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Taxa de religação será extinta

Agora você pode curtir as 
nossas publicações no 

FACEBOOK e também no TWITTER.

Confira o novo visual do 
nosso site: 
www.folhadonortejornal.com.br

R$1,00

Um ano - 365 dias, tempo convencionado pelo homem de forma 
inteligente para equacionar meses, semanas e dias, mas sem tirar a 

infinidade do tempo. De todo modo, é sempre bom desejar um feliz Ano 
Novo, na expectativa que esse período que se avizinha seja de sucesso, 
realizações positivas e muitas felicidades. É o que desejamos  a todos 

os que privilegiam a Folha do Norte com sua leitura.

Feliz 2016!

Acobrança de 
taxa de religa-
ção de energia 

elétrica em caso de corte de 
fornecimento por falta de 
pagamento, que é tão re-
clamada por usuários, será 
extinta, conforme projeto 
de lei 20.154/2013 do de-
putado Targino Machado, 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa do estado, no 
dia 23 deste mês. Conforme 
a matéria caso a energia 
seja cortada por atraso no 
pagamento do débito que 
originou a suspensão do 
serviço, a concessionária 
tem que, no prazo máximo 

Energia Elétrica

de vinte e quatro horas, 
restabelecer o fornecimen-
to sem qualquer ônus ao 
consumidor, após a quita-
ção do debito. 

Observa o parlamen-
tar com base eleitoral em 
Feira de Santana que  após 
a purgação da mora, a 
concessionária do serviço 
público de distribuição de 
energia elétrica cobra da 
população a taxa para a 
religação, como se os con-
sumidores ainda estives-
sem inadimplentes, mesmo 
após a quitação do débito. 
A partir deste projeto, a 
energia do consumidor, 

que teve seu serviço sus-
penso, deve ser religada 
imediatamente, pois este 
é um serviço público es-
sencial.  Targino Machado 
justifica ainda no projeto 
que “A cobrança de taxa 
de religação do forneci-
mento de energia elétrica, 
pelas concessionárias deste 
serviço público, transfor-
mou-se em uma receita 
adicional para àquelas 
companhias”.  O projeto 
segue para o governador 
do estado a quem cabe-
rá  sancionar ou vetar a 
matéria. VARIEDADES. 
Página 9.

Um incêndio, de causa 
desconhecida, destruiu no início 
da manhã de segunda-feira a loja 
do supermercado G. Barbosa no 
bairro Cidade Nova. O sinistro 
teria começado por volta de 2 
horas da madrugada, mas o Cor-
po de Bombeiros só foi avisado 
às 3h30min  aproximadamente. 
A direção da empresa aguarda a 
perícia do Departamento de Po-
licia Técnica. VARIEDADES. 
Página 3. 

Incêndio destruiu supermercado 
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Dom Itamar Vian
Em nosso país, ao lon-

go de décadas acompa-
nhamos diariamente leis, 
projetos e ações governa-
mentais que alardeiam aos 
quatro cantos nossos avan-
ços comparando-os com 
nações desenvolvidas. Mas 
porque por aqui as coisas 
não funcionam? 

Na área da EDUCA-
ÇÃO, O Brasil investe 
um percentual do PIB de 
Primeiro Mundo, superior 
ao Reino Unido, Suíça, 
Canadá, Austrália e Estados 
Unidos e colhe resulta-
dos de Terceiro. Ou seja, 
maiores investimentos não 
acompanham, na mesma 
proporção, a melhora no 
desempenho da educação 
no país. Para impressio-
nar e tirar o foco do real 
problema, aparecem as 
miraculosas campanhas e 
soluções como “escola em 
tempo integral”, “escola 
da família”, “escola com 
tablet”, dentre outras.

Em 22 de dezembro 
de 2003, entrou em vigor o 
ESTATUTO DO DESAR-
MAMENTO que é uma lei 
federal que proíbe o porte 
de armas por civis. Assim, 
doze anos após promul-
gada, um levantamento 
realizado em 2015 pela 
Universidade de Cambrid-
ge (Inglaterra) mostra a 
relação de armas de fogo e 
assassinatos, colocando o 
Brasil em 27º lugar, mui-
to atrás de países como 
Estados Unidos, Iémem, 
Finlândia, Suíça, Iraque, 
Sérvia, França, Canadá, Su-
écia, Áustria, dentre outros, 
onde a compra e porte de 
armas de fogo é perfeita-
mente permitida. Ou seja, 
no Brasil onde é proibido 
comprar, guardar ou portar, 
morre mais pessoas por ar-
mas de fogo, que em países 

Por aqui, simplesmente as coisas não funcionam...

onde é liberado.
Apesar do avançado 

Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), a caótica 
situação atual do TRÂN-
SITO no Brasil deixou de 
ser apenas uma questão do 
Ministério dos Transportes, 
Polícia Rodoviária Fede-
ral, Detrans e Ciretrans e 
tornou-se um problema 
de saúde pública nacional, 
pois a cada ano o trânsito 
no Brasil produz milha-
res de feridos, aleijados 
e mortos.  O país cresce 
num ritmo assombroso de 
mutilações, lesões corpo-
rais e sequelas físicas para 
aqueles que circulam pelas 
ruas e estradas. Uma ver-
dadeira epidemia de lesões 
e mortes, bem maior que 
muitas guerras ao redor do 
mundo.

Já o ÍNDICE DE DE-
SENVOLVIMENTO HU-
MANO – IDH, referência 
mundial para avaliar o de-
senvolvimento humano a 
longo prazo, é feito a partir 
de três variáveis: vida longa 
e saudável, acesso ao co-

nhecimento e um padrão de 
vida decente. No ranking 
mundial, entre 188 países 
avaliados regularmente, o 
Brasil ocupa o 75º lugar 
e na América do Sul, está 
atrás da Argentina, Chile, 
Uruguai e Venezuela.

Quanto à qualidade 
do SERVIÇO PÚBLICO, 
para o instituto suíço In-
ternational Institute for 
Management Development 
- IMD especializado em ad-
ministração, o atendimento 
à população pelo governo 
está mal, é o 5º pior presta-
dor de serviço público num 
ranking de 59 países (entre 
ricos e emergentes). O 
Brasil se destaca no ranking 
dos piores serviços públicos 
oferecidos, à frente apenas 
de Grécia (56º), Argentina 
(57º), Ucrânia (58º) e Ve-
nezuela (59º). Para o IMD 
as principais causas são a 
falta de gestão eficiente, 
indicações políticas, falta 
de capacitação profissional 
e salários baixos do funcio-
nalismo.

Sem falar na corrupção 

em todos os níveis, escân-
dalos diários, 85 tributos 
oficiais (impostos, contri-
buições, taxas, contribui-
ções de melhoria) e queren-
do aprovar mais, preço dos 
combustíveis mais eleva-
dos do mundo, excesso de 
burocracia, dentre outras 
significativas mazelas que 
não caberiam nesse artigo. 
E assim, a ano de 2015 
vai chegando ao final sem 
avanços significativos e 
gostaria de encerrar com 
a frase do poeta Cazuza: 
“Brasil, mostra a tua cara, 
quero ver quem paga pra gen-
te ficar assim. Brasil, qual é o 
teu negócio? O nome do teu 
sócio, confia em mim!”

Angelo Pinto.

O Hospital Municipal 
da Criança José Eduacy 
Lins realizou este ano 
4.260 atendimentos - de 
janeiro a novembro. Os 
atendimentos foram para 
crianças nascidas no Hos-
pital da Mulher ou pacien-

Hospital Municipal da Criança realizou 
mais de 4 mil atendimentos em 2015

tes encaminhados pela 
Central de Regulação. 
O hospital conta com 12 
profissionais especialis-
tas: cardiologista, cirur-
gião, endocrinologista, 
gastroenterologista, he-
matologista, nefrologista, 

neurologista, ortopedista, 
pediatra, pneumologista, 
fisioterapeuta e fonoaudi-
ólogo. O hospital também 
realiza o teste do pezinho 
nos recém-nascidos.

Conforme os dados 
apresentados o maior nú-
mero de atendimentos 
ocorreu nos meses de 
agosto (517), setembro 
(553) e novembro (524). 
A procura maior dos pa-
cientes é para as especia-
lidades de fonoaudiologia 
e fisioterapia, seguido de 
cardiologia, neurologia e 
endocrinologia. 

De segunda-feira a 
sexta-feira são realizados 
os atendimentos de clíni-
co pediatra  na unidade 
hospitalar. As crianças 
que nascem prematuras 

no Hospital da Mulher 
têm atendimento garan-
tido durante um ano no 
Hospital Municipal da 
Criança. Em caso de 
emergência, os bebês são 
encaminhados para outras 
unidades de saúde, além 
de cirurgias.

 Gilberte Lucas, di-
retora-presidente da Fun-
dação Hospitalar de Feira 
de Santana ressalta que: 
”O Hospital Municipal 
da Criança segue com 
um fluxo muito grande de 
atendimento, tanto para 
crianças feirenses, quanto 
para crianças de cidades 
pactuadas da região. Isso 
mostra o comprometi-
mento do Governo Mu-
nicipal com a saúde de 
nossos bebês”.

VALOR DO TEMPO
Quando um ano termina e outro  começa, 

pensamos na vida e no tempo, que não pára. 
É uma bênção de Deus poder virar mais uma 
página da Folhinha e desfrutar o bem da vida, 
com sua luz e sua cruz. Mas o viver não é só 
contar o tempo que passa. O que vale mesmo 
é a existência, o vivido, o partilhado. 

O DIA DE HOJE, é o mais importante de 
nossa vida. É o único tempo que é nosso. É tão 
importante que dele pode depender a eternidade 
toda. Tempo é um precioso presente que Deus 
nos dá. E porque é um presente, devemos cui-
dar dele com carinho. O tempo empregado da 
melhor maneira é o que gastamos servindo às 
pessoas, especialmente às mais necessitadas: 
doentes crianças, idosos, pobres, deficientes, 
drogados...

OUTRA atitude prudente é não jogar para o 
futuro as nossas decisões, porque Deus oferece 
sempre e a todos, o perdão, mas não garante a 
ninguém o dia de amanhã. O tempo de Deus 
é hoje. O passado deve ser entregue a miseri-
córdia, o futuro à providência. Peregrinos sem 
previsão de chegada temos em mãos a preciosa 
moeda do presente.

SENHOR, obrigado por mais este ano que 
chega ao seu final. Obrigado pela vida, pelas 
conquistas, pelos amigos, pela família e por 
tantas bênçãos derramadas ao longo de todos os 
dias. No meio das alegrias do ano, as dificulda-
des também se fizeram presentes. O sofrimento 
machucou, o desânimo tentou tomar conta. Mas 
chegamos até aqui graças ao teu amor de Pai 
que nunca nos abandona. Obrigado, Senhor: 
que estes últimos dias do ano possam ser ilu-
minados. 

