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Governo quer 
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Mais de 18 milhões em obras
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Uma serie de obras 
representando um in-
vestimento da ordem 
de R$18 milhões, com 
previsão  de começar a 
partir do início de 2016, 
beneficiando a sede e 
distritos de Feira de 
Santana, foi anunciada 

pelo prefeito Ronaldo de 
Carvalho na segunda-
feira. Ele destacou obras 
na área do esporte, como 
a reforma do estádio Gil-
son Porto e das praças 
esportivas do Feira VI 
e Jaguara, bem como a   
reforma e construção de 

escolas, praças e pavi-
mentação de ruas. Um 
detalhe para o qual o 
prefeito chamou aten-
ção é que todas as obras 
serão realizadas com 
recursos oriundos dos 
cofres do município. VA-
RIEDADES. Pagina 3.

O Natal Encantado 
já começou com o centro 
da cidade bem iluminado 
e decorado com motivos 
da época, o que contribui 
para produzir um clima 
de alegria e cordialidade, 
sentimentos comuns nos 
dias que demandam  às 
comemorações da chega-
da do Menino Jesus, que 
há  2015 anos trouxe  a 

Motoristas que cir-
culam na BR-116 /
Norte, trecho entre  

o viaduto  dr. Miraldo Gomes 
(Cidade Nova) no campus da 
Universidade Estadual de Feira 
de Santana, estão reclamando 
e chamando atenção das auto-
ridades do setor, em especial 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
- DNIT, a grande quantidade de 

buracos na pista asfáltica. Como é 
natural nesses casos a cada dia a 
proporção vai  sendo ampliada o 
que requer  a tomada de medidas 
a curto prazo para que a pista não 
se torne intransitável, ou fique em 
estado que possa provocar aci-
dentes.  Há quem atribua o fato a 
constante circulação de  veículos 
muito pesados (carretas),mas 
,independente do motivo, a recu-
peração  é necessária.

sua eterna mensagem de 
paz, amor e humildade. 
Ao mesmo tempo cresce 
o movimento de pessoas  
nas áreas comerciais de 
Feira de Santana havendo 
expectativa positiva entre 
empresários do comercio 
de boas vendas ate como 
uma forma de compensar o 
quadro dos últimos meses.

Como em anos ante-

riores foi firmado acor-
do entre o Sindicado do 
Comércio de Feira de 
Santana e o Sindicato dos 
Empregados do Comércio 
para o funcionamento do 
segmento em horários 
especiais o que já vem 
ocorrendo desde o dia 
5. Hoje as lojas devem 
permanecer abertas ate 
às  21 horas. Amanhã o 
expediente será ate às 18 
horas. Domingo das 9 às 
17horas. Do dia 21 a 23 
até as 21horas e no dia 24 
até as 16horas. 

   José Carlos Mo-
raes Lima presidente do 
Sindicato do Comercio 
de Feira de Santana (SI-
COMFS) acredita que o 
comercio terá uma boa 
reação, mesmo levando 
em conta a propalada 
crise, observado que a tra-
dição do período natalino 
sempre se sobrepôs aos 
momentos mais adversos 
para o setor. Disse que 
se as vendas ficarem no 
patamar do ano passado 
estará bom para o comer-
cio. ”Já sentimos uma boa 
movimentação nas lojas, 
o que é um sinal positivo” 
concluiu. 
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exemplos que pavimentam o 
caminho em direção à Idio-
cracia.

O tema proposto pelo fil-
me é uma advertência, que fala 
muito sobre onde a sociedade 
está, para onde vai e como 
contornar um mundo onde, o 
delirar com os reality shows 
e sobreviver pelo alfabetismo 
funcional é mais importante 
do que ler livros, refletir ques-
tões e incentivar as pessoas a 
desenvolver seu pensamento 
crítico. Afinal, é uma obra de 
ficção, qualquer semelhança 
com nomes, pessoas, fatos ou 
situações da vida real terá sido 
mera coincidência.

Texto:ANGELO PINTO

02 -  CIDADE

Tito Ruy Bacelar  ...1909 / 1910 /Arnold Ferreira da Silva  ... 1910 / 1923
Raul Ferreira da Silva ... 1923 / 1968 /Oyama Pinto da Silva ... 1968/1971
Dálvaro Ferreira da Silva ...1971/1973/ José Luiz Navarro da Silva ... 1973/2003/ Hugo 
Navarro Silva... 2003/2015
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Dom Itamar Vian
Em setembro de 2006 

foi lançado nos EUA uma 
produção cinematográfica 
classificada de comédia de 
ficção científica, que teve 
como título IDIOCRACIA, 
uma das melhores sátiras so-
ciais modernas já feitas. Com 
pouca divulgação e que quase 
não apareceu nos canais de tv 
e telas de cinema no Brasil, o 
filme aborda uma questão que 
merece cuidadosa reflexão por 
parte da sociedade mundial 
e que segundo especialistas, 
por esse motivo foi boicotado 
desde seu lançamento. 

O filme possui um enredo 
muito interessante: “nos dias 
atuais, um dos funcionários 
menos inteligentes do exército 
americano submete-se a uma 
experiência de congelamento 
que deveria durar um ano, 
mas algo dá errado e ele 
acorda 500 anos depois, em 
uma sociedade dominada por 
idiotas e aos poucos começa a 
perceber que ele é o ser mais 
inteligente da Terra. Em meio 
à banalização da cultura, abo-
lição da leitura de qualidade, 
animosidades e intolerâncias 
em pensamentos divergentes 
nos debates e uma overdose 
de idolatria a tudo o que nos 
satisfaz sem a necessidade do 
uso de um único neurônio, as 
pessoas medíocres foram bem 
aventuradas com vantagens 
na seleção natural e sua mul-
tiplicação aconteceu em uma 
velocidade muito mais rápida 
do que nas pessoas inteligen-
tes, o que foi ampliando cada 
vez mais toda a estrutura que 
legitimava essa sociedade 
idiocrática.”

