 9,49% em 12 
meses.

O indicador mede 
a variação do custo de 

Um grupo de voluntários 
da Legião da Boa Vontade 
percorreu mais de 600 qui-
lômetros de Salvador até as 
cidades de Uauá, Juazeiro 
e Sobradinho, para levar 
alimentos, roupas e material 
escolar para as famílias ne-
cessitadas dessas localidades. 
A iniciativa faz parte da cam-
panha Diga Sim!, promovida 
pela LBV com o objetivo de 
ajudar famílias que vivem 
em extrema pobreza e sofrem 
com a seca e a fome no Nor-
deste do Brasil.

Na medida em que o 
caminhão carregado de cestas 
de doações chegava aos po-
voados, as pessoas apareciam 
com um sorriso no rosto e os 
olhos esperançosos para rece-
ber seu os donativos sabendo 
que alimentos dos próximos 
dias estariam garantidos na 
mesa. “A dificuldade aqui 
é muita, agradeço a Deus e 

Bancos privados querem administrar o FGTS
vida de famílias com ren-
da de até cinco salários 
mínimos, realidade de boa 
parte dos trabalhadores. 
Para os bancos, a principal 
vantagem seria o acesso a 
uma montanha de recursos, 
considerada estável, que 
lhes permitiria investir em 
projetos de longo prazo, 
com retorno atraente. Uma 
eventual mudança, mesmo 
que apoiada pelo governo 
dependeria do aval do Con-
gresso Nacional.

Especialistas na área 
financeira, alertam, no en-
tanto, que uma eventual 
melhora na remuneração 
do Fundo poderia compro-
meter sua missão social. O 
dinheiro do FGTS é usado 
para financiar habitação, sa-
neamento e infraestrutura, 
em geral com taxas abaixo 
do mercado. Se o juro para 
captar recursos sobe, o 
efeito é uma alta na outra 

ponta. A centralização em 
uma única instituição, por 
um lado, facilita a vida 
do trabalhador, que não 
precisa abrir conta em um 
banco diferente cada vez 
que muda de emprego.

Ainda não há conver-
sas entre setor bancário 
e governo sobre eventual 
mudança no marco regula-
tório. O que circula no setor 
é que há dois possíveis mo-
delos para substituir o atual: 
ou o trabalhador escolheria 
o banco em que deseja ter 
uma conta do FGTS, ou a 
empresa em  que ele traba-
lha apresentaria duas a três 
opções, como é feito hoje 
com as contas-salário. Os 
recursos continuariam a ser 
usados para as finalidades 
previstas em lei, mas seria 
dada aos bancos alguma 
liberdade para aplicar parte 
do dinheiro, como em títu-
los privados.

LBV atende  famílias do 
Vale do São Francisco

a vocês pelo que estão fa-
zendo por nós. Essa cesta é 
uma resposta de Deus, estou 
levando para casa contente”, 
disse Marilene de Oliveira, 
uma das beneficiadas pela 
campanha.

Além das cestas, foram 
entregues também materiais 
escolares para as crianças, lá-
pis, borracha, caderno, lápis 
de cor e até mochila fizeram 
parte do kit que fez a alegria 
da garotada. “Essa doação 
chegou em  bom momento, 
meu filho estava precisando 
de caderno e agora já tem”, 
disse Rizia Vieira.  Com a 
cesta nas mãos a senhora 
Maurília da Silva relatou que 
o trabalho na região onde ela 
mora é escasso e a falta de 
água é grande por conta da 
seca e  não temos como nos 
manter. Quando vem uma 
doação dessas para nos é  
muito bem-vinda”, ressaltou 

essa dona de casa.
Cláudia Mota que mora 

na localidade de Serra do 
Espinho, mostrou-se  muito 
grata: “Com a crise que nós 
estamos enfrentando e a falta 
de trabalho tudo aqui é muito 
necessitado. Quando aparece 
uma oportunidade lavo roupa 
para ganhar alguma coisa” 
salientou. A campanha con-
tinuará beneficiando com 
cestas de alimentos mais 
de 10 mil famílias das regi-
ões Nordeste (Ceará, Bahia, 
Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí e Rio Grande 
do Norte) e também Norte 
(Acre, Amapá e Rondônia), 
além dos Estados de Minas 
Gerais (cidades do Vale do 
Jequitinhonha) e de Goi-
ás (Trindade, Aparecida de 
Goiânia e Cavalcante). Cada 
cesta contém itens básicos e 
de acordo com os costumes 
de cada região.
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PROFISSÃO PERPÉTUA DA IRMÃ MICHELA

No último dia 16, aconteceu a Ce-
lebração Eucarística dos votos solenes 
e Perpétuos da Irmã Maria Michela 
de Sant’Ana OSC na Ordem de Santa 
Clara, presidida pelo arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian, na capela do Mos-
teiro da Imaculada Conceição da Mãe 
de Deus – no Papagaio e concelebrada 
pelo frei Beto, com grande participação de religiosas, semi-
naristas e fiéis de diversas paróquias.

Logo após a homília, foram abençoados a aliança, o cru-
cifixo e a coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça 
pela abadessa Irmã Maria Ielma Eucaristhia, responsável pelo 
mosteiro, que a acolheu. Logo após pronunciar seus votos 
perpétuos, foi homenageada pelas irmãs da fraternidade de 
Santa Clara.

No final, o frei Beto se dirigiu a ela com palavras de 
incentivo e motivação, relembrando quando a conheceu em 
Rafael Jambeiro e a acompanhou na caminhada vocacional; 
a irmã Ielma agradeceu  a sua família, dom Itamar, frei Beto 
e a todos que colaboraram com o momento.