NO INÍCIO de Ano Novo, quando se abre 
uma nova página no livro da vida, te invoco Se-
nhor, e suplico com espírito humilde e confiante 
a graça de poder dedicar minha vida a fazer o 
bem. Concede-me  a faculdade de ver, ouvir e 
sentir, e a liberdade de pensar, falar e agir. Guia 
os meus passos nos caminhos da vida. Suplico-te 
paz e tranqüilidade para manter a fé e a confiança 
no meu coração. Que cheguem aos teus ouvidos 
essas palavras sinceras para que me abençoe 
nesse novo ano com a tua glória, justiça e paz.

QUE AS ESPERANÇAS de hoje se trans-
formem em um amanhã cheio de realizações e 
alegrias. Agradeço sua presença amiga durante 
todo este ano. Com sua amizade sou mias feliz. 
Receba nossas preces. Que Jesus derrame suas 
bênçãos, protegendo sua vida com saúde e paz 
no Ano Novo que se aproxima.
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Enfermeira de Refe-
rência da Secretaria  de 
Saúde do município, Ma-
ricélia Maia alerta a popu-
lação em relação ao perigo 
que representa a presença 
do  mosquito aedes ae-
gypti, num momento em 
que continuam ocorrendo 
casos de dengue,  zika vírus 
e chikungunya e chama 
atenção para as famílias 
que estão deixando  ou 
pretendem sair da cidade 
durante o período de férias. 
Ela aconselha que antes da 
viagem para veranear, “to-
dos, sem exceção, devem 
fiscalizar suas casas, que 
ficarão fechadas durante 
o período, para evitar que 
algum objeto esquecido no 
jardim, por exemplo, seja 
usado como criadouro pelo 
mosquito aedes aegypti, 
que, se contaminado com 
o vírus, transmite essas  
doenças”.

Ressalta que o período 
normalmente é de chuvas 
fortes – mesmo que ela ain-

Vai entrar em férias, 
cuidado com o aedes!

da não tenha aparecido com 
a frequência e intensidade 
esperadas, e isso  favorece 
a reprodução do inseto, 
que precisa apenas de uma 
semana, no máximo, para 
sair de larva para a fase 
alada. E a fêmea, depois 
de acasalar, necessita de 
sangue humano para que 
os ovos eclodam. Especia-
listas estimam que cerca 
de 20% de descendentes 
de insetos contaminados 
nasçam com a doença. E 
na sua vida reprodutiva o 
aedes aegypti pode botar 
mais de 400 ovos.

Maricélia Maia, refor-
ça que adotadas as medidas 
preventivas habitualmente 
indicadas pela a Secreta-
ria de Saúde de Feira de 
Santana e outros órgãos, 
as pessoas podem viajar 
tranquilas e deixar os vi-
zinhos protegidos porque 
naquela casa o inseto não 
vai encontrar onde por seus 
ovos. “É uma questão de 
cidadania. Não devemos 

vacilar porque o mosquito 
aproveita os detalhes para 
iniciar a sua reprodução. 
Uma tampinha de garrafa 
jogada no quintal pode 
causar um grande estrago” 
destaca.

 Chama atenção ainda 
que a prevenção para evitar 
o surgimento do inseto re-
quer  medidas simples, mas 
fundamentais  tais como: 
manter bem cobertos os 
tanques de água, realizar  
minuciosa limpeza no quin-
tal, posicionar corretamente 
garrafas vazias e o promo-
ver o descarte de objetos 
inservíveis, que podem acu-
mular água da chuva. “A 
prevenção está diretamente 
relacionada à dificuldade 
para que o mosquito encon-
tre condições ideais para 
a sua reprodução”, relata 
Maricélia Maia e diz ainda 
“se ele (o mosquito) não 
encontrar condições para se 
reproduzir, isso não aconte-
cerá e ,obvio, essas doenças 
não irão ocorrer”.

Ainda sem causa defi-
nida um incêndio destruiu 
na segunda-feira ,dia 28, 
as instalações e estoque da  
unidade do supermercado 
G. Barbosa, Cidade Nova. 
O sinistro conforme  in-
formações de populares 
no local teria começado 
por volta de 2 horas da 
madrugada ou um pouco 
mais, todavia  o Corpo de 
Bombeiros só foi infor-
mado às 3h30min aproxi-
madamente ,deslocando-
se para a área acidentada. 

G. Barbosa Cidade Nova destruido pelo fogo
O comandante do Corpo de 
Bombeiros/Feira tenente 
coronel Antunes ( Manoel 
Antunes Melo) lamentou 
que o aviso tenha chegado 
à unidade de combate ao 
fogo uma hora e trinta após 
o incêndio começar. “Se o 
aviso tivesse chegado cinco 
ou 10 minutos após o fogo 
começar o resultado do 
nosso trabalho teria sido 
outro” disse.

A direção da empresa 
distribuiu nota publica, na 
manhã de segunda-feira 

tranquilizado a população 
ao informar que não havia 
trabalhadores  na loja no 
momento do incêndio, e 
que o G Barbosa “aguarda 
a pericia  do Departamento 
de Policia Técnica para 
apurar as causas do in-
cêndio. Os prejuízos ainda 
estão sendo avaliados”. 
O fogo, segundo popu-
lares, teria começado na 
parte frontal da loja, onde 
o estoque de eletrodo-
mésticos foi rapidamente 
destruído.

Com três clubes na 
primeira divisão do fute-
bol baiano – Fluminense 
, Bahia/FS e Feirense -, 
e a expectativa de uma 
agenda bem movimen-
tada durante  a tempo-
rada de 2016,o torce-
dor de Feira de Santana 
aguarda as obras do 
estádio Joia  da Princesa 
que estão sendo realiza-
das sob os auspícios da 
Prefeitura Municipal. 
Conforme o programa 
de obras estabelecido 
pela empresa AJL Cons-
truções Ltda, no dia 10 

N ovo  g r a m a d o  d o 
Joia começa dia 10 

de janeiro começará a 
implantação do novo 
gramado do estádio . O 
equipamento está pas-
sando por reforma to-
tal em sua estrutura. O 
novo campo terá padrão 
semelhante ao dos está-
dios de Pituaçu e Arena 
Fonte Nova, com as 
dimensões estabeleci-
das no regulamento da 
Federação Internacional 
de Futebol (FIFA).

 A administração 
municipal faz um in-
vestimento da ordem 
de R$1,7 milhão nas 

O ex-deputado federal 
e atual, secretario de Rela-
ções Institucionais do Mu-
nicípio, Sérgio Carneiro 
garantiu esta semana que 
não participará da eleição 
municipal de 2016 como 
candidato por conta do 
compromisso assumido 
com o prefeito Ronaldo 
de Carvalho ao qual agra-
deceu seu retorno à vida 
publica e elogiou a gestão 

Sérgio Carneiro - não serei candidato!
municipal considerando-a 
uma das mais produtivas 
e benéficas ao município. 
Carneiro destacou o traba-
lho que realiza o prefeito e 
enfatizou que de sua parte 
não existe em hipótese 
alguma a possibilidade 
de concorrer no pleito do 
próximo ano.

Todavia foi  claro 
quando externou o desejo 
de voltar a sentar em uma 

cadeira da Câmara 
Federal, onde já 

esteve, e sem-
pre se destacou 
,pela sua atua-
ção, como um 
dos melhores 
parlamentares 
do país. Sergio 
lembrou que 
Feira de San-

tana, há algu-
mas décadas, 

quando a  população era 
muito  menor e o colégio 
eleitoral idem o municí-
pio, chegou a ter quatro 
atuantes deputados fede-
rais: Wilson Falcão, João 
Durval, Noide Cerqueira 
e Francisco Pinto. Sergio 
Carneiro observa que no  
momento Feira de Santana 
tem apenas um represen-
tante na Câmara Federal, o 
deputado Fernando Torres, 
e precisa contar com uma 
bancada própria como já 
teve.

Destacou que seria 
uma satisfação muito gran-
de poder voar para Brasília 
ao lado de outros  deputa-
dos da cidade princesa, o 
que ele espera que acon-
teça. Advogado, adminis-
trador de empresas dentre 
outras formaturas, Sergio 
começou na vida pública, 
muito  jovem, na década 
de 80, como presidente 
da extinta Interurb,  foi 
deputado estadual, três 
vezes deputado federal 
e vereador em Salvador. 
Teve importante partici-
pação  na Câmara Federal 
em diversas comissões e 
matérias que afirmaram a 
sua capacidade como no 
processo de elaboração 
do novo Código Penal  
e do divorcio direto 
no Brasil, contribuin-
do de forma positiva 
para a modernização do 
Direito de Família no 
Brasil. Autor de cinco 
livro o ex-deputado 
anuncia para breve 

obras de reforma do 
Joia, utilizando recursos 
próprios, com priorida-
de para os serviços de 
drenagem e substituição 
do gramado. A constru-
tora AJL, vencedora de 
licitação pública, é es-
pecializada em implan-
tação e manutenção de 
gramados em campos 
oficiais. Os serviços 
se estendem também 
aos sanitários públicos, 
colocação de cadeiras, 
reformas hidráulica e 
elétrica, pintura e dre-
nagem.
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Neste ano que se en-
cerra, sedes e zonas rurais 
de 82 municípios baianos 
receberam a visita do go-
vernador Rui Costa em 
2015, para entrega de obras 
concluídas e assinatura de 
diversas ordens de serviço, 
para novas ações.  Visitas a 
cerca de 140 escolas esta-
duais, municipais e creches 
como forma de subsidiar 
o programa Educar para 
Transformar – Um Pacto 
pela Educação,  foram 
um dos grandes destaques 
dessas viagens.  Dividido 
em cinco eixos, o progra-
ma tem como princípio a 
formação de parceria com 
educadores, municípios, 
universidades, movimen-
tos sociais, empresários e 
as famílias para melhorar 
a educação pública.

 Interessante nessas 
visitas a varias  escolas foi 
o governador ter participa-
do de atividades artísticas 
e culturais, mudando o ro-
teiro, atendendo ao convite 
de alunos de colégios. No 
bairro Uruguai, em Salva-
dor, o governador visitou 
a Escola Estadual Poliva-
lente San Diego, que não 
estava no roteiro, e jogou 
capoeira. Em Feira de San-
tana, outra escola que não 
estava no roteiro e recebeu 
a visita do governador foi 
o Colégio Estadual Celita 
Franca Silva. 

Celiane Mendes, 16 
anos, que  conclui  o 3º 
ano do ensino médio no 
Colégio   Estadual Celita  
Franca Silva este ano , 
durante a entrega de 98 
ônibus escolares e semen-
tes para agricultores do 
Portal do Sertão, com um 
grupo de colegas convidou 
o governador para conhe-
cer a escola sendo atendi-
das . “Muitas pessoas não 

Rui Costa visitou 140 escolas

Escola Profª Celita França da Silva, no município de Feira de Santana.

sabiam que existe essa 
escola aqui. Nos  quería-
mos  chamar a atenção de 
alguma forma, para que 
Rui conhecesse as condi-
ções o colégio. Ele pode 
sugerir ao secretário que 
faça algumas melhorias” 
disse a estudante .