Longe de apresentar uma 
visão otimista do futuro, o fil-
me retrata uma realidade som-
bria, mas totalmente oposta à 

A apoteose de uma sociedade

baseada na ficção “Admirável 
Mundo Novo” de Aldous 
Huxley, onde uma minoria 
esperta domina a maioria da 
humanidade.

As raízes da Idiocracia 
são construídas pelo desejo 
de refúgio e comodidade 
individual. Torna-se mais 
conveniente achar tudo nor-
mal e natural, do que ser acu-
sado de ignorante, estúpido, 
retrógrado, preconceituoso 
ou ter trabalho para produzir 
argumentos que fundamentem 
sua opinião. Assim deriva a 
segurança e conforto de ser 
coerente com a tendência atual 
do pensamento das massas 
e o pensar, refletir, discutir 
(aspectos essenciais para a 
evolução humana) deixam de 
ser normais e naturais. Afinal, 
para que tudo funcione cor-
retamente, todos devem ser 
Objetos e não, Sujeitos.

Por que aceitamos obe-
decer e deixamos de ser autô-
nomos? Segundo o humanista 
e filósofo francês Étienne de 
La Boétie (1530-1563), três 

razões justificam a servidão 
voluntária: o HÁBITO (pois 
somos ensinados a servir); a 
TIRANIA (mesmo que dis-
farçada, os homens, sob seu 
julgo, necessariamente se 
acovardam e se escravizam) 
e o INTERESSE PESSOAL 
(há os que se deixam seduzir 
pelo esplendor dos tesouros 
públicos sob a guarda dos 
governantes, que à força de 
assegurar seu poder, cobre de 
ouro e regalias aqueles que se 
mostram disponíveis).

Esse modelo que é im-
posto de forma subliminar e 
em velocidade cada vez maior, 
é a manutenção de um padrão 
de comportamento onde o 
esforço e o mérito baseados 
em ações responsáveis, não 
são importantes. A pessoa que 
se opõe às estruturas vigentes, 
que demonstra vontade e in-
teligência para modificar um 
ponto de vista dominante é 
um empecilho. Meritocracia 
passou a ser uma palavra 
ofensiva. Um nivelamento 
por baixo, sempre. E são esses 

Com 16 equipes, repre-
sentando comunidades dis-
tritais e bairros de Feira de 
Santana, o VII Campeonato 
de Futebol de São José (dis-
trito de Maria Quitéria) será 

Campeonato de São José terá 16 equipes
realizado em 2016. Os  times 
serão divididos em quatro 
grupos de quatro equipes que 
se enfrentarão dentro da mes-
ma chave, classificando-se 
os dois primeiros colocados. 

Os organizadores do certame 
vêm tentando ajuda financeira 
junto ao comercio e a indústria 
de Feira de Santana através 
da comercialização de espa-
ços publicitários no muro do 
estádio distrital, o que pode 
representar uma ótima mídia.

A premiação prevista 
é um grande atrativo para 
os clubes, uma vez que está 
definido o valor de R$ 10 mil 
para o campeão, R$4 mil para 
o vice-campeão e ainda ha-
verá a premiação de R$1 mil 
para os melhores jogadores 
da temporada. O Juventus, 
time de Beto Soldador já está 
em plena atividade visando o 
certame. O Juventus nunca foi 
campeão do certame, muito 
embora seu fundador e técnico 
Beto Chaparral já tenha sido 
campeão varias vezes pela Se-
leção de Maria Quitéria. Além 
disso, ele sempre se mobiliza 
na organização do campeonato  
e para a obtenção de recursos 
financeiros para o certame .

São estes os clubes ins-
critos e que participarão do 
campeonato de São José: Ba-
raúnas ( Baraúnas),  Barcelona 
( Alecrim Miúdo),  Boca Ju-
nior (Água Grande), Botafogo 
(Lagoa da Camisa),  Caraíba ( 
Caraíba),  CSO ( time empre-
sarial),  Cristo no Comando 
(Campo Limpo), Cruzeiro 
(Carro Quebrado), Flamengo 
(George Américo),  Juventus 
( Maria Quitéria),  Nove de 
Maio( Maria Quitéria),São 
Cristovão ( São Cristovão), 
São José (Maria Quitéria) São 
Paulo( Lago Suja) Vasco(  La-
goa Grande) e Vitoria (Lagoa 
Grande).

Os clubes estão divididos 
em quatro grupos:  A- Botafo-
go, São Paulo, Nove de Maio 
e Vitoria. Grupo B -  Baraú-
nas, Barcelona, Caraíbas e 
São José. Grupo C -  Vasco, 
Cruzeiro, Cristo no Comando 
e Juventus. Grupo D - São 
Cristovão,  Boca Junior, Fla-
mengo  C.S.O.

GRANDE  PRESENTE
Um  marceneiro resolveu inovar na oferta de 

presentes de Natal. John Ogden está oferecendo 
caixões mortuários como sugestão de compra 
para as festividades de fim de ano. O caixão pode 
ser personalizado de acordo com as sugestões 
do cliente. Uma frase tenta convencer possíveis 
compradores: “você ainda vai precisar um”. Uma 
senhora adquiriu um caixão para um amigo, mas 
este não gostou.

