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 “Não há razão para 
pânico” adverte a secretaria 
de saúde, Denise Masca-
renhas, em relação a um 
macaco - da espécie conhe-
cida por mico - ,  que foi 
encontrado  morto no bairro 
Sim e que, em primeiro 
exame, foi considerado 
positivo para febre amarela, 
pelo Laboratório Central da 
Bahia.  Mesmo assim a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
adota medidas preventivas. 
Outros oito animais foram 
achados mortos no municí-
pio, mas está descartada a 
presença do vírus em dois 
deles, enquanto seis ainda 
estão sendo examinados 
pelo Lacen.

Não  há  febre  amarela 
em Feira, diz secretária

Denise Mascarenhas 
pediu aos meios de comu-
nicação que tranquilizem 
a população, pois não há 
registro de febre amarela 
em humanos em Feira de 
Santana. Ela ressaltou que 
“o macaco, de qualquer 
espécie, não transmite a do-
ença para as pessoas. Pelo 
contrário ele representa um 
sinalizador de que há inse-
to infectado na região que 
habita, caso seja descoberto 
com a doença”.

O Ministério da Saúde 
disponibiliza 350 mil doses 
da vacina para Feira de San-
tana, sendo que uma parte já 
está sendo esperada e deve 
ser  distribuída a todas as  

unidades de saúde da sede 
e zona rural. A prioridade 
serão as áreas periurbanas, 
mais afastadas do centro 
da cidade e com vege-
tação mais densa. Além 
disso, haverá atendimento 
em unidades itinerantes, 
que irão aos locais mais 
distantes. A secretária de 
Saúde lembra que a po-
pulação não deve agredir 
os pequenos macacos que 
circulam nos arredores de 
residências. “Trata-se de 
crime ambiental e, além 
disso, eles não transmitem 
a febre amarela, eles aju-
dam, pois ao ser detectado 
com o vírus, está nos aler-
tando” disse.

A destacada e criativa 
jornalista Madalena de 
Jesus, lançou ontem, à 
noite, o livro de crônicas 
“O Tabuleiro de Maria”  
que reúne uma serie de 
interessantes artigos foca-
lizando figuras e fatos da 
cidade.  Madá, como é tra-
tada carinhosamente pelos 
amigos e colegas premia 
o publico com “saborosos 
quitutes literários”.

Em outro plano, mui-
to mais ligado à fé e a reli-
giosidade “Maria Quem é 
essa mulher”, trabalho do 
arcebispo emérito de Feira 
de Santana, dom Itamar 
Vian e do padre Hipólito 

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de San-
tana, inaugurada em 25 de março de 1859, recebeu 
homenagem da Câmara de Vereadores na sessão de 
segunda-feira. Foi palestrante o medico João Batista 
Cerqueira. O ex-vereador e atual deputado Angelo 
Almeida, dentre outros fatos lembrou que nasceu no 
Hospital D. Pedro de Alcântara “assim como milhares 
de feirenses”. CIDADE. PÁGINA   2

MOACIR LANÇA ‘CANÇÃO 
PARA NOSSA CIDADE’.

EM MARAGOGIPE, NO RECÔNCAVO BAIANO, UM DOS 
MAIS ANTIGOS CARNAVAIS DO PAÍS, CONSIDERADO 
PATRIMÔNIO IMATERIAL DA BAHIA. PÁGINA 6

O TABULEIRO 
DE MADALENA 
E MUITO MAIS...

Gramosa, já pode ser 
encontrado nas livrarias. 
Um conteúdo que deve 
ser lido com atenção. 

Embora tenha sido 
lançada no ano passa-
do, “Reminiscências” 
de autoria do colunista  
José Brandão, que resgata 
a vida social da cida-
de princesa nas décadas  
60/70, figura entre as 
mais recentes e impor-
tantes  obras literárias 
produzidas por autores  
locais. PÁGINA 10

PÁGINA 9PÁGINA 11

NORDESTINA, NA REGIÃO DO SISAL, UM BRUTAL  
CONTRASTE: UMA GRANDE MINA DE DIAMANTE  E 
A  POBREZA EXTREMA, AGRAVADA PELA SECA.
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Autor de 15 livros - al-
guns em coautoria -, o ar-
cebispo emérito de Feira de 
Santana,  dom Itamar Vian, 
volta a oferecer ao publico 
mais uma obra literária 
interessante de conteúdo 
sólido,  que aborda a vida no 
seu padrão atual, de pouca 
solidariedade e amizade,  o 
que leva as pessoas ao in-
dividualismo, por conta da 
necessidade de afirmação e 
sobrevivência.

Ao lado do padre Hipó-
lito Gramosa, dom Itamar 
elaborou um belo com-
pendio com 15 mensagens 
tendo como figura central 
Maria, mãe de Jesus refe-
rendado pelas comemora-
ções do Ano Mariano. Com 
apresentação do arcebispo 
metropolitano de Feira de 
Santana, dom Zanoni  De-
mettino Castro, que alerta  
logo de plano: “Vivemos  
numa cultura que perdeu 
sua unidade, que se frag-
mentou. Cada um vive seu 

Cidade

‘Reminiscências’ uma obra necessária   

É impossível viver o 
presente sem o passado, 
pois esse é o caminho natu-
ral da humanidade e de tudo 
que acontece no universo.  
Reminiscências de Feira de 
Santana, de autoria do colu-
nista José Francisco Bran-
dão de Freitas, obra literária 
focando Feira de Santana 

“Maria – quem é essa mulher?” 
mundo, escolhe o seu des-
tino, seguindo sua própria 
verdade e o caminho reli-
gioso a percorrer”, o livro 
“Maria - Quem é essa mu-
lher?” traz esclarecimentos 

e  provoca reflexões que 
são indispen-
sáveis  aos 

que ,por algum 
motivo, ainda 
precisam se es-

tabelecer mais 
fortemente na fé 

cristã.
De forma sin-

tética, pode-se diz 
que são seis os te-

mas abordados: as 
festas litúrgicas ma-

rianas na Igreja Ca-
tólica; testemunhos 

de homens da Igreja, 
dentre eles o Papa Fran-

cisco; os quatro dogmas 
marianos; as aparições 

de Maria; um relato do 
encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida 
e, por fim, orações marianas 

da tradição católica.  Com 
uma bela capa de José An-
gelo Pinto e diagramação de 
Kleber Libertador, ”Maria- 
Quem é essa mulher?”, é 
um livro que não deve ficar 
apenas entre os fiéis, os re-
ligiosos, mas circular entre 
os que gostam de estar  bem 
informados sobre os mais 
diferentes assuntos.  

Os autores, como já 
dito, são: o gaúcho de Roca 
Sales, dom Itamar Vian, 
arcebispo emérito de Feira 
de Santana, hoje um cida-
dão cuja naturalidade se 
confunde com a Terra de 
Santana, pelos seus méritos 
indiscutíveis, e o padre Hi-
pólito Gramosa, baiano de 
Coração de Maria, portanto 
também quase feirense, 
que é titular da Paroquia de 
São João Paulo II. “Maria - 
Quem é esta mulher?” uma 
leitura que pode acrescentar 
muito na vida de todos nós, 
já nas livrarias especiali-
zadas.

 A sessão de home-
nagem aos 158 anos da 
Santa Casa de Miseri-
córdia de Feira de San-
tana, segunda-feira na 
Câmara de Vereadores, 
proposta pelo vereador 
Cadmiel Pereira, teve 
como palestrante o mé-
dico e ex-vereador João 
Batista de Cerqueira  
relatando importantes 
fatos que marcaram a 
Santa Casa, inaugura-
da em 25 de março de 
1859. O medico desta-

no sem  violência e outras 
degradações atuais, faziam 
o feirense - mesmo aquele 
de pouco poder aquisitivo e 
não incluindo na chamada 
“alta sociedade” - se sentir 
feliz  e esperançoso.

Brandão apresenta um 
roteiro baseado em dados 
reais, falando sobre figuras 
exponenciais da socieda-
de, devido à sua natural 
vivencia nesse ambiente, 
mas aborda com a mesma 
sensibilidade a vida reli-
giosa, a gloriosa história do 
Fluminense, a intensa ativi-
dade cultural dos jovens da 
época, manifestada através 
do teatro e da música, a 
alegria das festas popula-
res, as figuras expressivas 

agora chegou às minhas 
mãos, pelo amigo Carlos 
Mello, um exemplar de 
Reminiscências de Feira 
de Santana.    Fiz uma 
observação  extremamente 
dinâmica - diria até “ape-
nas virei paginas”, deixan-
do a obra para uma poste-
rior leitura, mas viajei na 
“maquina do tempo” da 
memoria! Parabenizo José 
Brandão por esse trabalho 
e indico aos leitores. A 
Helder Alencar (prefácio) 
Antônio Jose Larangeira e 
Dimas Oliveira (apresen-
tação), Arivaldo Santiago 
(diagramação) e a Editora 
Print Mídia  (impressão) a 
nossa saudação pela quali-
dade do trabalho.

em diversos campos de 
atividade, gente do povo, 
bairros, clubes sociais, 
emissoras de radio e pro-
fissionais que nelas mili-
tavam, enfim constrói um 
verdadeiro mosaico social, 
com verdadeiro espirito 
democrático na sua ex-
posição, na qual se inclui 
como partícipe e narrador  
em vários momentos.

Além disso, há o va-
lioso registro fotográfico 
que traz ao leitor, sendo 
ele feirense, ou tendo vivi-
do aqui a época ambienta-
da, uma doce saudade, que 
pode se alargar para olhos 
marejados pela emoção - e 
que ninguém se envergo-
nhe disso!  Pena que só 

Sessão marcou 158 anos da 
Santa Casa de Misericórdia     

cou a ideologia da entidade. 
“Todos nós – funcionários, 
ex-provedores, médicos –, 
nos orgulhamos da nossa 
Santa Casa, independente 
do vínculo com o Hospital. 
O que nos move é o senti-
mento de serviço à coletivi-
dade” assinalou. 

 Foram relembrados 
investimentos feitos na 
entidade, a exemplo das 
emendas parlamentares da 
senadora Lídice da Mata 
(PSB) a pedido do deputado 
estadual Angelo Almeida. 

“Eu nasci no Hospital 
Dom Pedro. A Santa Casa 
faz parte da minha história 
assim como de milhares de 
feirenses. Sempre tenho 
me empenhado na busca 
de recursos para auxiliar 
o desenvolvimento da en-
tidade por entender que 
este é um retorno que a 
comunidade precisa e a 
Santa Casa merece pela 
dedicação centenária a 
nossa cidade”, disse An-
gelo Almeida.

Em 2016 foram dire-

cionados R$ 400 mil via 
emenda parlamentar e 
R$ 100 mil em 2017 para 
compra de equipamentos 
e estruturação do Hospi-
tal. A Santa Casa oferece 
147 leitos, UTI, Unidade 
de Clínica Médica e Ci-
rúrgica, sendo referência 
em três áreas de Alta 
Complexidade: Oncolo-
gia (Unacon), Nefrologia 
e Cardiologia (Incardio) 
e ainda em Nefrologia, 
como unidade transplan-
tadora de rins.

nas décadas de 60/70, é 
uma leitura que se pode 
qualificar de obrigatória 
para quem viveu a cidade 
princesa nesse período má-
gico, quando o glamour da 
sociedade, a qualidade do 
esporte, a beleza da música, 
o apuro na educação, o cres-
cimento da urbe, o cotidia-

O colunista José Francisco 

Brandão de Freitas
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Cuide-se Bem
A linha Cuide-se Bem, de O Boticário, tem uma 

novidade incrivelmente aconchegante  – a nova família 
de produtos Cuide-se Bem Nuvem. A novidade já está 
disponível nas lojas, e-commerce e revendedoras da marca.