O governador da Bahia 
destaca a importância do 
exemplo para o desenvol-
vimento do ser humano, 
conheceu a diretora Rose-
meire Guerra, do Colégio 
Estadual Félix Mendonça, 
de Itabuna. A diretora, que 
é especialista em gestão, é 
uma das responsáveis por 
práticas de gestão que de-
ram à unidade de ensino o 
prêmio “Destaque Estadu-
al”, na 14ª edição do Prê-
mio Gestão Escolar 2013, 
do Conselho Nacional de 
Secretários da Educação 
(Consed). No ano passado, 
Rosemeire apresentou a 
experiência bem sucedida 
em eventos na Inglaterra 

e nos Estados Unidos. A 
energia e a vontade da 
diretora impressionaram 
tanto o governador, que ela 
foi convidada para fazer 
uma palestra motivacional 
em uma reunião de asses-
sorias de comunicação do 
Estado. 

Osvaldo Barreto, se-
cretário  de Educação da 
Bahia afirma que uma das 
prioridades do Educar para 
Transformar é o aumento 
do protagonismo dos es-
tudantes na vida da escola. 
Segundo ele, foi feito este 
ano um esforço muito 
grande para a eleição dos 
líderes de classe, e tam-
bém para a participação 
dos pais. “Um dos eixos 
do programa é a questão 
da participação da família 
na escola. O processo de 
eleição dos diretores foi al-
terado, o peso de participa-
ção dos estudantes passou 
a ser de 40% e dos pais de 
15%. Também passou a ser 

exigido um quórum míni-
mo de estudantes e pais 
para a eleição. O resultado 
foi excelente, a maioria 
das escolas deu quórum 
tanto de pais quanto de 
alunos”. 

Conforme o secretário 
o governador tem uma sen-
sibilidade muito grande no 
que se refere à Educação. 
“Ele tem contato com a 
comunidade escolar, pro-
fessores, alunos e pais de 
alunos, e um dos aspectos 
observados é a questão da 
infraestrutura. A secretaria 
tem procurado responder 
a essas questões que estão 
sendo compiladas pelo 
governador. Um exemplo é 
a Escola Estadual Edílson 
Joaquim dos Santos, de 
Nova Redenção, primeiro 
colégio a ser visitado por 
ele no início do ano. Ela 
depois passou por uma 
grande obra para recuperar 
os problemas estruturais e 
hoje é  uma outra escola”. 

O  pagamento do Im-
posto de Circulação de Mer-
cadorias e Serviços ( ICMS) 
das vendas realizadas  no 
mês atual (dezembro) na 
Bahia poderá ser parcelado  
em até três vezes. As par-
celas mensais consecutivas 
vencem nos dias 11 de ja-
neiro, 11 de fevereiro e 9 de 
março. O parcelamento, de 
acordo com a Secretaria da 
Fazenda do estado, é valido 
também para operações 
de antecipação tributária 
relativas às aquisições inte-
restaduais de mercadorias 
efetuadas durante o mês de 
dezembro. Neste caso, o 
pagamento deverá ser reali-

Parcelado pagamento 
do ICMS de dezembro

zado em 25 de janeiro, 25 de 
fevereiro e 25 de março.

Já os contribuintes op-
tantes pelo Simples Na-
cional – que tem regras 
próprias -,  não participam 
do parcelamento, exceto 
nas operações sujeitas ao 
pagamento por antecipação 
tributária. Também não 
haverá parcelamento para 
o comércio de automó-
veis, motocicletas, moto-
netas, caminhões, reboques 
e semirreboques, ônibus e 
micro-ônibus novos e usa-
dos, hipermercados e super-
mercados. É o que informa 
a Secretaria da Fazendo 
estado da Bahia.

CONVITE
ABANDONO DE EMPREGO

A empresa JOSÉ SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA-ME, com sede 
na Rua Barão do Rio Branco, 1376, Loja 02 – Centro, nesta cidade, inscrita 
no CNPJ sob nº 10.379.747/0001-56, convida a Srª MANUELLE OLIVEIRA 
SANTOS, CTPS nº 1711083 – SÉRIE 0030/BA, CPF: 048.065.105-13, a 
comparecer ao local de trabalho, pois a mesma se encontra ausente desde 
o dia 28/08/2015.

Feira de Santana-Bahia, 28 de dezembro de 2015.

BB liberou mais de R$2 
bi para o 13º salário

Superando as libe-
rações efetuadas no ano 
passado ,quando atingiu 
quase  R$1, 99 bilhão 
com desembolsos entre 
setembro ne dezembro 
de 2014, o Banco do 
Brasil liberou este ano 
R$ 2,14 bilhões na sua 
linha de crédito para mi-
cro e pequenas empresas 
efetuarem o pagamento 
do 13º salário. O crédito 
foi destinado a 42,9 mil 
clientes do segmento.  
As empresas podem 
pagar o empréstimo em 
24 parcelas, com até 90 
dias de carência para 
pagar a primeira pres-

tação.
 O banco também 

oferece o Bônus Parcela 
em Dia, benefício que 
possibilita a devolução 
mensal de 10% do valor 
dos juros pagos nas par-
celas do empréstimo.  O 
crédito é direcionado 
aos empreendimentos 
de qualquer ramo de 
atividade e de qualquer 
faixa de faturamento, 
com a possibilidade de 
ser financiada até 100% 
da folha de pagamento 
mais os encargos sociais 
incidentes. As contrata-
ções foram fixadas para 
ate ontem dia 30

Certa feita eu organizei um curso rápido vol-
tado para pessoas interessadas em escrever ficção. 
No final da aula um dos participantes me fez uma 
pergunta que a princípio não acreditei, de tão sur-
real que me parecia àquela interrogação e então 
pedi que repetisse: “Na Bahia tem escritor?”, 
perguntou-me. Por mais que me surpreendesse 
esta é a realidade quando um leitor comum pensa 
em escritores da Bahia. Se referindo à terra de 
Castro Alves, os nomes que geralmente são lem-
brados são: Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro, 
Gregório de Mattos e para por aí.

Quanto à pergunta feita pelo aprendiz de 
escritor, lhe respondi que a Bahia tem escritores 
sim e muitos; dezenas, centenas que eu poderia 
lhe apresentar. Trago este episódio para ilustrar o 
quanto os escritores da Bahia são desconhecidos 
e, portanto pouquíssimos são lidos em sua terra 
natal. Por esta razão, que gostaria de sugerir aos 
leitores que dessem um voto de confiança aos 
conterrâneos e os colocassem em suas listas de 
leitura, pois temos autores de altíssimo prestígio, 
que são ganhadores de prêmios locais e nacionais, 
justamente pela qualidade de seus trabalhos. 

Aos leitores da Bahia
Sei que alguns livros não serão facilmente en-

contrados nas livrarias, primeiro porque a maio-
ria delas desapareceu e ficaram apenas as grandes 
redes, que nem sempre valorizam o autor local 
facilitando a inclusão de suas obras nas lojas. 
Mesmo assim, conclamo os leitores a procurarem 
nas megastore os escritores baianos, pois desse 
modo, haverá mais interesse dessas livrarias em 
abrir espaço para os “nossos” livros.

Como sugestão quero destacar alguns nomes 
que vale a pena conhecer, pois são escritores 
consagrados que o leitor não se arrependerá em 
ler suas obras em prosa ou poesia. Para começar 
indico Carlos Ribeiro, Ruy Espinheira Filho, 
Antônio Torres, Morgana Gazel, Cyro de Mattos, 
Aleilton Fonseca, Florisvaldo Mattos, Aramis Ri-
beiro Costa. Outra dica é conhecer o Dicionário 
de Escritores Contemporâneos da Bahia (CEPA 
2015), que traz 215 autores, com estilos e gêneros 
que atendem a todos os gostos de leitura. 

Carlos Souza Yeshua
Jornalista 
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Mensagem Bíblica

Hoje, 30 de dezembro de 2015, estamos na Oita-
va do Natal,  penúltimo dia do ano, amanhã, dia 31, 
acontece Celebração Eucarística em Ação de graças, 
às 20:00 horas, na Catedral Metropolitana de Senho-
ra Santana, celebrada pelo arcebispo dom Zanoni 
Demettino Castro e em todas as paróquias. Não deixe 
de participar. É momento de agradecer pelo ano que 
se finda e pedir graças para o ano que vem.

No último domingo, ce-
lebramos a Sagrada Família 
– Jesus, Maria e José . Mo-
mento em que lembramos e 
rezamos por nossa família 
e por todas as famílias do 
mundo, agradecemos por 
tudo que vivenciamos no ano 
que ora se finda e pedindo 
graça de dias melhores.

No dia 01, é Ano Novo. 
Sim, 2016. E como diz a vinheta da Rede globo, há 
muitos anos: “Todos os nossos sonhos serão verdade, 
o futuro já começou. Hoje, a festa é sua, hoje a festa é 
nossa é de quem quiser. Quem vier.” Participe desta 
festa. Seja solidário e participe da festa da vida.

No mundo inteiro, é comemorado o início do 
novo ano; é dia da Paz, da Fraternidade Univer-
sal e do Município. A Igreja Católica, na primeira 
celebração do ano, celebra a festa da Mãe de Jesus 
Cristo e, sob sua proteção, queremos fortalecer nosso 
compromisso com o projeto de Jesus e viver a paz 
que tanto almejamos para o mundo tão sedento de 
amor, onde cada um de nós pode fazer a sua parte. 
Maria, é sinal de salvação e seu Sim nos leva a refletir 
sobre nossa caminhada, já que ele mudou a história 
da humanidade e nos fortalece. É tempo de Natal, 
que os nossos corações se abram ao novo. Maria nos 
oriente, acolha, ilumine e proteja sempre.

Participe da primeira celebração do ano, na sua 
paróquia ou comunidade!

Peço que a Santíssima Trindade e a Família de 
Nazaré iluminem cada vez mais a todos nós que bus-
camos dias melhores e a partilha entre irmãos.

Obrigado, Senhor por tudo que vivemos em 2015 
e esperamos um novo tempo em 2016, com muita paz, 
amor e esperança.

 
MENSAGEM DO PASTOR

 
O nosso arcebispo dom Zanoni De-

mettino Castro, sempre unido, agradece 
a presença amiga de todos os fiéis du-
rante o ano que ora se finda e esperam, 
no ano novo, a participação de todos 
para o crescimento da igreja.

Deixa para todos arquidiocesanos 
a seguinte mensagem:

Agradeço sua presença amiga du-
rante este ano. Continuemos juntos em 
2016, trabalhando na esperança de ver surgir um mundo 
de mais paz, justiça e solidariedade. Guiados pela luz da 
sabedoria de Deus colheremos os frutos da alegria, da 
serenidade  e do dever cumprido ao longo do novo Ano 
que se inicia. Boas Festas!