O EVANGELHO de Mateus narra que alguns 
magos do Oriente, em busca do recém nascido rei 
dos judeus (Mt 2,1), trouxeram a Ele os melhores 
presentes. Lucas fala dos pastores que visitaram o 
Menino, deitado na manjedoura. O texto não diz, mas 
é provável que os pastores também tenham levado 
algum presente. 

NATAL é convite para dar e receber presentes. 
Presentear não é tão fácil assim. Trata-se de verdadeira 
arte. Há presentes esperados, presentes vulgares, pre-
sentes inúteis. A pessoa que oferece o presente é sem-
pre lembrada. Trocar presentes de Natal é, sobretudo, 
lembrar o grande presente que recebemos de Deus: 
Jesus que assumiu as dores e angústias, as alegrias e 
esperanças da humanidade. Maria foi a depositária 
fiel deste presente, que ela acolheu agradecida e soube 
oferecer ao mundo.

NATAL é a história deste presente, diante do qual 
as palavras se sentem muito pobres. A melhor saída 
é balbuciar, comovidos, um muito obrigado. Santo 
Agostinho resume esse evento, dizendo: “Deus se fez 
homem para que nós nos tornássemos deuses. Jesus 
veio à terra para que pudéssemos  alcançar o céu”. Foi 
Ele que nos garantiu: “Não tenham medo, estou todos 
os dias com vocês” (Mt 28, 10,20)

PENSANDO nisso, neste Natal, somos de novo 
desafiados a dizer não ao medo e erguer a bandeira da 
Esperança. Esperança de ver crianças felizes, idosos 
sorrindo, famílias se abraçando, água, terra, saúde, 
educação, segurança, casa, vida com dignidade para 
todos. Só assim posso dizer que o Natal é Festa da Vida. 
É o dia que Deus nos enviou, o irmão Jesus, irmão de 
todos, o grande presente.

SENHOR, que o teu Natal transforme a nossa vida. 
Queremos sentir o raiar da esperança em nosso coração. 
Não podemos caminhar sem a  tua luz. Ajuda-nos a 
afastar de nós toda tristeza. Abençoa, Senhor Jesus, a 
minha vida, os meus amigos, a minha família. Abençoa 
todos os que estão tristes e desanimados. Obrigado por 
estarmos vivendo mais um Natal. Amém.
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 No segmento esportivo 
uma noticia que agrada em 
cheio aos desportistas que 
estão diretamente relaciona-
dos com o futebol amador, a 
anunciada reforma do estádio 
Gilson Porto, no bairro Esta-
ção Nova, que ganhará  ves-
tiários. Essa praça esportiva 
é uma justa homenagem ao 
ponta-esquerda Gilson Porto, 
que atou em cubes como O 
Corinthians e o Internacional 
de Porto Alegre, além de pas-
sar pela seleção brasileira. 
Ainda garoto Gilson e seus 
irmãos  Edson, Júlio e Mano-
el Porto, jogaram no “Campo 
da Estação ” como o local era 
chamado na época. 

Outras obras na área es-
portiva anunciadas pelo pre-
feito Ronaldo de Carvalho: 
colocação de alambrados nos 
campos do Conjunto Feira 
VI e do distrito de Jaguara, 
e ainda a cobertura da Praça 
de Esportes do Conjunto 
Feira X. Mediante o relato 
do prefeito serão realizadas 
reformas urbanísticas na 
Praça do Ex-Combatentes, 
no bairro São João e na Praça 
do bairro Aviário. Já no bair-
ro Subaé, Panorama, Campo 

Prefeito anuncia mais de 
R$18 milhões em obras

Limpo, Novo Horizonte, So-
bradinho, Asa Branca, Santa 
Mônica II, Morada Tropical 
e Conceição II várias ruas 
serão pavimentadas e haverá 
a complementação asfáltica 
da rua marginal à Avenida 
Eduardo Fróes da Mota que 
dá acesso a Avenida Sérgio 
Carneiro e drenagem em ruas 
da Cidade Nova. 

Também previstas para 
o exercício de 2016 e listadas 
pelo prefeito Ronaldo de car-

valho durante entrevista na 
segunda-feira: pavimentação 
da área da capela de Senhor 
do Bonfim, na comunidade 
de Capim Grosso, no distrito 
de Tiquaruçu; construção de 
uma praça na comunidade 
do Escoval, no distrito de 
Humildes e pavimentação 
na localidade de Ferrovia, no 
distrito de Humildes.

No setor educacional 
serão construídas escolas 
nos bairros Feira IX  e Novo 

Horizonte. Em Caroá, no 
distrito de Ipuaçu, ampliação 
de uma escola equipada com 
uma cozinha comunitária; no 
povoado de Terra Dura, em 
Humildes e Rio do Peixe, 
além das reformas nas esco-
las Luciano Ribeiro e Marina 
Carvalho, no bairro Subaé, 
uma unidade no distrito da 
Matinha e uma creche no 
bairro Irmã Dulce, urbaniza-
ção da Praça da Criança, no 
Candeal II.

Na Câmara Muni-
cipal foi aprovado por 
unanimidade o projeto de 
lei de nº 176/15,  do Poder 
Executivo, que dispõe 
sobre o repasse de recur-
sos públicos municipais 
para as entidades civis 
sem fins lucrativos, atra-
vés de Convênios, para 
execução orçamentária 
no exercício de 2016. O 
vereador Edvaldo Lima 
(PP) absteve-se de votar. 
Conforme a matéria, fica 
o Poder Executivo Mu-
nicipal autorizado a con-
ceder recursos mediante 
convênio às entidades 
civis sem fins lucrativos, 
conforme disposto no 
artigo 16 da Lei Federal 
nº 4.320/64, artigo 26 
da Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Municipal 
nº 3.435/13.