De acordo com pesquisa realizada pela*GfK Brasil 
em 2016, as mulheres reservam apenas 11 dos 365 dias do 
ano para cuidar da aparência pessoal. Atento a isso, Cuide-
-se Bem Nuvem vem para reforçar a importância do auto-
cuidado, que se reflete em autoestima e empoderamento.

“Toda mulher precisa tirar um tempo para se cuidar, se curtir e 
se gostar mais, mesmo que seja apenas por alguns instantes diários. 
O mundo não vai parar, então, nós precisamos nos priorizar. Esta é a 
proposta de Cuide-se Bem Nuvem”, explica Aline Mori, gerente de 
Cuidados Pessoais de O Boticário.

A nova família apresenta uma fragrância leve e fresca, que hidrata 
a pele de forma deliciosa. Com perfil olfativo floral branco, a família 
Nuvem também traz para a linha Cuide-se Bem os bodysplash, para 
quem gosta de alternativas para os perfumes. Além de loção hidratante 

de 400ml e 200ml, creme para as mãos, sabonete em 
barra e antitranspirante aerosol e roll-on. O nome da 
nova coleção é inspirado na lúdica sensação de con-
forto das nuvens, com cheirinho incrivelmente acon-
chegante e confortável, agradando diferentes perfis de 
consumidores.

silvalicia18@gmail.com

Aniversariantes: Hoje – Janete Freitas, Márcia Bahia Lobo, Lília Beatriz de Calazans Nascimento e Lílian 
Rios, dia 1 de abril – Camila Lisboa Wildberger, Viviane Brandão Medeiros, Lúcia Helena Mendonça Aquino, Luís 
Henrique Mercês Santos, Priscila Araújo Silva e Marina Melo Araújo, dia 2 – Azize Jorge Makhoul Saaba, Miguel 
Dórea, Danilo Mesquita, Frei Mário Sérgio e Doralice Rabêlo de Oliveira, dia 3 – André Luiz Silva Torres, Cinthia 
Martins Silva, Antonio Carlos Sampaio Cerqueira e Kin Kin, dia 4 – Eliana Carvalho Lima, Manoel de Sá Moraes, 
Arlindo Bastos Gomes, Cláudio Roberto Moreira e Lício Bastos Silva Filho, dia 5 – Josete Leão Amorim,  Célia 
Christina Carvalho e Zenilda Borges, dia 6 – Leidiene Queiroz, Lúcia Bastos Miranda, Osvaldo Coelho Torres Neto, 
Eremita Mota, Lorena Navarro e Sidney Quintela e,  dia 7 – Suélvia Reis Nemi, Maria Elvira Cunha Pereira Novaes, 
Pedro Dias de Carvalho e Luciane Codra.

Meio Século
O renomado otorrinolaringologista José Ney Ribeiro de 

Almeida comemorou, em grande estilo, os seus bem vividos 
50 anos de vida. 

O aniversariante contou com toda a simpatia da sua esposa, 
a não menos renomada otorrinolaringologista Adriana Gouveia 
de Almeida e das filhas Ana Beatriz e Ana Luiza para recepcionar 
familiares e amigos na animada festa, ocorrida no dia 18, no 
Salão Tutti do Spazio Eventos, com decoração temática do Hard 
Rock Café, assinada pela tarimbada Melânia Leal e animação do 
DJ Rubass e da banda The Doc’s.  Confiram alguns momentos:

Inclusão
Em homenagem ao Dia 

Internacional da Síndrome de 
Down, comemorado em 21 de 
março, e ao Dia da Consciência do 
Autismo, 2 de abril, o Boulevard 
Shopping promove ações espe-
ciais, até domingo, em parceria 
com a APAE Feira de Santana, 
Cromossomos 21, Crescer Cida-
dão e com a Família Azul.

O Boulevard recebe também 
a exposição de fotos “Olhares 
Sobre o Autismo”, cujo objetivo 
é chamar a atenção da sociedade 
para o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). A exposição está 
sendo organizada pela Família 
Azul e conta com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Feira.

A jovem Sauiri Gawski de Jesus que concluiu 
recentemente o curso de  Publicidade e 

Propaganda na Faculdade Anísio Teixeira – FAT. 

15 Anos de Amanda
Amanda, a herdeira do casal Lorena e José Nicolau Almeida 

completou 15 anos de idade e teve animada comemoração no 
sábado (25), com direito a tradicional valsa, decoração de super 
estrela de Hollywood e  DJ, com as mú  sicas mais badaladas 
do momento. 

A festa de Amandinha foi marcada por momentos de muita 
emoção e também de grande animação. Eis alguns flagrantes:

Social

A cidade de Marago-
gipe situada no recôncavo 
baiano, na região da Baía 
de Iguape e local onde se 
juntam os rios Paraguaçu 
e Guaí, é palco do mais 
tradicional Carnaval da 
Bahia, motivo pelo qual 
foi Tombado como Patri-
mônio Imaterial da Bahia 
pelo Decreto Estadual nº 
11.449/2008. Segundo o 
IPAC, Instituto do Patri-
mônio Artístico e Cultural 
da Bahia, os registros do 
carnaval em Maragogipe 
apontam seu início para 
fins do século 19 e sua 
principal característica é 
a conservação da tradição 
das fantasias muito bem 
elaboradas e confeccio-
nadas pelos moradores da 
cidade, grupo de masca-
rados, blocos populares, 
charangas carnavalescas 
e bandinhas que circulam 
pelas ruas do centro da 
cidade, concentrando-se 
na praça da Prefeitura.

O carnaval de Mara-
gogipe encanta baianos e 
turistas de todas as partes, 
inclusive do exterior, que 
vão até a cidade conhecer 
este famoso Carnaval que 
mantem a tradição dos 
antigos carnavais, que ti-

Carnaval de Maragogipe - Tradição, alegria e beleza!

nha como inspiração os 
bailes e festas da Euro-
pa. Famílias e grupos de 
amigos se unem, esco-
lhem o tema e vestem a 
mesma fantasia confec-
cionada com todo cui-
dado nos detalhes, a fim 
de criar uma identidade 
para o grupo, tornando o 
evento harmonioso, bo-
nito, colorido e alegre. 
Andando pela cidade, 
chama-nos a atenção a 
tranquilidade e segu-
rança do evento, com 
idosos sentados em suas 

cadeiras nas calçadas e 
crianças brincando nos 
passeios e ruas em ple-
no evento, que tem seu 
auge sempre durante as 
tardes.

Mas voltando a 
falar na tradição, as 
grandes atrações, onde 
todos ficam ansiosos 
para ver, são as fanta-
sias e máscaras inspi-
radas nos trajes vene-
zianos dos séculos 17 e 
18, nos personagens do 
teatro popular italiano 
e francês como bobos-
-da-corte, arlequins, 

pierrôs e colombinas. 
O centro do Car-

naval maragogipano 
são as manifestações 
culturais espontâneas 
das pessoas, indepen-
dente de raça, credo 
ou classe social. A 
preservação da cul-
tura local, a oportu-
nidade de reunir a 
família e os amigos, a 
estima e o zelo pelas 
raízes do carnaval dos 
seus ancestrais, per-
manecem bem viva 
neste carnaval à moda 
antiga.
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Dizem que “o que é 
bom dura pouco”, mas há 
os otimistas que contraba-
lançam com “o que é bom 
sempre volta”. No caso em 
pauta, o segundo adágio é o 
mais adequado. Depois de 
algum tempo sem gravar, o 
feirense David Cruz consi-
derado o melhor forrozeiro 
da Bahia, está de volta com 
um caprichado disco com 
14 faixas, muitas musi-
cas inéditas e algumas já 
conhecidas, incluindo um 
pout-pourrie que não pode-
ria faltar - Homem de saia, 
Montanha russa e Procu-
rando tu. Sucessos dos anos 
60 que até hoje figuram nas 
listas dos grandes hits da 
musica nordestina e que, 

O tempo passa céle-
re, ou é apenas impres-
são nossa que, sem a 
capacidade de acompa-
nhar a  velocidade dos 
acontecimentos - que 
são tantos e diversos 
-, ficamos como anes-
tesiados no vai-e-vem 
da vida e não percebe-
mos o que acontece em 
nosso derredor, ou até 
esquecemos fatos de 
ontem, diante dos que 
nos chegam hoje em 
profusão. Assim, o dia 
29 de março, registra 
dois anos de falecimento 
do dr. Hugo Navarro 
Silva, durante muito 
tempo editorialista e 
diretor desta “gazeta” 
como ele sempre se re-
feria ao Jornal FOLHA 

Voz bonita, timbre 
agradável,  com leve 
toque de tristeza, talvez 
mais por conta das letras, 
cheias de sentimento, a 
cantora Gina Lobrista 
está na estrada com o 
cd Outras Canções, que 
também da titulo à ter-
ceira faixa, de um total 
de 15 reunidas no disco, 
que  peca apenas na apre-
sentação da capa, muito 
densa e utilizando letras 
com o corpo  pequeno 
que dificulta quem busca 
o repertório e informa-
ções adicionais. Mas 
isso não tira o brilho da 
qualidade do trabalho.

A boa interpretação 
de Gina é apoiada em 

Dois anos de saudade Gina e os rítmos do norte

David Cruz Entre Amigos, novo CD
na voz de David, tornam-
-se verdadeiras relíquias 
do melhor tempo do forró 
autentico.

Com uma longa baga-
gem musical, iniciada no 
final dos anos 70, rotulada 
nas grandes gravadoras do 
país como Chantecler e 
RCA Victor, no Trio Sabiá 
e Trio Sertanejo e, ultima-
mente, em carreira solo, 
ele volta com o CD “David 
Cruz - Entre Amigos”, no 
qual consegue reunir  al-
guns dos melhores compo-
sitores do Nordeste como 
João Gonçalves, Miraldo 
Aragão, Antônio Barros, 
Amazan, Assisão, João Sil-
va, Tiziu, J. Luna, Enéias 
de Castro, além de vários 

radialistas baianos que tam-
bém gostam de compor.  
Uma obra fonográfica da 
melhor qualidade, que é 
sempre a preocupação desse 
artista e que já começa a 
aparecer bem em emissoras 
de radio da região.

Timbre bonito, mar-
cante, facilmente identifi-
cável pelo estilo dos ver-
dadeiros forrozeiros “pé de 
serra” David Cruz oferece 
ao publico um verdadeiro 
baile com esse CD de 14 
faixas que tem: Só danço 
agarradinho,  Tributo a Lin-
dú, Namoro no Motel, Cho-
ra Sanfona, É amor energia,  
Bebo não tem razão, Nunca 
Vi coisa melhor. Mas David 
não é apenas uma excelente 

interprete é também, um 
compositor de sucesso, com 
muitas  musicas gravadas 
por  vários artistas ,inclu-
sive ele. Mas o importante 
no momento é registrar a 
volta do  melhor forrozeiro 
baiana que “Entre Amigos” 
está pronto para comandar 
os festejos juninos! 