 
 MOMENTO DE VIDA – HOMENAGENS 2015

 
A coluna Momento de Vida – Jornal Folha do Norte 

mais uma vez, no ano de 2015, homenageou alguns re-
ligiosos e congregações religiosas que celebraram datas 
especiais no ano de 2015.

Uma homenagem de Boas Vindas a Dom Zanoni 
Demettino Castro, nosso novo arcebispo, que chegou 
em nossa cidade no mês de fevereiro, conheceu nossa 
realidade pastoral e iniciou oficialmente sua missão entre 
nós, no dia 02 de dezembro, com Celebração Eucarística, 
na Catedral Metropolitana de Senhora Santana.

As homenagens também foram para as Irmãs do 
Cenáculo da Caridade que, no mês de julho, completaram 
50 anos de Missão no Brasil e atuam de forma efetiva 
evangelizando na nossa arquidiocese, na paróquia Nossa 
Senhora das Graças e Nossa Senhora dos Humildes, 
através da Escola Pe. Giovani Ciresola e Centro Lar 
Mariano, além de evangelizarem com trabalhos pastorais 
na Capela Nossa Senhora Aparecida.

Também as Religiosas do Santíssimo Sacramento 
-  Irmãs Sacramentinas – 300 anos de Missão no mundo, 
celebrado no último dia 30 de novembro, em Salvador. 
Elas atuam na paróquia da Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana.  Entre as obras delas, em nossa cidade, 
temos o Colégio Pe. Ovídio, Escola Irmã Rosa Apareci-
da, Dispensário Santana e também evangelizam através 
de três capelas Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco 
de Assis e Pierre Vigne.

Entre os presbíteros, dois comemoraram aniver-
sários de Ordenação Sacerdotal , o Monsenhor José 

Nery de Almeida, que completou 30 anos de Ordenação 
Sacerdotal, assumindo diversas funções entre elas a de 
Cura da Catedral, Vigário geral e ecônomo. Atuou em 
diversas paróquias, entre elas, a Senhor dos Passos, Santo 
Estêvão, Catedral Metropolitana de Senhora Santana e, 
em breve, uma nova etapa na paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, em Conceição do Jacuípe.

Já o frei Mário Sérgio, atualmente pároco de Santo 
Antônio, completou 10 anos de Ordenação Sacerdotal, 
no dia 04 de setembro,tendo atuado em Seabra, Salva-
dor. Antes de chegar a nossa cidade,  ele é assessor de 
comunicação da nossa arquidiocese, escritor, cantor, 
apresentador de programas na Rádio Sociedade de 
Feira de Santana e Princesa FM. Lançou recentemente 
o livro “Viver a palavra 2016”, pela Editora Paulinas e 
tem um cd com músicas católicas autorais “Tua água, 
minha Paz”.

A Irmã Sinor é nigeriana, faz parte da Congregação 
Religiosa - Irmãs Missionárias do Santo Rosário e com-
pletou 25 anos de Vida Religiosa, no dia 07 de outubro. 
Antes de chegar no Brasil, trabalhou na Nigéria e em 
São Paulo. Chegou em nossa cidade em 2010, atuando 
no Centro Social Monsenhor Jessé Torres, que trabalha 
com os moradores de rua, trabalho que tem ajudado a 
muitos.

Todos eles receberam essa homenagem do nosso 
espaço por fazerem parte da Igreja Católica e evangeli-
zarem através de suas vidas. 

“No princípio era a Palavra, e 
a palavra estava com Deus; e a 

palavra era Deus”. 
João 1,1.

MOMENTOS ...
 
A CJC/TOA animou, no último dia 19, o novenário da Sagrada 

Família, na comunidade Escoval, paróquia Nossa Senhora dos Humildes. 
Hoje, anima a Celebração de Natal, na comunidade Xavante, paróquia de 
São Gonçalo do Amarante. Realiza sua primeira atividade para o ano de 
2016, animando o novenário do Senhor do Bomfim, na comunidade da 
Terra Dura, paróquia Nossa Senhora dos Humildes, no dia 11 de janeiro 
. Durante o mês de janeiro, não animarão celebrações eucarísticas já que 
estão suspensas na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, às 17:00 
horas, e na capela Nossa Senhora de Lourdes.Retornando as atividades 
em fevereiro./ A  Paróquia Nossa Senhora dos Humildes, que tem como 
pároco o Pe. Cristiano Fechine e vigário    Pe. Severino Claudino, realizou 
a festa em louvor à Sagrada Família, na comunidade do Escoval, que foi 
encerrada no dia 27, com Celebração Eucarística e grande participação da 
comunidade. Parabéns!/ Muitas paróquias e comunidades celebraram a 
Festa dos Reis, no próximo dia 06, a exemplo da Lapinha, em Salvador e 
São Vicente, distrito de Tiquaruçu e na sede acontece no período de 02 a 
06 de janeiro, apresentação do Reisado Estrela de Belém, que percorrerá 
casas nas ruas dos bairros  Brasília, conjunto JOMAFA, Eucaliptus, Olhos 
D’Água e Tomba. Participe!/ No último dia 28, o Arcebispo de Feira 
de Santana Dom Zanoni Demettino Castro celebrou seu aniversário de 
ordenação presbiteral. Parabéns./O Centro Lar Mariano comemorou, no 
último dia 14, em sua sede na comunidade de Fulô, distrito de Humildes, 
os 6 anos de atuação sócio educacional junto as crianças, adolescentes e 
famílias. Foi um momento de muita recordação, emoção e confraterni-
zação. Parabéns!/Durante o ano de 2015, você sintonizou entre outros os 
programas “Abrindo caminhos”, “Amigos do Evangelho”,  “Momento 
de Meditação e Paz”,  “Ave Maria”, nas rádios Sociedade de Feira de 
Santana, Princesa FM e São Gonçalo AM. Continuem sintonizando em 
2016. / Adquira sua Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, para o ano 
de 2016, Ano Litúrgico e Agenda Bíblica nas lojas católicas da cidade./ 
Parabéns às redes católicas Aparecida, Canção Nova, Vida e Século 
XXI pelos momentos de evangelização em 2015. Que em 2016 vocês 
continuem evangelizando o Brasil./ Muitos cantores e cantoras católicas 
evangelizaram em 2015 e em 2016 muitos mais chegarão e falarão ao 
povo de Deus. Você acompanhou a nossa coluna pelo site www.fecato-
lica.com.br e em 2016 continuará.  Como também todos os momentos 
da nossa arquidiocese. 

Parabéns pra você... 31/12 – Celinalva Paim e Paulo 
Luna, 01/01-  Rita de Cássia Soares, 02- Berenice Araújo e 
Renato Ribeiro, 03 – Ana Beatriz Araújo Guedes e Monaliza 
Lima, 04 – Ramon Lima, 06 – Silvana Melo e Wanderlino 
Santana , 07 - Pe. Anturo Calonia e Judson Araújo .



Feira de Santana-Ba, quinta-feira, 31 de dezembro de 2015 FOLHA DO NORTE106 anos06 - VARIEDADES

No que pese a existên-
cia de uma  crise hídrica 
no país e da complexi-
dade na implementação 
do saneamento básico 
na Bahia, o governo do 
estado, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutu-
ra Hídrica e Saneamento 
(SIHS), fecha 2015 com 
investimentos de R$ 556,8 
milhões em sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Os 
recursos foram investidos 
em especial nas áreas 
rurais, onde as dificul-
dades da população são 
maiores. Cerca de 600 mil 
moradores, que há mui-
to tempo esperavam ter 
água potável nas tornei-
ras, foram beneficiados. 
Conforme o secretário de 
Infraestrutura Hídrica 
e Saneamento, Cássio 
Peixoto, é prioridade do 
governo levar  cada vez 
mais água aos baianos.

Estado investiu 500 milhões 
em água e saneamento

 “Nossa meta é che-
gar cada vez mais às co-
munidades dispersas, nas 
zonas rurais, onde a água 
é um recurso valioso para 
a sobrevivência da popu-
lação e o desenvolvimento 
local”, ressalta Peixoto.

Para o secretário, 
a felicidade estampada 
nos rostos dos morado-

res beneficiados é mais 
importante que o valor 
aplicado. “Em todas as 
inaugurações, a grati-
dão e a satisfação dessas 
comunidades são indes-
critíveis. Afinal, junto 
com a água, levamos es-
perança de vida melhor 
e desenvolvimento para 
comunidades rurais em 

todo o estado”. 
 Cássio Peixoto des-

taca a emoção da entrega 
das obras em Riachão das 
Neves e em Santa Rita de 
Cássia, municípios locali-
zados na região oeste da 
Bahia, onde foram inves-
tidos recursos da ordem 
de mais de R$ 1 milhão 
para beneficiar cerca de 

1,2 mil pessoas. Morado-
ra de Riachão das Neves, 
Albertina Celestino de 
Freitas, 75 anos, estava 
ansiosa pela chegada da 
água tratada na torneira 
e tem agora uma nova 
realidade. “Não vou mais 
precisar comprar água 
mineral para beber e 
cozinhar. A água do poço 
tinha um gosto salgado e 
não era tratada, vamos 
continuar utilizando-a 
para molhar as plantas 
e dar água ao gado. Mas, 
agora, a nossa água de 
todo dia é da boa”.

Nova Redenção, Mu-
ritiba, Rio do Antônio, 
Planaltino, glória, Jaco-
bina, Conde, Tanhaçu, 
Porto Seguro, Manoel Vi-
torino, Mulungu do Mor-
ro, Jequié, Conceição 
da Feira, Bonito, Uibaí, 
Cravolândia, Planalto, 
Santa Maria da Vitória, 
Oliveira dos Brejinhos, 

Riacho de Santana, En-
cruzilhada, São José do 
Jacuípe, Mata de São 
João, Paulo Afonso, Iti-
ruçu, Riachão das Ne-
ves, Santa Rita de Cás-
sia, Conceição do Coité, 
Santo Antônio de Jesus, 
Camaçari, Teixeira de 
Freitas, Capim grosso, 
Caravelas, Esplanada, 
Aporá e Acajutiba estão 
entre os municípios com 
localidades contempla-
das.  Na lista de cidades 
ainda constam Conceição 
do Almeida, Boa Vista do 
Tupim, Feira de Santana, 
Luís Eduardo Maga-
lhães, Serrinha, Itabera-
ba, Cansanção, Senhor 
do Bonfim, Marcionílio 
Souza e Lamarão, entre 
outros, que têm siste-
mas de abastecimento 
prontos para a entrega à 
comunidade ou ordens de 
serviços preparadas para 
o início das obras. 

