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Folha do Norte
A FÉ EM SANTANA É CADA VEZ MAIOR

Num tempo de tantas mutações e 
adversidades a fé de muitas pesso-
as contrapõe ao que parece, para 
muitos, o final dos tempos. Assim, 
milhares de pessoas participaram, 
com absoluto desvelo, da progra-
mação da Festa de Senhora San-
tana- padroeira do município -, 
culminada, anteontem, com uma 
monumental procissão pelo cen-
tro da cidade. Emocionante ver 
em cada face, a fé e a esperança 
de que nem tudo está perdido. O 
arcebispo metropolitano  de Feira 
de Santana, dom Zanoni  Demet-
tino e o arcebispo emérito, dom 
Itamar Vian, estiveram à frente da 
programação, que teve como pre-
gador o  arcebispo de Belo Hori-
zonte,  dom Walmor Oliveira  de 
Azevedo.Mais sobre o assunto na 
coluna Momento de Vida , de Má-
rio Leal. RELIGIÃO. Página 5.

A regra é levar vantagem?
“Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por ma-

landragem”. A espirituosa frase do cantor Jorge Bem é utilizada pela advogada  
Marcella Pinto de Almeida no seu artigo:”A regra é levar vantagem?” analisando 
o comportamento do brasileiro. CIDADE. Pagina 2.

As reclamações são muitas e constantes. O estacionamento  de veículos em frente 
a alguns colégios da rede particular da cidade, por alunos e familiares deles, em es-
pecial nos horários de inicio e final das aulas, diariamente,  causa grandes transtornos 
para o trânsito. Mas essa situação, que perdura há muito tempo, deve acabar mediante 
projeto idealizado pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) em conjunto 
com colégios onde o problema ocorre. O projeto já esta em andamento. CIDADE. 
Página 4.

Disciplina no trânsito em frente a colégios 

Coelba melhora garantia 
e visual da rede elétrica.  
Cidade. Página 4 

“Pensando Bem” é mais um livro do arcebispo emérito de Feira de Santana, dom 
Itamar Vian, tendo como co-autor o também gaucho, frei Aldo Colombo. Historias e 
parábolas, que convidam para a reflexão tão necessária nos dias atuais. “Para mim, 
é motivo de alegria e satisfação apresentar este precioso livro”, diz o arcebispo me-
tropolitano de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino Castro. “Pensando Bem” 
será lançado dia 6 de agosto, às 7 horas  na Catedral Metropolitana de Santana.   
CIDADE. Página 7.

Dom Itamar Vian lança “ Pensando Bem” 
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Dom Itamar Vian

O brasileiro é, 
sem sombras de dú-
vidas, um povo que 
gosta de prosear. Seja 
na fila do banco, na 
padaria, no intervalo 
do trabalho ou no ha-
ppy hour. A política 
tornou-se uma pauta 
frequente. Mas como 
não ser, se todas as ve-
zes que ligamos a TV, 
o Rádio ou acessamos 
algum site de notícias 
nos deparamos com 
novos escândalos que 
desafiam a criativida-
de até dos episódios 
de House of Cards? O 
que se esquece de ob-
servar e discutir são as 
pequenas corrupções 
diárias, que muitos 
brasileiros cometem 
em seu cotidiano. 

M u d a m - s e  o s 
personagens, o título 
da obra, os nomes 
delatados, os tantos 
documentos falsifi-
cados... Reclama-se 
da corrupção, do pe-
culato, da prevarica-
ção, da concussão... 
São tantos crimes, 
tantos tipos penais... 
Vai-se às ruas, gri-
ta, tira selfie e posta 
comentários indig-
nados no facebook. 
Mas no mesmo dia, 
não respeita o direito 
do próximo, sonega 
impostos, dirige pelo 

A pergunta que não quer calar: 
a regra é levar vantagem?

acostamento, pirateia a 
obra de artistas... Tan-
tas barbáries consideras 
“comuns”, que se tornam 
hábitos...

Homem cordial, Jei-
tinho brasileiro, Lei de 
Gérson... Tantos nomes 
para descrever a falta de 
ética, respeito e coerência 
que introjetada está em 
diversos brasileiros.

É fácil falar de quem 
tem seu rosto estampado 
nas mídias. Se indignar 
com o que se vê na televi-
são é fácil. Difícil é levar 
essa indignação para o 
cotidiano, transformando 
os próprios comporta-
mentos. 

E quantas vezes si-
lenciamos quando es-

tamos no carro e algum 
parente nosso ultrapas-
sa pelo acostamento? E 
quando temos que ir ao 
banco e chamamos um 
parente idoso para não 
pegar fila? E a carteira 
de estudante de quem não 
é estudante, para pagar 
mais barato os ingressos? 
Será que essas pessoas 
poderiam responder a 
pergunta contida no sam-
ba de Noel Rosa: “O povo 
já pergunta com maldade 
/ onde está a honestida-
de?”.

A política brasileira é 
um reflexo do seu povo. 
Não devemos anestesiar a 
capacidade de nos indig-
nar, mas essa indignação 
deve vir acompanhada de 

uma reformulação de 
atitudes diárias. 

Como diria Jorge 
Ben: “Se malandro sou-
besse como é bom ser 
honesto/ Seria honesto 
só por malandragem”.

Enquanto a fala não 
tiver respaldo na ação, 
não acredito em mu-
danças.

Recuperado Contorno 
de Euclides da Cunha

Marcella Pinto de 
Almeida, advogada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
          O presidente do Flamengo Futebol Clube de 

Feira de Santana, no uso das suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto da entidade, resolve convocar  
os associados do clube em pleno gozo de seus direitos  
estatutários, para Assembléia Geral Extraordinária, a ser 
realizada  no dia  02/08/2017 (quarta feira) na sede da enti-
dade, sito na Praça  da Fraternidade, 26 - Rua Nova -, Feira 
de Santana,às 19 horas, em primeira convocação,  com um 
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, 14 de julho 
de 2017. Jorge Silva Fagundes - Presidente. 

Desde o inicio do seu pontificado, o Papa 
Francisco sempre se lembra dos avós em seus 
discursos. Ao celebramos o dia dos Avós, - 26 
de julho, - juntamente com a festa de São Joa-
quim e Sant’Ana, os avós de Jesus, reunimos 
alguns pensamentos do Papa Francisco que 
muito dizem sobre a importância dos avós na 
família. Confira:

“OS AVÓS  na família são os depositários 
e, muitas vezes, testemunhas dos valores funda-
mentais da vida. A tarefa educativa dos avós é 
sempre muito importante e torna-se ainda mais, 
quando, por vários razões, os pais não são capa-
zes de assegurar uma presença adequada ao lado 
dos filhos.  A presença dos avós é indispensável 
nas famílias e no mundo de hoje. Um povo que 
não respeita os avós é um povo sem memória e, 
conseqüentemente, sem futuro. 

AS  PALAVRAS dos avós têm algo de espe-
cial para os  jovens. E eles sabem disso. A men-
sagem que a  avó me entregou no dia da minha 
ordenação sacerdotal, eu a levo ainda comigo, no 
breviário. Como é bonito o encorajamento que 
o idoso consegue transmitir ao jovem em busca 
do sentido da fé e da vida! É realmente a missão 
dos avós.

FELIZES as famílias que têm os avós próxi-
mos! O avô é pai duas vezes e a avó é mãe duas 
vezes. Aos avós que receberam a bênção de verem 
os netos, foi confiada a tarefa de transmitir a ex-
periência de vida, a história da família e partilhar 
com simplicidade a sabedoria e a fé. Os avós são 
um tesouro. A memória de nossos antepassados 
leva à imitação da fé. A fé de nossos avós é a 
herança mais preciosa que recebemos.”

A ORAÇÃO  dos avós é um dom para a 
Igreja, é uma riqueza! Uma injeção de sabedoria 
também para toda a sociedade humana, sobretudo 
para aquela que está muito ocupada e estressada. 
Alguém deve, então falar, mostrar os sinais de 
Deus, proclamar os valores cristãos e rezar pela 
humanidade. Os avós formam o “o coro” perma-
nente de um grande santuário espiritual, onde a 
oração de súplica e o canto de louvor apóiam a 
comunidade que trabalha e luta pela vida e dig-
nidade das pessoas”.