Gravado no BM Music 
Ltda,  o novo Cd de David, 
registra o seus agradeci-
mentos às diversas emis-
soras de radio baianas que 
estão lhe apoiando nesse 
trabalho e em especial ao dr. 
Sinobelino Dourado Neto, 
seu admirador e que sempre  
está ao seu lado nas inciati-
vas que visam fortalecer a 
cultura nordestina.

DO NORTE, no seu modo 
peculiar de falar.

Advogado brilhan-
te, professor da Língua 
Portuguesa,jornalista, po-
litico, desportista, homem 
de muitos conhecimentos, 
inteligente, destacava-se, 
sobretudo, pelo seu caráter 
e o poder de preservação 
de amizades. Irônico, sabia 
como ninguém satirizar 
uma situação com uma res-
posta imediata, em momen-
tos inesperados. Homem 
que viveu “nas letras e para 
as letras” até os últimos dias 
de vida.

Deixou uma legião de 
amigos e admiradores numa 
época tão impropria para a 
existência desses sentimen-
tos, e nos nós incluímos 
dentre esses, por reconhecer 

o seu sincero respeito. 
Dois anos têm um signi-
ficado amplo. Para uns, 
uma vida, para outros, 
um nada. Depende muito 
do que está em obser-
vação. Para nós uma 
lacuna, um vazio, impre-
enchível, por sabermos 
que não mais poderemos 
tê-lo outra vez entre nós 
fisicamente. Mas a sua 
imagem, permanece tão 
nítida como se ele aqui 
estivesse. Dois anos - 
29 de março de 2015/ 
29 de março de 2017. 
Talvez desnecessário 
seja, porque onde estiver 
ele sabe.Todavia recon-
firmamos aqui a nossa 
amizade, a saudade e 
as nossas orações. Um 
abraço “Amigo Velho!”. 

arranjos bem elaborados 
e em ritmos que transi-
tam do arrocha a quase 
a jovem guarda, com 
flutuações nítidas no ca-
ribenho e no carimbó do 
mestre Pinduca, com a 
guitarra aparecendo em 
plano de destaque. Um 
trabalho muito agradável 
para ser ouvido de norte a 
sul e embora o repertório  
seja todo palatável, des-
tacamos algumas faixas 
como Não Quero Saber 
(13), Outras Canções (3), 
O Cego (5),  A Primeira  
Vez (8) e Você Vai Em-
bora(9).

Mas é melhor não 
considerar essa lista e ou-
vir as 15 faixas para fazer 

o seu julgamento pessoal e 
acredito que não irá se de-
cepcionar. Pelo contrário, é 
um disco agradável como 
um todo o que é difícil 
encontrar nos dias atuais. 
Registro na ficha técnica: 
“Capa inspirada na força do 
nortista que vem do famoso 
açaí”. Talvez por isso na 
textura da capa, a densidão 
própria da força do açaí, 
palmeira brasileira de cujo 
fruto se obtém alimento 
altamente estimulante. Mas 
o que importa é que Gina 
premia o publico com um 
álbum de qualidade. Ela 
tem como gerente artístico 
Carias Banetto, que vem  
fazendo um bom trabalho 
de divulgação na Bahia.  

Gina premia o publico com um álbum de qualidade

Hugo Navarro deixou uma legião de amigos e admiradores

Cidade
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

Celebração Eucarística dos 39 anos
Local: Catedral Metropolitana de Senhora Santana

Data: 21/04/17- Horário :17:00h

Mensagem Bíblica
“Há um tempo para cada coisa, 

debaixo do céu e da terra”. 
Eclesiastes 3,1

Hoje, 31 de março de 2017, estamos na quarta semana da Quaresma, vamos recordar o dia 16 de janeiro, uma data especial para o Momento de Vida: 
comemoração do décimo terceiro ano de circulação no Jornal Folha do Norte, que comemorou 107 anos no ano passado. Pensar no Momento de Vida é algo 
que me leva a questionar e buscar informações. O que escrever para o leitor? As notícias são muitas. Nem tudo chega até nós. A Igreja Católica no mundo, 
no país e mais especificamente na nossa arquidiocese, é divulgada aqui no nosso espaço. E você, internauta, também nos acompanha no site www.fecatolica.
com.br, desde o ano de 2008 e o Jornal Folha do Norte também pode ser acompanhado no site, desde 2012 e com sua página na internet. É bom poder estar 
perto de vocês! Quero levar sempre o melhor!

Nossa história, no último ano, foi relatada e deixou marcas para muitos. Continuaremos começando com Hoje, que é o momento presente, com os 
comentários iniciais que falam da semana. A caminhada da C.J.C./TOA na arquidiocese de Feira de Santana também foi relatada. Não ficam de lado os 
Momentos, Momentos dos Santos, Momentos do Natal... e Parabéns pra você. 

O ano que passou foi atípico para o Jornal Folha do Norte e também para o Momento de Vida, foram publicadas 34 colunas, sendo 21 impressos e dois 
cadernos especiais,  dos 107 anos e o de Natal.

Esse ano, é a primeira edição impressa por isso vamos relembra  r momentos do Momento de Vida a cada mês do ano que passou:

Janeiro... Comemoramos os 12 anos da colu-
na, e durante três semanas recordamos algumas notícias 
divulgadas durante cada mês do ano. Vale a pena recordar 
o que foi notícia. Nos Momentos especiais... Epifania 
do Senhor, Batismo do Senhor,  Tempo Comum, Dom 
Zanoni Demettino Castro celebra o dom da Vida, II 
Seminário de Liturgia da CNBB NE 3, Festas de São 
Gonçalo, São Sebastião,  Festa do Senhor do Bonfim, 
na comunidade Terra dura e na cidade de Candeal e 
Nossa Senhora dos Humildes, a CJC/TOA - Celebrações 
Eucarísticas e novenário de São Brás, na comunidade da 
Mangabeira, festa da Apresentação de Jesus no Templo. 
Continuamos com Momentos dos Santos.

Fevereiro... Tempo Comum, lembramos a Apresentação de Jesus no 
Templo. Destaque para matérias:  Início da Quaresma e da Campanha da Fra-
ternidade/2016, Campanha da Fraternidade, Festas de Padroeiro, 4ª Caminhada 
do Perdão, Retiro Popular e Momento dos Santos.

Março...Continuamos na Qua-
resma e Campanha da Fraternidade/2016, 
Homenagem ao Dia da Mulher,   Festa de 
São José, Homenagem ao Papa Francisco 
– 3º ano de Pontifícado, Vigília penitencial, 
Presbíteros assumem nova missão na arqui-
diocese, Apresentação da Paixão e Morte de 
Cristo – Grupo Teatral Renascer e Início da 
Semana Santa – Programação do Domingo de 
Ramos, Procissão do Encontro, Quinta-feira 
Santa – Santos Óleos, Lava-pés, Fogareú e 
Vigília , Sexta-feira da Paixão, Sábado de 
Aleluia e Domingo de Ramos. Celebramos a 
Anunciação do anjo à Virgem Maria.

Maio... Iniciado o Mês de Maria e festa na 
Paróquia de São José Operário, homenagem ao 
dia das mães, festa na paróquia Nossa Senhora de 
Fátima , comemoração no dia 11, de santo Antô-
nio de Sant’Anna Galvão, Dom Silvério três anos 
de saudades, Mês Mariano, 2º Kairós com Tony 
Allysson , Festa da Santíssima Trindade, Famílias 
restauradas, mês de Maria no Dispensário Santana, 
festas de Santa Rita de Cássia, da Ascensão do 
Senhor    e    Festa de Pentecostes.

Junho... O jornal circulou com 
duas edições e o Momento de Vida 
com página inteira. Intitulando os 
Momentos que vão acontecer e 
Momentos que aconteceram.  Ciclo 
das Festas Juninas celebrando Santo 
Antônio, São João, São Pedro e São 
Paulo.  Corpus Christi em nossa Ar-
quidiocese com missa a procissão; a 
procissão dos romeiros na festa de 
Santo Antônio, Capuchinhos; Sauda-
des Eternas..José Ferreira Pinto, UEFS – 40 anos de fundação, Sagrado 
Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria,  Dia do Papa,  Dom 
Zanoni receberá o Pálio Episcopal e Pe. Claúdio Cobalchini. Lança-
mento da campanha “Momento de Vida lhe dá Vida neste Inverno”.

Julho... Chegou o 
mês de comemorar a festa 
de Senhora Santana a padro-
eira da nossa Arquidiocese. 
Aconteceu o Bando Anun-
ciador da Festa de Santana 
, promovido Centro Uni-
versitário de Cultura e Arte 
- CUCA. Festa de Nossa Se-
nhora do Carmo, em diversas 
comunidades.  Celebramos o 
dia do Amigo. Aconteceu o 

Setembro... Mês dedicado à Bíblia, celebramos a Natividade de 
Nossa Senhora, 107 anos do Jornal Folha do Norte, mais uma vez circulamos 
com um caderno especial de religião relatando  o Ano da Misericórdia em nossa 
arquidiocese. O ano da misericórdia, instituído pelo Papa Francisco e vivenciado 
por toda igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Na capa, a imagem 
da Porta Santa, na nossa Catedral Metropolitana de Senhora Santana, que está 
sendo visitada por muitos fiéis e tem também recebido as paróquias da nossa 
arquidiocese para um momento de peregrinação e falaremos sobre o que significa 
o Ano Santo da Misericórdia e também da imagem da abertura do Ano Santo da 
Misericórdia pelo Papa Francisco. Também no caderno a trajetória de algumas 
paróquias, grupos, movimentos, instituições que ajudam o próximo,instituições 
de ensino, ministério de música, entre outros, que contribuem para a evange-
lização e crescimento da nossa igreja no mundo... Destaque para o 35º TOA, 
promovido pela C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de Santana, de 09 a 
11 de setembro no Centro Arquidiocesano do Papagaio, 9ª Feira do Livro, pro-
movida pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com apoio de diversas 
instituições. Falamos das festas do Senhor do Bonfim – Cruzeiro  e Senhor dos 
Passos. A comemoração dos anjos Gabriel, Miguel e Rafael. Também as festas 
de São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida e Conquistando a Bahia 
para Cristo pelo Coração da Imaculada.Somente o caderno especial foi impresso 
e duas colunas no site.

Abril... Segunda Semana da Páscoa. Foi comemorada a festa de Jesus 
Misericordioso, instituída pelo saudoso papa João Paulo II;  Recebi a Comenda 
Áureo de Oliveira Filho, Dom Zanoni na Semana Santa e Dom Itamar é eleito 
vice-presidente  da Comissão Nacional dos Bispos Eméritos,   C.J.C. de San-
tana – 38 anos, Bodas de Ouro da C.J.C. NE Brasil, 20º Vem Louvar e  Festa 
de São José Operário. Lançamos a campanha “Momento de Vida lhe dá Vida 
nesta Páscoa”.

novenário e festa da padroeira Senhora Santana culminando com a procissão; 
o site Fé Católica completou nove anos de evangelização e juntamente com o 
nosso espaço Momento de Vida foram homenageados no novenário. Entre as 
notícias:  Dom Zanoni Demettino Castro recebeu o Pálio em Roma, Benção do 
Mosteiro das Irmãs Clarissas, JMJ Cracóvia 2016, Comunidade Shalom e Suely 
Façanha, Evangeliza Feira – Adoração e Vida , Imprensa Feirense na Festa de 
Sant’Ana 2016, 80 anos do Pe. Marino D’Ofida, Mudanças na Arquidiocese de 
Feira de Santana e Profissão Perpétua da Irmã Michela. A única edição impressa 
foi do dia 15, com uma página inteira.