Os 15 anos de Ana Carolina Zé Coió - uma agradável visita

Os 15 anos é uma data 
marcante, que toda garota 
espera com expectativa. 
È o momento de deixar a 
infância com todo o seu en-
cantamento, para ingres-
sar em um novo mundo, 
talvez mais real e difícil, 
porém com novas opor-
tunidades que vão definir 
sua existência. No dia 25  
deste mês, dia de Natal,  a 
bela Ana Carolina Castelo, 

Surpresa, já se sabe é 
algo inesperado, que ocorre 
sem estar na agenda. E foi 
assim ontem, à tarde, já no 
fechamento desta edição. 
De repente quem entra na 
redação? José Carlos Pe-
dreira ou como ele prefere, 
como o seu desprendimen-
to: Zé Coió. Sempre rápido, 
uma visita de cortesia de 
fim de ano, que nos deixou 
feliz. Um ser magnifico 
pela sua incansável capa-
cidade de trabalho, pela 
amizade e carinho com 
que trata a todos, pelo seu 
amor a Feira de Santana e a 
tudo que a ela se relaciona, 
embora não seja feirense 
nato.

Nascido em São Gon-
çalo dos Campos, José 
Carlos Pedreira tem um 
vinculo infinito com Feira 
de Santana onde  se radicou 
ainda muito jovem.  Aqui 
ele jogou futebol de salão 
no Feira Tênis Clube, no  
time Os Bacanas, criado 
por José Olímpio, ao lado 
de Dedé, Pintão (Armando 
Curvelo), Tuca de Nes-
tor e Braguinha. Atacante 
rápido, decisivo, futebol 
brilhante, semelhante ao 
do filho ,o craque de bola 
Nengo, Zé Coió jogou no 
Vitoria da capital e convi-
dado pelo  técnico o Fleitas 
Solich só não foi para o 
C.R. Flamengo porque sua 
mãe não permitiu.

No comércio, altamen-
te empreendedor, foi o res-
ponsável pelo surgimento 
de cerca de 30 casas no-
turnas e bares, sempre com 
novidades para o publico. 
Há 35 anos criou o jornal 
NoiteDia, inicialmente um 
suplemento do extinto diá-
rio Feira Hoje, depois levou 
o projeto para a Tribuna 
da Bahia e posteriormente 
para a Folha do Estado. 
Todavia há 17 anos o Noite-
Dia ganhou corpo próprio, 
constituindo-se hoje em 
um semanário de qualidade 

com ampla diversidade de 
assuntos, em policromia. 
Não é necessário dizer o 
trabalho gigante que reali-
za o jornalista José Carlos 
Pedreira, para proporcio-
nar ao público leitor um 
jornal com a qualidade do 
seu. Esse admirável amigo, 
solidário, operoso, dinâmi-
co, proporcionou-nos uma 
agradável surpresa que só 
podemos agradecer, dese-
jando-lhe um Ano Novo de 
muita saúde, paz e realiza-
ções. Obrigando Gigante do 
Jornalismo feirense!

viveu essa emoção, que é 
única e magnifica, já que 
não se repete na vida. Ser 
debutante é algo infinito 
para uma menina-moça  e 
só ela, após esse momento 
mágico, poderá avalia-lo! 
Parabéns Ana Carolina 
Castelo que viveu essa 
emoção ao lado dos pais 
Jussara Castelo e Israel 
Exalto, demais familiares 
e amigos.
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É DEUS  QUEM MANTÉM O 
EQUILIBRIO DA ALMA HUMANA

A mente universal exige equilíbrio.
Tudo o que não tem equilíbrio cai e se quebra.
Hoje a paz mundial e mantida a muito custo,
Graças ao equilíbrio de poderes.
A lua gira em torno da terra
E não choca com ela 
Porque estão em equilíbrio 
A força centrifuga e a força centrípeta.

O navio não se inclina nem afunda
Porque o peso da carga e a resistência da água
O mantém em equilíbrio.
Você também consegue andar com as duas pernas
Porque se mantém equilibrado.
Consegue andar de bicicleta e  não cai
Porque mantém o equilíbrio.

O importante é o equilíbrio. 
Tudo que não consegue manter o equilíbrio é fadado 
a cair.
No homem também o importante  é o equilíbrio.
Quando a mente humana perde o equilíbrio,
Acontecem tragédias.
Quem mantém o equilíbrio da alma humana é Deus.

Do livro “Viver Junto com 
Deus”, de Masaharu Taniguchi. 

Da equipe Canal 970 (Radio Sociedade)

Jhonny faz balanço de atividades
Trazendo votos de 

um ano novo de reali-
zações e sucessos para 
a equipe da Folha do 
Norte e toda a comuni-
dade, em particular os 
moradores do  bairro 
Gabriela e adjacências, 
esteve na redação deste 
jornal o líder comuni-
tário Oliveira Johnny  
que usou o ensejo para 
falar do seu trabalho 
comunitário durante o 
ano que se finda, con-
siderada difícil pelas 
condições econômicas 
do país, todavia mesmo 
assim com  um sal-
do  de boas ações, de 
acordo com o que foi 
possível fazer.

“Um ano de difi-
culdades, mas que não 
me impediram de ter 
alguns bons resulta-
dos. O que não se pode  
é deixar de trabalhar 
alegando  falta de con-
dições. Quando isso 
acontece é que temos 
que dobrar nossos es-
forços “argumenta. Em 
um rápido balanço ele 
relaciona mais de 100 
lâmpadas trocadas no 
bairro Gabriela, a festa 
do Dia das Crianças, 
com a distribuição de 
brindes, a instalação 
de um ponto de ônibus, 
que era reivindicado 
com insistência por 
moradores e a comple-
mentação da pavimen-
tação da rua José Flan-
tildes, além de ações 
sociais pincipalmente 
na área  da saúde, que 
foram em grande nu-
mero  beneficiando não 
apenas moradores do 
bairro Gabriela, mas de 
vários outros  e até da 
zona distrital. 

O São João da Ga-
briela que ele já realiza 
há sete anos e deste fei-
ta não pode promover 
para chegar ao oitavo 
evento, principalmente 
por falta de apoio, bem 
como o Natal Antecipa-
do, ficaram na agenda 
de 2015, como pontos 
que lhe trazem certa 
tristeza “mas vamos lu-

tar para realiza-los em 
2016 e muito, muito 
mais “ assinala convic-
to.  Residindo no bairro 
Gabriela há 14 anos 
e há 11 anos atuando 
como líder  daquela 
parte da cidade, com 
um trabalho respeitável 
ate por conta da sua 
condição financeira 
Oliveira Jhonny (João 

Ferreira Oliveira) po-
derá concorrer  a uma 
vaga na Câmara Muni-
cipal em 2016.

Ele não descarta 
a possibilidade  prin-
cipalmente diante das 
manifestações de  ami-
gos e moradores do 
bairro que reconhecem 
o seu trabalho. “É ver-
dade ,tenho recebido 
muitos incentivos, mas 
todos sabem que poli-
tica é algo que não se 
faz individualmente. 
Acredito que tendo 
apoio necessário posso 
aspirar uma vaga na 
Câmara”, relata Jo-
nhnny ressaltado que 
hoje o bairro Gabriela, 
em suas três etapas, 
representa uma popu-
lação estimada de mais 
de 22 mil habitantes 
e pelo trabalho que 
ele vem realizando há  
mais de 10 anos, sente-
se capacitado a pensar 
na vereança. Além da 
atuação comunitária 
ele atua no serviço de 
alto falante PN Publi-
cidade, do  radialista 
e publicitário Pedro 
Nunes, no Centro de 
Abastecimento, sem-
pre procurando atender 
à população.

Sequestrado no mês de julho/2015

O VAQUEIRO DA OLÍMPIO VITAL
Cinco meses em desespero
Sem nenhuma informação
Vive a família do vaqueiro
Pedindo ajuda e solução
Para livrar do cativeiro
Legítimo símbolo do sertão

Com sua mensagem 
de Boas Festas e Feliz 
Ano Novo, para a equipe 
da Folha do Norte e seus 
amigos esteve neste jornal 
ontem Edailton Lopes dos 
Reis, que assim chamado 
não passará de ilustre 
desconhecido o popula-
ríssimo “Boca de Grilo”.  
Nascido na rua Carlos 
Gomes, centro da cidade, 
filho do escrivão da Justi-
ça Constantino e de dona 
Edésia, ambos falecidos, 
Edailton cresceu em meio 
a famílias de destaque da 
época frequentando o Fei-
ra Tênis Clube, onde seus 
irmãos Macaco, Dinho e 
Missinho, ganharam fama 
no time de futebol de 
salão do FTC e da xamã 
Edna Reis.

Menos voltado para 
o esporte Boca de Grilo, 

Boca de Grilo saúda os amigos da FN
viveu bons momentos 
festivos no aristocrático e 
fez amizade com a família 
Navarro que ate hoje ele 
preserva ,lembrando com 
saudade os irmão Jose 
Luiz e Hugo Navarro. 
Desse convívio  que ele 
estima ultrapassar  45 
anos, Edailton  tornou-
se o “porta estandarte” 
do Bloco Bacalhau na 
Vara, com apenas uma 
ausência no ano em que 
faleceu seu pai. Este ano 
o desfile não foi realizado 
devido ao falecimento 
do dr.Hugo Navarro, que 
era diretor deste jornal. 
Boca de Grilo reiterou 
sua amizade admiração 
pelos que fazem a FN e 
concluiu “Espero que em 
2016, o Bacalhau na Vara 
volte a desfilar e eu esteja 
entre vocês”.

Dia das Crianças a festa promovida pelo líder comunitário Oliveira Jhonny.
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LOCAÇÃO IMÓVEL RUA ITAMAR CARVALHO, Nº 

271, CONDOMINIO FEIRA DE SANT’ANNA LIFE, AP 

103, BLOCO 18, VILA OLIMPIA, FEIRA DE SANTANA, 

MOBILIADO COMPLETO E  COM AR CONDICIONADO 

E MICROONDAS.

CONTATO: DÁLVARO 
(75) 8823-1120/3024-4208/3221-1120

ALUgA-SE

“O desafio foi muito 
grande. E nos 100 anos 
entregamos esse presente. 
Feira de Santana recebe 
um ícone para o turismo 
de negócios. Espero que 
todos tratem com zelo este 
espaço”. Foi o que disse 
Antônio Carlos Borges 
Junior, secretário de Tra-
balho, Turismo e Desen-
volvimento Econômico, 
ao reinaugurar na noite de 
anteontem,  ao lado do pre-
feito Ronaldo de Carvalho, 
o Mercado de Arte Popular 
(MAP) que foi inaugurado  
ha 100 anos pelo inten-
dente Bernardino Bahia. 
Com os boxes reformados 
de forma moderna e com 
identificação padrão, o 
MAP sofreu mudanças em 
sua estrutura e na entrada, 
pode ser visto um retrato, 
sobre azulejo, da feirense 
Maria Quitéria, com sua 
biografia, obra produzida 
pela renomada artista Wâ-
nia Garcia.