 As entidades bene-

Projeto dispõe sobre    
repasses para entidades

ficiadas com os recursos 
públicos deverão observar 
a legislação pertinente 
tanto para recebimento 
dos recursos pleiteados 
quanto para a  prestação 
de contas, em especial, a 
Resolução nº 1.121/05 do 
Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da 
Bahia, ou outra que venha 
substituí-la. A relação das 
entidades listadas no Ane-
xo I é válida apenas para 
recebimento de recursos 
procedentes do orçamento 
de 2016. A lei diz ainda 
que não fixa direitos de 
recebimento de recursos 
pelas entidades relaciona-
das no Anexo I, cabendo 
ao Poder Executivo o uso 
do direito discricionário 
de proceder ou não aos 
repasses, conforme suas 
disponibilidades orça-
mentárias e financeiras. 
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Roque Sena

Você já reparou quão maravilhoso é o seu corpo? 

Meus amigos, muitas vezes ao ouvir esse questiona-
mento, logo vem a resposta: ”Eu me cuido vou à academia, 
faço ginástica, faço massagens  etc.. etc... etc, não é mes-
mo?  Mas eu estou me referindo  à maquina maravilhosa  
que é o nosso corpo! Os cientistas reconhecem que o corpo 
humano é maravilhosamente  feito, uma verdadeira obra 
prima. Quando todas as partes  do nosso corpo funcionam 
normalmente podemos fazer e apreciar coisas  absoluta-
mente surpreendentes. 

Por exemplo: veja as suas mãos. São feitas de forma 
admirável para realizar tantas coisas  no trabalho e no lazer. 
Seus dedos, seus olhos,  seus braços, os nervos condutores  
de ações  que levam até o cérebro para então coordenar 
essas ações. O cérebro humano só pesa cerca de 1 quilo e 
400 gramas e é bastante pequeno para caber em sua mão.  
Mas é uma maravilha, uma das criações mais complexas 
do Universo.

Ele nos habilita a pensar,  a ser, a sentir , a falar e 
coordenar os nossos movimentos.  Graças a esse intricado 
cérebro podemos usufruir um lindo pôr-do-sol, deliciosos 
alimentos, a brisa do  verão soprando em nosso rosto,  o 
sorriso  de  um bebê, a fragrância de uma flor, o toque de 
alguém que amamos e grande parte disso sem qualquer  
esforço de nossa parte.  Todavia, com todo este excelente 
equipamento, chega o tempo em que o corpo  por  fim 
se degenera . Ficamos doentes e envelhecemos,  então 
morremos.

Existem tantas coisas  ruins no mundo, em nossa 
volta que ,mesmo quando  temos saúde boa, isso diminui  
nosso prazer de viver.  Dentre todos os órgãos do corpo 
que são absolutamente essenciais  à vida podemos con-
siderar o olho  como o mais maravilhoso. Então: como 
você vê seu corpo? O meu foi maravilhosamente feito 
para usufruir a vida!

Dois dedos de

Opinião
Comentário 

de Dilson Barbosa

FALCATRUAS
A operação da Policia Federal nas  residências do 

presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, já  
prenuncia que  a qualquer momento  fato idêntico pode-
rá acontecer  nas casas do presidente do Senado,Renan 
Calheiros.Pelo menos é o que se comenta nos  corredores 
palacianos.A situação política do país   é  a pior possível já  
visto na história  da República.A presidente da Republica 
é alvo de Impeachment, o Vice Presidente da República 
é alvo de perda de mandato por eleição financiada por 
suspeita do partido ter recebido dinheiro roubado da 
Petrobrás, o Presidente da Câmara dos Deputados é 
alvo de investigação por receber  propina,o Presidente 
do Senado Federal  responde  a vários processos  e com 
indícios  de que será alvo de nova operação da Policia 
Federal, sem falar de deputados,senadores e ministros 
suspeitos de  falcatruas.A comissão de ética que julga  
o deputado Eduardo Cunha  também é composta por 
membros que  são denunciados.Em fim, é um dos piores 
momentos  da  nossa República  e  pelo sentimento da  
população,  se o Ministério Público  e   a Polícia Federal  
continuarem  com a independência que tem demonstrado 
até agora,possivelmente  essa caminhada pela  moraliza-
ção do pais terá  um  final feliz,embora ainda possa durar 
muito,  porque  a cada dia novas descobertas estão sendo 
feitas,mas a  chance de  acabar  com  a roubalheira é maior  
devido  as delações premiadas de vários  envolvidos  nos  
malfeitos, o que fará  muitos  medalhões   conheceram  as 
celas dos presídios,  que são menos  confortáveis do  que 
os salões  palacianos de Brasilia.Na cadeia  eles estarão 
prestando melhores serviços ao Brasil.

Água límpida e potável
 As obras de construção de um chafariz para a “transposição” das aguas da nascente da avenida Ayrton Senna (que 

jamais deveria ter esse nome) estão paralisadas, o chafariz em construção está cheio de água escura onde pode haver a 
reprodução da Dengue, Zika Virus, Chikungunya e outros . Nada de novo e há uma expectativa no bairro Mangabeira 
quanto a anunciada obra. O que há de verdade é o imenso desperdício de água que ocorre dia e noite. Ainda bem que 
uma moradora do local colocou uma cobertura junto à fonte e está vendendo cerveja bem gelada. Surge assim um 
“balneário” popular que vai durar não se sabe quanto tempo, se até o chafariz surgir, e se ele não surgir, até quando a 
natureza mantiver aquela importante vazão na nascente da rua Codeirópolis! E Tome-lhe água! 

