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Folha do Norte
BAILARINO FEIRENSE VOA ALTO

Um jovem feirense - com 
muito talento e dedicação -, 
faz parte do quadro dos gran-
des dançarinos do país, com 
premiações internacionais. 
Depois de ter estudado na 
Escola de Teatro Bolshoi do 
Brasil, única sede da institui-
ção fora da Rússia, ele agora 
inicia nova etapa de trabalho 
no Canadá.  Juan Duarte, 
20 anos, pode-se dizer, nas-
ceu bailarino. Desde criança 
demonstrava essa vocação, 
tão grande quanto o talento 
que logo viria a exibir aos 10 
anos, quando participou das 
primeiras aulas de jazz dance. 
Conheça mais sobre Juan Du-
arte.VARIEDADES. Página 9

O deputado estadual feirense Zé Neto 
(PT), durante recente plenária na Chácara da 
Luta, com a presença de mais de 300 militan-
tes petistas, inclusive prefeitos,  deputados e 
outras lideranças políticas, confirmou que será 
candidato a deputado federal nas eleições de 
2018.CIDADE. Página 4

ZÉ NETO CONFIRMA CANDIDATURA

Começa a reforma e ampliação do Hospital da Mulher
Com previsão para ser entregue nos próximos 

noventa dias, o laboratório do Hospital da Mulher 
vai receber uma reforma complexa em sua estrutura 
física, tendo como objetivo humanizar ainda mais 
o atendimento prestado à coletividade.

Instalado há 26 anos, o equipamento é responsá-
vel pela realização de mais de 300 mil atendimentos/
ano. A reforma vai consumir recursos da ordem de 
R$ 149.632 mil, oriundos do Município.

Consta do projeto de reforma a ampliação da 
recepção e das salas de bioquímica e hematologia, 
bem como do setor onde funciona o corpo adminis-
trativo. As redes elétrica e hidráulica serão substi-
tuídas, além das portas e janelas. Parte da calha do 
telhado será trocada. CIDADE. Página 3

RETRATOS DA ESPERANÇA 
Com uma meta social importante: a construção de 

uma casa para uma família de Santa Luz, que vive do 
lixo e dentro do lixo, o jovem fotografo Bismark Araú-
jo, produziu um álbum, fotográfico, com registros de 
cenas dessa família.  Com a venda do álbum “Retratos 
da Esperança” ele espera em breve oferecer um lar para 
12 pessoas! CIDADE. Página 8
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Cidade

José Angelo Leite Pinto

Os olhares da foto-
grafia brasileira estive-
ram voltados para Feira 
de Santana, que sediou 
a terceira edição do Fes-
tival de Fotografia do 
Sertão de 08 a 12 de no-
vembro de 2017. Sob a 
coordenação do fotógrafo 
Antônio Vieira e cura-
doria de Tibério Fran-
ça, Marcelo Greco, Iana 
Soares e Paula Georgia, 
foram realizadas diversas 
palestras, workshops, 
lançamento de livros, sa-
ídas fotográficas, leitura 
de portfólio e exposições 
individuais e coletivas, 
contando ainda com a 
participação de artistas 
da terra, cordelistas, fo-
lheteiros, sanfoneiros que 
mostraram aos presentes 
seus trabalhos e causos 
do sertão, abrilhantando 
o evento.

As exposições foto-
gráficas ocupam todos 
os museus da cidade até 
o início de dezembro de 
2017, com a seguinte 

PARAR A AIDS
Em primeiro de dezembro 

celebra-se o Dia Mundial de Luta 
contra a AIDS. Mais de 18 mi-
lhões de pessoas estão receben-
do tratamento para Aids. É 1,2 
milhão a mais do que no final do 
ano passado, informou o Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas 
sobre  HIV/Aids (Unaids).

“MAIS DE 10 MIL pessoas no mundo se in-
fectam, por dia, com o vírus da imunodeficiência 
humana”, o HIV, declarou o secretário geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi An-
nan. Por isso, em vez de ser tomada apenas como 
uma questão médica, a doença passa a ser vista, 
também, em sua dimensão política, econômica e 
de direitos humanos. 

A AIDS está duramente presente em Feira de 
Santana, em nosso País e no mundo todo. Por isso, 
cada um de nós é responsável pelo combate à sua 
disseminação. Informação clara e honesta sobre 
os aspectos desta enfermidade e, especialmente, 
sobre as formas de aquisição do vírus e sobre a 
prevenção deve ser dada nas famílias, escolas e 
meios de comunicação social, de uma maneira 
especial, aos jovens.

MESMO com os grandes avanços da medi-
cina no tratamento aos soropositivos, o número 
de óbitos em decorrência da Aids continua as-
sustador, chegando a nove mil mortes diárias, a 
maioria ocorrida em países menos desenvolvidos. 
Nesse ritmo, estima-se que, em 2020, somente no 
continente africano – onde a epidemia se alastra 
com mais velocidade -, 40 milhões de crianças 
estarão órfãs por causa da doença. 

NO “DIA MUNDIAL de luta Contra a Aids”, 
as pessoas de boa vontade são convocadas  a or-
ganizar caminhadas, palestras, oficinas, apresen-
tações artísticas, celebrações, programas de rádio 
e televisão, distribuição de material informativo, 
promover reuniões e debates, além de aliar-se as 
igrejas, as comunidades e pastorais comprometi-
das em parar a Aids.

DEIXO uma palavra de solidariedade e espe-
rança aos portadores do HIV e a seus familiares. 
Não se deixem abater pela provação! A vida vence 
a morte. Cada dia de resistência e de combate pela 
vida deve ser vivido com alegria e gratidão. Os 
medicamentos que a ciência vai aperfeiçoando são 
uma parte do tratamento, a outra, depende de cada 
um, da vontade de viver e de ser feliz, na busca da 
cura e da harmonia com Deus e com as pessoas.

Quem não se lembra 
dos antigos filmes foto-
gráficos? Os primeiros 
sensores para à astrono-
mia possuiam “filmes 
fotorgraficos”  que fica-
vam horas e mais horas 
expostos à luz de teles-
cópios para registrar uma 
imagem. A revolução da 
astrofotografia veio com o 
desenvolvimento do Dis-
positivo de Carga Acopla-
da (CCD) e com o passar 
do tempo ficaram muito 
mais baratos e acessiveis.

Hoje em dia qualquer 
celular tem uma camera, 
quando não e CCD ela é 
CMOS (um outro tipo de 
sensor).Eu comecei a tirar 
astrofotografias em 2013.
Comecei a participar do 
Clube de Astronomia de 
Feira de Santana (CAFS), 
em 2014 (curso Física 

Feira sedia o Festival de Fotografia 

programação: Mostra Co-
letiva dos 20 fotógrafos 
selecionados pelo edital 
2017 (Cuca sala 01); Se-
bastião Salgado – Projeto 
Terra (Cuca – sala 02); 
Fotografia da Bahia – Um 
Recorte Contemporâneo 
(Cuca – Galeria Carlo 
Barbosa); Missão Lan-
ce Ventoux – Provence- 
França (Centro de Cul-
tura Amélio Amorim); 
Renato Soares - Diver-
sidade Étnica Brasileira 
(Museu Parque do Saber 
Dival Pitombo) e “Santo 
Sepulcro” de Paula Ge-
orgia, “O Sertão de Clau-
de” de Claude Santos e 
“Entre a Fé e a Febre” 
de Guy Veloso (Museu 
de Arte Contemporânea 
Raimundo de Olivei-
ra). Entre os palestrastes 
abrilhantaram o festival 
Renato Soares, Paulo 
Coqueiro (ganhador do 
Prêmio Internacional de 
Fotografia Pierre Ver-
ger 2017), João Marcos 
Rosa e Gustavo Nolas-

co, Guy Veloso, Clóvis 
Ramaiana, Iana Soares, 
Simonetta Persichetti, 
Elza Lima, Mestra Lai-
nha, Titus Readl, Celso 
Brandão, Marcelo Greco, 
encerrando o festival a 
histórica apresentação 
do mestre fotojornalista 
Evandro Teixeira, que 
abordou através de suas 
fotografias que marcam 
parte da história con-
temporânea do Brasil, a 
importância da imagem 
na formação da opinião 
pública e como meca-
nismo de formação de 
pensamento crítico sobre 
a produção atual.

O Festival de Foto-
grafia do Sertão surgiu 
do ideal de membros do 
Clube de Fotografia de 
Feira de Santana em rea-
lizar um evento de abran-
gência nacional e voltado 
para a fotografia como 
forma de expressão, além 
de difundir conhecimen-
tos, conhecer trabalhos de 
fotógrafos contemporâ-

neos, dando visibilidade 
a novos talentos, através 
de exposições, debates e 
oficinas.

A primeira edição 
ocorreu em agosto de 
2014, a segunda edição 
em novembro de 2015 e 
a terceira agora em no-
vembro de 2017, sempre 
aberta ao público em 
geral e com acesso gra-
tuito. Parabéns a todos 
que se empenharam na 
realização deste impor-
tante festival, que além 
de conteúdo leva o nome 
de Feira de Santana e a 
cultura do sertão à todos 
os cantos do planeta.

na Universidade Estadual 
de Feira de Santana).Criei 
então um canal no youtube 
chamado Mundo Astronô-
mico  dedicado a astrofo-
tografias e nele ensino com 
obter imagens e processar-
-las. Geralmente para tirar 
uma astrofotografia( com 
um telescópio) você irá 
precisará de:

Telescópio com um es-
pelho(dá para se utilizar os 
com lentes, mas os baratos 
de lente tem um tipo de 
aberração nas cores).Uma 
montagem motorizada, isso 
é importante para “seguir”o 
astro. Um sensor(pode ser 
colorido) dedicado ou uma 
DSLR (nem todos telescó-
pios conseguem foço com 
uma DSLR). Um netbook 
para controlar o sensor.

Quase sempre uma ima-
gem não é suficiente para 

fazer uma boa astrofotogra-
fia, então são feitas várias 
imagens e combinadas em 
softwares. Para planetas são 
feitas milhares(cada ima-
gem é tirada repidamente) e 
quanto mais fraço o objeto 
mais tempo de exposição é 
necessário.

Telescópios hoje em 
dia são muito caros (quando 
comprei o meu em 2014 o 
preço era  50% do valor de 
hoje), então vem surgindo 
diversos serviços de obser-
vação remota, infelizmente 
são pagos. Um não tão co-
nhecido, mas o que eu mais 
gostei até agora é o Image 
The Universe, um site do 
Reino Unido, mas que tem 
telescópios na Espanha, as 
imagens são de alta quali-
dade.