Depois da entrega ofi-
cial e arrumação que já 
deve estar sendo feita pelos 
comerciantes o funciona-
mento está previsto para 

MAP - nova vida para os comerciantes

o dia 4 de janeiro. “Es-
pero que os comerciantes 
tenham boas vendas em 
2016! Lutamos muito para 
entregar essa obra, mesmo 
com todas as dificuldades 
que foram impostas. É 
com muita alegria que 
entregamos para a popu-
lação, e principalmente, 
aos comerciantes”, salien-
tou o prefeito Ronaldo de 
Carvalho. No MAP vão 
funcionar, além de boxes 
de artesanato, barbearia, 
restaurantes, bares, lan-

chonetes, chaveiro, relo-
joeiro, lanhouse, tabacaria. 
O MAP também sediará o 
Instituto Histórico Geográ-
fico de Feira de Santana, da 
Academia de Letras e do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura.

Romilson Campos, 
presidente da Associação 
de Artesãos do Mercado 
de Arte Popular, disse que 
a reforma do MAP vai 
trazer muitos benefícios. 
“Estamos encantados e 
maravilhados com essa 

obra. Espaço interno mo-
derno e inovador. O MAP 
que o povo precisava”. 
Durante a solenidade de 
reinauguração, cincos dos 
comerciantes mais antigos 
do MAP foram homena-
geados pelo prefeito Ro-
naldo de Carvalho. Eles 
receberam o troféu Maria 
Quitéria pela contribui-
ção ao longo desses anos. 
Diversas autoridades, co-
merciantes e o público em 
geral marcaram presença 
no evento.

Maria Albuquerque 
Miranda,  artisticamente 
Roberta Miranda, parai-
bana de João Pessoa,59 
anos,  é a quarta cantora 
brasileira que mais vendeu 
discos, com 20 milhões de 
cópias, ficando atrás apenas 
de Rita Lee, Xuxa e Maria 
Bethânia. Entre seus maio-
res sucessos estão A Ma-
jestade O Sabiá, Pimenta 
Malagueta, Vá Com Deus 
e Sol da Minha Vida. Esta 
última, do disco homônimo 
lançado no início da década 
de 1990, foi um sucesso 
radiofônico e vendeu   cerca 
de 1.700.000 milhões de 
cópias. Em 9 de fevereiro 
de 2014, participou com a 
cantora Paula Fernandes, 
do programa da Globo, 
Sai do Chão!  Na ocasião 
cantando A Majestade O 
Sabiá,  regravada por Paula 
em seu DVD Multishow ao 
Vivo: Um Ser Amor com a 

Hoje pouco lembra-
do  pelo publico, a exce-
ção de alguns admirado-
res das velhas canções de 
amor que emolduraram as 
noites de lua nas român-
ticas serestas  dos anos 
60  ate 70, Carlos Nobre 
teve enorme destaque  ao 
lançar o samba canção 
Ciclone.  Sua voz grave e 
poderosa era semelhante  
a de Nelson Gonçalves 
que reinava com enormes 
sucessos de ponta a  ponta 
do pais. Todavia apensar 
da longa carreira iniciado 
em 1951 e encerrada  em 
2009 quando faleceu aos 
75 anos, Carlos Nobre 
jamais repetiu o sucesso 
,talvez ate por falta de 
composições da mes-
ma qualidade, ou  então 
ofuscado pela  presença 
de Nelson. 

Carlos Nobre - uma 
bela voz que marcou

Nomar Nobre Cha-
telain, o Carlos  Nobre 
nasceu em Vitoria, ca-
pital do Espirito Santo 
em   6 de junho de 1934  
e começou  cantando em 
programas de calouro. A 
bela voz do artista logo 
chamou atenção de gra-
vadoras e ele passou a 
cantar em emissoras de 
radio e a gravar musicas 
de outros autores  já que 
também era bom com-
positor. Ao todo deixou 
27 discos gravados entre 
elepês, compactos e de 
outras rotações.   O maior 
sucesso foi a canção Ci-
clone, gravada em 1959 
e que ficou nas paradas 
por muito tempo.  Seus 
discos venderam mais de 
600 mil cópias e dentre 
o os prêmios, ganhou o 
Troféu Chico Viola.

Roberta Miranda a estrela 
maior da musica sertaneja

participação de Roberta. 
‘Em 2015, ganhou o 

26º Prêmio da Música Bra-
sileira na categoria Melhor 
Cantora de Canção Popular. 
Roberta  que também é 
pintora e escultora, come-
çou a carreira musical em 
1985 e desde então ganhou 
status de cantora do gênero 
sertanejo e continua sendo  
presença quase que obri-
gatória nos programas  de 
radio  de todo o país. Co-
mumente os apresentadores 
de programas sertanejos 
tratam a artista  carinho-
samente de “Robertinha  
Miranda, a rainha da mu-
sica sertaneja”.  São tantas 
coisas e Vá com Deus, são 
aas  faixas mais tocadas 
nas emissoras de Feira de 
Santana e região. A cantora 
paraibana desfruta de um 
prestigio incomum entre os 
nomes mais consagrados da 
musica brasileira.

MENSAGEM DE ANO NOVO
Que o Ano o Novo traga-nos encanto e magia
Que possamos viver a paz e a esperança.
Que saibamos somar mais do que subtrair.
Que não fiquemos nas teorias, ideologias e conceitos.
Mas, que tenhamos ações, praticas e feitos  concreti-
zados.
E, assim compartilharmos mais amor, respeito e 
caridade...
Fé e comunhão,
Tolerância e compreensão
Diálogo e perdão.
 

Feliz  Ano Novo!!!
 

         Professora Antônia Serra
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Roque Sena

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

ESTÁ TUDO FORA DO CONTROLE. PARECE 
QUE O MAL É MAIS FORTE

Os noticiários de todo o mundo relataram a 
tragédia no cinema em Denver, no Colorado, Esta-
dos Unidos, onde um jovem estudante de medicina 
invadiu o cinema em um shopping, onde era exibido 
o ultimo filme do Homem Morcego - o Batman e  
atirou matando varias pessoas, inclusive crianças. 
Aqui no Brasil noticiários especializados  da tevê 
mostraram um pai socando sua filinha de poucos 
meses de nascida até a morte, porque a mulher havia 
lhe pedido o divorcio.

 Por outro lado as operações desastradas da 
policia lá do sul do País, matado à torto e à direita, 
tão somente porque “pensou “ que iria ser atacada.  
Infelizmente noticias de maldades como essas  se 
tornaram comuns nos nossos dias. Parece que estamos 
vivendo o século do mal e do mau, porque  nunca se 
viu  matar tanto ,independente de cor, raça , religião 
,classe social etc.. Se não bastasse a humanidade ter 
perdido o controle, mediante a pandemia das drogas, 
que de forma nefasta  vem ceifando a vida de  nossos 
jovens e destroçando famílias. O pior meus amigos é 
que não há evidencia de melhoras.  

Deu a louca no mundo!  Como dizia minha avó 
“o diabo está solto”. A terra que veio a estar anuncia-
da a visita de Deus ...está cheia de violência e, para 
completar, os humanos adotaram modos violentos  e 
depravados .Os homens estão sofrendo influencias  
poderosas e fazendo  operar os filhos da desobediên-
cia.  Meus amigos, pode parecer  difícil  vencer essas 
forças do mal, por que? Porque o povo parece estar 
fugindo de Deus que é a única forma de  enfrentar o  
mestre do mal. Reflitam !

Hélio, Mangabeira e oftalmologista João Félix o agradá-
vel encontro das sextas-feiras no Point do Hélio no bairro 

Capuchinhos. Trocou de idade domingo, dia 27, o Sargento PM, 
Nascimento Carlos Oliveira Santos que foi destacado 

com muitas homenagens da família em especial da espo-
sa Nice e dos filhos Nailton e Natália além de colegas e 

amigos dentre eles José Nascimento.

Dia 5 de janeiro será o nat do esportista Edilberto Vitor 
Oliveira - Biriba, muito conhecido entre os que gostam 

de futebol na cidade. Biriba será parabenizado pela 
família e sua grande relação de amigos.

Em clima de amizade e alegria transcorreu no dia 26 a 
formatura dos concluintes do curso de Analises Clinicas 
do CEEP em Saúde do Centro Baiano (antigo Colégio 

Estadual de Feira de Santana).  Um dos coordenadores do 
curso é o professor Mario Leal, colunista deste Jornal. Os 
novos técnicos em Análises Clínicas são: Camila Sobral 
das Dores, Celma Pinho Farias, Diane Conceição Silva, 
Giulia Gabrielle Machado, Jackson Gomes dos Santos,  
Jaqueline Barbosa de Jesus, Keila Lima de Jesus,  La-

rissa Bispo Sueira,  Margarete Souza Cardoso, Naira de 
Jesus Santos,  Neura Itana Santos, Patrícia Anunciação 
Machado, Silvana Daniela de Oliveira e Vania Alves da 

Silva. Parabéns  aos novos técnicos em analises clinicas e 
muito sucesso na vida profissional. 

Projeto de Targino extingue 
taxa de religação de energia 

De autoria do depu-
tado Targino Machado foi 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa da Bahia, no 
dia 23 deste mês ,o Projeto 
de Lei 20.154/2013, que 
proíbe a cobrança de taxa 
de religação de energia 
elétrica em caso de corte 
de fornecimento por falta 
de pagamento. Conforme a 
matéria  caso a energia seja 
cortada por atraso no paga-
mento do débito que origi-
nou a suspensão do serviço, 
a concessionária tem que, 
no prazo máximo de vinte e 
quatro horas, restabelecer o 
fornecimento sem qualquer 
ônus ao consumidor.

Observa o parlamentar 
com base eleitoral em Feira 
de Santana que a situação 
imposta ao usuário é in-
justa  “Para que as pessoas 
tenham conhecimento, o 
consumidor que paga as 
multas e juros, purga a 
mora, ainda tem que pagar 
a taxa de religação, o que é 
um absurdo. É uma conduta 
abusiva da concessionária. 
E com este Projeto de Lei, 
haverá a proibição desta 

taxa, retirando esta cobran-
ça da população”, garante 
Machado.

Ele explica que  após a 
purgação da mora, a conces-
sionária do serviço público 
de distribuição de energia 
elétrica cobra da popula-
ção a taxa para a religação, 
como se os consumidores 
ainda estivessem inadim-
plentes, mesmo após a qui-
tação do débito. A partir 
deste projeto, a energia do 
consumidor, que teve seu 

serviço suspenso, deve ser 
religada imediatamente, 
pois este é um serviço pú-
blico essencial.

De acordo com uma 
das justificativas apresenta-
das no projeto, “A cobrança 
de taxa de religação do 
fornecimento de energia 
elétrica, pelas concessioná-
rias deste serviço público, 
transformou-se em uma 
receita adicional para àque-
las companhias”. Targino 
Machado,autor do projeto 

ainda completa: “A via de 
cobrança natural, dentro de 
um Estado Democrático de 
Direito, é a judicial, com 
obediência ao devido pro-
cesso legal. O contribuinte 
não pode ser submetido a 
constrangimento pela ado-
ção desta via, que, embora 
aceita, submete-os a danos 
materiais e morais, de difícil 
reparação”. O projeto segue 
para o governador do estado 
a quem caberá  sancionar ou 
vetar a matéria.