BR-116 Norte
A BR-116 Norte, sentido Universidade/ Viaduto 

Miraldo Gomes (UEFS/Centro da cidade) parece uma 
peneira, com pontos, muito esburacados.  Não é pos-
sível que não passe alguém ligado ao Denit nessa pista 
para sentir de perto o drama. A Policia Rodoviária está 
sempre a circular pela área e poderia muito bem levar  
ao conhecimento de outros órgãos federais a situação 
da  pista. Parece até que o pessoal da PRF está espe-
rando  voltar a antiga situação do governo Fernando 
Henrique Cardoso, quando as viaturas desse órgão 
eram verdadeiras latas velhas. Hoje eles trabalham 
com outra estrutura veículos  novos e possantes, então 
é necessário ter pistas condizentes.  Quem circula na 
BB-116 Norte pode constatar o que estamos falando 
com a melhor das intenções, zelando por todos que 
usam aquela via.  Uma pergunta que já ouvimos e 
apenas vamos repetir: será que o Denit não vê ou tem 
alguém jogando contra? O operoso deputado Zé Neto, 
feirense da gema como ele mesmo diz, tem mais uma 
missão: ver quem é o corujão!

Confraternização
Bonita a confraternização que o deputado Carlos 

Geilson promoveu no sábado como o pessoal da sua 
assessoria na Assembleia Legislativa e  equipe do 
seu programa jornalístico na Radio Transamérica. 
Tudo maravilhosamente bem no Resort  Fly Clube ,às 
margens do Rio Jacuípe, um lugar de um panorama 
muito bonito. Algumas homenagens foram prestadas 
em especial a que foi destinada a Cristiane Baiana que 
integra a equipe de trabalho de Geilson há muitos anos. 
Uma homenagem merecida. Foi realmente uma tarde 
sensacional, mas como nada é perfeito na vida dois 
pontos negativos: o tempo que passou rápido demais, 
porque não estamos no horário de verão e a tentativa 
do deputado Carlos Geilson de cantar como Pablo. Foi 
algo terrível demais, pior do que o cantante!

Beco da Energia
Encerradas com chave de ouro as atividades do 

Beco da Energia para o ano  de 2015 idealizadas pelo  
multiartista, agitador cultural e tatuador Marcio Punk 
tatuador . Teve de tudo no domingo: muito forró,  cordel, 
samba duro, samba mole, reggae, capoeira, exposição 
de fotografias, lançamento  de livro, muitos fotógrafos 
antenado de maquina pronta para um flagrante, meninos 
e meninas! Marcos Pank  vai aproveitar as férias de fim 
de ano, e enquanto articula a programação do Beco da 
Energia para o próximo ano pretende voltar suas atenções 
para a nascente da avenida Ayrton Senna (que repetimos 
não deveria ter esse nome)  para uma ação de preservação 
e não de transposição, como querem. Naturalmente que 
essa ação de Pank  contará com a participação da Coluna 
Foto&Grafia do Jornal  Folha  do Norte e do  blogreginal-
dotracajablogspot.com.br. Avante. Tudo pela ecologia!

Carlos Geilson e Cristiane Baiana.



Feira de Santana-Ba, sexta-feira, 18 de dezembro de 2015FOLHA DO NORTE 106 anos RELIGIÃO - 05 

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

e-mail: jotaneto@gd.com.br

Desde 1969

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

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

Drª France França Pedra
CRF 1906

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

 Não deixe de passear à noite pela cidade e ver a decoração da 
nossa cidade, não deixe de visitar a  Catedral Metropolitana de Senhora 
Sant’Ana, Praça Monsenhor Renato Galvão, Câmara de Veradores, Capela 
São Francisco de Assis – Dispensário Santana, também em residências, 
clínicas, estabelecimentos comerciais e escolas que embelezam as noites de 
dezembro. As lojas com bonitas decorações, algumas delas com o presépio 
e comemorações em residências, lojas, empresas, escolas, restaurantes, 
entre outros. Monte um presépio em sua casa!

Muitas instituições religiosas também produzem itens natalinos, 
entre eles, o Dispensário Santana, com seus panetones, os vocacionados 
do COV – Centro de Orientação Vocacional, na Cidade Nova, que con-
feccionam belíssimas velas decorativas e as Irmãs Clarissas, com velas 
decorativas. Vale a pena conferir!

A CJC/TOA está realizando as novenas do Natal em Família e 
participando das atividades natalinas e como gesto concreto do Natal em 
família, acontece a Campanha de Solidariedade, ajudando o Centro Social 
Monsenhor Jessé Torres , que trabalha com moradores de rua.

Entre os programas especiais de final de ano nas emissoras de 
rádio, teremos no dia 24, o Programa de Olho na Cidade, na Rádio 
Sociedade de Feira de Santana, no horário das 15:00 às 18:00 horas, o 
Especial em Homenagem a Dom Itamar Vian, que durante 20 anos esteve 
a frente da Arquidiocese de Feira de Santana. Na apresentação , Jorge 
Bianchi e Frei Cal.