O PAPA  Francisco envia uma benção para os 
avós: “Confio à proteção de Sant’Ana e São Joa-
quim todos os avós do mundo, dirigindo-lhes uma 
bênção especial. A Virgem Maria, que segundo 
uma bela iconografia, aprendeu a ler as Sagradas 
Escrituras sobre os joelhos da mãe Ana, os ajude 
a alimentar sempre a fé e a esperança na Palavra 
de Deus. Amém.”

O PAPA E AVÓS

Praça João Barbosa de Carvalho (Praça do Fórum)
Telefones: (75) 99186.1955 – 98150.1951

Feira de Santana - Bahia

Os  quatro quilômetros 
recuperados e pavimentados 
do contorno rodoviário de 
Euclides da Cunha,  trecho lo-
calizado no entroncamento da 
BR-116 e BA-220 foram en-
tregues  pelo governador Rui 
Costa no dia 16 deste mês. 
“Com essa intervenção aqui, 
melhoramos significativa-
mente o trânsito de Euclides 
da Cunha, já que as carretas 
e caminhões não precisam 
mais passar por toda a cidade, 
garantindo mais segurança 
para os moradores nas ruas e 
também para os motoristas”, 
disse  o governador, após 
descerrar a placa que marca 
o local da intervenção.

O trabalho executado re-

presentou um investimento de 
R$ 2,7 milhões, beneficiando 
mais de 48 mil moradores da 
região. Além de Euclides da 
Cunha, Monte Santo, Jere-
moaba, Cansanção e Banzaê 
também são favorecidos pela 
melhoria. O secretário esta-
dual de Infraestrutura, Mar-
cus Cavalcanti, ressaltou a 
segurança que a obra oferece 
aos moradores da cidade. “O 
trecho recuperado favorece 
ao tráfego de caminhões, 
tirando da cidade esse mo-
vimento intenso  e evitando 
acidentes.  Alem disso bene-
ficia a expansão do município 
e facilita o deslocamento de 
mercadorias”, observou o 
secretario.
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As secretarias esta-
duais do Turismo e da 
Cultura oficializaram 
apoio à Festa da Boa 
Morte, que acontece 
anualmente na primeira 
quinzena de agosto, em 
Cachoeira. Patrimônio 
Imaterial da Bahia des-
de 2010, a festa esteve 
ameaçada por falta de 
recursos financeiros. Os 
secretários da Cultu-
ra, Jorge Portugal, e do 
Turismo, José Alves, 
reuniram-se com o ad-
ministrador do Centro 
Cultural da Boa Morte e 
organizador da festivida-

Festa da Boa Morte  terá apoio oficial

de, Valmir Pereira, para 
assegurar apoio à festa.

José Alves obser-
va que a festa é uma 

das mais importantes da 
Bahia; demonstrando 
força, perseverança e a 
fé das mulheres da Ir-

mandade da Boa Morte. 
“Os festejos que cele-
bram a libertação dos 
escravos atrai estrangei-

ros (europeus, africa-
nos, norte-americanos)  
jornalistas, operadores 
e agentes de viagens, 
lotando hotéis, pousa-
das, restaurantes e ba-
res. “Todos interessados 
em conhecer melhor a 
tradição e influência da 
cultura africana”, diz o 
secretário de Turismo.

O secretario  da Cul-
tura, Jorge Portugal, co-
mentou o levante das 
irmanadas séculos atrás. 
“A Festa da Boa Morte 
é um grande exemplo 
de resistência dessas 
mulheres. Elas compu-

nham uma sociedade 
que angariava fundos 
para alforriar negros 
escravizados na Bahia. 
E, assim, essas senhoras  
fizeram durante muito 
tempo. É por isso que 
elas tiveram de fazer 
um tipo de sincretismo, 
pois não era possível 
dizer que eram pessoas 
do candomblé, mas sim 
pessoas que tinham a 
crença relacionada à 
fé católica. E foi dessa 
maneira que o povo ne-
gro se ergueu vencedor. 
Viva a Boa Morte!”, 
ressalta.

O Colégio Padre 
Ovídio, na Avenida Se-
nhor dos Passos, será o 
primeiro a participar de 
um projeto idealizado 
pela Superintendência 
Municipal de Trânsito 
(SMT) em conjunto com 
escolas particulares da 
cidade, com objetivo de 
adequar o trafego nas 
áreas desses estabeleci-
mentos de educação. O 
projeto será colocado em 
prática no Padre Ovídio 
como protótipo e, a par-
tir daí, devera ser levado 
a outros colégios. Pais e 
alunos serão conscienti-
zados para que possam 
colaborar com o projeto 
e, em uma das etapas, 
receberão orientações 
sobre as regras do trân-
sito.

Inicialmente a SMT 
deverá realizar estra-
tégias para garantir as 

Trânsito em frente às escolas será disciplinado

condições de fluidez 
e ordenação nas vias 
onde estão localizadas 
as escolas com maior 
fluxo de veículos. Já 
foi realizado um diag-
nóstico do tráfego nos 
horários de pico. Toda 
a sinalização vertical e 
horizontal dessas áre-

as será feita com, base 
nesse diagnóstico. As 
escolas deverão contra-
tar monitores, que serão 
treinados e capacitados 
pela SMT para o traba-
lho operacional no local, 
orientando pais e alunos 
no momento de entrada 
e saída, além de evitar 

aglomerações e filas du-
plas. Deverão também 
adquirir equipamentos 
necessários  como cones 
e coletes.

Mauricio Carva-
lho, superintendente de 
Trânsito do município, 
ressalta que o projeto 
visa melhorar o trânsito, 

proporcionando uma mo-
bilidade urbana melhor e 
mais segura. “Sabemos 
que o movimento de ve-
ículos nas escolas causa 
um impacto grande no 
trânsito da cidade, e a co-
letividade acaba pagando 
um preço alto por essa de-
sordem. A parceria entre 
as escolas e a SMT será 
muito positiva”, avalia.

Ele acredita que o 
projeto  consolidará a 
divisão de papéis e res-
ponsabilidades entre as 
escolas e o município, 
e deverá fomentar uma 
mudança na educação 
no trânsito de Feira de 
Santana já que a cidade 
está em transformação 
constante, principalmen-
te em relação ao tráfego 
de veículos, o que causa 
impacto na qualidade de 
vida da população: “A 
educação no trânsito é 

um ato de cidadania e 
deve ser ampliada. Co-
locaremos a proposta em 
prática para criar uma 
mudança gradativa e de 
qualidade no trânsito de 
nossa cidade” garante

Para isso um curso 
teórico de trânsito ocor-
reu nos dias 21 e 22 deste 
mês. A primeira reunião 
com os pais do Colégio 
Padre Ovídio aconteceu 
nos dias 24 (Ensino fun-
damental I e transporte 
escolar) e 25 (Ensino 
fundamental II e Ensino 
Médio). Uma ação de 
panfletagem e orienta-
ções está marcada para  
hoje, a partir das 7 horas, 
momento de chegada de 
alunos no colégios. Um 
curso prático ocorrerá no 
dia 2 de agosto, antece-
dendo  e a implementação 
do projeto no dia 3 de 
agosto.

 O trabalho de orde-
namento dos cabos de te-
lecomunicações nos pos-
tes da Coelba, na Avenida 
Senhor dos Passos, nesta 
cidade foi iniciado pela 
distribuidora de energia 
com o objetivo é garantir 
mais segurança na rede 
elétrica e contribuir com 
a organização do espaço 
urbano da cidade. O Pla-
no de Ordenamento das 
Redes de Distribuição de 
Energia, Telecomunica-
ções e Iluminação Públi-
ca já vem sendo realizado 
em Salvador, desde 2015, 
e se expande agora para o 
interior do estado. 