Essa é a Nebulosa da 
América do Norte com um 

telescópio de 125 mm e 
exposição de 20 minutos 
(tempo bastante elevado, 
mas necessário devido ao 
filtro utilizado, imagem 
final depois de 25 minutos 
de processamento. Foram 
tiradas 20 imagens para 
cada um dos três canais 
diferentes e para conse-
guir uma imagem des-
sas, seria necessário um 
equipamento de mais de 
20000 euros. Com o site 
você consegue isso por 
um preço baixo (por ima-
gem), essa é uma segunda 
“revolução da astrofoto-
grafia”, você não precisa 
ter mais um telescópio e 
se preocupar com varias 
coisas, tudo está acessível 
pela internet.
(Texto - Vítor de Oliveira 
Silva). mundoastronomi-
cooficial@gmail.com

A revolução da astrofotografia
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Hospital da Mulher começa a ser reformado 
Com previsão para 

ser entregue nos próxi-
mos noventa dias, o la-
boratório do Hospital da 
Mulher vai receber uma 
reforma complexa em 
sua estrutura física, tendo 
como objetivo humanizar 
ainda mais o atendimento 
prestado à coletividade.

Instalado há 26 anos, 
o equipamento é respon-
sável pela realização de 
mais de 300 mil atendi-
mentos/ano. A reforma 
vai consumir recursos 
da ordem de R$ 149.632 
mil, oriundos dos cofres 
do Município.

Consta do projeto de 
reforma a ampliação da 
recepção e das salas de 
bioquímica e hematolo-
gia, bem como do setor 
onde funciona o corpo 
administrativo. As redes 
elétrica e hidráulica se-
rão substituídas, além 

das esquadrias (portas e 
janelas). Parte da calha 
do telhado será trocada.

O equipamento vai 
receber uma nova pintu-
ra, e as paredes internas 

do laboratório serão re-
vestidas com pastilhas e 
as externas com cerâmi-

ca. Será implantado um 
piso de alta resistência, 
instalação da rede lo-

gística (novos telefones 
e computadores), bem 
como a colocação de lu-
minárias de emergência 
e extintores de incêndio.

Provisoriamente, o 
atendimento de exames 
para o público externo 
ocorrerá na rua Paulo 
Afonso, 495, em frente 
ao hospital. Os proce-
dimentos relacionados 
ao Hospital da Mulher 
passam a funcionar na 
sala do antigo banco de 
leite humano.

A ordem de serviço 
para execução desta obra 
foi dada pelo prefeito 
Jose Ronaldo de Carva-
lho, em companhia da 
presidente da Fundação 
Hospitalar de Feira de 
Santana, Gilberte Lucas, 
além do vice-prefeito 
Colbet Martins e dos 
vereadores Joao Bililiu 
e Neinha.

Fundação Hospitalar cria a Unidade Interligada de Registro Civil
A Fundação Hospita-

lar de Feira de Santana, 
responsável pela admi-
nistração do Hospital 
Inácia Pinto dos Santos, 
o Hospital da Mulher, 
firmou convênio com car-
tórios distritais, criando 
a Unidade Interligada de 
Registro Civil.

A iniciativa atende 
a exigência do Conse-
lho Nacional de Justiça 
(CNJ), com vistas a coi-
bir a confecção de sub-
-registros.

Dez por cento dos 
partos realizados no Hos-
pital da Mulher são oriun-
dos de pais residentes 
nos distritos, onde serão 
atendidos por funcioná-
rios de cartórios que, co-
nectados com a Unidade 
Interligada, vão viabilizar 

a expedição da Certidão 
de Nascimento e do CPF 
dos recém-nascidos.

Este serviço funcio-
nará nos dias úteis, das 
8h às 12h; das 13h15 às 
17h. O documento, for-
malizando o convênio, 
contou com as assinatu-
ras dos oficiais dos cartó-
rios do Registro Civil de 
Humildes, Jaíba, Maria 
Quitéria, Governador 
João Durval Carneiro 
(Ipuaçu), Bonfim de Fei-
ra, além do município de 
Tanquinho.

O ato foi celebra-
do com as presenças do 
prefeito José Ronaldo de 
Carvalho, do vice-pre-
feito Colbert  Martins, e 
da presidente da Funda-
ção Hospitalar, Gilbert 
Lucas.

ANTÔNIO NAVARRO SILVA
Antônio Navarro Silva encerrou sua passagem por este mundo na sexta-feira (24) e deixou 

sua marca de homem trabalhador e honrado.
Advogado, pecuarista, foi Delegado de Polícia, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho, De-

fensor Público, Professor, Diretor da Folha do Norte, Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB Subseção Feira de Santana, Diretor Jurídico do Fluminense de Feira, Diretor da 
3.ª CIRETRAN, Diretor do CEDIN, Presidente da Previdência Municipal, Diretor do tradicional 
bloco Micareta de Feira Bacalhau na Vara, entre outras contribuições que deixou ao longo dos 
seus 84 anos, completados no dia 16 de setembro deste ano.

Um homem de fibra, sempre disposto a ajudar.
Que seu nome seja lembrado e seu grande exemplo enaltecido, pois fez por merecer.
Deixa viúva Eliana de Carvalho Silva, três filhas Lílian, Lucília e Lenise, dois netos André 

e Alice e, uma grande saudade!

Uma singela homenagem de todos nós que fazemos a Folha do Norte. 
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 Durante plenária ge-
ral do Mandato da Luta, 
domingo, na Chácara da 
Luta, o deputado estadual 
Zé Neto (PT) confirmou 
sua candidatura à Câma-
ra Federal no próximo 
pleito, além de fazer ava-
liações  das conjunturas 
estadual e federal, na 
atual situação política que 
vive o Brasil. O deputa-
do feirense considerou 
o encontro satisfatório, 
por reunir 54 municí-
pios, diversos prefeitos, 
vereadores, secretários 
de municípios, lideran-
ças, representações de 
organizações sociais, de 
despachantes, diversos 
sindicatos, de cadeia do 
frango, cadeia do leite, 
transporte alternativo, 
agentes de saúde comu-
nitários e de endemias, 
grupos culturais e outras 
representações, reunindo 
mais de 1.500 pessoas, 
“dando o tom que nos-
sa turma está disposta a 
enfrentar as dificuldades 
que estão postas”, afir-
mou o deputado.

Associação Comu-
nitária Cultural da Con-
ceição II e Adjacências, 
que tem como presidente 
Raimundo Souza( Rai-
mundão) promovera sá-
bado uma ação social 
que constará  de feira de 
saúde, assistência social e 
recreação para os m ora-
dores daquela parte da ci-
dade. O evento tem  apoio 
total do vereador e líder 
do governo Luiz Augusto 
de Jesus - Lulinha (DEM) 
representante ativo da 
comunidade, Prefeitura 
Municipal de Feira de 
Santana, Secretaria de 
Saúde, comendador Al-
bertone Oliveira, Labo-
ratório Anacli, Farmácia 
Brito, Academia Império 
Fitness  a associação pro-
moverá um dia de saúde, 
diversão e animação para 
a população.

     Corte de cabelo, 
maquiagem, aferição de 
pressão, teste de glice-

Zé Neto confirma candidatura a deputado federal

mia, atendimento médico 
com a unidade móvel 
da secretaria de saúde, 
exames laboratoriais 
como PSA intensifican-
do a campanha novembro 
azul, serviço jurídico, 
palestra de orientação 
contra o câncer de mama, 
atividades recreativas, 
orientação com psicólo-
go, orientação nutricio-
nal, assistência social, 
aplicação de flúor, orien-
tação de higiene bucal, 
exercícios físicos, aula 
de jump, distribuição de 
pipoca e doces, brinca-
deiras com a turma do 
palhaço Albertão e muito 
mais são as atividades 
previstas. 

A partir das 5horas  
começarão  exames e ati-
vidades físicas e a partir 
das 7h30min os demais 
serviços. A ação será re-
alizada no Conceição 
Eventos,  rua Sumaré, n° 
111, bairro Conceição.

AÇÃO SOCIAL SABADO 
NO BAIRRO CONCEIÇÃO

“Com todo vigor, 
mais do nunca, vamos 
buscar fortalecer o apoio 
ao nosso projeto, que 
passa pelo presidente 
Lula, pelo governador 
Rui Costa, pelo ex-go-
vernador, Jaques Wagner, 
que busca uma cadeira 
no Senado, e pela nossa 
composição política que 
aqui na Bahia tem con-
seguido ultrapassar as 
dificuldades e com mui-
ta determinação fazer a 
defesa do povo baiano e 

brasileiro”, ressaltou.
O deputado agrade-

ceu a todos e todas que 
contribuíram para o êxito 
o encontro. “Especial-
mente à turma da asses-
soria do mandato, que, 
graças à competência, 
organização e foco, deter-
minados no apoio dos in-
teresses do povo baiano, 
em mais um ano, mostrou 
porque nós temos che-
gado onde pretendemos, 
já com quatro mandatos 
de deputado estadual, 

um de vereador, 
sendo este como 
o mais votado da 
cidade, e os de 
estadual, dos úl-
timos dois anos, 
o mais votado do 
PT e entre os cin-
co mais votados 
da Bahia”, disse. 
“Vamos que va-
mos! Que venha 
2018, que nossa 
viola está afinada 
e nossa turma co-
migo!” concluiu.

O deputado 
estadual Zé Neto 
(PT) confirmou 
sua candidatura à 
Câmara Federal no 
próximo pleito

Escola inova com oficina de artes marciais para as alunas
Meninas fortes, em-

poderadas, capazes de se 
defender e vencer precon-
ceitos. Este é o objetivo do 
projeto “El@ Luta”, que 
pelo segundo ano consecu-
tivo movimentou a Escola 
Municipal Chico Mendes, 
do bairro Campo Limpo.

A iniciativa da escola 
oferece oficinas de artes 
marciais, visando disse-
minar a prática entre as 
estudantes e desmitificar 
a ideia de que “mulheres 
não lutam”.

Inspiradas pelo pro-
jeto, algumas estudantes 
da escola já começaram a 
praticar diferentes lutas. 

Defesa pessoal, boxe, ca-
poeira, karatê, MMA, jiu 
jitsu, judô, kickboxing e 
muay thai foram as mo-
dalidades apresentadas na 
escola.

Uma das motivações 
para se realizar a oficina 
de artes marciais com 
as jovens estudantes da 
Escola Municipal Chico 
Mendes, apontada pelos 
mentores do projeto, é a 
“necessidade de comba-
ter o machismo dentro da 
unidade”.

Segundo a idealizado-
ra do projeto, a professora 
de Educação Física, Lia-
mara Martfeld, o “El@ 

Luta” é uma ideia impor-
tante no sentido de que é 
“preciso quebrar precon-
ceitos ainda enraizados 
e mostrar que meninos e 
meninas podem praticar os 
mesmos esportes”, mesmo 
os que são relacionados a 
artes marciais.

“As meninas eram 
sempre as últimas a serem 
chamadas para os grupos 
de atividades físicas, não 
achavam que eram capa-
zes de se sentir forte e se 
defenderem, muito menos 
de praticarem artes mar-
ciais. Consideravam tudo 
isso ‘coisa de homem’”, 
conta Liamara.