Agosto... Mês vocacional, lembramos as 
vocações; festa da Assunção de Nossa Senhora; 
Festa de Santa Clara e Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro – Tomba,  com novenário e festa; 
comemoração do dia dos pais, I Simpósio da 
Pastoral Familiar, Semana Nacional da Família, 
o aniversário de dom Itamar Vian, Festa de São 
João Batista e Centro Social Monsenhor Jessé 
Torres – 6 anos de fundação    e  Show do Pe 
Fábio de Melo. Nesse mês somente duas colunas 
no site Fé Católica.

Outubro... Mês Missionário e do Rosário, 
celebramos na paróquia são Francisco de Assis e em 
muitas comunidades a festa deste grande santo. Falamos 
da Semana Nacional da Vida. A paróquia Nossa Senhora 
Aparecida e outras comunidades celebram a padroeira 
do Brasil. Aconteceu o Conquistando a Bahia para o 

Novembro... Celebramos a festa de Todos 
os Santos, na paróquia do mesmo nome e muitas 
pessoas visitaram os cemitérios no Dia de Finados. 
Aconteceu oEncerramento do Ano da Misericórdia e 
o 1º Retiro Missionário Arquidiocesano para Santas 
Missões. Recordamos o Pe. Popó  - 30 dias de Sau-

Dezembro... Comemoramos o Natal, a 
festa da Vida. No dia 23, circulamos com um caderno 
especial de Natal que nos recordou o presépio, os 
símbolos usados nesta época, entre outros e muitas 
mensagens através dos evangelizadores católicos de  
diversos segmentos e na oportunidade agradeci a 
todos que fizeram parte da minha caminhada, no ano 
que se findou, foi um ano difícil para todos nós e com 

Coração da Imaculada com a presença do frei Josué e Ministério São Miguel.  
Festas de São João Paulo II e Todos os Santos . Destaque para as matérias: 
Campanha Missionária e Semana Missionária,  Dia Nacional da Juventude - 
DNJ 2016, Ordenação Sacerdotal do Diácono Egilberto Rabelo Filho e Dia de 
Finados. Somente duas colunas no site Fé Católica.

dades. ,Festa do Cristo Rei  e Nossa Senhora das Graças. Foi realizado o  XXV 
Aprofundamento do TOA – Treinamento de Oração e Ação, promovido pela 
C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de Santana, na comunidade da Catana 
Velha , na cidade de Água Fria, sendo o quarto itinerante, os primeiros foram em 
Serra Preta e nas comunidades da Terra Dura e Limoeiro. Ordenação diaconal de 
Jonilson Damascena de Oliveira.Celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças; 
a paróquia Cristo Redentor, em festa celebrando o Cristo Rei e, no final do mês, 
o novenário e festa de Nossa Senhora das Graças, na Cidade Nova . Lançamento 
da Campanha Momento de Vida lhe dá vida neste Natal e ajuda o Centro Social 
Monsenhor Jessé Torres. Somente duas edições no site Fé Católica.

A comemoração é nossa, pois, você leitor, que me encontra na igreja, na rua e em outros ambientes, falando do espaço, opinando e utilizando nossas notícias para diversos 
fins também faz parte desta história. Muitos enviam notícias e querem vê-las divulgadas. O espaço continua sendo de todos nós. O sonho se tornou realidade! Relembro, graças 
ao convite do amigo, incentivador e editor-chefe Zadir Porto, que a cada dia me ensina, dando sua opinião e sugerindo mudanças para que o espaço melhore. Agradeço a Suzana 
pela paciência e colaboração semanal, sugestões sempre frequentes para que possamos levar o melhor para você, além do contato com Gilberto, Melo, Luana e toda equipe. E no 
caderno do Natal, a Lia. Também ao parceiro e incentivador Robson Miranda, do site Fé Católica, pelo apoio e amizade.

Não poderia deixar de lembrar de outro incentivador que é o arcebispo emérito dom Itamar Vian, que acompanha semanalmente o Momento de Vida e sempre emite sua 
opinião para melhorias e do nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro . Não poderia deixar de agradecer a minha mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos pelo apoio e 
aos amigos leitores que continuam prestigiando este espaço que é de todos vocês.

Que a Santíssima Trindade me ilumine e a Família de Nazaré continue me protegendo.

Momento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br

Mário Leal

certeza é a Esperança do nascimento de Jesus Cristo que nos torna melhores e 
firmes na Fé. Um dos meus momentos de alegria, foi receber, a Comenda Áureo 
Filho, em reconhecimento ao meu trabalho na área de educação em nossa cidade. 
Obrigado ao vereador Isaias de Diogo e a Câmara de Vereadores de Feira de 
Santana. A cada semana foram divulgados os Momentos do Natal:  4º Natal 
Encantado,  a peça A Estrela do Menino Rei, pela Cia de Teatro do CUCA, 4º 
Natal SESC nos bairros. O Natal em família e a campanha para evangelização 
foram destaque. Celebramos , o Dia Mundial de Combate a  Aids e as Irmãs 
Clarissas Contemplativas completam o seu  oitavo  ano na nossa arquidiocese. 
Destaque : Dom Zanoni Demettino Castro – 9 anos de Ordenação Episcopal,  
realiza transferências e nomeações na Arquidiocese de Feira de Santana   e 
completa 30 anos de Sacerdócio. Acontece o Vestibular da Faculdade Católica de 
Feira de Santana. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em nossa cidade, 
além de muitas outras paróquias e comunidades da nossa arquidiocese, celebram 
sua padroeira; também a festa de Santa Bárbara... Recordamos o Padre Paulo 
Afonso – Saudades Eternas. Apenas uma edição impressa, a edição especial do 
Natal e quatro colunas no site Fé Católica.

Religião
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ESCLARECIMENTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E À SOCIEDADE
PREFEITURA DE FEIRA PAGA 57,5% ACIMA DO PISO NACIONAL AO PROFESSOR DE 40 HORAS

A Prefeitura de Feira de Santana faz o máximo pelo professor 
e pela educação. Os dados que apresentamos aqui são 
oficiais. E não deixam dúvida quanto aos esforços empreendi-
dos pela administração para contemplar os trabalhadores da 
rede municipal de ensino com tudo o que for possível e 
dentro da lei.
 
O atual piso  nacional do Magistério, conforme preconiza o 
Ministério da Educação, é de 2.298,80, considerando a carga 
de 40 horas semanais de trabalho para o professor. Pois bem: 
em Feira de Santana, um professor com jornada de 40 horas 
percebe R$ 3.631,38. São 57,5% a mais. Esse avanço é 
resultado de uma nova política de valorização dos docentes 
adotada em 2013 pelo Governo Municipal.
 
Em Feira de Santana, um professor, mesmo em início de 
carreira, com título de doutorado, tem uma remuneração 
mensal de R$ 4.272,22, nas escolas do município de Feira de 
Santana. E mais: por conta da política de valorização do 
docente, a rede municipal conta com professores com salário 
superior a R$ 8 mil. O salário médio da categoria, em Feira de 
Santana, é R$ 5.247,00.
 
O reajuste não foi a única conquista relevante da categoria. 
No último período, 383 professores foram beneficiados com 
a Mudança de Referência, reconhecimento atribuído ao grau 
de estudos do professor, que implica também no aumento 
salarial.
 
Há que se observar as normas rigorosas da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal - que determina a observância do limite 
prudencial de 51,3% da receita aplicada em gastos com 
pessoal.

MAIOR SALÁRIO BRUTO É DE QUASE 11 MIL REAIS

Em dezembro de 2016, o maior salário bruto pago a um professor da 
rede municipal em Feira de Santana chegou a R$ 10.982,27. Ao 
secretário escolar, R$ 5.837,81, e ao especialista em educação, R$ 
8.161,85. No mesmo período, a maior remuneração bruta de um 
professor inativo (Previdência Municipal) era de R$ 8.471,91. Entre os 
especialistas em educação aposentados, o maior benefício registra-
do era de R$ 6.801,54. Dentre os aposentados como secretário 
escolar, R$ 4.457,59.
Detalhe importante: aproximadamente 70% das despesas com 
benefícios da Previdência Municipal são relacionadas a professores.
 
FUNDEB: FEIRA APLICA MAIS QUE O OBRIGATÓRIO

De acordo com a legislação, os municípios brasileiros devem aplicar 
25% da sua receita na área de Educação. Nos últimos anos, a Prefeitu-
ra de Feira de Santana vem superando este percentual. Em 2013, a 
aplicação de recursos na área de Educação foi de 27,6%; 2014, 
26,7%; em 2015, atingiu-se o percentual de 27,5%; e a projeção para 
2016, uma vez que o balanço anual ainda não foi fechado, é de 26%.
 
A legislação determina que os municípios brasileiros devem aplicar 
60% dos recursos do Fundeb (Fundo do Desenvolvimento do 
Ensino Básico) na remuneração do professor. Em Feira de Santana, 
100% são aplicados na remuneração dos professores e funcionários 
da educação.
 
40% DE REAJUSTE SALARIAL, EM QUATRO ANOS

Nos últimos quatro anos, o Governo garantiu  reajuste total de 40,6% 
nos salários dos professores da Rede Municipal de Ensino. Uma 
média de 10% ao ano, muito superior ao praticado pela grande 

maioria das cidades brasileiras. Com esse percentual, foi possí-
vel não apenas repor as perdas ao longo dos anos, mas  
também investir na valorização da carreira docente. Em 2013, 
o aumento foi de 8%; 2014, 8,32%; 2015, 13%;  em 2016, 
11,36%.
 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À PREVIDÊNCIA É DE 34,86%
 
A Administração Municipal tem feito todos esses investimen-
tos na melhoria da remuneração do professor sem perder de 
vista a questão previdenciária, que afeta não apenas a essa 
categoria, mas a todo o funcionalismo. Em 2016, 152 profes-
sores se aposentaram. Nos próximos dois anos, nada menos 
que outros 600 devem buscar o benefício, por atingir tempo 
de contribuição e idade mínima, de acordo com o levanta-
mento feito pela Secretaria Municipal de Educação.
 
A Prefeitura tem adotado uma medida rara, em todo o país: 
vem aumentando o valor da contribuição patronal, para que a 
Previdência não venha a sucumbir. O repasse patronal sobre a 
remuneração do servidor municipal aumentou para  34,86%, 
no atual exercício. Esta é uma medida responsável, mas ao 
mesmo tempo onerosa, que exige da Administração Munici-
pal compromisso, equilíbrio e eficiência a fim de preservar os 
benefícios previdenciários ao funcionalismo, algo em ameaça 
em todo o país.
 