O plano visa identifi-
car, retirar cabos inativos 

Coelba melhora garantia e visual da rede elétrica

e equipamentos instala-
dos à revelia, com isso 
promovendo a coordena-

ção e monitoramento das 
ações de regularização do 
cabeamento das teleco-

municações e de organi-
zação das situações com 
emaranhados de fios, ex-

posição de riscos de aci-
dentes e poluição visual 
na cidade. O processo foi 
iniciado no mês de maio, 
quando a Coelba enviou 
comunicado para as em-
presas de telecom para 
que elas identificassem 
seus cabos nos pontos de 
acesso previamente defi-
nidos em reunião com a 
Coelba, quando foi apre-
sentado o cronograma do 
ordenamento.

Após 60 dias de pra-
zo para a identificação 
dos fios, a segunda fase 
começou  no dia 23 des-
te mês, com equipes da 
Coelba indo a campo 
para avaliar, identificar 
e iniciar o ordenamento. 

Os cabos sem identifica-
ção ou instalados sem o 
conhecimento da Coelba 
serão retirados, assim 
como placas e cabos 
desativados.

Dessa forma, con-
forme a  empresa será 
possível ordenar as ins-
talações de telecomu-
nicações nos postes da 
rede elétrica e promover 
a segurança da popula-
ção e dos profissionais 
de todas as empresas 
que acessam os postes 
da Coelba, além de di-
minuir o impacto visual 
provocado pelo desor-
denamento da rede de 
telecom. 
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    17 à 25/07 – NOVENÁRIO 

Rua Sales Barbosa, 472- Centro
Telefax: (75) 3221-1484 - Feira de Santana 

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

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

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

Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

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

Local: Centro Arquidiocesano do Papagaio

Mensagem Bíblica
“ O Senhor vai dar-lhe o trono 

de seu pai, o rei Davi” Salmo 131

Momento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br

Mário Leal

Religião

Hoje, 28 de julho de 2017, estamos na décima sexta semana do Tempo Comum,  últimos dias do mês festivo em nossa arqui-
diocese. Comemoramos, no último dia 20, o dia do amigo, cantado em verso e prosa, muitas mensagens esse ano também para 
os amigos virtuais. Deus abençoe os amigos.

No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês dedicado às vocações e, no dia 06, celebramos o dia do padre, em todas as 
paróquias eles serão homenageados por tudo que realizam na construção do reino de Deus.

No dia 12, comemoramos o dia dos pais, recordo com saudade meu pai Mário Leal. Deus abençoe todos os pais.
Parabéns a todos os amigos, sacerdotes e pais do mundo inteiro.

FESTIVAL EVANGELIZA FEIRA - FEVA
O Evangeliza Feira é um projeto que nasceu com o objetivo de 

levar a palavra de Deus às pessoas através da música, tendo principal-
mente o público jovem como alvo do evento.

A atração principal será a Banda Anjos de Resgate. Também 
participarão as banda Alto louvor, Ministério Ser de Deus, DJ Angelus 
& A balada Santa.

O evento  acontecerá no dia 05 de agosto, às 18;00h na Prime 
Music , em Feira de Santana.

FESTA DE SANT’ANA
No último dia 26, foi encer-

rada a festa da padroeira Senhora 
Sant’Ana, que teve como tema 
central: Aprender com a filha 
de Sant’Ana: “ Fazei tudo o que 
Ele vos disser!”. Vamos recordar 
alguns momentos:

02/07 -  Celebração Solene de 
anúncio dos festejos em honra à 
padroeira.

13/07 -  Chá da Vovó Ana, 
no Centro Paroquial Senhora 
Sant’Ana

16/07 -  Festival de tortas, na 
praça Monsenhor Renato Galvão. 

Na primeira noite foi acolhida a Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aprecida, nas noites seguintes outras devoções 
marianas da nossa paróquia.  Durante o novenário, todos os 
dias, visita aos enfermos e idosos, Oração do Terço da Divina 
Misericórdia, Confissões, Celebração Eucarística, Oração do 
Santo Terço, Momento Mariano e depois do novenário Quer-
messe com atrações, tendas de Sant’Ana, Juventude, Crianças 
e Santas Missões. Destaque para entrada da Bíblia, que a cada 
noite relembrou momentos bíblicos de Nossa Senhora. No dia 
21, foi comemorado com a Santa Missa os 55 anos da criação da 
Diocese e no dia 23, pela manhã, Missa e procissão das crianças. 
Todas as noites participação do Coral Vozes da Catedral.

A comissão da festa foi composta por Dom Zanoni De-
mettino Castro – Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana, 
Dom Itamar Vian – Arcebispo Emérito, Pe. Arivaldo Aragão 
Vitória – Pároco, os vigários paroquiais, os padres Aristóteles 
da Silva e Jonilson Damasceno e a equipe de coordenação: 
Carlos Augusto de Carvalho, Eliel Cunha, Francisco Gomes, 
Loaci Franco e Raimundo Carneiro.

As noites foram dedicadas, entre outros: às comunidades 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Lour-
des, Pierre Vigne, Nossa Senhora da Glória, Nossa  Senhora do 
Carmo, São Francisco de Assis, à imprensa, meios de Comu-
nicação Social, as Santas Missões Populares, aos ministérios 
leigos e de serviço.

Foram homenageados, entre outros: as pastorais, os mo-
vimentos, entre eles Apostolado da Oração,  Legião de Maria 
e CJC/TOA; os colégios Pe. Ovídio e Obra Promocional de 
Sant’Ana, as Irmãs Sacramentinas e do Santo Rosário, demais 
Congregações e Ordens Religiosas na Arquidiocese, destaque 
para os trabalhos desenvolvidos pelo: Dispensário Santana , 
Centro Social Monsenhor Jessé, Espaço Viva Mulher, Fazenda 
da Esperança e Vicentinos. Os Seminários Maior Sant’Ana 
Mestra e Propedêutico Nossa Senhora da Providência e Facul-
dade Católica. Também  a PASCOM e o site Fé Católica, que 
completou 10 anos de atuação na arquidiocese no dia 25.

Com participação de leigos das Paróquias das foranias I , II,  
III, IV, V, VI e VII, que a cada noite abrilhantaram os festejos, 
com destaque para paróquia de São José das Itapororocas, que 
trouxe a imagem do seu padroeiro, na primeira noite.

Os pregadores: Dom Francisco Canindé, Dom Itamar Vian, 
Dom José Ruy Gonçalves, Dom Zanoni Demettino Castro, 
Monsenhore José Nery e os padres  José Abel Carvalho, Pedro 
Jr,  Paulo de Tarso Bispo e Adilton Pinto.

A Festa de Sant’Ana 2017 teve cobertura da TV Subaé, 
diariamente nos jornais Bahia Meio Dia e BA TV,  com matérias 
na primeira noite e no dia festivo. O site Fé Católica, realizou 
transmissão através da live ao vivo no Facebook,You tube, 
página Fé Católica tendo até mais de 10.000  visualizações, 
acompanhando e realizando pedidos de oração, não só em nosso 
país como em outros. Pelas ondas das rádios Sociedade de Feira 
de Santana e São Gonçalo, diariamente, através de Lourdes 
Rocha. E também pela PASCOM da Catedral.

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

26/07 - DIA SANTO DA PADROEIRA
Foi encerrada a festa com alvorada festiva, Celebração 

Eucarística, tendo como pregador: Monsenhor Luiz Rodrigues 
e Solene Concelebração Eucarística, presidida pelo nosso arce-
bispo dom Zanoni Demettino Castro, com participação de Dom 
Itamar Vian - Arcebispo Emérito e o Clero . O pregador foi Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo – Arcebispo de Belo Horizonte 
– MG, à tarde, a Procissão com diversas imagens, percorrendo 
algumas ruas da cidade. Em seguida, encerramento e bênção 
do Santíssimo Sacramento.

 SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA
As promessas de Deus se cumpriram muitas vezes em 

pessoas simples que levavam a vida com zelo como é o caso de 
Joaquim e Ana, que contribuíram com a educação de Maria, um 
dos fatores que a fizeram sempre assumir e respeitar a vontade 
do Pai. Vamos seguir os ensinamentos dos pais de Maria e fazer 
crescer a Igreja em  Feira de Santana . Celebremos com fé este 
dia de festa. E como diz um dos hinos a Sant’Ana: “ Santana, 
mestra e doce mãe. Da Feira, augusta padroeira, guia zelosa os 
seus destinos, no estrelado do imenso da bandeira ”.