Cidade

Por unanimidade, foi apro-
vado, na noite de terça-feira 
(28), no plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, o 
projeto de lei encaminhado pelo 
Governo do Estado concedendo 
duas promoções para professores 
e coordenadores pedagógicos dos 
ensinos Fundamental e Médio. A 
medida vai representar um ganho 
médio de 14% para a categoria, 
até 2019, beneficiar 29 mil edu-
cadores e terá um investimento 
total de R$ 348 milhões. 

A aprovação do projeto 
foi comemorada pelo secretário 

Projeto que concede promoções para professores e coordenadores pedagógicos é aprovado
estadual da Educação, Walter 
Pinheiro. “Mesmo num momento 
em que a conjuntura econômica 
nacional está enfraquecida, o 
governador Rui Costa fez questão 
de encaminhar este projeto, numa 
medida que demonstra o com-
promisso do Governo do Estado 
com a Educação e o respeito ao 
trabalho dos educadores”.

O projeto prevê a reestrutu-
ração da carreira do magistério 
público dos ensinos Fundamental 
e Médio, com duas promoções 
para professores e coordenado-
res pedagógicos. O Governo vai 

antecipar o pagamento de 6% 
sobre o vencimento básico dos 
educadores, referente à primeira 
promoção, ainda este ano. O valor 
da segunda promoção será anteci-
pado em setembro de 2018. O PL 
define que o vencimento inicial 
do magistério passa a ser de R$ 
2.446,66, acima do Piso Nacional 
da Categoria (R$ 2.298,80).

As promoções estão condi-
cionadas à matrícula e à frequên-
cia dos professores e coordenado-
res em um curso de capacitação, 
dividido em dois módulos. Os 
educadores precisam se matricu-

lar no primeiro módulo do curso 
para ter direito receber, este ano, a 
antecipação correspondente a 6% 
sobre seu vencimento básico. Ao 
final do segundo módulo, os pro-
fessores serão promovidos para 
um grau imediatamente superior, 
dentro do mesmo padrão, com 
pagamento de cerca de 1% sobre 
o vencimento básico. Assim, a 
promoção vai integralizar um 
ganho médio de 7%. 

O segundo módulo do curso 
iniciará em setembro de 2018, 
com a antecipação do pagamento 
da promoção de 6% sobre o ven-

cimento básico para professores 
e coordenadores matriculados. 
Ao final do segundo módulo, 
em maio de 2019, os educadores 
recebem o correspondente a cerca 
de 1% sobre o vencimento básico 
e serão promovidos para um grau 
imediatamente superior, dentro 
do mesmo padrão. Assim, a se-
gunda promoção vai integralizar 
um ganho médio de 7%.

Desta forma, os professores 
e coordenadores pedagógicos 
do ensinos Fundamental e Mé-
dio terão um ganho médio de 
14%. até 2019, Incidirão sobre 

o percentual todas as vantagens 
calculadas sobre o vencimento 
básico. Para fazer jus às pro-
moções, os educadores deverão 
observar os critérios de freqüên-
cia e aproveitamento dos cursos, 
conforme previsto no projeto de 
lei. As promoções para a carreira 
do magistério público dos ensi-
nos Fundamental e Médio foram 
resultado de negociações entre o 
Governo do Estado e representan-
tes sindicais da categoria. Desta 
forma, as duas partes celebraram 
o acordo que resultou no projeto 
de ei aprovado pela Assembleia.  
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

XXVI Aprofundamento do TOA- Treinamento de Oração e Ação 
Data: 03/12/17 - Local: Comunidade São Bento de Inhatá
 Paróquia Nossa Senhora da Lapa - Amélia Rodrigues - BA

Religião

No último dia 08 de novembro, a querida 
Irmã Rosa Aparecida, da Congregação das Irmãs 
do Santíssimo Sacramento - Sacramentinas, 
recebeu o Título de Cidadã Feirense, outorgado 
pela Cãmara Municipal de Feira de Santana.

Ela é muito conhecida em nossa Arqui-
diocese de Feira de Santana por seu trabalho 
missionário a frente do Dispensário Santana que 
ajuda tantas pessoas que procuram os serviços 
lá desenvolvidos com crianças, adolescentes, 

Hoje, 30 de novembro de 2017, estamos na trigésima 
quarta e última semana do Ano Litúrgico, amanhã iniciamos 
o mês de dezembro, primeira sexta-feira do mês consagrada 
ao Sagrado Coração de Jesus e comemoramos o Dia Mundial 
de Combate a AIDS. A Pastoral da AIDS, gradativamente, 
implanta-se nas comunidades e dioceses em todo o Brasil, 
cumprindo sua missão de informar, acolher e promover soli-
dariedade com as pessoas que vivem com Aids. 

No próximo domingo, o primeiro do Advento, iniciamos 
o Ano Litúrgico, organizado pela Igreja para melhor cele-
brarmos o mistério da Vida, Morte e Ressurreição de Jesus, 
junto com o povo de Deus, no dia-a-dia de suas comunidades. 
Se aproxima o final do ano e percebemos que o tempo passa 
depressa e não volta. A cada dia realizamos novos projetos e 
muitos deles nos fazem crescer. Acenderemos a primeira vela 
na Coroa do Advento.

O clima de Natal, a cada dia toma conta de todos, muitas 
confraternizações acontecem nas escolas, empresas, entre 
tantos outros ambientes trazendo momentos de paz.

Neste período, diversos grupos já estão realizando, nas 
casas,  as novenas do Natal em Família, que é uma tradição 
do nosso povo. Faça a experiência.

 No próximo domingo, acontecerá o XXVI Aprofundamento do 
TOA – Treinamento de Oração e Ação, promovido pela C.J.C. – Co-
munidade de Jovens Cristãos de Santana, na comunidade São Bento 
de Inhatá , na cidade de Amélia Rodrigues, sendo o quinto itinerante, 
os primeiros foram em Serra Preta, nas comunidades da Terra Dura e 
Limoeiro, distrito de Humildes e Catana Velha, na cidade de Água Fria.

O encontro terá como tema “ Nossa Senhora ”, será pregado pelo 
pe. Jorge Fontes, vigário da paróquia Nossa Senhora da Lapa, contará 
com a participação de pessoas de diversas paróquias da Arquidiocese 
de Feira de Santana que já participaram do TOA.

Durante o dia do aprofundamento, acontecerão orações, louvor, 
partilha, testemunhos etc. A Celebração Eucarística será às 11:00 horas, 
na igreja de São Bento, em São Bento de Inhatá .

No último dia 25, animaram  a abertura do novenário  de Santa 
Bárbara, na comunidade de Catana Velha, em Água Fria, que acontece 
até o dia 04 .

Confiram as fotos em breve no site: www.fecatolica.com.br, que 
tem dado cobertura a diversos eventos da arquidiocese.

No próximo dia 03 de dezembro, cele-
bramos a Esperança do 30º dia da partida para 
casa do Pai do inesquecível Pe. Arnaldo Lima 
Dias, muito querido na Arquidiocese de Feira 
de Santana e que tive o prazer de conviver com 
ele em alguns momentos e ele demonstrava um 
grande amor a Igreja. 

Era originário do clero de Vitória da Con-
quista, sendo ordenado em 01 de maio de 1973, 
pelo então bispo Dom Jackson Berenguer Prado, 
incardinou-se posteriormente em Salvador, onde 

XXVI APROFUNDAMENTO DO TOA 

PE. ARNALDO  - 30 DIAS DE SAUDADES  

serviu até 2009, como vigário da Paróquia Santa Terezinha, em Escada. 
Desde 2010, foi acolhido nesta Arquidiocese de Feira de Santana, tendo 
atuado como vigário na Parúia Nossa Senhora Aparecida -  Feira IX.

Ele viveu seus últimos dias servindo no Seminário Santana Mes-
tra, como diretor espiritual e esteve presente em diversos momentos 
da nossa arquidiocese. Era um homem simples, humilde e despojado, 
dando testemunho vivo de doação e serviço ao Reino de Deus, costu-
mava celebrar com os pés no chão. Descanse em Paz.

 Celebraremos, no dia 08, a festa da Imacu-
lada Conceição. A padroeira da Bahia e de muitas 
paróquias da nossa arquidiocese é celebrada em 
todo país, em Salvador, com muita festa . Ela é a 
prova de que, para Deus, nada é impossível. Foi 
santificada para cumprir sua missão, na condição 
de criatura. Através da fé e com seu sim, tornou-se 
a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo e teve seu 

 Aconteceu, no último dia 24, na Capela da 
Imaculada Mãe de Deus – Irmãs Clarissas, a co-
memoração dos 10 anos de Ordenação Episcopal 
do nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, 
com Celebração Eucarísitca presidida por eles com 
participação do arcebispo emérito Dom Itamar 

 No último domingo,  celebraremos a Festa 
do Cristo Rei do Universo. Que tenhamos apenas 
um Rei e que a lei dele seja a nossa: amar até as 
últimas consequências.   

Muitas paróquias e comunidades celebra-
ram esta festa, em que recordamos as palavras 
enfáticas de Jesus Cristo, perante Pilatos: “Meu 
reino não é deste mundo”. Percebemos que os 
reinos que Jesus pregou são de justiça e paz, 
e devem ser construídos diariamente em nos-

 A festa de Nossa Senhora das Graças, na paró-
quia do mesmo nome, bairro Cidade Nova, teve como 
tema central “Fazer missão com Maria, Mãe da Evan-
gelização”, no novenário com Celebração Eucarística

No último dia 26 , foi o grande dia de festa com 
missa para as crianças, noite dedicada aos leigos, com 
abertura do Ano do Laicato paroquial , procissão, missa 
festiva e bênção, tendo como sacerdote convidado, o 
arcebispo  Dom Zanoni Demettino Castro e no dia 27, 

No último dia 26, a Irmã Maria Ielma 
da Eucaristia, da Ordem de Santa Clara, ce-
lebrou as Bodas de Prata -  25 anos de Vida 
Consagrada, com Celebração Eucarística 
presidida pelo arcebispo emérito Dom Itamar 
Vian, na Capela da Imaculada Mãe de Deus, 
em nossa arquidiocese, com participação de 
presbíteros, seminaristas, religiosas e leigos 
da nossa arquidiocese.

Ela nasceu em Porangatu, Goiás, onde 
passou sua infância e estudou; desde criança 
tinha vocação religiosa. Em Belo Horinzon-
te, aconteceu sua formação e primeiros votos 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

dogma proclamado por Pio IX, em 1854. Maria, toda bela e santa, foi 
preservada de todo mal, para trazer ao mundo a fonte da santidade.

Todas as Igrejas celebram esta festa e, na nossa arquidiocese, ela é 
padroeira de muitas paróquias e comunidades, entre elas a do bairro da 
Conceição, com tema central: “ Com a Imaculada Conceição em estado 
permanente de Missão”, o novenário será iniciado amanhã tendo como 
presidente da celebração o Pe. José Wilson, novo pároco e segue até o 
dia 09, presidente da celebração o arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro, sempre às 19:30 horas.