Parabéns a Irmã Maria Michela de Sant’Ana. Deus a 
acompanhe na missão.

04 - RELIGIÃO

Mensagem Bíblica “Bendirei o Senhor em todo tempo!”. Salmo 33

Hoje, 29 de julho de 2016, estamos na décima sétima 
semana do Tempo Comum,  últimos dias do mês festivo em 
nossa arquidiocese.

No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês dedicado 
às vocações e, no dia 07, celebramos o dia do padre, em todas 
as paróquias eles serão homenageados por tudo que realizam 
na construção do reino de Deus.

Parabéns a todos os sacerdotes do mundo inteiro.

JMJ CRACÓVIA 2016
Acontece, desde 

o último dia 26, na 
cidade de Cracóvia, 
Polônia, a XXVIII 
Jornada Mundial 
da Juventude que é 
um grande encontro 
de jovens de todo o 

mundo à volta do Santo Padre, o Papa Francisco. É uma forma 
de evangelização da Igreja, que através das jornadas continua 
a anunciar a mensagem de Jesus Cristo aos jovens.

O tema deste ano, no âmbito do Jubileu, é “Bem aven-
turados os misericordiosos, porque eles alcançarão miseri-
córdia”. O Papa irá a lugares, como Cracóvia, fundamentais 
para a revelação do Deus da Misericórdia. Já aconteceu a 
missa de abertura, o festival da juventude e as catequeses. O 
Papa Francisco chegou ontem e hoje acontecerá a Via Sacra. 
Amanhã é o dia da vigília, e domingo, 31 de julho, a missa 
de encerramento com o envio e o anúncio da próxima edição 
internacional da JMJ.

A última aconteceu no Brasil e muitos jovens do nos-
so país estão participando na Cracóvia. Da Bahia,  o bispo 
auxiliar Dom Gilson Andrade da Silva  representa o nosso 
estado acompanhando muitos jovens que estão participando. 
Ele esteve pregando na festa de Sant’Ana e disse que é um 
momento muito importante para ele e para os jovens que 
participarão.

Ao final do Ângelus do último dia 24, o Papa Francisco 
mencionou a Jornada Mundial da Juventude e deixou a se-
guinte mensagem: “Por fim, saúdo e agradeço tantos que estão 
trabalhando para acolher os jovens peregrinos, com numerosos 
bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos. Envio um 
pensamento especial àqueles que, não podendo estar presentes 
fisicamente, acompanharão o evento através dos meios de 
comunicação. Estaremos todos unidos em oração”.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Monte 
Claro abençoe a todos que participam da JMJ Crocóvia 
2016.

EVANGELIZA FEIRA – ADORAÇÃO E VIDA

O Evangeliza Feira é um 
projeto que nasceu com o obje-
tivo de levar a palavra de Deus 
às pessoas através da música, 
tendo principalmente o público 
jovem como alvo do evento.

A atração principal será o 
Ministério Adoração e Vida que 
foi fundado em 2005, em São 
José dos Campos, São Paulo, 
pelo músico Walmir Alencar, 
formada por Walmir Alencar, 
Glaucia Prado, Rodrigo Pires, 
Cayan Vieira, Rafael Rosa, 
Bruno Rocha, a missão deles é transformar o palco em altar, 
onde o amor de Deus seja experimentado por todo e qualquer 
ser humano que queira ter um encontro pessoal com o Senhor, 
que é o centro e a razão do ministério existir.

Os cds gravados são: Herói, Em Santidade, Hoje Livre 
Sou - Ao Vivo, O Céu Se Abre, e entre outros os sucessos: 
Hoje Livre Sou, Mais Que Vencedor, Abraço do Pai e Imagem 
e semelhança.

O evento  acontecerá no dia 06 de agosto, às 18;00h na 
Prime Music , em Feira de Santana, também com a partici-
pação Ministérios Irmãos de Coração e São Miguel Arcanjo 
ambos de Feira de Santana.

Momentos que aconteceram :

IMPRENSA FEIRENSE NA FESTA DE SANT’ANA 2016

No último dia 26, aconteceu encerramento dos festejos 
em louvor à nossa padroeira Senhora Sant’Ana, com cele-
brações eucarísticas, procissão com mais de 30 imagens de 
diversas paróquias, reunindo milhares de fiéis e percorrendo 
as principais ruas do centro da cidade, sendo momento de 
comemoração de Bodas de prata para um grupo que leva o 
andor da nossa padroeira Senhora Santana. Os momentos de 
fé e emoção do povo de Deus, que foram encerrados com a 
Bênção do Santíssimo Sacramento. Durante o novenário os 
pregadores foram: os arcebispos Itamar e Zanoni,  os bispos 
Gilson e Otorino,  os monsenhores Luiz e Nery, os padres 
Edimundo e Maurício e o frei Mário Sérgio.

A Festa de Sant’Ana 2016 teve cobertura da TV Subaé, 
diariamente nos jornais Bahia Meio e BA TV,  com matérias 
na noite da imprensa na qual fomos homenageados e no dia 
festivo. O site Fé Católica, trouxe como novidade a transmis-
são ao vivo através da nova ferramenta live   do Facebook, 
tendo até  10.000 internautas sintonizados, acompanhando e 
realizando pedidos de oração, nas noites que transmitiu  ao 
vivo, não só em nosso país como em outros. Pelas ondas das 
rádios Sociedade de Feira de Santana, diariamente, através de 

Lourdes Rocha. A TV Max, gravou algumas noites destacando 
as entrevistas com Dom Zanoni Demettino Castro, Pe. Arivaldo 
Aragão, Frei Mário Sérgio, Pe. Marino D’Ofida e Dom Gilson 
Souza, para o You tube.