DIA DOS AVÓS
No dia dedicado a Senhora Sant’Ana e São Joaquim, 

comemoramos o dia dos avós. Para mim dia de saudade, pois 
Ana Araújo, Manoel Lima, Enedina Leal e Manoel Leal já 
partiram para a casa do Pai, deixaram suas histórias e marcas 
para todos nós. Sempre lembrado com amor por filhos, netos 
e bisnetos. Será dia de alegria para muitas vovós e vovôs que 
receberão gestos de carinho dos seus netos e bisnetos. Portanto, 
não esqueça  deles nesse dia! Lembremos também dos que são 
abandonados ou esquecidos por suas famílias nos asilos, praças, 
ruas da nossa cidade e país.  

Que a Santíssima Trindade, São Joaquim e Senhora 
Sant’Ana abençoem e iluminem todos os avós!

Participei as nove noites do novenário, e agradeço a comis-
são pela parceria e Alaide Barreto,Temistocles Franco e equipe 
que coordenaram a Tenda dos Sacerdotes e convidados, que me 
acolheram com muito  carinho todas as noites. Parabéns pelo 
trabalho e dedicação.

FÉ CATÓLICA – 10 ANOS
No próximo dia 25 de julho, 

o site Fé Católica completou dez 
anos de missão, que foi comemo-
rado na última noite do novenário 
em louvor à nossa padroeira 
Senhora Sant’Ana. Recorando a 
trajetória:

O site Fé  Católica surgiu em 
nossa Arquidiocese no dia 25 de Julho de 2007, realizando a cobertura 
da procissão de encerramento da festa da nossa padroeira Senhora 
Sant’Ana e show dos Cantores de Deus. Nestes 10 anos, o site mudou 
muito, cresceu, evoluiu e conquistou toda a cidade, alem de outras em 
todo Brasil e no mundo. Entre as coberturas fora do nosso estado, partici-
pamos de eventos no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraíba.

Com o objetivo de divulgar os eventos em nível de Arquidiocese, 
para que as pessoas tenham acesso a tudo o que se passa nos eventos em 
todas as paróquias da Arquidiocese, em diversas etapas como: agenda, 
fotos, informações, mensagens, evangelho do dia, colunas, formações 
e tudo mais que o nosso povo precisa saber sobre a sua Igreja.

A proposta do site surgiu da ausência de um site em Feira de 
Santana e, porque não dizer, no estado da Bahia, que se voltasse exclu-
sivamente para divulgar e promover os eventos relacionados ao povo 
católico. Apesar de sempre contar com a cobertura de alguns sites de 
eventos em Feira, era uma necessidade e um pedido do próprio povo 
a criação de um site voltado exclusivamente para os eventos católicos. 
E assim fomos pioneiros.

Enfim, chegamos aos 10 anos, com muitas novidades, e celebra-
mos com vocês esses 10 anos de missão, no último dia 25, no novenário 
de nossa padroeira Senhora Sant’Ana.

Parabéns a equipe: Arcebispo Emérito Dom Itamar Vian (Colunis-
ta), Everton Ramos (Fotógrafo),Edmilson Santos (Fotógrafo), Fernanda 
Santos (Editora e Assistente de redes sociais), Mário Leal (Colunista e 
fotógrafo), Rodrigo Araújo (Cinegrafista e Editor de imagens) e Robson 
Miranda (Diretor e Coordenador).

Que a Santíssima Trindade continue iluminando a equipe.

MOMENTOS... CJC/TOA
Foi homenageada no novenário de Senhora Sant’Ana e na procis-

são acompanhou a imagem da Imaculada Menina no domingo, animará, 
a Celebração Eucarística, às 18:30 horas, na Capela Nossa Senhora de 
Lourdes, seguida de reunião preparatória para o 36º TOA- Treinamento 
de Oração e Ação, que será realizado de 29 e 30 de setembro e 01 de 
outubro, 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. Amanhã, animará o novenário de Senhora Sant’Ana, na 
comunidade do Galhardo, distrito de Bomfim de Feira; no dia 09, serão 
homenageados e participarão da liturgia no Tríduo de Santa Clara, no 
Mosteiro das Irmãs Clarissas; no dia 16, animarão novenário de Nossa 
Senhora D’Ajuda, no Limoeiro e dia 19, o Tríduo de Nossa Senhora 
da Glória, no Conjunto Feira IV.
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Quatro medalhas 
de ouro, uma de prata 
e três de bronze foram 
conquistadas pela na-
dadora paratleta baiana 
Mônica Velloso,  no 
Internationale Deu-
che Meisterchaften for 
Swimmer With na Im-
parimen (IDM Berlin 
2017), realizado  entre 
os dias 6 e 9 deste mês 
em Berlin , competi-
ção que reuniu os 600 
melhores paratletas de 
52 países.  Ela foi re-
cebida pelo governador 
Rui Costa no dia 19, 
na Governadoria, que  
garantiu manter apoio 
através da Superinten-
dência dos Desportos 
do Estado da Bahia 
(Sudesb), autarquia da 
Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Es-
porte (Setre).

 “Sua história é 
uma lição de vida para 

Mônica Velloso,  no Internationale Deuche

muitas pessoas. Você 
representou de manei-
ra fantástica a Bahia. 
Parabéns pela conquis-
ta. Vamos continuar 
lhe apoiando no espor-
te”, afirmou Rui para 
a paratleta. Servidora 
pública estadual apo-
sentada pela Secretaria 
da Educação, Mônica 
Veloso ingressou na na-
tação aos 36 anos, para 

superar os danos provo-
cados pela poliomielite. 
A doença comprome-
teu a mobilidade dos 
membros inferiores da 
nadadora e contribuiu 
para o ganho de peso, 
já superado.   

“Perdi mais de 70 
kg depois que comecei 
a nadar. A natação é 
muito importante para 
mim, pois represen-

ta liberdade. A última 
coisa que eu queria era 
ter uma vida medíocre. 
Hoje minhas meda-
lhas me dão vontade 
de continuar evoluindo 
e servindo de exemplo 
para que as pessoas 
saibam que não existe 
limite para quem deseja 
crescer na vida”, relata 
a nadadora do Esporte 
Clube Vitória.

Mônica treina na 
piscina da Adelba, em 
Patamares. Hoje, aos 
58 anos, coleciona 
grandes triunfos. Para 
a titular da Setre, Olívia 
Santana, a história da 
nadadora é uma con-
quista para a Bahia. 
“As vitórias de Mônica 

Veloso não são simples 
vitórias. Ela carrega 
a superação de quem 
tem disciplina. Ela é o 
exemplo de coisas boas 
que a sociedade tanto 
precisa. Uma baiana 
que mostra o nosso po-
tencial”, enfatiza a se-
cretária Olivia Santana.
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Vem acontecendo mui-
tas coisas neste mundo 
que nos levam a ques-
tionar como elas podem 
ter ocorrido. Falo de cri-
mes hediondos, atenta-
dos, agressões à natureza, 
tráfico de drogas, rede de 
prostituição, ou seja: vá-
rios tipos de corrupções e 
desvios de condutas.  Mas 
será que a responsabili-
dade dos acontecimentos 
só é dos que fazem a ação 
final? Aquele que executa 
o ato por último? Muitos 
destes chamados de psico-
patas ou então de chefes de 
quadrilhas.