No dia 10, o dia da festa, às 18:00 horas, procissão e às 19:30 
horas, solene Concelebração Eucarística, seguida da Coroação de Nossa 
Senhora. À frente dos festejos os padres José Wilson e Genival Oliveira, 
o diácono João Antônio Barros e comissão da festa.

Outras festas de Nossa Senhora da Conceição,  na cidade da 
Conceição do Jacuípe, comunidade Morada do Sol, paróquia Nossa 
Senhora Aparecida – Feira IX,  na paróquia de Todos os Santos, na 
comunidade do Genipapo, paróquia Nossa Senhora dos Humildes  e 
na comunidade do Teles, em São Gonçalo dos Campos e na paróquia 
São Francisco de Assis.

Na capela Nossa Senhora de Lourdes, tradicionalmente, o jorna-
lista Oydema Ferreira, festeja a Imaculada Conceição, com Celebração 
Eucarística, no dia 08, às 07:00 horas da manhã, celebrada pelo pe. 
Jorge Ribeiro. 

Todos são convidados a celebrar Nossa Senhora da Conceição.
DOM ZANONI DEMETTINO CASTRO 

10 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL

Vian, Dom Edson Santana – Bispo de Eunapólis, presbíteros, diáconos, 
seminaristas, religiosas e leigos da nossa arquidiocese.

Ele vem realizando seu trabalho missionário na nossa arquidiocese 
e prepara as Santas Missões Populares para 2018, quando celebramos 
o Ano do Laicato, que teve abertura oficial no último dia 26, no encer-
ramento da festa do Cristo Redentor.

Recordemos a sua trajetória episcopal , que ao receber o chama-
do pelo Espírito Santo, para ser bispo da diocese de São Mateus, no 
Espírito Santo, deixa sua missão em Vitória da Conquista, na Bahia e 
como bispo formou 13 mil missionários, inclusive crianças. 

Ele foi nomeado no dia 03 de dezembro de 2014, arcebispo 
coadjuntor da nossa arquidiocese, tomando posse em 06 de fevereiro 
de 2015 e em 02 de dezembro, assumiu com arcebispo metropolitano.

Parabéns Dom Zanoni!  Continue sendo o Bom Pastor e irradie 
com alegria o evangelho de Jesus Cristo em nossos corações. Que a 
Santíssima Trindade e Senhora Santana te ilumine e proteja sempre 
na sua missão.

.FESTA DO CRISTO REI 

sas vidas, para que assim tenhamos dias melhores num mundo tão 
conturbado e carente de justiça, onde reina a violência. Jesus Cristo, 
nosso Rei, espera muito de cada um de nós e de nossas comunidades 
para construirmos um mundo de paz e justiça. Que possamos sempre 
proclamar: Rei, rei. Jesus é o Rei! 

Na nossa arquidiocese, a festa do Cristo Rei aconteceu na paróquia 
Cristo Redentor, no JOMAFA, com novenário que teve como tema : “ 
Paróquia Cristo Redentor, 10 anos de Missão” e o lema: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser”. 

No dia festivo, aconteceu missa dos enfermos, batizados, almoço 
comunitário, Celebração Eucarística, presidida pelo nosso arcebispo 
Dom Zanoni Demettino Castro, onde foi realizada a abertura do Ano do 
Laicato, seguida de procissão. À frente dos festejos, os padres Gerson 
Figueredo e Edmundo Almeida.

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

aconteceu,  o dia votivo, com o Ofício da Imaculada Conceição, Missa 
e Coroação de Nossa Senhora, os convidados foram os padres Osvaldo 
de Oliviera e Victor Zacarias Luato.

Busquemos graças através de Nossa Senhora das Graças, mãe 
de Jesus e nossa.

Parabéns a toda comissão da festa e ao pároco, pe. Osvaldo de 
Souza.

IRMÃ IELMA CELEBRA BODAS DE PRATA

no Mosteiro de Santa Clara ficando por lá até 2008, quando veio para 
nossa arquidiocese, sendo acolhida por Dom Itamar Vian, arcebispo de 
época e vem se dedicando às atividades realizadas no mosteiro em uma 
vida de clausura dedicada à oração, à caridade e ao amor ao próximo. 
Ela também, com dez irmãs que vivem lá, também se dedicam à con-
fecção de hóstias, velas e estolas. Também gravaram um cd e celebram 
a eucaristia diariamente na capela.

Ela é a irmã responsável pelo mosterio, até o dia 05 de dezembro, 
quando acontecerá o primeiro capítulo eletivo do mosteiro de Feira de 
Santana, com a visita do arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro e, 
em seguida, a ereção canônica do mosterio, quando ele se desliga de 
Belo Horizonte, passando a ser autônomo,  pertecendo à Arquidiocese 
de Feira de Santana.

No dia festivo, ela falou da sua trajetória de vida consagrada e 
disse: “É um momento de  Ação de Graças... agradeço a Deus por ter 
vindo para Feira de Santana, Bahia, ter sido acolhida por Dom Itamar 
Vian e contruir história na Igreja de Feira de Santana, estou confiante 
aguardando os 10 anos do mosteiro e sua inauguração.  Agradeço a 
todos aos benfeitores que ajudam diariamente na construção e manu-
tenção do mosteiro”.

Eu já tive diversas oportunidades de contatos com as Irmãs Cla-
rissas, desde que chegaram a nossa arquidiocese, através da coluna 
Momento de Vida, site Fé Católica e através da CJC-TOA que elas 
são  colaboradoras e, há dois anos, celebramos o encerramento do 
TOA na capela delas.

Parabéns Irmã Ielma. Que São Francisco de Assis e Santa Clara 
lhe cubram de bênçãos.

IRMÃ ROSA RECEBE TÍTULO DE CIDADÃ FEIRENSE

adultos e idosos. Também na área educacional com a Escola Irmã Rosa 
Aparecida, da qual foi gestora durante muitos anos.

Seu nome de nascimento é Marlene Borges Ribeiro, nasceu na 
cidadã de Uauá, em 12 de novembro de 1943. Filha de Jerônimo e Ma-
ria Borges, tem 8 irmãos. Iniciou os estudos em Uauá, depois Campo 
Formoso, Juazeiro e depois o Colégio Santíssimo Sacramento, em 
Salvador, onde concluiu o Magistério, em 1964.

Desde menina manifestou o desejo de se consagrar a Jesus, em 
1966, recebe o hábito; em em 1968, faz os primeiros votos e os per-
pétuos em 1972. Viveu a maior parte de sua vida religiosa na sede da 
Congregação,  depois no Asilo Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Pe. 
Ovídio e desde 1979, se dedica ao Dispensário Santana.

Parabéns Irmã Rosa, pelo merecido título. Agora feirense de 
verdade.
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Quando eu me chamar saudade
Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito

Sei que amanhã
Quando eu morrer
Os meus amigos vão dizer
Que eu tinha um bom coração
Alguns até hão de chorar
E querer me homenagear
Fazendo de ouro um violão
Mas depois que o tempo passar
Sei que ninguém vai se lembrar
Que eu fui embora
Por isso é que eu penso assim
Se alguém quiser fazer por mim
Que faça agora.

Me dê as flores em vida
O carinho, a mão amiga,
Para aliviar meus ais.
Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade
Quero preces e nada mais

....este neto sente saudade.

Aniversariantes: Hoje – Flávio Pereira, Leonardo Araújo e Elizabeth 
Ponte Portella, dia 1 de dezembro – Deraldo Gomes Azevedo, Josemar Dórea 
Limeira, Silvana Monteiro, Silvana Falcão, André Portugal Vieira, Lourimar Carvalhal 
Teixeira de Freitas, dia 2 – Lusinete da Silva Boaventura, dia 3 – Herbert Marques 
e Reginaldo Perna, dia 4 – José Ático e Lorena Pôrto, dia 5 – Vanessa Cedraz e 
André Luiz Cerqueira de Almeida e, dia 6 – Franz Henrique Reuter, Roberta Wendorf 
Carvalho e Carlos Alberto Moura Pinho.

Triagem
No dia 14 de dezembro será realizada a 6ª Triagem de Pa-

cientes para Tratamento Cirúrgico das Gigantomastias Extremas 
(seios gigantes), no Hospital da Mulher de Feira de Santana. 
Serão distribuídas 200 fichas para avaliação gratuita pela equipe 
médica, chefiada pelo renomado cirurgião plástico César Kelly 
Villafuerte Velez e também por uma equipe de assistentes sociais.

O pioneiro e único Programa Institucional do Brasil, que 
tem o fundamental apoio da Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana é orientado pelos seguintes requisitos ao paciente: que 
tenha mais de 4 Kg de mama;  que já teve filho(s); carência 
econômica e que resida em Feira de Santana.

As pacientes selecionadas nessa triagem serão operadas 
nos anos de 2018 e 2019. Este programa tem caráter altruísta 
e de voluntariado que envolve o município, os profissionais e 
a instituição.

Natal Permanente 
da LBV – Jesus, o pão 
nosso de cada dia! Cam-
panha anual da Legião 
da Boa Vontade, que 
visa oferecer um Natal 
digno  a milhares de 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
já esta em andam em 
andamento pretendendo 
arrecadar um milhão de 
quilos de alimentos  não 
perecíveis a que sertão 
distribuídos no mês de 
dezembro com 50  mil 
famílias  atendidas pelos 

LBV realiza campanha natalina
programas da instituição e 
as  apoiadas por organiza-
ções  parceiras da LBV  em 
todo o país.

Conforme Nizete Sou-
za e Tatiane Oliveira(foto), 
na Bahia  serão entregues  
3.900 cestas de alimentos  
a famílias que sofre com a 
seca  em cidade localizadas 
na região do Sertão de São 
Francisco  - Juazeiro, Uauá, 
Curaçá e Sobradinho -, e 
na zona de Ipirá, além de 
famílias  atendidas pelos 
centros comunitários e  da 
LBV em Salvador, Lauro 

de Freitas,Itabuna e ONGs 
parceiras. Ressalta Nizete 
Sousa que as cestas são ba-
seadas no habito alimentar 
de cada região, mas geral-
mente    composta de itens 
como: feijão, farinha de 
mandioca, arroz, macarrão, 
óleo,leite em pó,café, fubá, 
goiabada, massa para bolo, 
gelatina, extrato de tomate , 
goiabada e farinha de trigo.

Tatiane Oliveira que 
esteve na FN com Nizete 
explica que  as doações 
podem ser feitas pelo site  
WWW.lbv.org  ,pelo tele-

fone 0800 055 50 
99 ou em uma das 
unidades de aten-
dimento  da LBV 
espalhadas pelo 
país.  O Natal Per-
manente da LBV 
é movido pelo 
ideal de fraterni-
dade ecumênica  
que sustenta a 
instituição,  ins-
pirado nos en-
sinamentos e 
exemplos de Jesus Cristo. 
Desde a década de 1940, quando entidade surgiu  realiza 
uma campanha diária  e ininterrupta  contra a fome a pobreza no Brasil.