Parabéns pela iniciativa.
O Coral Santo Antônio, com a regência do Pe. Marino D’Ofida, será 

responsável pelas canções daMissa do Galo, presidida pelo arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro, na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, 
e ,em seguida, apresentarão algumas canções natalinas para os fiéis.

 
3º NATAL  ENCANTADO   

 
 A Prefeitura Municipal de Feira de Santana através da Secretaria 

da Cultura, Esporte e Lazer e Fundação Egberto costa realizam o projeto 
Natal Encantado, em sua terceira edição, que foi iniciado no dia 15 e mo-
vimentará o centro da cidade até o dia 23, com na praça Pe. Ovídio – dois 
palcos, prefeitura Municipal de Feira de Santana  e estacionamento de 
Prefeitura, será marcado por ampla programação, pautada pela diversidade 
cultural. Com atrações que valorizam as manifestações populares típicas da 
época, que representam o universo lúdico natalino, como reisados,  além 
de sinfônicas, filarmônicas, corais, recitais clássicos, shows musicais, 
Vila do Papai Noel, números de dança, apresentações  teatrais,como auto 
natalino e presépio vivo.

Veja a programação:
 

PRAÇA PADRE OVÍDIO - PRAÇA MATRIZ – PALCO 1 – 20:00 HORAS
 Hoje - Mônica San Galo | Salvador-

BA, amanhã - Orquestra NEOJIBA - Núcleos 
Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia| Salvador-BA,  dia 20  - Família Lima 
| Campinas-SP, 21 - Concerto Canto Instru-
mental Pop Lírico [com Cristiane Bueno e 
participação especial do Maestro Divino Allan 

Caster | Goiânia-GO, 22- Concerto As Divas  - Kamila Ariane, Cris Mel, 
Ana Castelo, Juliana Greyce e Sara Reis | Feira de Santana-BA e 23 - João 
Bosco | Rio de Janeiro –RJ.

 
PRAÇA PADRE OVÍDIO - PRAÇA MATRIZ – PALCO 2 – 19:00 HORAS

Hoje - Marcus Biancardini | Goiânia-GO, amanhã - Concerto 
Família Pereyr | Feira de Santana-BA, dia 20 - Paula Sanffer | Feira de 
Santana-BA, 21-  Cantores da Feira - Timbauba, Janno, Willian Dicastro, 
Djalma Ferreira e Bruno Bezerra  | Feira de Santana-BA, 22 - Quarteto 
Sanfônico - Nenem do Acordeon, Marciano, Zé Araujo e Rogerio Ferreri 

Mensagem Bíblica

MOMENTOS DO NATAL...
| Feira de Santana-BA e 23- Finalistas do Festival Vozes da Terra 
– Feira de Santana-BA Finalistas do Festival Gospel – Feira de 
Santana-BA.
 ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA

Programação diversificada:  MANHÃ – a partir das 10h | 
TARDE – a partir das 17h | NOITE – a partir das 19h.
 PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA – PAÇO MUNICIPAL -  a partir das 18h.

Apresentação dos corais das  escolas municipais.  No período 
de 19 a 23 - Coral do Maestro Miro – Feira de Santana-BA.

CIRCUITO NATALINO - a partir das 18h
22 -  Presépio Vivo [Grupo Teatral Renascer] – Feira de Santa-

na-BA e 23-  Reisado de Natal do Tomba – Feira de Santana-BA.
 Não deixe de prestigiar. Eu tenho participado, parabenizo a 

iniciativa e indico a todos.
 

2º NATAL RAIOS DE LUZ DO DISPENSÁRIO SANTANA
 
No último dia 13, vivenciamos uma noite especial em 

preparação para o Natal, 2º Natal Raios de Luz promovido pela 
comunidade São Francisco de 
Assis – Dispensário Santana, da 
paróquia da Catedral Metropoli-
tana de Senhora Sant’Ana, que 
segundo Irmã Rosa Aparecida 
comemora  os 300 anos da pre-
sença Sacramentina no mundo, 
112 anos em nossa arquidiocese 
e os 32 anos do Dispensário 
Santana, na comunidade Jardim Acácia.

As luzes foram acessas, a Filarmônica do Dispensário 
Santana entrou tocando, com apresentação de capoeira e dança 
e o céu clareou com os fogos de artifício. A Irmã Rosa Apare-
cida fez a saudação inicial e nos disse que somos convidados 
a abrir as portas do coração para nos deixarmos envolver 
pela luz do alto Jesus Cristo e convidou o radialista Renato 
Ribeiro que deu prosseguimento , o grupo de coreografia do 
Dispensário Santana com o anúncio do anjo Gabriel  a Virgem 
Maria, dançando balé, a chegada do Messias foi anunciada 
com o som das flautas, seguido da cantora Selma Magalhães 
e família e coral do Pe. Vigne, com regência de Marquinhos 
e logo após coreografia, a participação de Lis e acordeon do 
Dispensário Santana.

A cantora feirense Márcia Porto nos brindou com al-
gumas canções e participações de Lucas e professor Setubal. 
Também uma homenagem do Momento de Vida – Jornal Folha 
do Norte, com entrega de uma placa pela passagem dos 300 
anos de missão das Irmãs  Sacramentinas, a Irmã Rosa Apare-
cida, seguido da apresentação dos Arautos de São Francisco, 
grupo de acordeon de Uauá e a Família Musical.

Antes do encerramento, a Irmã  Rosa Aparecida agra-
deceu a todos os presentes, à equipe que realizou os eventos, 
aos meios de comunicação, em especial, a coluna Momento de 
Vida – Jornal Folha do Norte, site Fé Católica, Jornal Folha do 
Estado, a TV Subaé e as emissoras de rádio da cidade. 