Além disso foi noticiada pelos jornais locais e pelo nosso 
espaço que, quinzenalmente, através do Jornal Folha do Norte, 
pelo facebook e site Fé Católica, leva, aos católicos, notícias 
da nossa arquidiocese.

Uma novidade, além das tradicionais tendas de Sant’Ana 
e Juventude, foi a da Comunicação com a Web Rádio e TV 
Senhora Sant’Ana, com uma equipe jovem e dinâmica que 
realizou todos os momentos da festa, gravou muitas entrevistas 
e se tornou um local aconchegante para todos da imprensa e 
entrevistados.

A Tenda da Criança, que completou 10 anos de atividades 
de evangelização, criados pelas catequistas Janaina e Terezinha, 
lá todas as noites a criançada realizava muitas atividades. No dia 
24, aconteceu a Celebração Eucarística para as crianças, seguida 
de procissão com a imagem de Senhora Santana. Belo momento 
de fé. Na quermesse, em algumas noites, fomos agraciados com 
momento musical com a Filarmônica da Euterpe Feirense, recor-
dando as antigas tocatas, Banda Xote Vibes, Ministério Irmãos 
de Coração, Banda Remember e Rodrigo Alves.

Participei as nove noites do novenário, e agradeço a co-
missão pela parceria na divulgação do nosso espaço no telão, 
pela homenagem e aos casais que coordenaram a Tenda dos 
Sacerdotes e convidados, que me acolheram com muito  carinho 
todas as noites. Parabéns pelo trabalho e dedicação.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Luz ilumine 
todos que fazem o site Fé Católica.

80 ANOS DO PE. MARINO D’OFIDA

O Pe. Marino D’Ofida, no úl-
timo dia 09, completou 80 anos de 
vida, sendo muitos deles vividos na 
cidade de Feira de Santana, onde 
ele é muito querido na realização 
do seu trabalho pastoral. Ele se 
ordenou na Ordem dos frades 
capuchinhos, em 07 de outubro de 
1961, e além dos estudos filosófi-
cos estudou música em diversos 

lugares, inclusive em Roma, chegou em nossa arquidiocese em 
1964, foi auxiliar dos trabalhos pastorais na paróquia de Santo 
Antônio e professor no Colégio Santo Antônio. Na década de 
70, foi referência musical na região, sendo um dos grandes 
trabalho realizados por ele o Coral Santo Antônio, do qual o 
meu pai fez parte e que se apresenta em diversas celebrações da 
nossa arquidiocese. Completou seu Jubileu de Ouro Sacerdotal 
em 2011. Passou um tempo na Itália e retornou para o Brasil 
em 2007. Tornou-se sacerdote secular sendo incardinado na 
diocese de Feira de Santana, atendeu pastoralmente nas paró-
quias Santíssima trindade – Feira x, São José das Itapororocas, 
Catedral Metropolitana – capela Nossa Senhora de Lourdes e 
atualmente Senhor dos Passos.

As comemorações  aconteceram na sede do Coral no 
bairro da  Muchila, com Celebração Eucarística presidida  pelo 
arcebispo emérito Dom Itamar Vian, sendo concelebrada por 
diversos presbíteros, animada pelo Coral Santo Antônio. Antes 
da celebração, o arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro pa-
rabenizou o Pe. Marino e falou da sua missão. No domingo, as 
comemorações continuaram na paróquia Senhor dos Passos.

Pe. Marino ficou muito feliz com as comemorações e con-
tinua evangelizando na nossa arquidiocese. Ele já participou de 
diversos encontros, entre eles o TOA – Treinamento de Oração e 
Ação, ministrando palestras e atendendo confissões. Em breve, 
poderemos ter a sede do coral  como centro de estudos musicais 
e existe um projeto da gravação de um cd.

Parabéns! Sua missão é muito importante para todos nós.

MUDANÇAS NA ARQUIDIOCESE 
DE FEIRA DE SANTANA

Nos últimos meses, aconteceram algumas mudanças em 
nossa arquidiocese, entre elas:

01 - Na paróquia Santíssima Trindade – Feira X,  o Pe. 
Claúdio seguiu para missão em Manaus e chegou para ser o 
novo pároco o Pe. Ronildo.

02- O Pe. Wilson Marques é o novo vigário da paróquia 
Senhor dos Passos.

03- O Pe. Edimundo Almeida é o novo vigário do Senhor 
do Bonfim – Cruzeiro.

04- O Pe. Pedro Jr. assume interinamente como pároco do 
Senhor do Bonfim – Cruzeiro.

05- Os vigários os freis Dom e Paulo Maria se despediram 
da paróquia Nossa Senhora de Fátima – Caseb e seguem para 
estudos em Roma e chegou o frei Pedro Rogério.

Parabéns na nova missão.

MOMENTOS...