A aniversariante deste sábado (2 de dezembro), professora 
Lusinete Boaventura, diretora da Escola Castro Alves, com 

a Psicopedagoga Lindaura Freitas Silva da Cunha.

Conciliação Tributária
  Começou na segunda-feira (27), a Semana Municipal 

de Conciliação Tributária, promovida pela Prefeitura de Feira de 
Santana através da Secretaria da Fazenda, com apoio do Tribunal 
de Justiça da Bahia e da Vara de Fazenda Pública da Comarca. 
Uma informação importante: terceiros podem fazer o acordo, 
com os conciliadores, desde que apresentem a documentação 
necessária, pessoal e relativa ao tributo devido.

  Apenas na manhã do primeiro dia da campanha foram 
distribuídas mais de 70 fichas para os contribuintes que estão 
em débito, tributários e também não tributários. São condições 
especiais de pagamento que evitam que os processos sejam 
encaminhados para instituições que negativam o nome do con-
tribuinte.

  Os contribuintes interessados em negociar débitos de-
verão se dirigir ao Núcleo de Conciliação da Faculdade Nobre, 
na rua Quintino Bocaiúva (antiga Rua do Fogo), 210, Kalilândia, 
com documentos pessoais e aqueles que comprovem a existência 
do imóvel – no caso do IPTU, mais comprovante de residência 
atualizado. 

Cinesercla
Representantes da imprensa de Feira puderam con-

ferir, em primeira mão, o novo complexo de cinema da 
cidade, no dia 14, com o filme Thor – Ragnarok (3D).

Localizado no América Outlet, o cinema da rede Ci-
nesercla, com cinco salas digitais, sendo uma delas vip e 
duas com tecnologia 3D, com expectativa de atrir cerca 
de 400 mil pessoas por ano, foi aberto ao público no dia 
15 de novembro, com o filme “Liga da Justiça”.

Segundo o diretor do Grupo Consil, Fabiano Lebran, o 
complexo conta com equipamentos de última geração. São 
900 lugares disponíveis com poltronas de couro e assentos 
feat love, sistema de som Dolby 7.1 e telas wall to wall.

O Boticário
O delineador líquido Roller possui uma nova tecnologia 

que, por meio de um disco, desliza facilmente e cria linhas per-
feitamente retas, das superfinas a mais espessa, e apresenta ainda 
com uma cor superintensa, ultra black. O delineador Make B. 
Roller já está nas lojas de todo país, no e-commerce do Boticário 
(www.boticario.com.br) e por meio das nossas revendedoras. 

Um dos principais suces-
sos da novidade é a facilidade 
na aplicação mesmo para quem 
não tem prática. A tampa ergo-
nômica de Roller permite total 
controle para um traço perfeito 
e um mecanismo no frasco garante a quantidade ideal de produto 
no disco. Sua fórmula de longa duração e secagem rápida garante 
que o traço permaneça intacto muitas horas após a aplicação. 

O produto integra o portfólio de delineadores de Make B. 
que conta com diferentes tipos de aplicadores, dentre eles o 
delineador caneta e líquido. “Make B. busca sempre adiantar 
tendências internacionais em produtos que trazem inovação, tec-
nologia e performance superior. O Delineador Roller é um bom 
exemplo disso: um produto inovador que atende as necessidades 
das mulheres que buscam novidades e resultados incríveis”, 
explica Diego Costa, gerente de Maquiagem de Boticário.

Natal Encantado
Já é grande a expectativa para o Natal Encantado 2017, propor-
cionado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através 
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Confiram a 
programação (Palcos 1 e 2): 

Dia 17 – Orquestra Sinfônica da Bahia (Palco 1) e Divas (Palco 2);
Dia 18 – Gal Costa: voz e violão (Palco 1) e Tropicália 50 anos 
(Palco 2);
Dia 19 – 14 Bis (Palco 1) e Orquestra Neojiba (Palco 2);
Dia 20 – Alcione (Palco 1) e Baiana Bossa (Palco 2);
Dia 21 – Fagner (Palco 1) e Wanderley Cardoso (Palco 2);
Dia 22 – Joana (Palco 1) e Orquestra Sanfônica de Serrinha 
(Palco 2);

Resultados
Em almoço para imprensa realizado no dia 21, a MRV 

Engenharia, maior construtora de imóveis econômicos do 
país, apresentou os resultados obtidos em Feira de Santana 
no último ano. Durante o evento, que aconteceu no restau-
rante Los Pampas, o Gestor Comercial da MRV na Bahia, 
Luis Felipe Monteiro, recebeu os jornalistas feirenses e 
pontuou em sua apresentação os destaques da trajetória 
de seis anos da construtora na Princesa do Sertão, além 
de celebrar os resultados de 2017, quando foram vendidos 
mais um número considerável de imóveis na cidade – que 
deverá ser divulgado até o final do ano.



7FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, quinta-feira, 30 de novembro de 2017108 anos Cidade

Na manhã desta quarta-
-feira (29), o governador 
Rui Costa participou da 
reunião da Câmara de Co-
mércio França-Brasil (CCI-
FB), em Salvador, na qual 
discutiu oportunidades de 
negócios, nas áreas indus-
trial, comercial e de infra-
estrutura, e investimentos 
entre a França e a Bahia. O 
encontro teve por finalidade 
estreitar ainda mais as rela-
ções comerciais entre o país 
europeu e o estado baiano. 
Também foi discutida a pos-
sibilidade de a Bahia atrair 
novos parceiros franceses. 
Atualmente, o estado conta 
com investimentos de nove 
empresas da França que 
atuam nos setores petroquí-
mico e de energia.

“Nós tivemos a oportu-
nidade de apresentar todas 
as oportunidades de negó-
cios no estado inteiro, em 
todas as regiões, e eles de-
monstraram bastante inte-
resse. Muitas das empresas 
francesas já estão instaladas 
na Bahia, nos setores de 
energia solar e de energia 
eólica, e esperamos ter con-
quistado hoje mais projetos 
e mais participação france-
sa. Eu saio bastante otimista 
da reunião, esperando que 
isso se materialize, num 

Governo discute novos negócios com a França

prazo curto, em novos in-
vestimentos”, afirmou Rui 
Costa.

O governador ainda 
aproveitou para pontuar os 
investimentos de grande 
porte que estão sendo rea-
lizados no território baia-
no, por meio de parceria 
público-privada [PPP]. So-
mente neste ano, o estado 

já recebeu a implantação de 
R$ 33,6 bilhões em inves-
timentos nos mais diversos 
segmentos. 

Ao ressaltar o potencial 
da Bahia, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Jaques Wagner, enfa-
tizou que o “estado é super 
atraente para investidores, 
seja pelo potencial de mer-

cado, pela beleza natural 
ou qualidade da nossa mão 
de obra. 

Além disso, já existem 
muitas empresas francesas 
instaladas em nosso terri-
tório e, evidentemente, pro-
movemos esses encontros 
para ampliar essa parceria”. 

O presidente da CCI-
FB, Maxime Rabilloud, 

afirmou que a discussão foi 
produtiva e que a Bahia tem 
um potencial muito grande 
a ser explorado.”Já tem vá-
rias empresas francesas de 
porte investindo no estado, 
e, mais uma vez, constata-
mos que há interesse claro 
e genuíno de olhar os inves-
timentos e potencialidades 
da Bahia”.

Participaram ainda da 
reunião o vice-governador 
e secretário estadual do 
Planejamento, João Leão, 
representantes de 10 empre-
sas francesas; e os secretá-
rios estaduais da Casa Civil, 
Bruno Dauster; de Infraes-
trutura, Marcus Cavalcanti, 
e de Ciência e Tecnologia, 
Vivaldo Mendonça.
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 Pode uma série 
de fotos registrando 
a pobreza extrema de 
uma família, que vive 
e mora em um lixão, 
ter alguma relação com 
a esperança? No caso 
do álbum Retratos de 
Esperança, produzido 
pelo jovem fotografo 
Bismark Araújo, tem 
e muito. O álbum com 
84 fotografias, 20 x 
30 em preto e branco, 
registrando o cotidia-
no de um a família da 
cidade de Santa Luz, 
zona do sisal, a 100 km 
de Feira de Santana, 
independente da qua-
lidade do trabalho pro-
fissional, na captação 
de excelentes imagens, 
tem um aspecto social 
extremo: se todos os 
exemplares forem ven-
didos, ao valor unitário 
de R$100,00, Bismark 
Araujo construirá uma 
casa, que irá abrigar 
os 12 membros dessa 
família!

O objetivo social 
da obra artística que 
chama atenção pelo re-
gistro de significativos 
flagrantes  de crian-
ças vivendo no lixão, 
tem simples explica-
ção do autor, de apenas 
25 anos: “Nasci em 
Retirolândia, em uma 
família muito pobre 
e na minha missão de 
fotografar, sempre me 
voltei para o lado so-
cial. Faço exposições, 

 RETRATOS DA ESPERANÇA 

palestras em escolas, clu-
bes de fotografia e outras 
entidades, mas procuro 
sempre ajudar aos mais 
necessitados” relata Bis-
mark que deixou o curso 
de Direito, para seguir 
esse trabalho, sempre 
apoiado pela professora 
Leane Mota, sua grande 
incentivadora.

Olhar aguçado, aten-
to para as belezas na-
turais,  fatos pitorescos  
e curiosos e, principal-
mente  para as questões 
sociais, onde a desigual-
dade é o que mais lhe 
chama atenção, Bismark 
Araújo, sentiu no intimo 
ao fazer registros em 
um lixão em Santa Luz. 
Aquelas crianças ali tra-
balhando, quando deve-
riam estar em uma sala 
de aula ou em casa com 
a família, desfrutado de, 
pelo menos, um pouco 
de conforto, deram-lhe a 

idéia do álbum e por 
extensão a venda do 
livro para poder con-
cretizar a idéia de dar 
um lar àquela família 
“são 12 pessoas sem 
um teto para dormir” 
diz.

Assim ele já ini-
ciou sua peregrinação 
pela região do sisal e 
veio ate Feira de San-
tana, fazendo pales-
tras, expondo os seus 
trabalhos e vendendo 
o álbum “Retratos da 
Esperança”. Na cabe-
ça a idéia de construir 
uma casa em Santa 
Luz para a família fo-
calizada. A área de 
terra ele diz que já tem. 
Se tudo correr bem em 
dezembro a casa  ficará 
pronta. Seria por certo, 
o melhor Natal que 
a família poderia ter 
e Bismark torce para 
que isso aconteça!

  Para os que gostam 
de historia, notadamente 
da política, será lan-
çado hoje a partir das 
19h30min no Casarão 
Froes da Mota, o livro 
“Intendentes e Prefeitos 
de Feira de Santana”, 
do professor Raimundo 
Gama, com um conteú-
do que focaliza o Poder 
Executivo do Municí-
pio a partir de fevereiro 
de 1890,  quando foi 
nomeado  o primeiro 
intendente da terra de 
Senhora Santana. ”Dai 
em diante, entre inten-
dentes,  prefeitos e inter-
ventores, mais de trinta 
administradores  deram 
suas valorosas   contri-
buições   em   beneficio 
da Princesa do Sertão”, 
diz o também escritor, 
Osvaldo  Ventura, autor 
do prefácio, que se re-
fere ao professor Gama 
como “um dos intelec-
tuais mais respeitados 

Raimundo Gama lança livro hoje
de Feira de Santana, des-
tacando-se  com valorosas 
contribuições nos campos 
da educação, da cultura e 
das artes”.