Um dos pontos altos da noite  foi a peça “Falta o aniver-
sariante” encenada pelo Grupo Teatral Renascer, emocionando 
a todos com a cena do nascimento de Jesus Cristo e, em segui-
da,  a cantora Selma Magalhães e  toda equipe que realizou o 
evento cantando Noite Feliz, com um show pirotécnico. 

Parabéns a Irmã Rosa Aparecida e toda sua equipe, 
por nos proporcionar uma noite de luz, emoção e paz em 
preparação para o Natal.

Hoje, 18 de dezembro de 2015, estamos na terceira 
semana do Advento, no próximo domingo é o quarto e 
acenderemos a última vela da Coroa do Advento.

Algumas paróquias e comunidades continuam rea-
lizando as Novenas do Natal em Família nas casas e se 
preparando para chegada do nosso Salvador.

Muitas campanhas são realizadas em prol dos menos 
favorecidos; celebrações e confraternizações acontecem, 
nos mais diversos ambientes.

Assim todos nós celebramos a Vida.
 

DOM ZANONI DEMETTINO CASTRO REALIZA 
TRANSFERÊNCIAS E NOMEAÇÕES NA 

ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANTANA
 

O Arcebispo Metropolitano Dom Zanoni Demettino Cas-
tro, juntamente com o Conselho Presbiteral, visando o bem das 
pessoas, das paróquias e do Povo de Deus, realizou algumas 
transferências e nomeações. O costume de transferir cardeais, 
bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos(as) sempre existiu na 
Igreja Católica. Cada transferência é cuidadosamente refletida. 
Após um diálogo com cada pessoa, o Conselho Presbiteral, 
diante de Deus, procura fazer o melhor discernimento e toma 
a decisão.. O serviço deve marcar a atitude de quem manda e 
de quem obedece. O Mestre Jesus é nosso modelo: “Eu vim 
para servir e não para ser servido” (Mt 20,25).Foram realizadas 
as seguintes transferências e nomeações:

1-Mons. Luiz Rodrigues Oliveira - Pároco da Paróquia 
Senhor dos Passos e Ecônomo Arquidiocesano.

2-Mons. José Nery de Almeida - Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Jacuípe.

3-Pe. Arivaldo Aragão Vitória - Pároco da Catedral 
Metropolitana de Sant’Ana.

4-Pe. José Reinaldo dos Santos - Vigário Paroquial da 
Catedral Metropolitana de Sant’Ana

5-Pe. Hipólito Gramosa dos Santos - Pároco da Paró-
quia São João Paulo II em Feira de Santana.

6-Pe. João Eudes Rocha de Jesus - Diretor da Faculdade 
Católica de Feira de Santana e Auxiliar Paroquial na Paróquia 
São João Paulo II.

7-Pe. Edimundo Almeida dos Santos - Coordenador 
Arquidiocesano de Pastoral e Vigário Paroquia na Paróquia 
Senhor dos Passos.

8-Pe. Leomário dos Santos - Administrador Paroquial 
da Paróquia Santo Antônio do Tanquinho em Tanquinho. 

9-Pe. João Carlos Magalhães - Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Conceição do 
Jacuípe. 

10-Pe. Jeanderson Leite da Silva - Vigário Paroquial na 
Área Pastoral São João XXIII em Manaus na Amazônia.

Parabéns aos sacerdotes que assumem nova missão!
 
ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO DIÁCONO 

JEANDERSON LEITE DA SILVA
 
No  mês de dezembro na nossa arqui-

diocese acontecerá a ordenação sacerdotal 
do diácono Jeanderson Leite da Silva, 
amanhã , às 16:00 horas, na Catedral Metro-
politana de Senhora  Sant’Ana, com a im-
posição das mãos e Oração Consecratória 
do nosso arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, sendo a sua segunda ordenação em 
nossa arquidiocese, em Celebração Euca-
rística que contará com grande participação de presbíteros e 
fiéis de toda arquidiocese.   

O lema é: “ Eis que venho, fazer com prazer, a Vossa 
vontade, Senhor “ Salmo 139 .No domingo, dia 20, a Missa 
Nova – às 09:00 horas da manhã, na Capela do Bem Aventu-
rado Pierre Vigne.

Parabéns ao novo sacerdote! Que a Santíssima Trindade 
e Nossa Senhora o ilumine cada vez mais na vocação.

Parabéns pra você... Hoje - Celene Maria da Silva, Geovane 
Lopes, Maria Messias Oliveira, Selma Soares e Rogério do Rosário, 
amanhã – Pe. Abel Pinheiro, Clakson Amaro e Maizo Oliveira, 20 - Frei 
Carlos Inácio, Fabrício Barboza e Naldynha Menezes, 23 - Ivo Medeiros e  
Jozias Jr., 25- Pe. Anésio Ferla, Izaque Pereira, Ligia Mota e Joaz Jr, 26-
José Nilton Ribeiro, 27-Antônio Mariano, 28 – Maria Fulgência Bomfim 
e Marlene Gomes e 29 – Widemberg Alves.

Maria, então, disse: “Eis aqui a serva 

do Senhor; faça-se em mim segundo a 

tua palavra!” Lucas 1, 38.
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Por  Dimas Oliveira

LOCAÇÃO IMÓVEL RUA ITAMAR CAR-
VALHO, 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

Lançamento mundial do sétimo 
“Guerra nas Estrelas”

Desde quinta-feira, 17, no Orient Cinemas 
Boulevard, lançamento mundial do sétimo filme da 
saga “Guerra nas Estrelas”, “Star Wars: Episódio 
VII: O Despertar da Força” (Star Wars: Episode 
VII - The Force Awakens), de J. J. Abrams, em 
duas salas - uma com cópia legendada, outra com 
cópia dublada.