A CJC/TOA, foi homenageada no novenário de Se-
nhora Sant’Ana e na procissão acompanhou a imagem da 
Imaculada Menina ; no domingo, animará, a Celebração 
Eucarística, às 18:00 horas, na Capela Nossa Senhora de 
Lourdes, seguida de reunião preparatória para o 35º TOA- 
Treinamento de Oração e Ação, que será realizado de 09 
a 11 de setembro, no Papagaio. As inscrições podem ser 
realizadas, no balcão do site  Fé Católica e com a equipe. 
Informações (75) 9131-6071 e (75) 3221-5263./ Acontece o 
11º aniversário do Terço dos Homens, nos dias 01, 08, 15, 22 
e 29 de agosto, tendo como tema : “ No coração da Virgem 
Maria, Deus colocou a sua misericórdia” com Celebração 
Eucarística, adoração e louvor, na paróquia Nossa Senhora 
de Fátima – Caseb, tendo como celebrantes seguindo as datas 
citadas: os freis Fernando de Araújo e Pedro Rogério – Feira 
de Santana,  o frei Evandro Henrique – São Paulo, Pe. Jorge 
Carreira – Rio de Janeiro, Pe. Carlos Alexandre - Brasília e 
do arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro. 
Participe!/ Acontece, amanhã, a Iª Vigília Universitária, no 
escritório da RCC, tendo como tema: “Nada temas, pois eu 
te resgato, eu te chamos pelo nome, és meu” Isaias 43,1, 
com participação do Pe. Lucivan Pinto,  Joelson Silva e João 
Lucas. Participe!/ No próximo dia 03, às 19h30min, os paro-
quianos de Santa Clara, celebrarão o Ano da Misericórdia na 
Catedral Metropolitana de Senhora Santana e passarão pela 
Porta Santa; no dia 04, momento de adoração e, no próximo 
dia 05, será iniciada a Festa de Santa Clara, no Panorama, 
com novenário que se estende até o dia 13, tendo como tema 
central: “ Caminhando com Jesus através das parábolas da 
misericórdia”. A abertura será com o arcebispo metropoli-
tano Dom Zanoni Demettino Castro. / Acontece a Vigília 
de Oração pelos sacerdotes, nos dias 03 e 04 de agosto, nos 
grupos de Oração, da RCC – Renovação Carismática Cató-
lica, tendo como tema: “ Clamando pelos filhos prediletos 
da Mãe”. Participe!/ No dia 06 de agosto, acontece a Festa 
dos Anos Dourados, no Dispensário Santana, com partici-
pação da Banda Remember. Participe!/ No dia 07, acontece 
o Encontro Jovem, na paróquia São João Batista, em Água 
Fria, tendo como tema: “ A Igreja só será jovem, quando 
o jovem for Igreja”, com adoração, louvor, apresentações 
e Santa Missa,com participação de Pe. João Eudes, Sadat, 
Junior Pereira e Jonas Santos. Participação das Bandas re-
começar e Ministério Esh Kadosh. Promoção Grupo Jovem 
São João Batista. Participe!/Acontece a Festa de Santa Clara, 
no Mosteiro das Irmãs Clarissas, com Tríduo de 08 a 10 e 
Celebração Eucarística, no dia 11 de agosto, às 19h30min. 
Participe! / Celebramos no último dia 25 , São Cristóvão, 
protetor dos motoristas, sendo que o dia consagrado a eles. 
Por isso, diariamente, antes de sairmos com nossos carros, 
devemos pedir a proteção dele. Neste dia, missas e muitas 
comemorações aconteceram em todo país./ No último dia 22, 
foram comemorados oito anos da entronização da imagem 
de Nossa Senhora de Guadalupe, na capela do Shopping 
Boulevard, que é a padroeira da capela. Lá, todos os dias, 
você poderá adorar ao Santíssimo Sacramento e participar 
de celebrações da palavra , às terças-feiras, às 15:00 horas. 
Parabéns a administração pela iniciativa./ Nos dias 13 e 14 
de agosto, acontece o Hosana Feira, na Quadra de Esportes 
do ECASSA, com participação de Dom Zanoni Demettino 
Castro, Pe. Gilmar Assis, Ana Lúcia, Gabrielle, Sanchotene, 
Emanuel  Stênio e Banda Decensus. Realização Grupo de 
Amigos Canção Nova. Participe!/ No próximo dia 03 de 
setembro, mais uma vez em Feira de Santana, o Pe. Fábio 
de Melo, com o show: “A estrada sou eu”, na estação da 
Música, às 20:00 horas, promoção da Paróquia Senhor dos 
Passos./Estamos no Inverno, as noites estão cada vez mais 
frias e muitos de nossos irmãos dormem nas ruas da nossa 
cidade. Por isso, colabore com as Campanhas “Aqueça seu 
Irmão”, da TV Subaé; a do Cobertor, do jornalista Oydema 
Ferreira e “Momento de Vida lhe dá Vida neste Inverno”, 
em prol do Centro Social Monsenhor Jessé Torres.

Parabéns pra você... 01 - Evangelista Santos e 
Gilberto Navarro, 02 -Marcos Lima, 03 –  Gorete Lima, 
Jilvan Leal e Leidivan Barros,  04 - Eliana Moreira, 
João Marcos Rosário e Wagner Felix,  05 - Adriano 
Almeida, 06 - Emerson Barreto, Odete Farias e Dom 
Ruy Lopes,  07 - minha irmã Dayanna Leal e Isaac 
Morais 08 - Zadir Porto, 09 -  Pe. Carlos Vianey e 
Washington Luis Santos e 10 - Any Carvalho.
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Desde 1969

PROVISORIAMENTE

VARIEDADES - 05 

Aniversariantes: Hoje – Luiz Augusto Oliveira, 
Adriana Estela Barbosa, Anderson Bernardo Gomes, 
Ana Cristina Portugal Farias e José Francisco Pinto, dia 
30  – Ricardo Alves Sampaio e Manuela Rios,  dia 31 
– Marlange Matos, dia 1 de agosto  – Gilberto Navarro 
Lopes, Christiane Bahia Carneiro, Evaldo Martins Silva 
e Genildo Melo, dia 2 – Alexandre Santana Ottan,  dia 3 
–Ritta Marques, Adriano Bastos, Márcio Campos, Sualy 
Arapiraca e Diego De Macêdo, e  dia 4 – Evaldo Gomes 
Martins Silva, Ana Florinda Falcão, Guilherme Baruch e 
Ana Raquel Falcão Bahia. 