Vamos refletir o diálogo 
entre duas mentes destrui-
doras:

- O psicopata fala ao hi-
pócrita: “é saboroso fazer 
e ver uma pessoa sofrer 
quando ferida!”.  O hipó-
crita responde ao psicopa-
ta, “é mais prazeroso vê 
uma grande quantidade 
de pessoas sofrendo por 
fome, sede, uso de drogas, 
um mundo injusto, sendo 
Eu o MAIOR RESPON-
SÁVEL, embora oculto, 
para que as quadrilhas dos 
criminosos e personali-
dades malditas produzam 
estas situações. E ainda 

O diálogo entre o psicopata e o hipócrita
Viver é uma arte!  Esta 

expressão é usual, muito 
comum, no sentido de tradu-
zir as dificuldades que cada 
um encontra  no dia a dia 
e,   para superá-las,  precisa  
usar  a arte na sua forma 
mais ampla, o que inclui  ge-
nerosas doses de  paciência e 
sabedoria. “Pensando Bem”, 
trigésimo livro do Arcebispo 
Emérito de Feira de Santa-
na, dom Itamar Vian, em 
parceria com  o frei Aldo 
Colombo, trata do assunto 
de forma leve,mediante 
49 histórias, contadas de 
maneira simples,  mas com 
grande significado  para as 
pessoa e para as famílias.

Pensando Bem será lan-
çado no dia 6 de agosto,  às 
7 horas , na Catedral Metro-
politana Senhora Santana, 
ensejo em que os fieis e a 
comunidade em geral pode-
rão estar  próximos ao autor 
para saudá-lo por mais essa 
interessante obra literária 
oportunamente  elaborada, 
já que a humanidade enfren-
ta uma fase de transição sem 
precedentes , em particular o 
Brasil, e as parábolas sobre  
arte de viver e conviver  po-
dem conter preciosas gotas 
de sabedoria.

Sobre dom Itamar, pou-
co ou quase nada é preci-
so dizer. Gaucho de Roca 

contribuo decisivamente 
com minha falsa índole 
para suas impunidades. 
Tudo isso ocorre enquanto 
“heroicamente” represento 
ser do bem. Essa inversão 
de valores é fantástica”.

- O psicopata: “organizo 
e executo tragédias com 
imenso prazer!”.

 - O hipócrita: “uma 
das melhores modalidades 
de destruir é QUANDO 
PARTICIPO DE DETER-
MINADA IGREJA. Faço 
estudos bíblicos. Falo que 
o próximo é meu irmão. 
Mas como tenho dupla 
personalidade, pratico 
mesmo é a vontade dos 
poderosos. Discrimino as 
pessoas principalmente as 
de menor poder aquisitivo. 
Acho-me superior. Mas 
utilizo o evangelho como 
escudo para encobrir o 
mau que habita em meu 
coração”.

- O Psicopata, “fazer o 
mau diretamente é meu 
alimento”.

- O hipócrita, “QUAN-
DO ENTRO NA IM-
PRENSA desenvolvo 
uma metodologia de in-
formação voltada para os 
interesses do povo prin-
cipalmente os mais ca-

rentes, mas na prática não 
gosto de pobre e MUITO 
MENOS de pessoas críti-
cas, mas demonstrar uma 
imagem e um discurso 
do bem me ajuda a obter  
uma grande audiência e 
conseguir patrocinadores, 
imprescindíveis para que 
possa destruir milhares de 
famílias com noticiários 
demagógicos e sensacio-
nalistas!”.

O  c o m p o r t a m e n t o 
MAIS traiçoeiro e des-
truidor possível  está se 
consolidando entre nós: o 
que apresenta conceitos de 
honestidade e de bondade 
levando em consideração 
apenas as ações diretas. O 
fato de uma pessoa não ter 
roubado, matado, traficado, 
agredido... Desconsideran-
do as atitudes indiretas, 
egoístas, demagógicas. 
O hipócrita é como um 
lobo em pele de cordeiro. 
Enquanto organiza com 
maestria o terreno do mau, 
do crime, procura simulta-
neamente demonstrar uma 
imagem idônea. É impos-
sível construir um mundo 
justo sem identificar e de-
sarticular estes psicopatas 
mascarados que aparecem 
como construtores do bem.                                                                                                     

Claudio Smera Dom Itamar lança livro

Salles, chegou à Bahia em 
1983, como Bispo de Barra. 
Em 1995 assumiu a diocese 
de Feira de Santana  e  de 
tal maneira  se incorporou   
à terra de Santana, que hoje 
poucos são os que não o con-
sideram feirense nato. Vê-lo 
publicamente, na sua forma 
simples e cortês, reforça 
essa tese  de um  verdadeiro  
feirense.  O co-autor do livro  
frei Aldo Colombo,também 
gaucho, prima das  mesmas 
qualidades, onde capacidade 
intelectual  e simplicidade 
andam de mãos dadas.

 “Para mim, é motivo 
de alegria e satisfação apre-
sentar este precioso livro, 
Pensando Bem, do querido 
irmão de episcopado dom 
Itamar Vian. Ele traz histó-

rias e causos que nos falam 
da vida, da simplicidade 
das coisas, apontando-
-nos para  o verdadeiro 
sentido   da existência 
humana” , diz o Arcebispo  
Metropolitano  de Feira de 
Santana,  Dom Zanoni De-
mettino  Castro, na apre-
sentação do livro, e acres-
centa :“Pensando Bem” é 
uma obra que  anuncia a 
esperança ,ensina a arte 
de viver e conviver”.  D 
Zanoni conclui a apresen-
tação desejando “ que  a 
leitura deste livro ,como 
tem acontecido com os 
anteriores, proporcione 
aos leitores momentos de 
alegria  e profunda ade-
são a Cristo Jesus e à sua 
Igreja”.

Cidade
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Euclides da Cunha 
(1866-1909), autor de 
“Os Sertões”, será  ho-
menageado durante a II 
Feira Literária de Mu-
cugê (Fligê), que deve 
movimentar a Chapada 
Diamantina, entre os dias 
10 e 13 de agosto, como 
parte das comemorações 
pela passagem dos 120 
anos da Guerra de Ca-
nudos. Entre os nomes 
já confirmados para o 
evento, que tem o apoio 
financeiro do governo 
do estado, através das 
secretarias de Cultura e 
da Fazenda, estão a atriz 
e escritora Ingra Libera-
to, o deputado federal e 
também autor literário 

Euclides da Cunha  homenageado em Mucugê

Jean Wyllys, além de 
atrações musicais como o 
cantador Elomar e a Or-
questra Juvenil da Bahia 
(Neojiba).

“Somos paisagens 
dos sertões em rotas de 
composições”, é o tema 

central da FLIGÊ que tem 
o propósito de apresentar, 
difundir e valorizar a obra 
literária em sua nature-
za plural e em diálogo 
com outras expressões 
artísticas. Durante a feira, 
o público poderá ainda 

conhecer  o trabalho das 
poetisas Martha Galrão 
e Ângela Wilma, com 
participações já confir-
madas.

Grande parte da 
programação se concen-
trará no Centro Cultural 

de Mucugê, mas haverá 
atividades na Casa da 
Filarmônica Vila Igatu, 
escolas e espaços públi-
cos da cidade. 

Nesses locais acon-
tecerão conferências, 
mesas de conversa, en-
contros literários, con-
certos literário e  mu-
sicais, lançamentos de 
livros, leituras guiadas, 
contação de estórias, 
oficinas, estandes/edi-
toras, intervenções ar-
tísticas, filmes, shows e 
atividades afins, com a 
participação de concei-
tuados autores e autoras 
do circuito nacional, 
bem como a nova ge-
ração que se dedica a 

encontrar seu espaço 
para apresentação de 
sua obra.

Com acesso total-
mente gratuita, a pro-
gramação é dirigida ao 
público adulto, con-
tudo dispõe de um es-
paço para o encontro 
do público infantil e 
comunidade estudantil: 
a Fligezinha, que per-
mitirá aos participantes, 
experimentações literá-
rias, além de vivências 
de leitura inclusiva. A 
Feira Literária de Mu-
cugê tem ainda o apoio 
financeiro do Ministério 
da Cultura (MinC) e 
conta com parceria da 
prefeitura do município.

“A Biblioteca e o Se-
gredo do Quarto Livro”, 
de autoria de Redivaldo 
Ribeiro,   será lançado 
hoje ,às  19 horas, no 
espaço cultural   do Mer-
cado de Arte Popular 
(MAP) .O livro está  na 
segunda edição, mas é 
a primeira lançada em, 
Feira de Santana já que a 
edição inicial foi lançada  
pela Editora Anjo, em 
agosto do ano passado, 
durante a 24º Bienal In-
ternacional do Livro,em 
São Paulo. 