“O PÃO DA BOCA”
A presidente Dilma sancionou uma lei que  dobra  as pe-

nas de prisão para estelionatários que lesam idosos(60) anos. 
Isto porque   eles são o alvo mais fácil dos estelionatários. 
Os aposentados   são enganados  nos caixas eletrônicos, em 
casa,na rua e  em qualquer lugar pelos  espertalhões. A lei é 
oportuna, mas  seria necessário também  um lei para dobrar  
a pena contra  agentes públicos(políticos)  que sutilmente 
lesam  idosos  do Brasil todo  com leis de  achatamento dos  
valores de aposentadorias reajustados abaixo da inflação. 
Além de serem  roubados pelos estelionatários(criminosos 
comuns),  artifícios  são engendrados  nos corredores  ofi-
ciais para achatarem  o  rendimento dos aposentados, que 
levaram uma vida inteira contribuindo  com base no total 
dos salários efetivamente  ganhos  e quando se aposentam  
recebem  a menor do que   efetivamente deveriam receber 
pelas contribuições  previdenciárias.Se não houvesse os 
desvios de recursos  públicos(propinodutos, petrolões e 
mensalões) o país não teria  tantos  rombos  no  tesouro   e  
talvez fosse  suficiente para pagar  aposentadorias justas 
e dignas aos  nossos aposentados.A célebre desculpa de 
que  a previdência não suporta   o  custo dos aposentados  
é  uma  “cantiga”  cansada,repetida  pelos  governantes  
e no entanto, nenhum  deles até hoje abriu mão das suas 
generosas aposentadorias conseguidas precocemente, onde 
deputados e senadores e  outras “castas do serviço público” 
aposentam-se  com rendimentos integrais, em  privilégios  
custeados pelos  tributos dos trabalhadores ao longo de 
suas vidas de labor. De sorte que,  seria necessário uma 
lei para também punir quem no poder  “retira o poção da 
boca” dos aposentados.
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liciasilv@ibest.com.br

Atendimento dia e noite inclusive sábados, 
domingos e feriados. 

Rua Germiniano Costa, 388, Kalilândia 
Feira de Santana - Bahia.

Tel.: 75. 3223-3973/36238551/3488-3672

Dr. Luiz Augusto de Oliveira

Aniversariantes: Hoje – Juvenal Martins, Mônica Je-
sus de Oliveira, José Aristóteles Rios Nery e Sílvia Pinheiro 
Moraes Esquivel, dia 1 de janeiro – Jaqueline San Galo 
Curvelo,  dia 2 – Renato Ribeiro, Jannaina Pereira Jatobá,  
Enézio de Deus, Eliete Portugal e Symba Nunes, dia 3 – 
Moisés da Cruz  Dórea, Ricardo Bastos dos Santos e Patrícia 
Brasileiro, dia 4 – Sarah Nogueira, Eliel Teixeira, Ângela 
Dórea e Marcelo Mascarenhas, dia 5 – Alan Rocha Costa, 
Justiniano França, Carlos Alberto Pereira e Rita Maia, dia 
6 – Marinete Gonçalves Leal, Gaspar de Oliveira, Geraldo 
Lima e Fernanda Mansur, e  dia 7 – Nadja Mesquita, Renata 
Marquise Ferreira e Rubem Mendonça e Isis Barros.

Nova Jornada
Viviane Freire Esperidião foi alvo de homenagens 

e surpresas na segunda-feira, quando se despediu da 
Superintendência do Boulevard Shopping de Feira de 
Santana,  para agora galgar novos horizontes em Belém 
do Pará onde assumirá a superintendência do Shopping 
Center do mesmo grupo naquele estado.

Entre as homenagens, uma surpresa organizada pelo 
marido de Vivianne, Fernando Esperidião, que conseguiu 
reunir, à noite, um seleto e animado grupo de amigos 
no Barrel Empório – Casa de Vinhos e Especiarias, para 
brindar esse novo desafio dessa feirense que muito nos 
orgulha pela profissional preparada, dedicada e aguerrida 
que é e que certamente fará desse desafio um grande 
degrau da sua bem sucedida carreira. Nós da Folha do 
Norte desejamos muito sucesso Vivianne! Conte sempre 
conosco! Confiram alguns momentos desse encontro:

O jornalista Renato Ribeiro, aniversariante do sábado, 
com sua amada esposa Alessandra.

Olodum na Terça da Benção
A primeira terça-feira de 2016 vai vibrar ao som 

do Olodum. A banda mais internacional da Bahia se 
apresenta a partir das 20 horas, no Pelourinho, na Praça 
Tereza Batista, dia 5 de janeiro. Esta será a primeira terça 
da benção do Olodum do verão de 2016. Na oportuni-
dade,  será apresentado ao público, o tema do carnaval 
deste ano, que é: “Brasil mostra tua cara! Sou Olodum, 
quem tu és?”. 

Sempre com uma missão de paz, o Olodum em 2016 
fala mais uma vez de igualdade. Depois de associar reali-
dades de países africanos a brasileira, o bloco do Pelouri-
nho volta a falar do país onde nasceu. Com o tema o grupo 
apresenta a história do povo negro e do legado civilizatório 
que consolidou e aprofundou nas raízes do Brasil. 

Os Deuses, as divindades, as tribos, as nações afri-
canas, as religiosidades, as lideranças brasileiras, afri-
canas e da diáspora, são componentes indissociáveis da 
cultura brasileira, do Oiapoque ao Chuí, do Cabo Branco 
na Paraíba às fronteiras do Acre com o Peru, que serão 
apresentados no Carnaval do ano que vem.

Festa de Réveillon
Trancoso, um lugar lindo e cheio de belezas natu-

rais, tornou-se uns dos points mais badalados da Bahia, 
e hoje é palco de grandes festas de réveillon, que atraem 
pessoas do mundo inteiro. Por isso, para este ano, o Cafe 
de La Musique Trancoso promete uma festa de réveillon 
inesquecível, com o melhor que há de gastronomia, entre-
tenimento e música, para sacudir o recanto baiano.

Para animar o público presente, a casa contará com 
a apresentação do DJ brasileiro Vintage Culture, que 
comandará as pick-ups na virada do ano.  Lukas Ruiz, o 
nome por trás do mito, teve ascensão meteórica em sua 
jovem carreira, e hoje é um dos DJs mais respeitados do 
Brasil e do mundo.

O produtor brasileiro tem se dedicado a criar uma 
marca única de nu-disco, que se concentra em misturar 
o synth-pop retrô com o novo deep house. Lukas cresceu 
ouvindo bandas como Depeche Mode e Kraftwerk e 
encontrou inspiração na música dos anos 80 e 90. Assim 
nasceu o Vintage Culture, que logo obteve reconheci-
mento de artistas como Kolombo, Amine Edge & Dance, 
Danny Daze, Thomaz Krauze, Gabe, Adriatique e muito 
mais. Ele vai comandar o réveillon mais lindo, vibrante e 
surpreendente de Trancoso, no Cafe de La Musique.

Além disso, a festa será regada a open bar de es-
pumante, vodca Grey Goose, energético, cerveja, suco, 
refrigerante e água.

Por  Dimas Oliveira

Sétimo “Star Wars” já é sucesso

Desde quinta-feira, 24, véspera de Na-
tal, no Orient Cinemas Boulevard, o único 
lançamento é “Alvin e os Esquilos: Na Es-
trada” (Alvin And The Chipmunks: Road 
Chip), quarto filme da franquia destinada 
ao público infanto-juvenil, que mistura 
animação e live action. O filme esteve em 
pré-estreia na semana passada.

Enquanto isso, o sétimo filme da saga 
“Guerra nas Estrelas”, “Star Wars: Episó-
dio VII: O Despertar da Força” (Star Wars: 
Episode VII - The Force Awakens), de J. 
J. Abrams, entra em segunda semana e 
continuando em duas salas - uma com có-
pia legendada e outra com cópia dublada. 
Trata-se de uma ópera espacial que tem 
ação, aventura, fantasia e ficção científica 
e a eterna luta entre o bem e o mal.

Conforme estimativas da Filme B Box 
Office, a quinta-feira (17) de estreia do 
novo “Star Wars” ultrapassou os R$ 9,5 
milhões de renda nos cinemas brasilei-
ros.

Segundo as projeções, a retomada da 
lendária franquia do cinema atraiu mais 
de 560 mil espectadores em seu primeiro 
dia. Resta esperar que os números até do-
mingo (20) sejam computados para saber 
se se confirma como o maior lançamento 
de todos os tempos no Brasil.

A série foi criada por George Lucas em 
1977, com “Guerra nas Estrelas: Episódio 
IV: Uma Nova Esperança”. A ação se passa 
anos depois de “Guerra nas Estrelas: Epi-
sódio VI: O Retorno de Jedi”, de 1983.

No elenco, tem Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Simon Pegg, Daisy 
Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita 
Nyongo’o e Andy Serkis.

A programação da quase última sema-
na do ano fecha com a comédia brasileira 
“Bem Casados”, em quarta semana.
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Rádio
Letras leves a agra-

dáveis, onde o amor e a 
poesia estão presentes. 
Uma forma jovem e atual 
de mostrar que o amor 
ainda existe nesse tempo 
de “ficar”. Uma batida rít-
mica classificada de pop-
reggae,  mas que pode ser 
“ouvida” ou transformada 
em um, samba rock ,em-
bora esteja muito bem na 
sua roupagem atual. Tudo 
isso com uma marcante e 
agradável interpretação do 
vocalista Arthur Duarte, 
o apoio instrumental de 
Higor Medeiros (violão 
e guitarra) e de todos os 
demais integrantes.

 Assim é a banda 
feirense A COR surgida 
há dois anos e com muitas 
apresentações já feitas, 
mesmo sem a necessária e 
merecida divulgação. Um 
cd  “Pés no Chão” e o clip 
“Aviãozinho de Papel” 
são os cartões de visita da 
rapaziada que fez 
uma participa-

A Cor - a garotada que faz um som legal

ção especial no dia 26, no 
programa Linha Direta, na 
Radio Sociedade de Feira, 
apresentado pelo jornalista 
Fernando Moreira e agra-
dou em cheio ao público 
ouvinte. 

O CD, denominado 
#PÉSNOCHÃO, vem 
com outras músicas 
autorais a exemplo 

de “Super Herói”, “Abre a 
janela” e “Cinderela”.  “As 
músicas autorais têm uma 
pegada mais pop, contudo, 
sem perder a essência da 
música baiana”, observa 
Arthur Duarte, vocalista 
do grupo. 