Debatendo a cidade
André Navarro

Seguindo a linha de análise dos prefeitu-
ráveis do município de Feira de Santana, esta 
coluna abordou em edição anterior a indicação 
de Colbert Martins para ocupar o cargo de 
vice-prefeito do pré-candidato José Ronaldo de 
Carvalho para o pleito deste ano.

Diante do pobre contingente de opções 
políticas a serem seguidas nesta esfera 
municipal, algumas lideranças surgem para 
contrabalancear a disputa, aquecendo o 
debate e quebrando o maniqueísmo pola-
rizado entre o atual gestor José Ronaldo 
(DEM) e seu fiel opositor Zé Neto (PT). Direita contra esquerda? 
Luta de classes? Abaixo o BRT? Acho que a população pode ir além 
do debate simplório e aprofundar a crítica da gestão municipal.

Tal crítica começa debatendo pautas atuais e imediatas: folha 
de pagamento de servidores, controle eficiente de tráfego nas vias 
públicas, iluminação pública de qualidade, coleta de lixo apropriada e 
seletiva, centros de atendimento médico adequado com profissionais 
qualificados, centros de referência e apoio social, tais como para 
famílias em situação de risco e extrema pobreza, população LGBT, 
moradores de rua e bairros sem assistência sanitária ou vias de 
acesso, Guarda Municipal preparada para agir em auxílio à Polícia 
Militar, coordenação de operações e fiscalização pela Superinten-
dência Municipal de Trânsito, superávit no orçamento público e 
fechamento de contas, etc.

Tais questões, dentre outras, devem ser o cerne da crítica à 
gestão pública. A retórica partidária rasa enfraquece o nível dos 
debates e da massa política local. Não adianta ter como estandarte de 
campanha “Não ao Golpe”, “Fora PT” e “Fora Temer” se nada mais 
se tem a dizer ou acrescentar ao debate político, pois a população 
tem um limite para aguentar ideologia partidária com complexo de 
“vitrola quebrada”, que repete a mesma melodia.

Nesta linha, levantam-se as novas faces da esquerda oposicio-
nista à atual gestão: Jhonatas Monteiro (PSOL) e Angelo Almeida 
(PSB). 

Jhonatas ainda está em negociação com o PSOL Feira sobre 
sua pré-candidatura à prefeitura ou uma cadeira na câmara munici-
pal. Aguarda-se que o partido aprenda com os erros do diretório de 
Salvador e indique-o à câmara.

Sobre Angelo, após sua saída do PT, tornou-se a referência 
da esquerda progressista da classe média e alta feirense. Dotado de 
sabedoria social e política, não achou sustento nem solo fértil para 
seus projetos políticos no PT feirense (há tempos fechado e obtuso) 
e encontrou no PSB a liberdade que almejava. Espera-se que traga 
riqueza ao debate municipal, repaginando a oposição e dando à 
militância esquerdista a dignidade que merece.

Adriana Estela Barbosa a aniversariante de hoje,
 com a filha Hanna.

Almoço comemorativo
O Grupo Beneficente Germina Silva formado por 

senhoras da sociedade feirense e liderado por Eliana de 
Carvalho Silva, reuniu-se na quarta-feira em um restau-
rante da cidade para confraternizar e comemorar o Dia 
do Amigo, tão propalado neste mês de agosto. Na pauta 
descontraída do animado encontro, entre outros assuntos, 
a organização do já famoso e concorrido Bazar de final 
de ano, com coisas lindas produzidas com muito amor e 
carinho e muitas novidades. Aguardem!

Medalha para César Romero
Em comemoração a cinco décadas de carreira, dedi-

cadas à criação artística e à divulgação da cultura baiana 
no Brasil e no mundo, o Artista plástico, crítico de arte, 
fotógrafo e psiquiatra feirense, César Romero será lau-
reado e receberá a medalha Thomé de Souza, da Câmara 
Municipal de Salvador. Aprovada por unanimidade pela 
Casa, por indicação da vereadora Kátia Alves a honraria 
será concedida ao homenageado, em solenidade, no dia 
12 de agosto, às 18 horas, no plenário Cosme de Farias, 
no Paço do Poder Legislativo de Salvador. 

América Outlet
Inaugurado no fim de 2015 pela América Malls, empre-

sa do Grupo Consil, o América Outlet se consolida em Feira 
de Santana com sucessivos aumentos de público e venda 
desde o início do ano. Somente no mês de junho, cerca de 
100 mil pessoas passaram pelo Outlet, que registrou em 
torno de R$10 milhões em vendas no período. 

“Trata-se de um empreendimento com grandes marcas 
internacionais e nacionais com preços de fábrica, bem mais 
acessíveis do que os praticados pelas lojas em shopping 
centers convencionais. Esta condição atrelada ao Parque 
de Diversões e amplo estacionamento, ambos gratuitos, 
vem conquistando os clientes”, explica o superintendente 
do América Outlet, Marcelo Santos.

O América Outlet tem como destaque em seu tenant mix 
grandes marcas como Polo Wear, Guess, Calvin Klein, TNG, 
Mahalo, Mitchell, Carmen Steffens, Top Brands, Polishop, 
Tramontina, LG, WLF (multimarca que vende ZARA) e 
Levi´s, esta última inaugurada no próprio mês de junho.

Para o 2º semestre, o empreendimento deverá apre-
sentar grandes novidades. “Vamos ter a inauguração de um 
Parque Indoor ao lado de nosso Parque de Diversões a céu 
aberto e a vinda de novas marcas do varejo internacional e 
nacional”, afirma André Costa, diretor da About, empresa 
paulistana que administra o empreendimento.