O autor diz que o 
compêndio mostra um 
pouco da história local 
ilustrado com fotos colo-
ridas. Raimundo Gama é 
professor de Filosofia com 
pós-graduações na França, 
e curso de Economia Po-
lítica na Rússia com está-

gio na China. Escritor, 
membro da Academia 
Feirense de Letras, ex-
-secretário municipal 
de Administração e 
Educação, Gama foi 
um dos fundadores da 
Casa do Sertão (mu-
seu da Universidade 
Estadual de Feira de 
Santana), e do extinto 
jornal Feira Hoje, den-
tre outras importantes 
iniciativas.   

Tunel 
Bem que a prefeitura de Feira de Santana deveria seguir o exemplo da Cons-

trutora Alphaville e ai resolveria uma serie de transtornos em alguns cruzamentos 
da cidade, principalmente na Avenida de Contorno. Será que a empresa tem mais 
recursos financeiros do que o  município de Feira de Santana? Para deixar bem cla-
ro a empresa construiu na BR-116/ Sul (Rio Bahia), um túnel sob a pista asfáltica 
possibilitando  o retorno a cidade de Feira de Santana sem a  necessidade de ir até o 
retorno na Estrada do Feijão, vários quilômetros depois. Fica ai o questionamento 
que merece, ao menos uma explicação para os leigos como nós.

Caroá
O Hotel Caroá 

pode se transformar 
em um problema de 
saúde publica e quan-
do será que a Prefei-
tura vai adotar uma 
providencia? O hotel 
que antes hospedava 
pessoas ilustres e não 
ilustres também, hoje é 
um centro de recreação 
para nada, a não ser, provavelmente, para ratos e insetos que ali vivem despreocu-
padamente. Vale lembrar que no governo de José Raimundo Azevedo se ventilou 
que a aquisição do  Caroá para ser transformado em um centro administrativo. Por 
que isso não aconteceu não sabemos, mas o que não pode é o prédio - no centro  
da cidade, ao lado da prefeitura -, continuar  abandonado sem qualquer utilidade.

UPA! 
A Upa (Unidade de Pron-

to Atendimento) da Queima-
dinha se arrasta como uma 
cobra pelo chão. Anunciada 
no governo de Tarcizio, pas-
sou para  a gestão José Ronal-
do e finalmente foi concluída, 
mas esta lá sem qualquer sinal 
de que será inaugurada. Um 
poste da Coelba está inclina-
do como se fosse cair sobre 
a Upa. Seve também como 

interrogação: quando a unidade de saúde funcionará? Upa, upa cavalinho, é hora de 
saltitar! É o povo que pede!

Foto & Grafia
Reginaldo Pereira

Diga Ai Feira VI
Já circulando no segundo nume-

ro o jornal Diga AiFeira VI, que tem 
abrangência no Conjunto Feira VI 
e adjacências. À frente o jornalista 
carioca Luiz Tito, que durante muitos 
anos atuou em A Tarde, e outros jornais 
baianos. Diga Ai, traz farto material 
sobre o Feira VI, analisando a vida 
daquela comunidade da parte norte de 
Feira de Santana, nos seus diversos 

aspectos. O próximo nu-
mero do jornal continuará 
com abordagens sobre a 
comunidade procurando 
mostrar as necessidades, 
os anseios e também o que 
há de melhor no Feira VI. 
Pela qualidade do trabalho 
Luiz Tito merece parabéns, 
o reconhecimento e o apoio 
da comunidade que ele fo-
caliza com tanta dedicação. 
Bola cheia Tito!

Leane 
Mota e 

Bismark 
Araújo

O professor 
Raimundo 

Gama

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Flamengo de Feira Futebol Clube, no 

uso das suas atribuições legais e em conformidade com o 
estatuto da entidade, resolve convocar os associados do 
clube, em plenos gozo de seus direitos estatutários, para 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
08/12/2017(sexta-feira) na sede da Entidade, sito à Praça 
da Fraternidade, 126 - Rua Nova, Feira de Santana, às 19 
horas, em primeira convocação, com o número  mínimo de 
50 (cinquenta) sócios  e às 19h30min, em segunda e última 
convocação,  com qualquer numero, para  cumprimento 
da seguinte Ordem do Dia: a) Reforma Estatutária: b) o 
que ocorrer.

Feira de Santana, 30 de novembro de 2017.
Jorge Silva Fagundes - Presidente.

Cidade
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Coluna do RádioColuna Social

JOVEM FEIRENSE  É BAILARINO DA BOLSHOI 

PROFESSORES DO IEGG COMEMORAM 55 ANOS DE FORMATURA

A vida tem coisas difíceis 
de explicar. Talvez seja o caso 
do feirense Juan Duarte, 20 
anos, que desde tenra idade 
mostrou invulgar interesse pela 
dança, mesmo sem qualquer 
motivação. Aos 10 anos deu os 
primeiros passos de jazz dance, 
em uma escola de cidade e 
não mais parou. Premiado em 
diversos concursos nacionais e 
internacionais, em 2012 aos 14 
anos ele participou na cidade 
de Camaçari, de  uma audição 
da Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil,  uma das  mais tradicio-
nais  e respeitadas do mundo, 
com uma concorrência similar 
a de poucas cursos superiores 
no país - 100 vagas para cada 
um candidato.No ano seguinte, 
ingressou na Bolshoi do Brasil,  
única sede da instituição fora 
de Moscou capital da Rússia.

Durante três anos Juan 
estudou na Bolshoi, dançando 
famosos ballets do repertó-
rio da escola a exemplo do 
Quebra-Nozes e do clássico  
Giselle.  Em 2015, ano da 
sua graduação, participou do   
Seminário Internacional de 
Dança em  Brasília, evento 
anual que é realizado há 27, 
dançando dois duos com Ma-
nuela Linhares (que se formou 
no mesmo ano) e no final foi 

um dos poucos pares   premi-
dos com ouro:a nota máxima.

O resultado também lhe 
valeu bolsas de estudos para 
a Lamondace (Canadá), Uni-
versity of Oklahoma (Estados 
Unidos) e Avant Scène-Danse 
(Suiça). No final de 2015, Juan 
Duarte foi para a Lamondace 
onde permaneceu por duas   
temporadas - sétima e oitava -,  
atuando ao lado  de coreógrafos 
como Lara Barclay, Vanessa 
Goodman, David  Norsworhty,  
Hearther  Laura Gray, dentre 
outros famosos nomes.

No ano passado e neste, 
Juan alem de dançar pela La-

mondace, criou coreografias 
para três escolas de dança de 
Feira de Santana. No final de 
2016, como convidado, Juan 
foi o bailarino principal do 
ballet de repertório O Quebra 
Nozes em Mission, cidade do 
Canadá, sob a supervisão de 
John Carney  diretor artístico 
formado pela Royal Ballet 
School. Em janeiro deste ano, 
Juan foi aprovado para Arts 
Umbrella, renomada escola de 
dança no Canadá,  que  man-
tém  parceria com a Vancouver 
Community College, faculda-
de canadense e já estudando 
nesse estabelecimento.

Com missa às 17 horas, 
do dia 14 de dezembro, na 
Capela do Hospital Dom Pe-
dro de Alcântara os  formados 
do Curso de Magistério pelo 
Instituto de Educação  Gastão 
Guimarães (IEGG) em 12 de 
dezembro 1962, comemora-
rão os 55 anos de  formatura. 
Jamais esquecendo os áureos 
tempos do curso de Magisté-
rio, formador de competentes 
profissionais  e de amizades 
solidas e imorredouras, a 
professora Janete Santana de 
Jesus convida os antigos co-
legas para a celebração, mo-
mento especial em que muitos 
deles poderão se reencontrar.

Lembra Janete Santana 
que a paraninfa da turma foi 
a  professora Yeda Barradas 
Carneiro e o patrono o dr. 
Dival Pitombo. Homenagem 

póstuma: Gastão Guimarães. 
Professores: dr. Renato Sá, 
Deurides Lacerda, Maria da 
Hora Oliveira, Wilson  Mas-
carenhas,  Francelina Daltro,  
Helena de Sena Assis, dr. 
João de Almeida Bulhões, pa-
dre Aderbal Saback Miranda, 
dr. César Orrico Filho, Edite 
Martins Santana e  Isabel Ale-
xandrina de Carvalho.

A turma com 41 for-
mandos, hoje alguns  já fa-
lecidos, era formada por: 
Adjacy Sampaio, Cecília 
Adriano Ribeiro, Dalva Ma-
lafaia, Elisabete Cavalcante,  
Elza Xavier Carneiro, Hele-
na Souza Santos, Iara Lima 
Oliveira,  Iolanda Oliveira, 
Janete Bastos, Janete Santa-
na de Jesus, Joana Angélica 
Lima,  Joelísia Gomes Silva, 
José Carlos Sampaio, José 

Sandoval do Carmo, Julieta 
Frutuoso Araújo, Leda Silvia 
Santos, Lélia Raimunda Aze-
vedo, Leonor Silva Bastos, 
Lindinalva Maria de Souza,  
Luzia  Figueiredo Ferreira, 
Maria de Lourdes Magalhães, 
Margarida Vieira,  Margarida 
Neuza Ribeiro, Maria Beloah 
dos Santos,  Maria Helena 
Vieira Lobo,  Maria Ivonice 
Alves Morais,  Maria José 
Silveira,  Mariacy Tadeu de 
Magno,  Marlene do Carmo,  
Miriam Lima Silva,  Miriam 
Marlene de Souza, Nancy 
Cleudes  Braga, Neuza Ma-
galhães Moraes,  Romilda 
Braga, Terezinha Bacelar, 
Terezinha Carneiro,  Tere-
zinha Ferreira,  Terezinha 
Mendonça,  Valdenia Augusta 
Jatobá,  Valbérico Veiga e  
Zenilda  Boaventura.

Os jovens Leandro de Almeida Carneiro e Ludmila 
Serra, confirmarão o amor que os une,  com um sonoro 
sim, no dia 8 de dezembro ,as a 18 horas, no Green 
Ville, Estrada do Coco, em  Lauro de Freitas. Leandro 
é filho de Wellington Freitas Carneiro (Leo do bar) e 
Thereza Christina de Almeida Carneiro, A noiva é filha 
de Eliene Serra e Antonio Serra (in memória).

No dia 2 de dezembro, às 
18h30min na Capela  Sagrada 
Família, na Rua Nova, será a 
celebração do casamento  dos 
jovens Joanne e Lucianderson. 