Natural de Tanqui-
nho,  que na época inte-
grava o município de Fei-
ra de Santana, o professor 
Redivaldo que também é 
historiador, ator,diretor 

Quatro mil estu-
dantes de universida-
des estaduais integram 
o programa Mais Fu-
turo  iniciativa do Go-
verno do Estado que 
oferece auxílio finan-
ceiro para os jovens 
em condições de vul-
nerabilidade socioeco-
nômica, participantes 
do CadÚnico, além de 
propiciar oportunida-
des de estágio no setor 
público. O incentivo 
garante a permanência 
desses estudantes nas 
salas de aula e a con-
clusão dos cursos de 
graduação. Na manhã 
de quarta-feira, em 
cerimônia no Bahia 
Othon Palace, em Sal-
vador, o governador 
Rui Costa assinou os 
termos de compro-
misso de estágio dos 
universitários partici-
pantes, que também 
receberam seus car-
tões bancários.

“Este programa é 
voltado aos jovens de 
famílias de baixa ren-
da, para que possam 
cursar uma faculdade, 
regularmente. Esta é 

Hoje tem lançamento de livro no MAP Mais Futuro inclui 4 mil universitários

teatral, cineasta, dentre 
outras atividade na área 
cultural, relata no livro 
a  historia de um garoto 
e seus sonhos, sempre 
relacionados à leitura e 
arte. Esse vínculo pros-
segue ate os dias atuais 
de adulto, quando ele se 
dedica muitos  mais às 
letras e a consecução de 
uma espaço físico que, 
dentro em breve, como  
ele espera, venha a se 
constituir em um espaço 
de multi uso cultural.

‘... E o garoto conti-
nuou a fazer suas leituras  
ate que um dia descobriu  
que  o seu mundo não esta 
só no papel, mas que o 
seu principal papel está 
no mundo”, diz o autor 

no capitulo O Segredo, 
ressaltando a evolução 
critica sofrida ao longo 
do anos de crescimento 
físico e mental do perso-
nagem.  

Graduado em Peda-
gogia  e pós graduado 
em Arte e Educação e 
líder do Grupo Teatral 
Renascer, Redivaldo Ri-
beiro é autor dos livros 
Asas de Cristal (1988),  
Flor Paixão(1989),  Na-
tureza Fugaz (2000), e 
hoje lança A Biblioteca e 
Segredo do Quarto Livro 
que faz parte do projeto 
de educação, leitura  e  
desenvolvimento huma-
no Saber Brasil  que in-
clui a campanha Abrace 
a Biblioteca.

a prioridade do Governo 
com a juventude.

Acredito que a edu-
cação transforma a vida 
das pessoas e esse é mais 
um estímulo para que es-
ses estudantes concluam 
seus cursos. A partir do 
sexto  semestre, tam-
bém estamos oferecendo 
oportunidades de estágio 
remunerado, para os uni-
versitários garantirem 
experiência profissional 
na atividade que está se 
formando”, explica o 
governador. 

O programa é voltado 
para os estudantes das 
universidades  de Feira de 
Santana (Uefs), de Santa 
Cruz (Uesc), do Sudoeste 
da Bahia (Uesb) e para a 
Universidade do Estado 
da Bahia, (Uneb). Ao 
todo, se inscreveram no 
programa mais de 5,7 mil 
jovens e quatro mil deles 
foram selecionados nessa 
primeira etapa. Entre eles, 
3.600 receberão o auxílio 
financeiro, chamado au-
xílio permanência, e os 
400 estudantes restantes 
terão a oportunidade de 
estagiar em órgãos do 
governo baiano.

Os jovens que re-
ceberão auxílio per-
manência terão uma 
bolsa no valor de R$ 
300, para quem estuda 
a até 100 quilômetros 
de onde mora, e de 
R$ 600, para os que 
vivem a uma distância 
maior. O pagamento 
começa na primeira 
semana de julho, dire-
tamente ao estudante, 
através de cartão, em 
conta bancária cria-
da exclusivamente 
com essa finalidade. 
O benefício pode ser 
concedido desde o 
primeiro semestre até 
completar dois terços 
do curso. No terço 
final da graduação, 
os beneficiários terão 
a opção e prioridade 
para ingressar em va-
gas de estágio de nível 
superior ofertadas por 
órgãos e secretarias do 
Governo do Estado.
Esses são os primeiros 
quatro mil estudantes 
do programa que vai 
investir R$ 50 milhões 
até 2018, apostando 
na educação dos jo-
vens baianos.
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LEMBRANDO O LEGISLATIVO

Antonio Manoel de Araújo 
(PSD)- tabelião.

Antonio Antunes dos 
Santos  (PTB) - militar 
o “Sargento Aranha” .

Altamir Alves Lopes 
 ( PTB) - professor.

Colbert Martins da Silva 
(PSD)- dentista, foi deputado 
estadual e prefeito de Feira 

de Santana.

Godofredo Leite Filho 
(UDN)- pecuarista

Hugo Navarro da Silva 
(UDN) – advogado, professor  

e jornalista, foi deputado 
estadual.

Jorge Cerqueira Mascare-
nhas (PSD) – comerciante.

Joselito Falcão de Amorim 
(UDN)- professor, foi pre-
feito de Feira de Santana.

Newton Tavares Carneiro 
(UDN)- pecuarista

Paulo de Almeida Cordei-
ro (UDN) – comerciante

Theodulo Bastos de 
Carvalho Jr (PSD)

– pecuarista.

Antonio Pinto dos Santos 
(PSD) – advogado

Jackson do Amaury
 (PSD)- médico.

José Manuel de Araújo 
Freitas (UDN) 

O Poder Legislativo de Feira de Santana ao longo da sua existência - tem reunido im-
portantes representantes da comunidade como estamos mostrando a cada edição da Folha 
do Norte. Já apresentamos os componentes das legislaturas de 1959/1962 e de 1963/1964. 
Assim, nos aproximamos ,  passo a passo, da época atual. É um trabalho simples, mas que 
tem importância histórica tanto para os políticos, como para estudantes, pesquisadores e 
o leitor em geral, que gosta de estar bem informado  com as questões que dizem respeito 
á história do município, nos mais diferentes ângulos.

Entre maio de 1964 e janeiro de 1967, quando era prefeito de Feira de Santana, o 
professor  Joselito Falcão de Amorim, que há muito tempo reside em Salvador, a Câmara 
Municipal era formada por 13 vereadores. 

Humberto Cerqueira
 Mascarenhas (PSD) - 
professor, comerciante.

A região onde tudo co-
meçou e atualmente locali-
za-se o município de Feira 
de Santana, era ocupado 
pelos índios Paiaiás e pra-
ticamente desabitada por 
europeus oriundos do Brasil 
Império até o século XVII. 
O sesmeiro português João 
Peixoto Viegas, cristão-
-novo (judeu convertido ao 
catolicismo), filho de Fernão 
Peixoto de Viana e Barbara 
Fernandes, vindo para a 
Bahia onde casou-se com 
Dona Joana de Sá, passou a 
ser o senhor de mais de 150 
léguas de terras, indo do 
Paraguaçu, Água Fria e Ita-
pororocas, onde se instalou e 
fundou em 1619 a Sesmaria 
de São José das Itapororo-
cas para a criação de gado 
(Sesmaria: terras que o Rei 
de Portugal cedia aos novos 
povoadores para utilização 
produtiva e quem a recebia 
pagava uma pensão ao Im-
pério, em geral constituída 
pela sexta parte do rendi-
mento através dele obtido). 
João Peixoto Viegas mandou 
construir a primeira casa, 
um sobrado de cal e pedra 
e a primeira Igreja, esta em 
homenagem a São José, seu 
santo de devoção. Segundo 
relato de moradores antigos 
da localidade, bem como 
documentos existentes, o 
próprio Viegas e alguns 
familiares foram sepultados 
no interior desta igreja, onde 
existia no piso de entrada da 
porta principal, uma grande 
lápide em mármore, com as 
inscrições. 