O América Outlet ainda conta com Restaurante Meu 
Chapa, que possui música ao vivo, e praça de alimentação 
climatizada com diversas opções gastronômicas. O acesso, 
asfaltado e sinalizado, é realizado da BR-324 para a Avenida 
Noide Cerqueira. 

Festival de Tortas
Acontece neste domingo, na Mansão 888, o 2º Fes-

tival de Tortas Beneficente, em prol das obras do Lar do 
Irmão Velho (LIV). O ingresso custa  R$ 20,00 reais e 
os participantes poderão deleitar-se com as tortas doces 
e salgadas, refrigerantes e sucos. No evento haverá um 
espaço exclusivo com brinquedos infantis para as crian-
ças ao som de DJ Symba. Participem e colaborem!

Anderson Bernardo Gomes que também troca de idade 
hoje, com a esposa Paty Elidy e os herdeiros do 

casal Guilherme e Bernardo.

Professora Antonieta 
Gomes Moreira, irmã 

do renomado advogado 
Mário Gomes Moreira, 
que trocou de idade na 

quarta-feira (27).

Cuidados Faciais
A gente sabe que a pele da mulher brasileira é di-

ferente em cada região do País, seja pela etnia ou pelo 
clima. E, com isso, as necessidades se multiplicam – 
redução da oleosidade, das manchas, hidratação e por 
aí vai. O Boticário foi buscar na tecnologia aplicada em 
produtos a resposta para tudo isso. A marca dá um lar-
go passo na inovação ao lançar uma linha completa de 
cuidados faciais que irá facilitar a vida da brasileira ao 
trazer soluções por necessidade, e não por tipo de pele ou 
idade. É o fim do 30+, 45+ etc. Ao todo, são 10 produtos 
divididos em três fases – tratamento (com a exclusiva 
tecnologia SkinAdapt®), pré e pós-maquiagem. Detox 
com vitamina C pura, multiprotetor com FPS 50, primer 
antioleosidade com efeito Blur e demaquilante micelar 
são apenas algumas das muitas novidades.Make B. Facial 
já está disponível nas lojas, no e-commerce e com as 
revendedoras do Boticário.Tratamento – Nutridetox-C, 
Hidratante Multiprotetor, Hidratante Multiprotetor To-
nalizante e Sérum Anti-Idade.

A linha Make B., já consagrada por oferecer uma 
linha completa de maquiagem premium, agora também 
atuará no tratamento, garantindo assim uma pele ainda 
mais bem preparada. 
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Símbolo de fé vi-
sitado por milhares de 
romeiros de todo o Bra-
sil, o Santuário do Bom 
Jesus da Lapa está ainda 
mais bonito. O conjunto 
de grutas que abriga uma 
série de espaços religio-
sos recebeu nova ilumi-
nação cênica artística, 
com lâmpadas de LED. 
A inauguração foi terça-
feira  pelo governador 
Rui Costa, durante visita 
àquela cidade do Oeste 
Baiano onde ele também  
participou da entrega da 
sede de um projeto de 
recuperação florestal e 
autorizou a celebração 
de convênios do progra-
ma Bahia Produtiva.

O governador obser-
vou: “É uma pena não 
poder ver agora (durante 
o dia) o resultado total 
desse trabalho, mas já 
vi em fotografias que 
essa iluminação ficou 
linda, como o santuário 
merece. Temos feito 
uma boa parceria com 
o município. A ilumi-
nação é apenas um dos 

Trezentos e cinquenta  
ruralistas , praticantes da 
agricultura familiar de 
todos os 27 territórios de 
identidade do estado par-
ticipam de um café da ma-
nhã, anteontem, em Salva-
dor. Com o tema ‘Campo 

Governador inaugura iluminação em santuário

projetos. Já instalamos 
câmeras de monitora-
mento na entrada da gru-
ta, e essas imagens estão 
sendo acompanhadas 
em tempo integral pela 
Polícia Militar. Além 
disso, vamos fazer um 
projeto para reurbaniza-
ção do entorno desse pa-
trimônio. Aqui registra a 
maior visitação de todo o 
estado, fora o Carnaval, 
portanto, além do valor 

cultural e religioso, tem 
um valor econômico 
muito forte para a cidade 
e a região”..

A nova iluminação 
para o santuário  tem 
menor consumo de ener-
gia elétrica, além de 
proteger contra a umida-
de e ajudar a conservar 
os altares e esculturas. 
O governo baiano in-
vestiu R$ 861 mil com 
a instalação de nova 

iluminação na torre ex-
terna e nas sete grutas 
que integram o espaço. 
História, religiosidade 
e potencial  turístico se 
misturam no local, que 
é datado do século XVII 
e está próximo de mais 
uma temporada de ro-
marias, que acontecem 
durante o mês de agosto, 
com a visita de turistas 
e religiosos de diversos 
cantos do país.

Comemorado o Dia da Agricultura Familiar 
com Gente e com Direitos’, 
o evento acontece no Centro 
de Formação da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural 
(SDR), no bairro de Itapuã. 
Realizado pelo Fórum Baia-
no da Agricultura Familiar 
(Fbaf), o encontro faz parte 

da programação comemo-
rativa do Dia Nacional da 
Agricultura Familiar, 25 de 
julho. O titular da SDR, Je-
rônimo Rodrigues, participa 
do evento. O objetivo do 
encontro foi tornar mais evi-
dente as iniciativas do setor 

com enfoque na sustenta-
bilidade e sua importância 
para a economia nacional. 
Durante o evento, aconte-
ceu exposição de produtos 
da agricultura familiar que 
podem ser utilizados na 
alimentação escolar

Para a alegria dos seus familiares e amigos, amanhã 
será a colação de grau da formanda Maria Madalena 

Carneiro Rios em Ciências Contábeis pela UEFS, 
evento que ocorrerá no Auditório Central da pró-

pria instituição . Por acreditar que este dia chegaria 
“Mada” se esforçou e buscou a cada dia o seu sonho. 
Por seus próprios méritos venceu, e hoje os aplausos 

são todos para ela! Parabéns, Maria Madalena!