Ela filha do casal Antonio Jorge 
Gomes da Silva e   Valseane  

Pereira dos Santos. Ele é filho 
de Osvaldo Bispo dos Santos e 
Maria de Lourdes Umbelina. A 
noiva, Joanne é neta de Hildete 

Pereira e do saudoso Val, da 
Escola de Samba 

Iolanda 
Soares, 
eficiente 
funcionária da 
Secretaria de 
Comunicação 
Social trocou 
de idade dia 18, 
recebeu muitas 
felicitações.

 

 

Trabalho de desataque do 
coordenador artístico da Rede de 
Radio Capuchinhos - RCC (rádios 
Princesa, Sociedade, Interativa e 
Caraíba ), Murilo Ramon Pereira 
Pinto. Na empresa desde o ano pas-
sado, depois de atuar durante  oito 
anos no Departamento de Eventos 
da Secretaria de Cultura, Esporte 
e Lazer da Prefeitura de Feira de 
Santana, o jovem Murilo com sua 
experiência e capacidade  contribui 
para o sucesso dessas emissoras.

Priorizando a verdadeira musica caipi-
ra (que vem do interior de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Goiás) o 
Amanhecer no Sertão, na Radio Povo, das 
5 às 6 horas, continua sendo uma opção 
convidativa para o publico que acorda 
cedo e gosta desse gênero musical, um dos 
mais autênticos entre tantos que existem no 
País. A correta apresentação é de Lenilson 
Oliveira. Vale à pena sintonizar a emissora 
da rua Monte Castelo.

O Domingão Legal, das 6 às 
8 horas na Radio Povo, é outra 
atração para quem gosta da mu-
sica popular. Ali com Antonio 
Sotero, desfilam grandes astros 
como Agnaldo Timóteo, Nelson 
Gonçalves, Ângela Maria, Alte-
mar Dutra, José Ribeiro, Waldick 
Soriano, Benito de Paula, Gui-
lherme Arantes, Cauby Peixoto 
e outros da atual safra, alem de 
valores nossos, como Roberto 
Pazzy, sempre com belas canções.

  Firme com o seu Programa da Ma-
nhã, das  9 às 10 horas na Sociedade, in-
formativo contrabalançado com musicas 
de qualidade, o pernambucano Tanurio 
Brito, há 38 anos no radio local, conti-
nuará dando importante contribuição à 
programação religiosa da emissora dos 
Capuchinhos tão logo ela se estabeleça 
na faixa FM. Nesse caso Tanurio apre-
sentará todas  as quartas feiras, das 18 
às 19 horas o programa “Igreja e Atuali-
dade” alem do seu Programa da Manhã.

Subaé Notícias, das 6 às 8 horas 
na emissora do Mar da Tranquilida-
de é um dos melhores informativos 
da cidade sempre muito bem condu-
zido pelo paulista Renato Ribeiro, 
que tão bem mantém a linha de 
seriedade e dimensão, necessária a 
esse tipo de trabalho. Não alonga 
desnecessariamente as notas, nem 
os comentários, o que é importante 
para não cansar o ouvinte, razão 
natural de qualquer programa ra-
diofônico. Na ausência de Renato 
Ribeiro, Marcos Valentim é o ânco-
ra. Mas a equipe conta também com 
os talentosos repórteres: Jorge Teles, 
Sotero Filho e Denivaldo Costa.

Cidade
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Capela primitiva de 
1852, construída pelo 
Coronel Felipe Pedreira 
de Cerqueira para culto 
familiar que fazia con-
junto com o casarão onde 
morava e um cemitério. 
Com a permuta de uma 
área de terra que ficava do 
outro lado da praça, onde 
hoje é a atual Igreja, para 
construção do prédio da 
Prefeitura Municipal de 
Feira de Santana e abertu-
ra de uma nova avenida, o 
casarão, a capela e o ce-

U m a  h o m e n a g e m 
àqueles que realizaram a 
urbanização e o embeleza-
mento da praça. Os “obelis-
cos” têm forma quadrangu-
lar e ligeiramente afunilada 
na parte mais alta, forman-
do uma pequena pirâmide 
na ponta. Os primeiros 
monumentos desta forma 
foram construídos utili-
zando apenas uma única 
pedra (monólitos), que por 
sua vez era esculpida até o 
formato de um “obelisco”, é 
um monumento comemora-
tivo, típico do Antigo Egito, 
constituído de um pilar de 
pedra de forma alongada e 
sutil, que se afunila ligeira-
mente em direção a sua par-
te mais alta. Normalmente 
decorado com inscrições 
gravadas nos quatro lados 
e terminado com uma ponta 
piramidal. 

O “obelisco” da Praça 
Monsenhor Renato Gal-
vão, existe duas placas em 
mármores com as seguintes 
inscrições: 1ª placa: Parque 
de Sant’Anna – Construído 
e inaugurado pelo Benemé-
rito Intendente Municipal 
Coronel Agostinho Fróes 
da Motta. Sob a competente 
direção do Engenheiro do 
Município Miguel Ribeiro 
de Oliveira. Homenagens 
dos seus amigos e admi-
radores – 1919. – 2ª placa: 
Praça da Catedral e Padre 

Igreja Senhor dos Passos Obelisco da Praça Monsenhor Renato Galvão

mitério foram demolidos. 
Em 1921 o Arcebispo de 
São Salvador da Bahia e 
Primaz do Brasil, Dom 
Jerônimo Tomé da Sil-
va, aprovou o projeto da 
planta apresentado pelo 
Engenheiro Manoel Ac-
cioli Ferreira Silva, em 
estilo neogótico, no inte-
rior em escariole e na par-
te externa uma mistura de 
vidro e argamassa o que 
dá a ela um brilho único. 
Em 1936 a Igreja foi 
entregue ao público pelo 

Padre Amilcar Marques 
de Oliveira, mesmo sem 
conclusão, funcionado 
apenas a Catequese aos 
domingos e o Ofício da 
Paixão. 

O Padre Aderbal Sa-
back Miranda, em 1951 
recomeçou a reconstru-
ção da Igreja. Em dezem-
bro de 1979 foi realizada 
a missa de inauguração 
final com novo Pároco, 
o Padre Ademar Melo 
Santos (Frei Felix de 
Pacatuba).

Ovídio – Reforma: Supe-
rintendência de Urbaniza-
ção de Feira de Santana, 
sob direção do Arquiteto 
Everaldo Marques Cer-
queira. Projeto: Arquiteto 

Raimundo Alves Pires, co-
ordenador do Escritório de 
Planejamento Integrado. 
Administração: Prefeito 
Newton da Costa Falcão 
– 1972.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE FEIRA DE SANTANA
Carlos Mello

O misticismo nos 
ensina que toda matéria 
vibra.  Nada está inerte 
aqui na Terra. Animado, 
inanimado, todos vibram 
e se comunicam através 
dessas vibrações. Pode 
ser para nos proteger. O 
amuleto, o talismã. Ou 
para nos informar. A tele-
patia. Ou ainda para uma 
harmonização entre nós. 
A assunção.  Ela também 
reúne recursos, através de 
suas vibrações,  para alte-
rar a qualidade da outra. 
A materialização.  Como 
também pode localizar a 
outra. A radiestesia.  Tam-
bém pode informar a outra 
de algo que vai suceder. 
A premonição.  Ela pode 
camuflar a outra. Nuvem 
Branca. Os atlantes usa-
vam-no para seus exer-
cícios e os apóstolos de 
cristo para se esconder dos 
perseguidores, antes da 
criação do Cristianismo. 
Desse modo, nenhuma 
possui qualidades funestas 
ou prognostica desgraça.

Assim, vê-se  que a 

O estrategista

matéria  nos oferece apenas 
benefícios, não importando 
sua aparência, semelhança 
ou formato. Portanto, gato 
preto, caixão de defunto que 
as pessoas menos esclare-
cidas e ingênuas atribuem 
qualidades desastrosas, si-
nistras, não passa de tolices.

Em uma cidadezinha 
do interior, um comerciante 
visando captar alguns reais 
extras, cedeu uma parte de 
sua loja para expor caixões 
de defunto. Tão logo os tais 
ataúdes chegaram, o comer-
ciante notou uma redução na 
freqüência. As costumeiras 
prosas dos fins de tardes, 
foram substituídas por frios 
“boas tardes fulano,”  à dis-
tância, seguidos de olhares 
atravessados para o lado dos 
tais ataúdes. Uma comadre 
da zona rural,  mal chegou 
à soleira da porta. “Partiu 
à toda” o bom dia compa-
dre saiu do meio da rua e 
pesaroso.

Mas!!!  Como nada é 
totalmente negativo e tudo 
tem seu lado positivo. O 
astuto comerciante resolveu 

aproveitar-se dessa regra 
mística e aplicou um plano 
estratégico para resolver 
sérios problemas com os 
caloteiros. Contratou um 
sujeito escuro, magricela, 
bem alto e de longas bar-
bichas, vestiu-o de preto 
e óculos escuros e aí o tal 
sujeito partia para as co-
branças. À mão levava um 
grande classificador com 
a foto do caixão anexada 
e a nota da dívida. Desse 
modo o comerciante  re-
cebeu todo fiado. Alguns, 
nem esperavam a presença 
do corvo negro,  vinham 
ao balcão de olhos esbu-
galhados e quitavam a 
conta, outros, à presença 
do corvo corriam para o 
banheiro, a agonia era ta-
manha que despachavam 
no caminho.

Assim, o esperto co-
merciante solucionou seu 
problema e se notabilizou 
na cidadezinha. Eu sou-
be que estão cogitando 
colocá-lo como prefeito, 
presidente de um clube 
social, diretor de...

Leonídio Marchy     Disse um grande 
filósofo de nome  Keenon 
Bruce: ”Se eu pudesse 
fazer tudo de novo, não 
teria esperado perfeição 
de nossa amizade.Eu es-
cutaria mais e lhe daria 
mais apoio e não me con-
centraria nas suas falhas. 
Hoje eu sei que o que 
faz  um amizade durar é 
resolver os problemas e 
vencer os desafios”.

Todo mundo erra. 
Por isso é de se esperar 
que  mais cedo ou mais 
tarde um amigo faça ou 
diga algo que vá lhe de-
cepcionar. Mas, para se 
honesto,  pode ser que se 
lembre de que algumas 
vezes você também de-

DECEPÇÕES & DECEPÇÕES
cepcionou outras pessoas!

Acontece que todos nos 
somos imperfeitos e vez por 
outra magoamos alguém. 
Geralmente uma breve con-
versa pode resolver um 
desentendimento causado 
por um mal entendido, é 
que à medida  que nos cres-
cemos os interesses mudam 
e dos amigos também. Ai 
nota-se que está havendo 
diferenças no proceder de 
um e de outro.  Mas se essa 
amizade ficou estremecida 
e uma amizade estremecida 
é como uma roupa rasgada, 
ambas podem  ser concer-
tadas!