A banda é forma-
da ainda por An-

derson Duarte, João Go-
dinho, Ighor Medeiros, 
Gil Soares, Hick Dias, 
Darlam Queiroz, Laércio 
Santiago e Fillipe Azeve-
do. Além das composições 
do grupo, o trabalho traz 
ainda releitura de vários 
artistas. 

O grupo, que já se 
apresenta em cidades como 
Aracaju, dividiu palco com 
grandes nomes da música 
a exemplo de Nando Reis, 
Alpha Blondy, Natiruts e 
Edson Gomes. No dia 20 
de dezembro a banda A 
Cor participou da festa “A 
Praia Vai Rolar”.

No mês de janeiro o 
grupo se apresentará com 
Saulo na cidade de Araca-
ju, onde já tem um bom 
número de fãs e a festa 
acontecerá no dia 15 de 
janeiro no La Playa.

Intérprete e com-
positora uruguaia que 
prefere se identificar 
como uruguaia-brasilei-
ra, devido a forte ligação 
com o Brasil, Gabriela 
Doti, vem se destacan-
do  no  cenário musical 
do país, notadamente 
na região sul, por conta 
do trabalho incomum  
que praticamente funde 
a alma  latinoamerica-
na  ligando, através das 
canções, os países da 
América. Tanto assim 
que tem apresentado 
com sucesso com o show 
“América: O Norte é o 
Sul, nada más” numa 
alusão à obra Améri-
ca Invertida (1943) do 
célebre artista plástico 
uruguaio Joaquín Torres 
García. 

O show é uma ce-
lebração à diversidade 
musical e cultural da 
América Latina que in-
fluencia tanto a intensa 
interpretação, quanto 
as composições de Ga-
briela Doti. A artista em 
apresentação no Clube 
do Choro de Brasília, 
interpretou clássicos de 
compositores da música 

Gabriela Doti um show latinoamericano
latino-americana,  como 
Gerardo Mattos Rodri-
guez, Carlos Gardel, 
Alfredo Le Pera, Astor 
Piazzolla e Silvio Ro-
dríguez, como também 
de Baden Powell, Milton 
Nascimento,  Jorge Dre-
xler e Paulinho Moska, 
representando a música 
verde-amarela contem-
porânea. 

 Nesse show Gabrie-
la também apresentou 
composições recentes 
dos álbuns, em fase de 
lançamento, Aguas del 
Tiempo e La Niña en 
la Pantalla, profunda-
mente inspirados na for-
ça e cores dos ritmos 
latino-americanos. O 
show versátil, dinâmico 
e vibrante que leva emo-
ção ao palco tem a dire-
ção musical de Renato 
Vasconcellos. Os mú-
sicos que acompanham 
a cantora uruguaia são 
Leander Motta (bateria 
e percussão), Oswaldo 
Amorim (baixo), Paulo 
André Tavares (violão) 
e Renato Vasconcellos 
(piano e teclados). Há 
ainda algumas participa-
ções especiais.

Dia 31 de dezembro, último dia do ano e uma data im-
portante para a Rádio Sociedade de Feira: aniversário do 
polivalente Juvenal Martins. Operador de áudio, locutor, 

produtor musical, musico e publicitário. Vale lembrar ain-
da: bom de bola! Para Juvenal Martins os votos de longa 
vida, com saúde e sucesso em nome dos seus familiares  

colegas e amigo!    

Recentemente ele 
recebeu o título de 
Cidadão Feirense e 
já está relacionado 
para ser agraciado 
com uma Comen-
da. Amauri Junior 

(Maury Ponce), pro-
dutor, comunicador, 
cantor, compositor, 
coordenador de ra-

dio, publicitário, den-
tre outras coisas, que 
durante bom tempo 
atuou na Princesa 

FM  e agora recebeu 
convite para dirigir 

uma emissora de 
outra cidade. Grande 
profissional do radio, 
com larga experiência adquirida no Rio de Janeiro, Maury 
é natural de Santa Barbara e sua família descende do fa-

moso conquistador  espanhol Juan Ponce de Leon, que no 
século XVI foi o primeiro governador de Porto Rico, e que 
,segundo a história, teria descoberto na Florida, Estados 

Unidos, a até hoje cobiçada fonte da juventude.

Arthur Duarte e Higor Medeiros, líderes da banda.

O comunicador Antonio Satiro, um dos melhores 
comentaristas esportivos da cidade, integrante da equipe 
de jornalismo da Rádio Povo, entrará em férias amanhã 

com retorno previsto para o dia 27 de janeiro. Desejamos à 
Sátiro um bom período de descanso e muita 

energia no seu retorno.

Para substituir uma fera só outra fera. É o caso do 
excelente comunicador Jair Cesarinho que apresenta o 

Programa da Manhã das 9 às 10 horas na Rádio 
Sociedade de Feira no período de férias de Tanurio Brito, 

um dos maiores nomes do rádio baiano atualmente em 
Pernambuco com familiares. 
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E m  t e m p o  d e 
internet, wattsapp 
,aplicativos, palavras 
que são escritas pela 
metade ou só por ini-
ciais, de um Português  

cada vez mais pobre, 
expressando veloci-
dade em tudo que se 
faz, como se o tempo 

Nalvo Franco e suas estórias
urgisse algo extraor-
dinário a acontecer 
dentro de minutos, 
o livro ”Tesouro En-
terrado e outras es-
tórias” nos reconduz 

ao verdadeiro mundo 
dos homens, com es-
tórias que  também 
podem ser historias, 

mostrando a  riqueza 
da natureza humana 
que se perde a cada 
dia diante da extra-
ordinária evolução 
tecnológica dos dias 
atuais.

Nalvo  Franco de 
Almeida, talvez sem 
pretensões, outorga, 
podemos assim dizer, 
o leitor com um pre-
mio literário com os 
seus causos interes-
santes e hilários. O 
autor responsabiliza a 
sua fértil imaginação 
pelas estórias contidas 
no livro e  poderia ate 
ter usado o já conhe-
cido bordão “qual-
quer semelhança é 
mera coincidência”, 
mas seus personagens 
imaginários como o 
Maneca de Loura, o 
casal Zé Palmeira e 
Coqueirinho Anão,  o 
Rafael da Farmácia o 
adolescente Nadinho 
e o Anastácio todos de 
Lagoa Seca, o infeliz 
bom de bola Ditinho, 
enfim esses e  outros 
personagens desse li-
vro - embora criados 
pelo autor -, podem 
ser imaginados como 
de carne e osso .

Baiano de Jacobi-
na, mas morando em 
Cuiabá, Mato grosso, 
desde 1953,  Nalvo 
Franco de Almeida, 
oferece nessa obra, 
fragmentos do ver-
dadeiro Brasil, inte-
riorano, humano, en-
graçado, onde gente é 
gente e bicho é bicho, 
mas todos têm  as suas 
funções prescritas 
pela natureza. Esse 
caboclo bom, o Nalvo,  
só tem um defeito, 
pelo menos até agora: 
limitar sua obra a um 
só volume, deixando o 
leitor querendo mais! 
O Nalvo, para usar 
uma expressão cor-

riqueira “não é mole 
não”. Saiu da Bahia 
menino e lá no Mato 
grosso, formou-se 
em Direito, ocupou 
cargos importantes - 
foi vereador, assessor  
jurídico da Secretaria 
de Saúde do estado -, 
atuando também nos  
meios de comunica-
ção mato-grossense.

“Tesouro Enter-
rado e outras estó-
rias” lançado este ano 
em Campo grande, 
Mato grosso do Sul, 
pela editora Alvora-
da, com prefacio de 
Edson Carlos Contar, 
fotos de capa e contra-
capa de Nalvo Junior, 
é fartamente ilus-
trado com obras 

do artista  plástico Joa-
quim Franco que insere 
desenhos perfeitamente 
associados aos textos, 
dando-lhes assim, maior 
realidade, embora se 
tratando de obra ficcio-
nal. Joaquim Franco, 
primo do autor, é um 
renomado arquiteto e 
artista plástico baiano, 
como Nalvo ,natural da 
região de Jacobina mas 
feirense pelo convívio. 
Ao Nalvo Franco uma 
cobrança: não fique  só 
no “Tesouro Enterrado 
“, desenterre essas pre-
ciosidades literárias que 
você tem na mente, que 
nos precisamos  e que-
remos partilhar desse 
tesouro!

A solução está no respeito, um dos elementos 
necessários para que tudo funcione bem. Para 
que  possamos viver bem, temos que respeitar 
as normas e regras estabelecidas pelas leis e a 
Constituição vigente no país.  Atualmente não 
há respeito às leis nem a Constituição.  Um 
exemplo: foi criada a lei da ficha limpa e existe 
muitos políticos  fichas sujas  ocupando cargos 
e mandatos .Culpa do eleitor que não respeita 
o voto!

 Em Feira de Santana foi criado o Centro 
de Abastecimento para a venda de frutas e ver-
duras e o que  se vê são esses produtos sendo 
vendidos  no centro da cidade, ocupando ruas 
e passeios, sem respeitar às leis que regulam a 
esse tipo de comercio. Foi criado o Feiraguai 
para desobstruir a rua Sales Barbosa, da venda 
daquele tipo de mercadoria. Hoje vemos as ruas 

A CULPA É DO POVO? tomadas por camelôs que não respeitam nem as 
leis nem ao povo.  O cidadão tem assegurado o 
direito de ir e vir, o que não é respeitado! Vemos 
bancos fechados para reivindicações de direitos 
de funcionários e o povo que usa os bancos para 
fins gerais fica a mercê de grevistas em total des-
respeito a que utiliza  essas instituições,  pagando 
altas taxas de manutenção de contas.

Vemos estradas e ruas sendo bloqueadas  por-
que alguém que está pedindo  segurança, constru-
ção de passarela etc, e as pessoas que não tem nada 
com o assunto,  são obrigadas a parar  e aguardar 
a anarquia acabar  para poder  seguir viagem. Isso 
é falta de respeito ao viajante. Vemos  transporte  
público parar,  mediante pedidos  de segurança no 
trabalho, aumento de salário e outros itens, deixan-
do milhões de usuários  sofrendo no aguardo para 
viajar ou ir para o trabalho. Isso é falta de respeito 
para com o passageiro que paga caro.

 Vemos funcionários públicos parando  

instituições essenciais, as existem para servir ao 
povo, que paga altos impostos para a manuten-
ção desses serviços  e funcionários que param 
afim  de reivindicar  aumento,  o que resulta em 
aumento de impostos, visto que o Estado nada 
produz, sendo o povo maltratado e desrespeitado 
com essas pa-
ralisações. Sem 
respeito nada 
funciona a con-
tento. É preciso 
usar a consci-
ência  e parar 
com a ganancia  
para que tudo 
funcione bem 
e o povo não 
sofra tanta ex-
ploração.

Antônio Nogueira

O escritor baiano Nalvo Franco.
O arquiteto e 

artista 
plástico 

Joaquim 
Franco 
ilustrou 
o livro.