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL E DO BALANÇO AMBIENTAL

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

O Posto VIA PARQUE EIRELLI, inscrito no CNPJ nº 
21.990.355/0001-45, torna público que está requerendo a 
Prefeitura Municipal  de Feira de Santana - BA., Renovação 
de Licença Ambiental, processo nº 09383/2015, Portaria nº 
028/2015, localizada à Rua São Salvador nº 1.380, 35° BI, 
CEP: 44090-156. Feira de Santana - BA.

A Direção

O Posto VIA PARQUE EIRELLI, CNPJ nº 21.990.355/0001-

45, na busca da melhoria contínua das ações voltadas para 

o meio ambiente, assegura que está comprometida em:

• Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o 

meio ambiente através da preservação da poluição, adminis-

trando os impactos ambientais de forma a torná-los compatí-

veis com a preservação das condições necessárias à vida;

• Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização;

• Promover a melhoria contínua em meio ambiente através 

de sistema de gestão estruturado que controle e avalia as 

atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e 

revisa seus objetivos e metas ambientais;

• Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

disponibilizando às partes interessadas informações sobre 

seu desempenho em meio ambiente;

• Praticar a reciclagem e o monitoramento do processo pro-

dutivo, contribuindo com redução dos impactos ambientais  

através do uso racional dos recursos naturais; 

• Promover a conscientização e o envolvimento de seus 

colaboradores, para que atuem de forma responsável e 

ambientalmente correta;

A Direção

POLÍTICA AMBIENTAL



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 29 de julho de 2016FOLHA DO NORTE 106 anos VARIEDADES- 07 

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

Drª France França Pedra
CRF 1906

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

Rinite Alérgica

Uma das doenças mais comum em nosso meio e 
que pode ser transmitida por herança genética é a Rinite 
Alérgica. 

Muitas mães ficam tristes ao saber que seus peque-
nos têm esse caráter alérgico, principalmente porque 
sabem muito bem o desconforto causado por esse quadro 
de alergia crônica.

Bom, de fato, alguns aspectos da Rinite Alérgica 
são de fato desconfortáveis, mas se há o controle am-
biental e medicamentoso desde cedo, é possível tem um 
alívio importante dos sintomas, se atingindo uma maior 
resistência imunológica da criança. 

Os principais sintomas da criança com Rinite 
Alérgica são: coriza, congestão nasal, espirros, prurido 
nasal (coceira), às vezes associados a tosse e prurido na 
região dos olhos, garganta, ouvidos, podendo ter olhos 
avermelhados e lacrimejando. 

Os principais desencadeantes destes sintomas são 
os alérgenos inalatórios: poeira, fumaça, ácaros, fungos, 
cheiros fortes, pêlos de cão, gato e carneiro, baratas. 

A higiene nasal diária e de rotina protege bastante 
as vias aéreas por deixar as vias aéreas superiores bem 
hidratadas e com os cílios funcionantes, o que garante 
a barreira mecânica contra esses alérgenos. 

Se o seu pequeno apresenta esses sintomas, procure 
desde cedo o médico para que seja feita o acompanha-
mento e controle precoce dos sintomas. 

É possível viver bem com a Rinite Alérgica se as 
medidas terapêuticas forem tomadas adequadamente.

Dra Dayanna Leal
Médica 

CRM- BA 23.757

Ausência
Visivelmente notada a ausência de alguns nomes  

que sempre  participaram das campanhas politicas em 
Feira de Santana a exemplo de: Evangivaldo Figueire-
do, Fernando de Fabinho, Fatima Guerreira, Nivaldo 
Vieira, Liomar Ferreira, Mondrongo, Damião Brito, 
Janio Rego, Arlindo Rosa, João Borges, José Anilson, 
Edson Borges e o coronel Claudio Brandão .Estariam 
eles no ostracismo, sem condição de angariar sequer 
um voto?  Fica a pergunta! 

Homologações.
Quase tudo pronto para as homologações de can-

didaturas para prefeito e vereadores restando apenas 
a convenção do PPS que está marcada para o dia 4 de 
agosto e o PT dia 05 que  traz o nome  do deputado 
Zé Neto .  Já o PPS vem com o nome do odontólogo e 
ex-vereador Ângelo Almeida com pleiteante à cadeira 
numero um da cidade, atualmente ocupada por José 
Ronaldo que saiu na frente, confirmando seu nome para 
prefeito e Colbert Martins para vice. Era esperado que 
houvesse uma maior renovação na politica feirense, 
mas até agora os nomes apresentados nada trazem  de 
novidade e um deles, o do atual prefeito, representa a 
continuidade de ideias , se a reeleição ocorrer.

Candidatos à Vereança
Se confirmar o que 

dizem os novos can-
didatos à vereança, a 
renovação na Câmara 
Municipal poderá che-
gar a cem por cento. 
Os pretendentes não se 
cansam de dizer em alto 
e bom som que já es-
tão eleitos, sem saber o 
que, na verdade, está por 
trás de tudo isso. Para 
ser eleito precisa estar 
colado e bem colado 
com o homem. Afinal 
ele garante a  todos que 
irá apoia-los, mas são 
apenas 21 vagas e bem 
mais de 100 candidatos. Vale lembrar que Justiniano França, apresentou proposta pela redução do numero 
de cadeiras na Câmara. Nada demais, e se isso acontecesse os eleitos ficariam em “pé de guerra”!. 