OS DADOS SÃO OFICIAIS. A PREFEITURA DE FEIRA DE 
SANTANA FAZ O MÁXIMO PELO PROFESSOR E PELA 
EDUCAÇÃO.
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INFORME PUBLICITÁRIO

Feira terá Plano de Mobilidade 
em nível de metrópoles mundiais

Feira de Santana terá 
o privilégio de contar com 
um Plano de Mobilida-
de Urbana Sustentável no 
nível do que foi feito em 
grandes metrópoles de vá-
rias nações. O estudo que, 
beneficiará também a cida-
des localizadas na região, 
será feito pelo Conselho 
Empresarial Mundial para 
o Desenvolvimento Sus-
tentável (World Business 
Council for Sustainable 
Development, WBCSD, em 
inglês), organização suíça 
sediada em Genebra. 

O investimento para re-
alização do trabalho será de 
responsabilidade da Pirelli, 
uma das maiores fábricas 
da Bahia, sediada no Centro 
Industrial do Subaé, nesta 
cidade. O anúncio foi feito 
durante o Seminário de 
Mobilidade Urbana Susten-
tável, realizado pela Pirelli 
e Prefeitura de Feira de 
Santana, na terça-feira (21), 
no teatro da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
que esteve praticamente 
lotado por representantes da 
sociedade civil e de órgãos 
governamentais.

 Estiveram presentes 

O diretor-presidente 
do Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvol-
vimento Sustentável (World 
Business Council for Sus-
tainable Development, 
WBCSD), Stephan Herbst, 
afirma ter “convicção” de 
que é possível resolver as 
questões de mobilidade 
urbana nas grandes cidades 
“trabalhando juntos e com 
robustez, em parceria com 
as administrações públicas, 
universidades e instituições 
internacionais”.

Responsável pela orga-
nização que elabora o Plano 
de Mubilidade Urbana Sus-

O diretor de Sus-
tentabilidade da Pirelli, 
Fillipo Bettini, disse que 
a iniciativa privada pre-
cisa “fazer algo” para 
ajudar as administrações 
municipais, no tocante a 
Mobilidade Urbana”. Ele 
fez a primeira da série de 
palestras realizadas no 
Seminário do qual sua 
empresa foi anfitriã, junto 
a Prefeitura de Feira de 
Santana. Ele discorreu 
sobre “Uma Visão de 
Mobilidade Urbana”. A 
indústria italiana é res-
ponsável pelo projeto que 
contempla cidades onde 
ela possui unidade com a 
elaboração de um Plano 
de Mobilidade Urbana 
Sustentável, bancando os 
custos dos estudos. 

Segundo Bettini ,  
dados abalizados por 
cientistas sinalizam para 
uma perspectiva de que, 
no ano de 2050,  a den-
sidade demográfica na 
Terra contará com uma 
população estimada em 9 
milhões de pessoas, 70%  
das quais habitando em 
grandes cidades, e que o 

Pensar a mobilidade 
de forma integrada. Essa 
é a tese defendida pelo 
professor da Escola Poli-
técnica da Universidade 
Federal da Bahia (Ufba), 
Juan Moreno. Ele foi um 
dos convidados para pa-
lestrar durante o Seminário 
de Mobilidade Urbana 
Sustentável, realizado na 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas. Ele destacou que 
Feira de Santana dá um 
importante passo, consi-
derando “o momento his-
tórico” para o município.

 “Devemos pensar de 

Palestrante convida-
do para o Seminário de 
Mobilidade Urbana Sus-
tentável, em Feira de San-
tana, o assessor técnico da 
Secretaria de Transportes 
de Campinas, São Paulo, 
Carlos Barreiro, apresentou 
um case sobre as trans-
formações registradas em 
sua cidade, nessa área. Sua 
explanação teve como tema 
“Mobilidade Sustentável 
e Transformação Urbana”. 

Ele diz que as mudan-
ças tem início a partir da 
implantação do BRT. O 
Município de Campinas 
depende ainda da burocra-
cia federal, para aprovar o 
investimento – enquanto 
isso, em Feira de Santana, 
as obras de implantação do 
sistema rápido de transporte 
público já se encaminham 
em ritmo acelerado, poden-
do ter a sua inauguração no 
final de 2017.

Um dos principais 

Campinas busca BRT e obras 
estruturantes como viadutos 
e estações de transbordo

avanços em mobilidade na 
maior cidade do interior 
de São Paulo, conforme 
Zanata, é o sistema público 
de bicicletas e a integração 
do sistema de transportes 
com as ciclovias. Há vários 
processos de implantação 
de ciclovias em Campinas, 
igualmente aguardando 
deliberação do Governo 
Federal.

Seguindo a tendência 
de outras metrópoles, Cam-
pinas inicia um processo 
de substituição de sua fro-
ta de ônibus, com ênfase 
aos veículos movidos a 
eletricidade – de poluição 
zero. Obras estruturantes, a 
exemplo de viadutos, passa-
gens em desnível e estações 
de transbordos são priorida-
de do governo local – mais 
uma coincidência com os 
investimentos realizados 
nos últimos anos em Feira 
de Santana.

CONCEITOS
“Não existem soluções para  

mobilidade urbana pensando o 
transporte de forma individual”

Adalberto Maluf, diretor de Marketing, 
Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD do Brasil

Iniciativa privada deve ajudar 
municípios em mobilidade 
urbana, diz executivo industrial

uso dos meios de trans-
porte irá resultar em 24% 
na poluição do planeta.

 O executivo da mul-
tinacional disse que a 
mobilidade urbana dos 
grandes centros passa 
pela redução da emissão 
de gases poluentes na 
atmosfera, através de um 
conceito global de desen-
volvimento sustentável. 
Ele ressaltou os projetos 
paralelos que a empresa 
de pneus desenvolve, em 
escala mundial, nos cam-
pos cultural e esportivo 
que sinalizam para o seu 
compromisso com a sus-
tentabilidade do Planeta.

Uma das  sa ídas 
apontadas pelo pales-
trante, por exemplo, é a 
redução da resistência 
e do tempo de vida de 
um pneu em 20%, num 
prazo de cinco anos, bem 
como a minimização da 
intensidade do barulho 
produzido pelo atrito 
no solo, através da uti-
lização de um composto 
de produtos e materiais 
renováveis.

o diretor de Sustentabi-
lidade da Pirelli, Filippo 
Bettini,  o representante da 
WBCSD, Stephan Herbst 
e o prefeito local, José Ro-
naldo. Primeiro passo para 
a elaboração do Plano, o 
seminário reuniu especia-
listas para várias palestras 
sobre o tema. Em breve, 
o governo feirense será 
informado sobre o crono-
grama de trabalhos para 
elaboração do documento. 

A empresa fabricante 

de pneumáticos realiza o 
projeto em diversas cidades 
do mundo onde mantém 
unidade de produção. Antes 
de Feira de Santana, cinco 
metrópoles de nível interna-
cional foram contempladas: 
Lisboa (Portugal), Hambur-
go (Alemanha), Chaengdu 
(China), Bangcoc (Tailân-
dia) e Indore (India). No 
Brasil, algo semelhante foi 
feito em apenas uma cidade, 
Campinas, em São Paulo. 

O futuro Plano de Mo-

bilidade a ser entregue aos 
feirenses pela WBCSD  
integrará a agenda de com-
promissos Feira 2030, re-
centemente lançada, por 
ocasião de um outro grande 
evento realizado na cidade, 
o I Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, com  foco na prepara-
ção do município de Feira 
de Santana para captação 
de investimentos visando 
a liderança na produção de 
energia solar. 

Seminário de Mobilidade Urbana Sustentável reuniu especialistas 
de nível internacional e dirigentes da sociedade civil, na CDL

Reduzir o uso do automóvel é fundamental, diz especialista da UFBA

forma integrada as políticas 
de transporte, circulação e 
desenvolvimento urbano 
visando proporcionar o 

acesso amplo e democrático 
ao espaço urbano, priori-
zando o modo de transporte 
coletivo e não motorizado 

de maneira efetiva, so-
cialmente inclusiva e 
ecologicamente susten-
tável”, afirmou.

 Segundo  Moreno, 
entre as estratégias para 
atingir os objetivos de 
mobilidade sustentável 
destacam-se: reduzir o 
uso do automóvel, incen-
tivar os modais alternati-
vos e melhorar a maneira 
como a rede viária é 
utilizada e operada. “O 
plano de mobilidade é 
um processo integrado, 
mais humano e econô-
mico”, observou.

Presidente de órgão suíço responsável pelos 
estudos garante participação da sociedade

tentável em metrópoles nos 
vários continentes, ele diz 
que o Conselho realiza um 
trabalho de desenvolvimen-
to integrado encontrando 
soluções com a realidade 
local. Os estudos envolvem 
todos os modais do trans-
porte público, “mesclando 
soluções com suas influen-
cias na infraestrutura e o seu 
impacto junto às pessoas”.

 A atuação da WBCSD, 
no que diz respeito a elabo-
ração de planos de mobili-
dade urbana sustentável, é 
ancorada em uma  experiên-
cia que envolve 200 empre-
sas multinacionais ao redor 

do mundo. O trabalho que 
foi iniciado em 2002. É esse 
know-how que hoje chega 
a Feira de Santana, para a 
articulação, no contexto 
local e regional (o plano 
feirense também envolverá 
os municípios próximos), 
de um documento que possa 
contemplar as expectativas 
da sociedade.

Neste sentido, ele in-
forma que todo o trabalho a 
ser realizado levará em con-
ta a opinião da sociedade ci-
vil organizada. “É a vontade 
das pessoas que prevalece 
neste tipo de proposta”, 
afirma. Em breve, o órgão 

anunciará o cronograma do 
início dos estudos. 

Herbst observa que em 
Bangcoc, cidade no conti-
nente asiático que também 
foi contemplada com o Pla-
no de Mobilidade Urbana 
elaborado pela entidade 
suíça, o quadro de tumulto 
no trânsito e no ir e vir das 
pessoas foi drasticamente 
reduzido a partir da im-
plantação de 24 medidas 
estratégicas, como relocação 
dos pontos de ônibus, geren-
ciamento do fluxo de carros 
e realinhamento de sinais 
de trânsito, substituindo o  
sistema manual por outro 
automatizado.
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Lulinha ressalta trabalho de José Nunes  

A contenção de gas-
tos e o esforço do fisco 
estadual na arrecadação 
própria, ainda que esta 
tenha ficado abaixo da 
inflação, garantiram o 
equilíbrio das contas da 
Bahia em 2016 num ce-
nário recessivo. È o que 
relata o secretário da 
Fazenda, Manoel Vitó-
rio, acrescentando que o 
estado continua pagando 
rigorosamente em dia os 
salários dos servidores, 
honrando os compromis-
sos com fornecedores e 
mantendo a dívida sob 
controle, o que permi-
tiu um investimento de 

As emendas destinadas 
pelo deputado federal José 
Nunes (PSD) para Feira de 
Santana, foram ressaltadas 
pelo vereador Luiz Augusto 
de Jesus (DEM) destacando 
que a maioria das constru-
ções de praças esportivas 
realizadas nos distritos foi 
através de indicações de 
sua autoria. Enfatizou que 
cidades do interior da Bahia 
não têm praças esportivas 
como as dos existentes 
nos distritos de Feira. “To-
das resultaram de emendas 
do deputado federal José 
Nunes em parceria com o 
prefeito José Ronaldo de 
Carvalho”, assinalou.