 Muito depende do que 
aconteceu e do valor que 

você dá a essa amizade. 
Por exemplo: se você 
foi vitima de palavras ou 
ações grosseiras, talvez 
consiga deixar de se pre-
ocupar com o problema  e 
avaliar se você teve parte 
de culpa no  caso, agora 
se você  acha que talvez 
seja melhor conversar 
com seu amigo tudo bem, 
só não faça a isso quando 
estiver com raiva. Uma 
decepção, principalmente 
por parte de quem você 
mais confia  é deveras 
doloroso. Mas com calma 
e um bom dialogo tudo  
entra nos trilhos!

 Professor Roque 
Sacramento Sena -  Ca-
choeira, novembro 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES

A Presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana – ALAFS, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os seus membros, para participarem 
de uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2017, 
às 15h, na sede, situada na Rua Prof.ª  Alcina Dantas, 100 –Conjunto Maria Quitéria, em 
primeira convocação, para deliberar a seguinte  ordem do dia:

a) Apresentação das chapas
b) Eleição por escrutínio secreto
Feira de Santana, 03 de novembro de 2017

Lélia Vitor Fernandes de Oliveira
Presidente

Cidade
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Fundado em 15 de 
novembro de 1957, o São 
Paulo FC, comemorou 
no dia 15 deste mês, 60 
anos de existência, com 
uma programação, orga-
nizada por Tatai (o ex-
-ponta esquerda Gustavo 
Carvalho), que trouxe 
duas equipes de Salva-
dor e ainda forneceu, 
às suas expensas, 30 
medalhas e uma placa 
homenageando atletas 
e convidados. Helder, 

De pé: Tatai, Luquinha, Sapatinho, Téo Sena, Zé Júlio, Paulo Serra, Maguila, Peixe, Maia, 
Joel, Ivan e Julival. Agachados: Toti, Manteiga, Adson, Tarzan, Boy, Edvaldo, Cesar e Lelé

São Paulo comemorou 60 anos

ficou responsável pela 
logística, além da arre-
cadação de recursos para 
as despesas operacionais 
e  Godico pela aquisição 
de 12  grades de cerveja, 
caixas térmicas, gelo e 
feijão tropeiro.

O clima foi de con-
graçamento reunindo 
ex-atletas são-paulinos, 
do Fluminense de Fei-
ra e do Galicia, dentre 
eles: Val, Noroel, Nico, 
Misael, Almeida, Rena-

to Mexicano, Merrinho, 
Sapatão, Edmilson Pom-
binho, Tonho Folha, Val-
tinho, Quinha, Fernando 
Lima,Roberto Oliveira e 
Josias. A equipe da AS-
BAC derrotou o Máster 
do Fluminense, por 4x0. 
O time tricolor começou 
bem, mas  o cansaço 
tomou conta da maio-
ria dos jogadores pela 
notória falta de preparo 
físico.

No segundo jogo a 

Associação Baba dos 
Craques de Piatã e Vete-
ranos do São Paulo fize-
ram um jogo equilibrado, 
com  lances de bom nível 
técnico que terminou 
em 4 x 4. Houve, ain-
da, um terceiro jogo. O 
presidente do São Paulo 
Feirense Willy Ferreira 
Mendes agradeceu a to-
dos e, em especial, a An-
tonio Mascarenhas que, 
mais uma vez, cedeu sua 
chácara na estrada de 

Matinha para o evento, 
bem como a Tatai, Hel-
der e Godico que tudo fi-
zeram para, o que parece, 
a útima comemoração do 
São Paulo.

“Há uma visível fal-
ta de interesse da maio-
ria em contribuir com o 
mínimo, principalmente 
aqueles que se dizem são-
-paulinos, para os gas-
tos do evento, enquanto 
dezenas vão à festa  no 
intuito, único e exclusivo, 

de beber e comer de graça, 
“verdadeiros xepeiros de 
plantão”,  que só  querem 
levar vantagem em tudo”, 
diz Tatai observando que 
não pode continuar as-
sim, com um grupo de 
seis pessoas assumindo a 
responsabilidade de todas 
as despesas operacionais. 
“Encerra-se, portanto, um 
ciclo de comemorações 
dos 60 anos de uma das 
mais queridas agremia-
ções do futebol amador 

 

De pé:  Tonho de Bila, Natalino, ..........,Falcão, Carlinhos Prezado, Gilmar , Ailton Buda e 
Wagner. 
Guto, Bráulio, Helder, Valdemir e Tatai. 
Agachados: Iça, (desconhecido), Valtinho, Luizinho e Silvio. 
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De pé:  Tonho de Bila, Natalino,Falcão, Carlinhos Prezado, Gilmar , Ailton Buda e Wagner.
Guto, Bráulio, Helder, Valdemir e Tatai. Agachados: Iça, Valtinho, Luizinho e Silvio.

 Em uma das crô-
nicas do escritor Ru-
bens Braga, ele fala 
que queria escrever 
uma história muita 
engraçada para que 
as pessoas doentes, 
tristes e todas que a 
lessem rissem muito, 
dessem muitas risa-
das.

   Não é plagiando 
o escritor, mas eu que-
ria escrever um livro, 
um só não, vários, 
com histórias interes-
santes e educativas, 
que pudessem conta-
giar os leitores e atrair 
um público de diver-
sas faixas etárias. Que 
chamassem a atenção 
e lessem um, mais 
outro e muito mais, e 
divulgassem os livros, 
não pelo interesse fi-
nanceiro mas para in-
centivar a leitura entre 
as pessoas. 

Atualmente, o pú-
blico alvo de leitura, 
os jovens, é muito pe-
queno, simplesmente 
não gostam de ler. 

Alimento para a Mente e Presente para a Alma
    O hábito de ler 

deve ser adquirido des-
de cedo. Pais deveriam 
incentivar a leitura aos 
seus filhos presentean-
do-lhes, junto a outros 
presentes em datas es-
peciais, como Dia das 
Crianças, aniversários 
e Natal, livros infantis 
com gravuras interes-
santes que lhes desper-
tassem a atenção. Habi-
tuados ao objeto livro, 
na fase escolar seria 
mais fácil para eles o 
interesse pela leitura. 
Infelizmente, na atuali-
dade, o objeto cobiçado 
pelas crianças é o tablet 
ou mesmo o viciado 
celular.

    A leitura desenvol-
ve o raciocínio, facilita a 
expressão de pensamen-
tos organizando as ideias 
com mais facilidade. 
Nos concursos, vestibu-
lares e o ENEM, a prova 
de redação é uma catás-
trofe. Além da falta de 
concatenação de ideias, 
a grafia é muito falha. 
Mantendo o hábito de 

ler, consequentemente 
amplia o vocabulário, 
adquire conhecimen-
tos além do domínio 
da grafia, facilitando 
tanto a comunicação 
oral como a escrita.

O corpo humano 
necessita de alimento 
saudável e exercício 
físico para manter-se 
sadio e forte. A mente 
precisa de alimento 
que a deixe ativa e a 
alma do que a torne 
mais incentivadora na 
busca pelo novo. Esse 
alimento é a leitura.

    Busque os li-
vros e encontrará o 
rumo certo para seu 
intelecto.

Celêne Ivo J. Bacelar

Cidade
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O governador Rui Cos-
ta assinou segunda-feira, 
com prefeitos de 187 mu-
nicípios,   convênios e or-
dens de serviços voltados 
para diversas áreas, como 
saúde, esportes, agricultura 
e recursos hídricos. O ato 
foi no auditório da sede da 
União dos Municípios da 
Bahia (UPB), em Salva-
dor e mais de 300 pessoas 
acompanharam a assinatura 
dos documentos, que reú-
nem recursos superiores a 
R$ 81 milhões.  Os convê-
nios vão garantir melhorias 
no abastecimento de água, 
agricultura familiar, despor-
tos, desenvolvimento rural, 
pavimentação de estradas e 
ruas, ambulâncias e equipa-
mentos de saúde, bem como 
a construção de 12 vilas 
olímpicas em batalhões da 
Polícia Militar. 

“Cada assinatura foi 
pensada em parceria com os 
prefeitos, visando sempre 
dar melhores condições 
aos baianos. Quando esse 
acordo é feito com a boa 
vontade das duas partes, 
tudo fica mais fácil e até 
mais barato”, garantiu  Ru 
Costa. Signatário de um 
convênio que vai garantir 

Governador firma convênios R$ 81 milhões - 187 municípios

um trator para o municí-
pio, o prefeito de Central, 
Uilson Monteiro, ressalta 
que “neste momento difícil, 
é importante essa ligação 
direta com o Governo do 
Estado, que sempre olha 
para o interior da Bahia”.

Houve também  uma 
série de entregas. O rastre-
amento do câncer de mama 
e do colo do útero ganhou 
uma importante aliada: 
a carreta do Hospital da 

Mulher. A unidade móvel, 
que vai percorrer todo o 
território estadual, possui 
dois consultórios ginecoló-
gicos e um mamógrafo.  A 
carreta vai disponibilizar os 
exames no colo do útero e 
na mama, a fim de detectar a 
doença, que nas duas partes 
do corpo é responsável pela 
morte de aproximadamente 
30 mil mulheres por ano, no 
Brasil. Caso seja identifica-
da alguma anormalidade, 

uma biópsia será realizada 
e, se necessário, a paciente 
segue para a retirada do 
tumor no Hospital da Mu-
lher, no Largo de Roma, na 
capital. 

Com o veículo, será 
possível realizar 160 pre-
ventivos e 80 mamografias 
por dia. As pacientes dos 
municípios pelos quais a 
carreta irá passar poderão 
conferir o resultado com 
agilidade, visto que os lau-

dos são entregues em até 
15 dias. “O atendimento na 
unidade móvel é idêntico ao 
oferecido em um consultó-
rio tradicional”, assegura 
o diretor-geral do Hospital 
da Mulher, Marco Antônio 
Andrade.

Além da carreta do 
Hospital da Mulher, o go-
vernador entregou 31 am-
bulâncias comuns e outras 
nove do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 

(Samu), que irão atender a 
população de municípios 
distribuídos por diversas 
regiões do estado. 

No campo da agri-
cultura e pecuária, quatro 
tratores com implementos 
agrícolas foram repassados 
a quatro municípios. A 
Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab) 
também foi beneficiada, 
recebendo 34 novos veí-
culos, que serão utilizados 
em 25 cidades baianas. 

 Deputados federais 
e estaduais, além do vice-
-governador e secretá-
rio do Planejamento do 
Estado, João Leão, e os 
senadores Otto Alencar e 
Lídice da Mata marcaram 
presença. Estiveram pre-
sentes ainda os secretários 
estaduais da Saúde, Fábio 
Vilas-Boas,  de Desenvol-
vimento Rural, Jerônimo 
Rodrigues, de Infraestru-
tura Hídrica e Saneamento, 
Cássio Peixoto, do Traba-
lho, Emprego, Renda e Es-
porte, Olívia Santana, de 
Desenvolvimento Urbano, 
Jusmari Oliveira, da Agri-
cultura, Vitor Bonfim e de 
Justiça, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Social, 
Carlos Martins. 