Nos primórdios da ocu-
pação portuguesa passaram 
a existir estradas de terra que 
ligavam o litoral ao sertão 
e, esta região por sua loca-
lização privilegiada tinha 

Tudo começou nas “Pedras que fazem barulho”

grande importância para o 
descanso das boiadas, bem 
como pela disponibilidade 
de água em abundância. 
Com o crescimento do lu-
gar, por volta de 1645, João 
Peixoto Viegas funda a vila 
com o nome de São José 
das Itapororocas. (Itaporo-
rocas – tupi-guarani, Pedras 
que fazem barulho). Deste 
modo, o povoamento deste 
aglomerado populacional 
originou-se do Morgado 
dos Peixoto Viegas, na sede 
da paróquia de São José das 
Itapororocas, onde ainda no 
século XVII foram fundadas 
a vila de São Vicente, atual 
sede do distrito de Tiquaruçu 
e a sede do distrito de Humil-
des. Por volta de 1820, um 
casal de portugueses, Do-
mingos Barbosa de Araújo 
e Ana Brandão, devotos de 
Santa Ana, fundam uma fa-
zenda denominada Sant’Ana 
dos Olhos D’Água, que mais 
tarde deu origem à atual 
cidade de Feira de Santana.

No século 19, esta re-
gião testemunhou a visita de 
dois renomados naturalistas 
que percorreram e estuda-
ram o Brasil, inclusive, a 
região de Feira de Santana. 
A primeira referência pu-
blicada sobre a Vila de São 
José das Itapororocas, deve-
-se aos naturalistas alemães 
Von Spix e Von Martius que 
a visitaram em 1819. Em 
1817, Johann Baptist von 

Spix e o seu colega Carl von 
Martius foram convidados 
para realizar uma expedição 
ao Brasil, com o objetivo 
de descrever sua fauna e 
flora. Compunham a Mis-
são Artística Austro-Alemã 
que acompanhou a princesa 
Maria Leopoldina da Áus-
tria, futura imperatriz do 
Brasil. A viagem terminou 
em 1820 e Spix e Martius 
voltaram para a Europa com 
cerca de 9.000 espécies de 
plantas e animais, incluindo 
mamíferos, aves e anfíbios 
catalogados. O conjunto foi a 
base da coleção do Museu de 
História Natural de Munique 
e que deu origem à publica-
ção científica impressa com o 
nome de “Viagem pelo Brasil 
1817-1820”.

Pelo mundo afora, (Áus-
tria, Alemanha, Portugal, Es-
panha...), a localidade de São 
José das Itapororocas (atual 
Distrito de Maria Quitéria) 
possui referências importantes 
bem mais conhecidas, do que 
para os próprios feirenses, o 
que percebe-se claramente 
a importância no resgate da 
nossa história, tornando-se ne-
cessário um empenho maior 
para deixar fisicamente re-
gistrado através do possível 
retorno ao nome original 
da localidade, bem como 
a instalação de museus, 
memoriais, preservação ar-
quitetônica, etc., este legado 
para as futuras gerações.

 

José Angelo Leite Pinto

Cidade
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silvalicia18@gmail.com

Social

Aniversariantes: Hoje Edson Feloni Borges, Adriano Zanir e Adriana Estela Barbosa,  
dia 29 – Adriana Estela Barbosa, Ana Cristina Portugal Farias, José Francisco Pinto, 
Luiz Augusto Oliveira, Anderson Bernardo Gomes e Agenor Campos Neto, dia 30 – 
Ricardo Alves Sampaio, Aída Vitório e Manuela Rios, dia 31 – Marlange Matos, dia 1 
de agosto – Gilberto Navarro Lopes, Christiane Bahia Carneiro e Evaldo Martins Silva, 
dia 2 –  Alexandre Ottan  e,  dia 3 – Ritta Marques, Adriano Bastos, Márcio Campos, 
Sueli Arapiraca e Diego de Macêdo.

Prefeito José Ronaldo de Carvalho com sua amada 
esposa Ivanette, em momento de concorrida comemoração 

pela passagem do seu aniversário no dia 18.

Romeu  e Lília
Em cerimônia discreta, no dia 13, no Cartório Civil, 

Lília e Romeu Campos oficializaram a união de mais de 
27 anos e tiveram por testemunhas, além do filho do casal 
João Gabriel, as amigas Romilda Ramos, Zirca Mello, o 
fotógrafo Franz Heuter e esta colunista.

A lua de mel será no início de agosto, em um Cruzeiro 
da AmaWaterways, um dos mais requisitados da Europa, 
organizado pelo empresário Armando Sampaio, da Artour 
Turismo, que também fará o belo passeio com familiares 
e amigos. No roteiro da viagem, Lyon, passando por 
Vienne, Avignon entre outras cidades, desembarcando em 
Provence, para conhecer as lindas cidades dos arredores. 

O feirense Dom José Ruy Gonçalves Lopes, bispo da 
Diocese de Jequié, foi o pregador na missa de domingo (23) 
da Novena em louvor a nossa padroeira Senhora Sant’Ana. 

Na foto com o Arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro.

Exposição Fotográfica
Considerado o maior brasileiro de todos os tempos, 

de acordo com votação popular que aconteceu em todo 
o país no ano de 2012, o médium brasileiro Chico Xa-
vier é tema de uma exposição fotográfica no Boulevard 
Shopping, de Feira de Santana. A mostra será aberta na 
sexta-feira (28), às 11 horas, e seguirá aberta ao público 
até 11 de agosto.

Anteriormente apresentada no Salão Nobre do 
Congresso Nacional, em Brasília, a exposição vem à 
Bahia por primeira vez.

A vida de Chico Xavier - que obteve nada menos 
que 71,4% dos votos dos brasileiros no pleito realizado 
pela rede de TV SBT, em cadeia nacional - é apresentada 
em 100 fotografias, em quadros de diversos tamanhos 
que retratam a vida do escritor mineiro Francisco Cân-
dido Xavier, quem dedicou sua vida à caridade.

As fotos revelam diversas fases e momentos signi-
ficativos da vida do médium e do amor e admiração de 
diversas personalidades brasileiras por ele, como políticos, 
artistas e o povo.

“Chico Xavier é um espírito nobre que nos presenteou 
com sua existência e nos ensinou muito. O objetivo da ex-
posição é dar à comunidade de Feira de Santana e região a 
chance de conhecer mais de perto  essa personalidade bra-
sileira cujo legado é tão admirado”, conta o escritor Ariston 
Teles, responsável por trazer a mostra a Feira de Santana.

Dia dos Pais O Boticário
O Dia dos Pais é uma excelente oportunidade para 

celebrar a conexão entre pais e filhos. É hora de resgatar 
o melhor dessa relação, encurtando distâncias físicas ou 
virtuais. O Boticário aposta nesse vínculo fundamental 
e quer valorizar e estimular cada abraço, conversa, troca 
de carinho e de experiências. E nada melhor do que fra-
grâncias especiais para retomar lembranças e criar novos 
momentos que se tornarão boas memórias. 

Produzido a partir de um processo 
de fabricação exclusivo, Malbec traz a 
sofisticação artesanal dos grandes vinhos. 
Parte da sua maturação é feita em tonéis 
de madeira, o que garante uma fragrância 
com notas exclusivas. É o perfume mais 
vendido no Brasil. 

Esse sucesso inspirou a criação do 
Malbec#Play, em uma perfeita tradução da 
relação pai e filho. Assim como o Malbec 
clássico, o#Play possui uma combinação 
cheia de personalidade. Com notas ama-
deiradas e um toque de pimenta preta, a fragrância desperta 
o frescor irreverente dos jovens. O lançamento chega para 
atender ao adolescente que está na busca de sua identidade, 
iniciando suas próprias conquistas e descobertas. 

Para celebrar o Dia dos Pais, os consumidores ainda 
contarão com kits exclusivos oferecidos em diversas faixas 
de preços, em linhas consagradas no portfólio da marca, 
como Quasar, Portinari, Styletto, Zaad e o próprio Malbec. 

As sugestões estão disponíveis nas lojas da rede em 
todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e para 
as revendedoras do Boticário. 