Luiz Augusto – Lu-
linha acrescentou que re-
cebeu  correspondência 
do deputado José Nunes 
comunicando que há outras 
emendas contemplando Fei-
ra de Santana. “O bairro da 
Conceição terá uma praça, 
na rua Heitor Villa Lobos, 
no valor de R$ 300 mil, no 
povoado de Mantiba, distri-
to de Jaíba, será construída 

Bahia destaca-se pela solidez administrativa
R$ 3,24 bilhões, cor-
respondente a 7,58% da 
despesa total de R$ 42,8 
bilhões.

Conforme  Vitório, 
como proporção da des-
pesa, o total investido 
pelo governo baiano foi 
o maior do país em 2016 
ficando logo atrás o Rio 
de Janeiro, que por conta 
dos Jogos Olímpicos re-
gistrou 4,4%,  São Paulo, 
com 3,76%, e Minas Ge-
rais, com 3,14%. No ano 
passado, o investimento 
cresceu 41,42% ante 
o registrado em 2015. 
Considerando-se a soma 
dos valores registrados 

uma praça esportiva, com 
vestiário, no valor de R$ 
250 mil e para o turismo 
da cidade foi encaminhada 
uma verba no valor de R$ 
150 mil. Para o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) foram  
destinados R$ 180 mil, dos 
quais R$ 145 mil são para 
a compra de uma unidade 
avançada para o órgão”, 
detalhou o atuante vereador.

Lulinha lembrou que o 

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório

Vereador Lulinha e o deputado José Nunes

Batista fará caminhada

deputado do PSD também 
destinou R$ 250 mil para 
aquisição de equipamentos 
e três carros novos para 
suprir as unidades de saúde 
beneficiadas. Ressaltou 
também que sete ruas no 
bairro Conceição serão 
pavimentadas e ainda este 
ano o distrito de Ipuaçu 
ganhará um trator agrícola 
com todos os implementos 
para atender à demanda 
dos moradores.  “Consegui 

para o suplente de vere-
ador da cidade de Ipeca-
etá, Raimundo Ferreira 
da Costa, mais conhecido 
como “Mundinho de Ne-
zinho”, um trator igual. 
Ele teve quase 500 votos 
e ficou de fora por apenas 
cinco votos e me apoiou 
nas eleições para deputado 
estadual. Conseguimos para 
ele, através das emendas do 
deputado, trator com todos 
os implementos para a zona 
rural de Ipecaetá”, salientou 
Lulinha.

O vereador acrescen-
tou que junto ao secretário 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, José Fer-
reira Pinheiro, conseguiu  
pavimentação para a Rua 
Quito, no bairro do Santo 
Antonio dos Prazeres, que 
interliga avenidas como a 
Artêmia Pires. “Esse é um 
trabalho constante que tem 
sido feito na cidade de Feira 
de Santana. O trabalho não 
para, o trabalho continua” 
garantiu Luiz Augusto de 
Jesus.

no biênio 2015/2016, 
o governo baiano tota-
lizou R$ 5,53 bilhões, 
destacando-se no cenário 
nacional. Bahia, São 
Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais são os 
quatro estados a registrar 
mais de R$ 5 bilhões 
investidos no período. 
A Bahia aplicou 26,06% 
em educação e 12,49% 
em saúde, superando 
os limites constitucio-
nais anuais estabelecidos 
para essas áreas.

 A Bahia mantém-se 
no grupo de apenas 11 
estados que pagam os sa-
lários dos servidores no 

mês trabalhado, e isso diz o 
secretário devido “ao forte 
empenho do governo na 
gestão das áreas financeira 
e tributária, sob a liderança 
do governador Rui Costa”. 
Ressalta ainda o desafio ex-
tra, representado pelo fato 
de que a Bahia, com uma 
das maiores populações do 
país, é um dos últimos es-
tados em ICMS per capita, 
ocupando o 19º lugar entre 
os 27 estados. Para contra-
balançar essa dificuldade, o 
estado vem intensificando 
o controle de gastos, tendo 
registrado economia real de 
R$ 1,2 bilhão nos últimos 
dois anos.

Na sessão da As-
sembleia Legislativa de 
terça-feira, o deputado 
estadual Targino Macha-
do (PPS) refirmou sua 
indignação ao falar sobre 
o sistema eleitoral com 
voto em lista fechada, 
que pode ser adotado 
nas eleições de 2018, 
e defendeu o sistema 
eleitoral denominado 
distritão, que funciona 
como o sistema marjori-
tário, no qual apenas os 
políticos mais votados 
são eleitos, independen-
temente de partido ou 
coligação. Já na lista 
fechada, quem define 
os candidatos são os 

Targino Machado diz não 
ao voto em lista fechada

próprios partidos. “Com 
o distritão, acabaríamos 
com essa imoralidade do 
prefeito ou governador 
convocar um deputado ou 
um vereador para benefi-
ciar o suplente do partido. 
O candidato chamado 
deverá ser sempre o ime-
diatamente mais votado” 
afirmou.

Machado ainda faz 
um alerta à população: 
“Vamos protestar contra 
a mudança do sistema 
eleitoral para lista fecha-
da, pois o que querem 
os deputados federais 
é esconder os bandidos 
atrás de uma lista fechada 
e reconduzi-los à Câmara 

Federal. Nesse sistema 
o eleitor não vai votar 
no candidato, votará no 
partido. Ou seja: o eleitor 
sairá de casa querendo 
votar num gato e o seu 
voto elegerá um rato. Ali-
ás, os ratos são os animais 
mais presentes no am-
biente político. Imaginem 
reeleger Eduardo Cunha, 
Rodrigo Maia, Moreira 
Franco e Eliseu Padi-
lha, só para citar alguns 
dentre tantos bandidos 
réus ou investigados pela 
Lava Jato. Não votarei 
em candidato investigado 
pela Lava Jato”, disse de 
forma veemente Targino 
Machado.

O abastecimento de 
água nos municípios de 
Santa Bárbara, Tanqui-
nho, Santanópolis e nos 
distritos feirenses de Ti-
quaruçu, Matinha e Ma-
ria Quitéria, devem ser 
melhorados com a reali-
zação e obras pela Emba-
sa, visando a duplicação 
da adutora que atende a 
região. Serão executados 
serviços, para a implanta-
ção de 16 km de adutora, 
com 400 milímetros de 
diâmetro, ampliando a 
oferta de água para os 
três municípios e os três 
distritos com um investi-
mento de R$ 4,7 milhões.

“A nova adutora fun-

Obras  da  Embasa   duplicarão 
adutora que abastece a região

cionará em paralelo com 
a  existente, aumentando 
o volume de água que é 
distribuída para esta parte 
da zona rural de Feira e os 
municípios vizinhos”, re-
lata o gerente regional da 
Embasa Euvaldo Santos 
Neto. A previsão é que a 
obra seja iniciada no mês 
de abril, com prazo de 
execução de seis meses. 

A gerente do escri-
tório local da Embasa, 
Thais Dias disse que já 
estão sendo realizadas 
operações no sistema 
de abastecimento  para 
ampliar a vazão desti-
nada a Matinha e Maria 
Quitéria, incluindo a adu-

ção de água do Centro 
de Reservação Norte e 
uma nova estrutura de 
bombeamento. “Essa 
intervenção  reforça o 
envio de água para os 
distritos. Com a seca, 
os moradores da zona 
rural têm utilizado a 
água tratada da Embasa 
para outros fins, além 
do abastecimento hu-
mano, como molhar o 
que ainda resta de plan-
tação e matar e sede dos 
animais, aumentado 
muito o consumo, re-
duzindo as pressões na 
rede e prejudicando a 
distribuição de água”,  
garante.

Cidade

 O escritor feirense 
Jose Batista de Freitas 
Matos, que já cumpriu 
varias promessas pelo 
bem estar de amigos 
dedicados à vida pu-
blica - a exemplo do 
ex-senador Antônio 
Carlos Magalhães -, 
e mais recentemente 
pagou promessa pelo 
E.C. Vitória, time do 
seu coração, sendo ho-
menageado com sua 
foto estampada na capa 
do Guia do Torcedor, 
mês de agosto do ano 
passado,  pleiteia agora 
realizar  uma caminha-
da fora do pais, caso o 
prefeito José Ronaldo 
seja candidato a  sena-
dor e se eleja em 2018.                

 O Caminho de 
Santiago, na Espanha, 
é o local previsto para 
a caminhada. Batista 
considera que a ascen-

são politica de Jose 
Ronaldo é muito im-
portante para o mu-
nicípio o que justifica 
sua decisão. Ressalta 
que o patrocínio más-
ter dessa caminhada 
na Espanha será do 
empresário e suplente 
de deputado federal 
José Francisco Pinto 
– Zé Chico, além de 
amigos do prefeito 
como Mario Borges e 
João Marinho Gomes 
Junior, que integram 
a  equipe do governo 
municipal.
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na pratica de diferentes 
modalidades.

Pinheirinho foi um 
dos 10 filhos do casal Jú-
lio Francisco Pinheiro e 
Elizabete Marcelino Pi-
nheiro. Quando retornou 
à cidade natal implantou 
o supermercado Irmãos 
Pinheiro, ao lado de 
Evaldo Pinheiro.  Casou-
-se com dona Iari  Silva, 
que lhe deu dois filhos: 
Daniele e Mauricio Silva 
Pinheiro. Separando-se 
da esposa, deixou o co-
mércio em Xique-Xique, 
mudando-se para Belo 
Horizonte, onde cons-
tituiu nova família. Era 
muito querido pelo seu 
jeito alegre de viver, gos-
tava de tomar um trago 
e de cantar, ao lado de 
amigos. João Francisco 
Pinheiro, nascido em 6 
de outubro 1948, faleceu 
aos 60 anos em fevereiro 
de  2008.

Campeão baiano pelo 
Fluminense de Feira em   
1969, Pinheirinho (João 
Francisco Pinheiro), foi 
um dois atacantes que 
marcaram  época no tri-
color entre as décadas 
de 60 e 70 pelo seu fu-
tebol veloz, insinuante 
que  chegou a atrair as 
atenções de clubes do su-
deste brasileiro, a exemplo 
de Flamengo e Botafogo 
do Rio de Janeiro. Neste 
ultimo foi aprovado, mas 
o Fluminense preferiu não 
vender o passe do atleta.

Natural de Xique-Xi-
que ele chegou ao Flumi-
nense em 1964 para testes, 
ao lado de um volante da 
mesma região, indicado 
pelo desportista Zezinho 
ao dirigente do clube, 
Wilson Falcão. O técnico 
era Geraldo Pereira, que 
enxergava longe um bom 
jogador. Pinheirinho ainda 
com 16 anos foi aprovado 

Pinheirinho- um atacante que marcou  época

Moacir lança “Canção 
para a  Minha Cidade” 

Como conquistar o corpo 
desejado com segurança  

e viria a ser um dos me-
lhores atacantes da Bahia. 
Ele estava no até hoje 
inesquecível elenco trico-
lor de 1969, sagrando-se, 
portanto, campeão estadu-

al. Atuou também no E.C. 
Bahia, e foi o artilheiro do 
certame em 1967.