Senhora Santana
Pobre Senhora Santana quase ficou em segundo 

plano no seu dia, com a enxurrada de candidatos  na sua 
procissão. Foi um tal de rezar Pai Nosso e Ave Maria, 
não sabendo eles que a nossa Padroeira está de olhos 
bem abertos e sabe separar muito bem o  joio do trigo, 
mesmo no caso dos joios que  se camuflam bem! 

 Ayrton Sena
Já que existe em Feira de Santana uma tendência 

para a cobrança de multa de transito, a avenida Ayrton 
Senna  - que nunca deveria ter este nome -,poderia ser 
oficializada como “área especial para multas de transito” 
já que os condutores de veículos - ou pelo menos grande 
parte deles -, fazem daquela bela via um autódromo, 
talvez com a “incorporação” do grande campeão de 
formula Um, ou, pelo menos nele inspirados, já  q u e 
Airton Senna sempre foi um cidadão de bem e nunca 
fez nada de reprovável. Mas, falando sério mesmo, algo 
tem de ser feito ali, antes que aconteça um acidente gra-
ve. A SMTT poderia instalar radares ali para o bem da 
segurança de pedestres e motoristas que dirigem como 
mandam as regras de transito bem como para angariar 
mais alguns recursos para os cofres municipais!
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Hospital da Mulher já realizou mais 
de 5 mil partos e curetagem este ano

O Hospital Inácia Pinto 
dos Santos – O Hospital da 
Mulher realizou 5.236 par-
tos e curetagens somente 
nos seis primeiros meses 
deste ano. Neste mesmo pe-
ríodo também foram reali-
zados 13.170 atendimentos 
a gestantes para avaliação 
e emergência.

Já no Hospital  da 
Criança, que faz parte do 
complexo administrado 
pela Fundação Hospitalar 
de Feira de Santana, fo-
ram realizadas 3.084 con-
sultas a crianças nos seis 
primeiros meses deste ano, 
em 11 especialidades de 
pediatria. Dentre elas neu-
ropediatria, cardiopedia-
tria, pneumologia, hema-
tologista, gastropediatria, 
nefrologia e ortopedia. 
Além destes exames, men-
samente foram realizados 

em média 300 exames de 
fisioterapeuta e fonoaudió-
logo no ambulatório.

A presidente da Funda-
ção Hospitalar de Feira de 
Santana, Gilberte Lucas, 
explica que o leque de aten-
dimento é ainda maior se le-
vada em consideração a de-
manda no laboratório para 
atendimento de pacientes 
internas e externas. “Foram 
153.401 exames realizados 
de janeiro a junho deste ano, 
principalmente referentes a 
bioquímica, hematologia e 
hormônios”, frisou.

O montante de pacientes 
atendidas este ano representa 
um crescimento na demanda 
pelos serviços em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. “A Fundação teve um 
crescimento no atendimento 
em torno de 15% em todas as 
unidades”, destacou.

Creche e pré-escola continuam prioridades para LOA 2017
As indicações populares foram definidas 

na manhã desta quinta, durante audiência 
pública

 Moradores de bairros situados nas regiões 
administrativas I, II e III de Feira de Santana 
querem mais investimentos do Governo Mu-
nicipal na educação pública para o exercício 
de 2017. As prioridades são para implantações 
de creches e pré-escolas em comunidades 
mais carentes e mais afastadas, possibilitando 
às mães mais condições para trabalharem en-
quanto seus filhos são assistidos com conforto 
e segurança.

 As indicações populares foram definidas 
na manhã desta quinta-feira, 28, durante a au-
diência pública das regiões administrativas I, 
II e III, realizada no auditório do SAMU, na 
avenida João Durval Carneiro, bairro Estação 
Nova.

 Morador do bairro Viveiros, Matheus da 
Silva Teixeira defendeu a construção de uma 
creche e pré-escola em sua comunidade para 
atender aos moradores da localidade. Ressaltou 
também a necessidade de investimentos nos 
principais corredores de tráfego dos ônibus, 
com pavimentação asfáltica nas vias onde são 
calçadas a paralelepípedo, visando possibilitar 
mais agilidade no transporte de massa.

 O coordenador das audiências públicas e 
assessor especial da Secretaria de Planejamento 
(Seplan), Luiz Ivan Santos, ressaltou a impor-
tância da comunidade apresentar suas demandas 
para definição das prioridades da LOA para o 
exercício do próximo ano.

 A audiência visou a definição de prioridades 
de investimentos voltados para os bairros Aero-
porto, Mangabeira, Conceição I e II, Rosário, Ca-
seb, Bela Vista, Santo 
Antônio dos Prazeres, 
Lagoa Grande, Sim, 
Parque Getúlio Vargas, 
Capuchinhos, Santa 
Mônica, Lagoa Salgada 
e Subaé, que compõem 
a região administra-
tiva I; os bairros 35º 
BI, Aviário, Irmã Dul-
ce, Brasília, Eucalipto, 
Jomafa, Tomba, Sítio 
Matias, Parque Panora-
ma, Feira VII, Luciano 
Barreto, Francisco Pin-
to, Fraternidade e Li-
moeiro, estes da região 
administrativa II.

 Também foram ou-

vidos pleitos para a região administrativa III, 
formada pelos bairros Pedra do Descanso, Ser-
raria Brasil, Chácara São Cosme, Muchila I e II, 
Jardim Acácia, Jussara, Mar da Tranquilidade, 
Olhos d’Água, Feira X, Viveiros, São João do 
Cazumbá, Centro Industrial e Bem-Te-Vi.

Secom/PMFS