Os empresários Patrícia e Fidélio Pamponet que inauguraram, no 
dia 20, a loja LUZ DA LUA, no Boulevard Shopping. 
Marca gaúcha que  já tem loja em Itabuna e em breve 
inaugura mais uma unidade em Vitória da Conquista. 

Show de moda, sofisticação e conforto.

Professora Antonieta Gomes Moreira, a festejada 
aniversariante de ontem, com o filho Cláudio.

Hilda Ledoux Vargas, advogada, professora de Direito 
da Uefs, coordenadora do curso de Direito da Faculdade 
Anísio Teixeira e membro da Comissão de Estudos Jurí-
dicos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de 
Feira de Santana/BA, lançará no dia 31 (segunda-feira), 
às 19 horas, na Biblioteca Central Julieta Carteado da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS e no 
dia 1 de agosto na Livraria Atlântica da Av. Getúlio Var-
gas, também às 19 horas, o livro de sua autoria intitulado 
“Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias 
com padrastros, madrastras e enteados”.

O livro é o resultado de um rigoroso, inovador e 
aprofundado estudo acerca destas famílias, no campo do 
Direito e agrega à análise do fenômeno social e jurídico, 
uma abordagem interdisciplinar do conceito psicanalítico 
de parentalidade 
e da noção antro-
pológica da des-
naturalização do 
parentesco para 
buscar compreen-
der a afetividade 
como princípio ju-
rídico do Direito 
de Família e suas 
implicações nas 
relações de paren-
tesco e parenta-
lidade, especial-
mente nas famílias 
neoconfiguradas.

O advogado Vitalmiro Cunha, atual Ouvidor Geral da OAB/Ba., 
que trocou de idade no dia 17, com o Presidente da Subseção da 

OAB Feira de Santana, Marcus Welber Carvalhal Pinheiro.

Multiparentalidade

Com um coquetel, na quinta-feira (20), as empresárias  
Lua e Ozana Barreto comemoraram com clientes e amigos 

o aniversário de  um ano da exitosa loja Quem 
disse Berenice? no Boulevard Shopping. 

Paulo Roberto Costa Nu-
nes, Controlador Geral do 
Município de Feira de Santana 
convida para o lançamento do 
livro de sua autoria intitulado 
Os Frutos da Terra – Um 
Romance na Feira, hoje, às 
19 horas, no Foyer do Museu 
Parque do Saber, sede da 
Fundação Cultural Egberto 
Tavares Costa. 

Os Frutos da Terra
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE FEIRA DE SANTANA
Carlos Mello

Cidade

- Em 20 de julho de 
1873, o Padre Ovídio 
Alves de São Boaventura, 
funda a Sociedade Filar-
mônica Vitória. Planta 
original retangular, re-
coberta por telhado de 
duas águas. Um saguão 
central leva a uma escada 
que dá acesso ao segundo 
pavimento que se cons-
truiu um grande salão. 
O prédio teve sua área 
construída dobrada com 
uma ampliação feita nos 
fundos, sendo provável 
dessa época a substitui-
ção da cobertura por telha 
em cimento amianto. A 
atual fachada principal 
é dividida por cornijas e 
coroada por platibanda 
com pináculos, estatuetas 
e uma águia no centro. 
Possui cinco portas no 
térreo, suportadas por 
igual número de janelas 
rasgadas, com sacadas 
em elementos torneados. 

Fundada em 25 de 
março de 1868, que re-
cebeu com nome o dia 
de sua inauguração. Sua 
fachada principal, dividi-
da verticalmente em três 
partes por pilastras embu-
tidas, apresenta um vão 
em cada uma delas, com 
porta única de acesso si-
tuada no eixo de simetria. 
Sobre este vão sobressai-
-se no andar superior uma 
sacada com guarda-corpo 
em alvenaria. Frisos e 
pequenos frontões de-
coram o conjunto que é 
coroado por platibanda 
também decorada em 
estuque, com o emblema 
da instituição no centro. 
No interior destaca-se no 
térreo o grande vestíbulo 
principal, com forro em 
madeira e decoração em 
gesso de onde parte a 
escadaria de acesso ao 
pavimento superior, com 
piso em marmorite e cor-
rimão apoiado em balaús-
tres de alvenaria. Neste 
pavimento conserva-se o 

Construído no início 
do Século XX, o Coro-
nel Agostinho Fróes da 
Motta inspirou-se em 
uma casa residencial que 
ele conheceu durante 
visita a Hamburgo, na 
Alemanha. Em 1902, re-
solve construir sua casa, 
seguindo uma planta 
equivalente, tendo como 
mestre João Pascoal dos 
Santos. Com alterações 
na década de 20, passan-
do por algumas reformas 
houve construção da 
varanda e das sacadas 

Sociedade Filarmônica Vitória Filarmônica 25 de Março

Ornamentos em estuque 
e delicadas colunas com-
pletam a eclética decora-
ção. Estrutura autônoma 
com pilares em alvenaria 
mista. Durante muitos 
anos a Filarmônica Vitó-
ria foi palco de grandes 
festas da elite de Feira 

de Santana. Atualmente 
na parte térrea funciona 
uma ótica e comércio de 
chaves, e aos sábados 
e domingos festas dan-
çantes são realizadas. 
Os músicos e o conjunto 
harmônico da filarmônica 
deixaram de existir.

Fundada em 8 de se-
tembro de 1876, a So-
ciedade Montepio dos 
Artistas Feirenses, pelo 
padre Ovídio Alves de 
São Boaventura, já foi 
uma das mais importan-
tes instituições da cida-
de, cumprindo relevante 
papel social, tendo ao 
seu favor a marca da 
“instituição previdenci-
ária pioneira no país”, 
uma vez que surgiu muito 
antes de o governo tomar 
a iniciativa de instituir 
um organismo oficial 
da previdência. O esta-
tuto da entidade mostra 
claramente a sua impor-
tância que se voltava 
ao amparo da doença, 
funerais, enxovais de mo-
ças pobres, auxílios para 
operários desempregados 
e até pequenos emprés-
timos, ações que foram 
bastante válidas no final 
do século XIX e início 
do século XX, quando 
Feira de Santana, ainda 
uma pequena cidade via 
sua população pobre ser 
socorrida pelo Montepio 

dos Artistas Feirenses. 
Com o passar do tempo, 
as modificações ocorridas 
na sociedade, e princi-
palmente o surgimento 
de instituições oficiais 
responsáveis pela políti-
ca, a entidade continua 

praticando importante 
trabalho social, ajudando 
financeiramente às viúvas 
de ex-associados e pesso-
as carentes, que buscam 
auxílio para aquisição de 
medicamentos, óculos e 
cestas básicas. 

Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses

piso original em tabuado, 
porém o primitivo forro, 
em madeira, foi substituí-
do por placas de gesso. A 
sede da Filarmônica abria 
seus salões para realiza-
ções de grandes festas, 
principalmente as carna-
valescas, e realizações 

de jogos e bingos. Atual-
mente mantêm Escola de 
Música Maestro Estevão 
Moura, com jovens de 
12 a 15 anos para forma-
ção de novos músicos. A 
Filarmônica participa de 
várias apresentações em 
nosso município e região.

Palacete Fróes da Motta 

das janelas, que foram 
rasgadas e a colocação 
de forro em estuque. 
Com especial referência 
a pintura da qual se en-
carregou o hábil artista 
Henrique do Amaral. O 
salão nobre decorado 
em estilo Luiz XV, sala 
de música com alegoria 
musical com retratos 
de alguns musicistas e 
compositores de fama 
universal. Sala de jantar 
em estilo renascença 
francesa e a entrada em 
renascença moderniza-

da. Varanda com teto em 
fantasia e nas paredes 
variadas paisagens deco-
rativas. O coronel Agos-
tinho Fróes da Motta 
faleceu em 22 de março 
de 1922 deixando em 
testamento o palacete 
para seu filho Eduardo 
Fróes da Motta, pedindo 
que ali morasse com a 
família, fato que acon-
teceu depois de algumas 
reformas em 1923. Em 
2000 o imóvel foi ad-
quirido pela Fundação 
Senhor dos Passos. 
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