Com seu  fu tebol 
veloz, dribles rápidos e 
desconcertantes, Pinhei-

Comerciante apo-
sentado -  marcou na 
cidade  com a Casa das 
Canetas -, desportista, 
cronistas esportivo, es-
critor, autor do romance 
A Tragédia do Soldado 
Hermes, Moacir Costa 
Cerqueira, mostra sua 
versatilidade e capa-
cidade intectual, com 
o recente lançamento 
de um Cd com a  com-
posição Canção para a  
Minha Cidade, na qual, 
de forma emocional, ele 
fala de Feira de Santana, 
sua terra adotiva, onde 
chegou muito jovem 
para ficar. Aqui consti-
tuiu família, amigos e 
estabeleceu-se no co-
mercio de forma honrada 
e próspera.

Canção para Minha 
Cidade pelo que se pode 
imaginar, não pretende 
concorrer com o já imor-
talizado  Hino à Feira, 

obra da poetisa Georgina 
de Melo Erismann, citada 
por Moacir no seu trabalho, 
mas a ele juntar-se como 
mais um dos muitos e me-
recidos pleitos que a Terra 
de Senhora Santana tem 
recebido. A composição 
poética, à principio deveria 
ser interpretada pelo autor, 
mas por sua deferência, 
ganhou a voz do maestro 
Israel Exalto que produziu 
moderno arranjo, dando-
-lhe uma conotação quase 
jazzística.  

De acordo com o clima 
de ufanismo da composição  
a capa do Cd é ilustrada 
com uma foto atualizada do 
centro de Feira de Santana, 
onde se vê a Igreja Senhor 
dos Passos e, em primeiro 
plano, a escultura do artista 
plástico Juracy Dórea, loca-
lizada próxima à Prefeitura 
Municipal.  A bela Canção 
para a Minha Cidade, de 
Moacir Cerqueira tem a 

seguinte letra:
“Princesa Minha 

Rainha/ Princesa do meu 
sertão/ Rainha dos sen-
timentos / Da alma e do 
coração.  Minha querida 
princesa/ Tu és Feira de 
Santana/Teu porte é de 
uma rainha/ Pela beleza 
que de ti emana. Feira, 
Feira de Santana/ És, 
nossa terra querida/E 
teus amorosos sertane-
jos/Aqui viverão sob tua 
guarda. Maria Quitéria 
é; Tua grande heroína/ 
Georgina no seu cantar 
te exalta/ Embalada qual 
uma menina. Teus feste-
jos, tuas histórias e tuas 
glorias/São a alegria e 
orgulho dessa gente/ As-
sim, almejando o futuro/ 
Vivencias o passado no 
presente. E, orgulhosos 
de ti/No coração e no 
peito varonil/És orgulho 
dos teus filhos/ Da Bahia 
e do Brasil”.

É só ligar um apa-
relho de televisão e logo 
surgem enfoques contra 
a obesidade, métodos 
e remédios capazes de 
acabar com o excesso de 
gordura no corpo, dando-
-lhe a anatomia desejada. 
Certo que a obesidade, 
que tem causas diversas, 
não é saudável e também 
pode comprometer o 
dia-a-dia de quem tem 
sobrepeso, tanto na vida 
profissional como par-
ticular, todavia não se 
deve tentar uma mudan-
ça abrupta, tampouco 
sem conhecer profunda-
mente o que irá fazer e 
os resultados reais que 
poderá obter.       

Formada em nutri-
ção pela Universidade 
Jorge Amado em 2008, 

a jovem profissional sote-
ropolitana Gloria Patrícia 
Gomes vem se dedicando 
à causa buscando com mé-
todos modernos propiciar 
“a mudança das pessoas”, 
como gosta de dizer, e o 
alvo tem sido a melhoria de 
vida daqueles que a consul-
tam. Graduada em nutrição 
ortomolecular e máster co-
ach pela Sociedade Latino 
Americana de Coaching, 
além da hipnoterapeuta 
especializada em Progra-
mação Neuro Linguística, 
ela coloca em prática, com 
êxito, métodos atualizados, 
o que inclui a hipnose, para 
o tratamento  da obesidade. 

Verdade que o excesso 
de peso, ou sobrepeso, com 
preferem alguns, pode ter 
uma influencia muito gran-
de na vida de uma pessoa e, 

quase sempre negativa, 
gerando problemas que 
passam a  ser sentidos 
em todas as esferas e 
mais acentuadamente no 
ambiente de trabalho e 
no relacionamento sen-
timental. Desse modo a 
busca do denominado 
“corpo perfeito” , torna-
-se, nos dias atuais, algo 
mais do que uma questão 
de aparência. Por isso 
a nutricionista ortomo-
lecular Gloria Patrícia 
aconselha: “reprograme 
sua mente e tenha o cor-
po que tanto deseja”. 
Contatos com ela, em 
Salvador, através dos te-
lefones 98874-1712/71-
99949-1407, site www.
gloriapatricia.com,  ou   
gloriapatricianutri@ ins-
tagram.

rinho chamou atenção do 
Flamengo que chegou a 
propor a compra do passe 
por  120 mil cruzeiros 
(valor da época) e a ces-
são de quatro jogadores 

ao Fluminense, que não 
aceitou para a decepção 
do atacante. Depois sigi-
losamente ele foi ao Rio 
de Janeiro, levado por 
um empresário, treinou 
no Botafogo, e vestiu a 
camisa alvinegra em um 
amistoso.  Foi aprovado 
e o Botafogo fez uma 
proposta ao tricolor de 
Feira que não aceitou.

Depois de deixar o 
futebol profissional o 
jogador  voltou para sua 
terra onde foi técnico da 
seleção local e presidente 
da Liga de Xique-Xique. 
A Câmara Municipal 
homenageou-o, dando 
seu nome ao ginásio de 
esportes daquele muni-
cípio, mediante projeto 
do vereador Nino Meira 
que, através de outro 
projeto, instituiu a Me-
dalha Pinheirinho, com a 
qual são premiados des-
portistas que se destacam 

Moacir Costa 
Cerqueira, mostra 
sua versatilidade e 
capacidade intelectual

Gloria Patrícia 
Gomes 
Graduada em 
nutrição 
ortomolecular e 
máster coach 
pela Sociedade
Latino Americana 
de Coaching

Fluminense 1974: Gato, Nem, Onça, João Augusto, Merinho, Luiz Antônio. 
Pinherinho, Paulo Roberto, LeLê, Neinha e Biribinha

Cidade
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Coluna do Rádio Social

           Oxe Oxente, das 17 às 19 
horas na Radio Subaé, com Nivaldo 
Cruz é mais pura expressão da cultu-
ra  nordestina, portanto o mais signifi-
cativo horário do radio local. Feira de 
Santana, cidade com imensa colônia de 
pernambucanos, alagoanos, cearenses, 
paraibanos,  potiguares e sergipanos, 
além de pessoas oriundas de outros 
estados teve o forró como ritmo refe-
rência durante muito tempo. Com o ad-
vento dos chamados “ritmos baianos” 
o rádio feirense esqueceu suas origens. 
Hoje resta apenas o Oxe Oxente onde 
é possível ouvir forró, viola, repente, 
embolada, coco, histórias estórias e 
cordel, tudo isso graças a Nivaldo Cruz. 
Vale lembrar que há publico para todos 
os tipos de programa e essa diversidade 
deve ser  considerada. 

O “Tabuleiro da 
Maria”. Ao que pa-
rece uma tabua cheia 
de saborosas  coca-
das, pés de moleque, 
amendoim torradi-
nho, suspiros e outras 
delicias de um tempo 
que não volta mais! 
Bem que poderia ser, 
mas nesse Tabulei-
ro, lançado ontem, à 
noite, no Centro Uni-
versitário de Cultura 
e Arte (CUCA), pela 
jornalista Madalena 
de Jesus, estão os 
mais saborosos arti-
gos dessa inteligente, 
espirituosa e uma das 
mais credenciadas 
jornalistas da Bahia. 

Antônio Sotero, um dos ícones da Rádio 
Povo mantem com qualidade os programas Show de 
Noticias, aos sábados, Domingo Maior, aos domingos, 
privilegiando ao publico com noticias interessantes  e 
musicas de qualidade. Uma propriedade de Sotero é o seu 
estilo pessoal, nada de seguir caminhos já delineados por 
outros  comunicadores. Recentemente o Domingo Maior, 
passou a ser apresentado mais cedo, a partir das 6 horas 
para a satisfação do publico que acompanha esse programa 
de excelente seleção musical. 

O engenheiro Aristeu das Mercês, que 
até pouco tempo figurava como um dos melhores árbitros 
da Federação Baiana de Futebol (FBF) agora integra a 
equipe esportiva da Radio Sociedade de Feira. Sua opi-
nião abalizada é importante e serve como bussola para o 
enorme publico que acompanha os trabalhos da equipe 
de Rogerio Santana,  direcionada de forma positiva por 
Miro Nascimento. 

Jorge Telles, com seu estilo 
alegre e comunicativo, agrega ouvintes 
nas manhas da cidade com o Canto Ser-
tanejo das 5 às 6 horas na Radio Subaé. 
Excelente narrador esportivo ele não 
tem dificuldade para desenvolver o seu 
trabalho brincando, alegrando o ouvinte 
e oferecendo boa musica. Das 6 horas em 
diante ele se transforma no Abelhudo, 
uma  espécie de “Batman sertanejo” .

Nivaldo Lancaster depois 
de um período fora do radio feirense, mas fir-
me em Santa Amaro e Cachoeira, esta de volta 
ao microfone da  Radio Sociedade, convidado 
por Luiz Santos com o  qual apresenta o no-
ticioso diário Levante a Voz. Aos domingos 
pela manhã  em dupla com Agnaldo Santos, 
Lancaster esquenta o Boca de Forno.

R e n a t o  e 
Alessandra, bem 
que poderiam ser um das 
incontáveis duplas do cha-
mado sertanejo universi-
tário  ou “new sertanejo”. 
Mas não se trata de um  
momento musical, muito 
embora o paulista Renato 
Ribeiro, titular  do Subaé 
Noticias, bom no violão, 
canta muito bem e sua es-
posa Alessandra, diretora 
comercial da emissora tem 
boa voz. O casal vivenciava 
ai, uma festa junina no ano 
passado. Explicado

Ai está Heliel 
Souza Vieira , 
jovem bacharel em 
Fisioterapia, pela 
Faculdade Nobre 
de Feira de Santana, 
pela qual colou grau 
no dia 18 deste mês. 

O jovem Rafael 
Jesus Batista cola 
grau no Curso de Engenha-
ria Civil pela Universidade 
Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), dia 6 de abril, às  
20 horas, no auditório cen-
tral daquela  casa de ensino 
superior. Felizes estão  os 
pais de Rafael: Eziel Araújo 
Batista e Juscileide Santos 
de Jesus, bem como seus ir-
mãos, cunhados, demais fa-
miliares, amigos e colegas, 
além do sobrinho-afilhado 
Bernardo. Associam-se às 
comemorações os integran-
tes da Comunidade de Jo-
vens Cristãos (C.J.C) e do 
Treina mento de Oração e 
Ação (TOA).

Muito simples ela não gosta de comentar o fato, 
mas no mês de outubro do ano passado, a nossa cole-
ga Lia Santos, concluiu o curso de Serviço So-
cial na Faculdade Unifacs . Formada em Edificações, 
Contabilidade,  sem se falar,  no seu trabalho de alto 
nível como diagramadora e designer. Parabéns  Lia 
Santos. A próxima meta de Lia é a Pós-Graduação e 
mesrtrado em Saúde Pública.

O saboroso tabuleiro de Madalena

Estudioso, ,dedicado a área que escolheu, Heliel 
Vieira, filho do casal  Robson Santos  Vieira e Maria 
Ferreira, tem tudo para concretizar um futuro profis-
sional  de muito sucesso.    

São palavras saídas 
do coração e de um 
coração bom como o 
dela, só podem sair 
coisas positivas e in-
teressantes, narradas 
de forma agradável e 
bem pessoal o que dá 
um sabor ainda me-
lhor aos seus ”quitutes 
literários ”.

Madalena de Jesus 
acumula uma série de 
títulos como professo-
ra graduada em Letras 
com Frances pela Uni-
versidade de Feira, 
pós-graduada em Do-
cência em Ensino Su-
perior pela Faculdade 
de Tecnologia e Ciên-
cias (FTC). Como jor-

nalista começou na 
FOLHA DO NORTE 
e já atuou em vários 
outros órgãos de co-
municação do estado 
- jornais e revistas 
-, além de ocupar 
cargos de assessoria, 
como atualmente na 
FTC e Câmara de Ve-
readores de Feira de 
Santana. Pelos seus 
méritos, já que não 
é de pleitear láureas, 
reúne vários e mere-
cidos prêmios como 
o Troféu Arnold Sil-
va,  quatro vezes, o 
Troféu Imprensa de 
Feira de Santana e 
o Juarez Bahia, em 
duas oportunidades.  

Social
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NORDESTINA (Pedro 
Oliveira) - A reforma pre-
videnciária  proposta pelo 
governo federal não é vista 
com bons olhos pelo prefei-
to de Nordestina, Erivaldo 
Carvalho “sei que o brasi-
leiro está vivendo mais e a 
população envelhecendo, 
mas a reforma vai atingir a 
todos sem trazer qualquer 
beneficio. Vamos ter que 
trabalhar e contribuir mais, 
para poder ter direito a um 
beneficio no final da vida, 
sem poder aproveita-lo” 
observa.

Sobre Nordestina ele 
disse que a situação é igual 
a de 80% dos municípios 
brasileiros já que a divida 
atual  com a Previdên-
cia, supera R$ 10 milhões. 
“Em apenas quatro anos 
(2013/2016), o município 
acumulou um débito de R$ 
5,5 milhões, é uma divida 
impagável. Se a Previdên-
cia não for reformulada, de 
uma forma justa, os muni-
cípios não vão ter condições 
de saudar seus débitos”, 
assinala. 

Em relação ao voto 
em lista fechada, que é a 
meta de parte dos políticos, 
Carvalho considera como 

Mineradora não  beneficia  municipio, diz prefeito
“algo ruim”, observando 
que “aqui em nossa região, 
o eleitor vota no candida-
to, ele avalia a pessoa, a 
conduta e a família à qual 
ela pertence. Acho um re-
trocesso”. Ele entende que 
se o sistema for posto em 
prática “criará um hiato, já 
que o eleitor perderá a refe-
rencia do candidato. Eu não 
aprovo de forma alguma 
esse tipo de matéria”, diz.

Erivaldo Carvalho 
classificou o primeiro tri-
mestre de mandato como 
muito difícil devido às 
dificuldades financeiras en-
contradas e o município em 
situação degradante, com 
verbas cortadas e bloqueios 
de contas. Mas a meta é 
aumentar a arrecadação do 
município para obter mais 
investimentos. “Temos 
uma mineradora no muni-
cípio, que paga royalties e 
o INSS. Estamos fazendo 
um levantamento e acha-
mos que o valor pago está a 
aquém do que deveríamos 
receber. Daqui pra frente 
é aumentar a arrecadação 
do município, para que 
tenhamos condições de 
desenvolvimento e empre-
gos” explica.

O prefeito Erivaldo 
Carvalho considera grave 
a situação de Nordestina 
com a prolongada seca. 
“Só aqui na prefeitura  
são mais de 1.500 pedidos 
de empregos. O municí-
pio não tem condições 
de abraçar tudo isso e 
sabemos que ha pessoas 
passando fome e sede. 
Dentro de nossos limites 
estamos amenizando esse 
sofrimento, ao lado disso 
temos procurado a CAR 
para ajudar na perfuração 
de poços artesianos para 
que nos anos vindouros 
não venhamos passar por 
dificuldade de água como 

Seca o maior problema
estamos passando hoje” 
relata . 

Ele acrescenta que ao 
contrário do que parece, a 
mina de diamante em ex-
ploração, não favorece ao 
município. “Hoje  eu vejo 
a mineradora de diamantes 
como um prejuízo.  Ela 
gera pouco mais de 300 
empregos, mas a maioria 
dos trabalhadores não é do 
município. Eles vem para 
cá e o município tem que 
arcar com custos na saúde, 
educação e segurança. Com 
essa mina de diamantes, 
abre-se um leque para o 
aumento da criminalidade 
e de assaltos. Hoje o que 

ambiente. O consumo 
mensal de água do rio 
Itapicuru pela minerado-
ra, por exemplo, é bem 
maior que o consumo da  
população durante o ano 
inteiro” afirma.

o município arrecada de 
royalties é muito pouco e 
não chega a R$ 70 mil/ano. 
O gasto que o município 
tem com a mineradora é 
bem maior. Além disso, há 
os danos causados ao meio 

Há palavras que contras-
tam o seu conceito, mas que, 
em determinadas circuns-
tâncias se afinam, ocupando 
o lugar da outra, causando 
enorme confusão. Uma hora 
ela é uma coisa,  outra é o 
adverso.  Desse modo, o que 
é bom para uma pessoa, pode 
ser mal para outra,  e,  o que 
é feio para uma pessoa, pode 
ser bonito para outra. Assim, 
o feio não é feio e o bonito 
não é bonito ou, contradizen-
do tudo. O feio é o bonito e 
o bonito é o feio. Ô confusão 
danada! Logo, ninguém sabe 
o que é o certo e o que é o 
errado.  Mas !!! Como disse 
Heráclito.  “ O que é, ao mes-
mo tempo não é. “ 

Porém, há duas palavras 
que se confrontam e que nun-
ca se misturam, são sempre 
adversas. Por mais que uma 
delas seja abraçada pelo eufe-
mismo, jamais se confundirá 
com a outra.

É a verdade e a mentira, 
esta que é algo indigno, sujo 
e criminoso, mesmo atenuada 
pelas circunstâncias, quando 
não ferir a moral, os bons 
costumes e algum princípio 
religioso, mas, sempre será 
o oposto da verdade, embora, 
nessas circunstâncias, seja até 
salutar. Iraci conta que em 
Almas, quando as pessoas 
estavam doentes ou depres-
sivas, convidavam mestre 

Verdade  e  Mentira
Sancho para contar lorotas 
nas tardinhas.

A verdade por outro lado 
é a fonte das virtudes, é a 
essência da pureza, e a força 
da razão.  Nenhuma mentira 
resiste seu peso. Todas! To-
das! Mais cedo ou mais tarde 
sucumbem. Daí o adágio 
popular : “ A mentira tem 
pernas curtas. “   Enquanto 
a mentira  reúne predicados 
que denegrem a moral e é  re-
pudiada por homens de bem, 
a verdade, na sua magnitude, 
é cortejada por eles e pelos 
homens da lei  para julgar as 
pessoas, baseada nela que é 
uma verdade absoluta, não a 
verdade do ouvi dizer que não 
é uma verdade plena. 

Isso me faz lembrar uma 
piada bem humorada: “No 
Tribunal o Juiz  perguntou 
ao réu: “ Seu nome ? ”O réu 
lhe respondeu: “Não sei”. 
“O Juiz fitou o réu nos olhos 
e com serenidade:  “Como 
não sabe?” E  o réu lhe res-
pondeu: “Excelência!  Acabei 
de jurar diante a Bíblia dizer 
a verdade. Quando meu pai 
foi ao cartório me registrar, 
fiquei num berço dormindo, 
não vi, apenas mais tarde ouvi 
dizer...”

A verdade  às vezes dói, 
atinge as profundezas da 
alma, daí a máxima: “..vou 
lhe dizer umas verdades.”  A 
verdade também representa 
retidão, sinceridade omitida 

no lar pela roda de malandra-
gem. Isso me faz lembrar um 
fato: “ Era um fim de tarde 
num boteco do aristocrático 
bairro da Kalilândia. Casa 
cheia. A aristocracia eufórica  
“ resenhava,”  todo tipo de 
“papo rolava”  alí: futebol, 
saúde, política e  mulher,  é 
claro não podia faltar. De 
repente, no canto do balcão 
alguém proclamou: “ Deus 
castiga quem fala a verdade 
para a mulher.”  E  aí meu 
colega de mesa, malandro 
velho, à beira da aposentado-
ria na malandragem, afagou 
a barbicha branca e opinou:         

 “Hé!!! Nem toda ver-
dade deve ser dita.” Brinca-
deiras à parte leitor, conve-
nhamos, toda grandeza de 
uma nação é alicerçada no 
zelo pela verdade, justiça e 
moralidade, aqueles que as 
desprezam podem ser inte-
lectuais mas, jamais serão 
homens de bem.   Estarrecido 
vemos na televisão nossos 
dirigentes algemados, tran-
cafiados e centenas deles 
indiciados e alguns vêm à 
imprensa dizer que o indicia-
mento não o faz réu, portanto 
não é nada.

Entendo que o fato de 
ser indiciado devia enver-
gonhá-los. Mas a luta, por 
trazer a verdade para mora-
lizar e dar vergonha a alguns 
políticos continua, e  a verda-
de virá à tona para puni-los!

Leonidio Marchy

Cidade



12 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Bahia, sexta-feira, 31 de março de 2017 107 anos

29.000
ATENDIMENTOS

8.000
ATENDIMENTOS
AMBULATORIAIS
EM PEDIATRIA

8.500
INTERNAMENTOS

300.000
EXAMES

LABORATORIAIS

7.000
PARTOS 

É assim que o Hospital da Mulher escreve a sua história nos últimos 25 anos: 
fazendo parte do sonho de mais de 100 mil mulheres com atendimento materno fazendo parte do sonho de mais de 100 mil mulheres com atendimento materno 
completo, além de outros tratamentos e programas importantes como a casa da 
puérpera e mãe canguru. Um trabalho grandioso no tamanho e minucioso no 
cuidado: do jeitinho que elas merecem.

HOSPITAL DA MULHER 25 ANOS.
A VIDA MERECE ESSE CUIDADO.

n ú m e r o S  d e  2 0 1 6

anos

hospital
da mulher

HÁ 25 ANOS, O HOSPITAL DA MULHER leva 
CUIDADO, SAÚDE, RESPEITO E CARINHO 
PARA AS MULHERES NO PRINCIPAl 
MOMENTO DAs SUAs VIDAs.

F U N D A Ç Ã O  H O S P I TA L A R
D E  F E I R A  D E  S A N TA N A