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: Episódio VI: O Retorno de 
Jedi”, de 1983.

No filme, uma ópera espacial, tem ação, aven-
tura, fantasia e ficção científica e a eterna luta entre 
o bem e o mal.

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

Ainda como novidade tem a pré-estreia de 
“Alvin e os Esquilos: Na Estrada” (Alvin and the 
Chipmunks: Road Chip), quarto filme da franquia 
destinada ao público infanto-juvenil, que mistura 
animação e live action.

O drama de ação “No Coração do Mar”, de 
Ron Howard, entra em terceira semana, assim 
como a comédia brasileira “Bem Casados”. Já o 
filme de horror “Victor Frankenstein” entra em 
quarta semana.

    A partir de 2016, 
o uso de drones no mo-
nitoramento do manejo 
sustentável será adotado 
pelo Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB). O órgão 
subordinado ao Minis-
tério do Meio Ambiente 
fará licitação para a com-
pra de três equipamentos 
no valor de até R$ 87 mil 
cada, incluindo os sof-
twares e os computadores 
necessários. “Os equi-
pamentos já operam em 
caráter de teste e a ideia 
é de que eles substituam 
o trabalho em campo dos 
técnicos na contagem da 
madeira retirada em áreas 
de concessão”, diz o ge-
rente de monitoramento 
do SFB, José Humberto 
Chaves.

Os drones irão ace-
lerar o sistema de ras-
treamento da madeira 
legal e reduzir o custo 
representado hoje pela 
ida da equipe técnica do 
Serviço Florestal às seis 
áreas de concessão. “O 
concessionário é obri-
gado a informar toda a 
produção no nosso sis-
tema de fiscalização e 
nós vamos a campo para 
checar essa informação”, 
explica. “Nós realizamos 
alguns estudos utilizando 
drones e isso nos permitiu 
quantificar, por exemplo, 
25 mil metros cúbicos de 
madeira, que corresponde 
a cerca de 700 carretas 
carregadas, num prazo 
de poucas horas. Se fos-
semos medir essa quan-
tidade de madeira em 
campo, nós gastaríamos 
fatalmente duas semanas 
utilizando seis pessoas”, 

Drones vão monitorar exploração de florestas

relata.
A adoção de novas 

tecnologias é necessária   
devido à previsão de au-
mento da área concedida 
para o manejo sustentá-
vel. Até o final de 2015 
serão mais de 875 mil 
hectares de florestas onde 
é permitido o corte de 
árvores para produção de 
madeira legal, onde se ex-
trai anualmente cerca de 1 
milhão de metros cúbicos 
da matéria-prima usada 
nas indústrias moveleira e 
da construção civil, entre 
outras.

A estimativa do Ser-
viço Florestal é de que até 
2022 o total de área con-
cedida atinja 7 milhões de 
hectares, com produção 
de 4 milhões de metros 
cúbicos de madeira. “Para 
garantir que a produção 
de madeira da concessão 
seja feita dentro dos cri-
térios estabelecidos em 
contrato, com a segurança 
necessária para garantir 

transparência e para a so-
ciedade que essa madeira 
vem de fonte legal e sus-
tentável, nós precisamos 
aperfeiçoar os instrumen-
tos de monitoramento”, 
observa Chaves.

O manejo sustentável 
está regulado no Brasil 
desde 2009, quando uma 
resolução do Conselho 
Nacional de Meio Am-
biente (Conama) o definiu 
como a “administração da 
floresta para a obtenção 
de benefícios econômi-
cos, sociais e ambientais, 
respeitando-se os meca-
nismos de sustentação do 
ecossistema”. A primeira 
operação regulada de 
acordo com a determina-
ção do Conama começou 
em setembro de 2010, na 
floresta de Jamari (RO). 
No ano passado, a arre-
cadação de tributos com 
o manejo rendeu mais de 
R$ 8 milhões.

O Instituto Chico 
Mendes de Conserva-

ção da Biodiversidade 
(ICMBio) fica com 40% 
da arrecadação o Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento Florestal (FNDF), 
estados e municípios 
ficam cada um com 20% 
do valor. Esses recursos 
que o Sistema Flores-
tal investe em novas 
tecnologias. Entre elas, 
uma que vai permitir, 
no futuro, que o consu-
midor final identifique  
a origem do produto no 
momento da compra  ( 
madeira, resinas, raízes, 
cascas, cipós, etc). “O 
consumidor que adqui-
rir uma madeira cerrada 
proveniente de área de 
concessão ou o importa-
dor da Europa ou dos Es-
tados Unidos poderá, por 
meio de um aplicativo de 
celular, saber exatamente 
a área, a árvore e coor-
denada geográfica que 
originaram o produto 
que ele está adquirindo”, 
conclui.

O Ministério do De-
senvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) 
divulgou  terça-feira uma 
estimativa do impacto que a 
proposta de corte de 10% do 
orçamento do Bolsa Família 
terá caso seja aprovada no 
Congresso Nacional e entre 
em vigor em 2016. A expec-
tativa da pasta é que a redu-
ção da dotação de recursos 
resulte na exclusão de 23 
milhões de pessoas do pro-
grama de transferência de 
renda. Outras oito milhões 
passariam a viver em pata-
mar de extrema pobreza. O 
corte foi uma proposição 
feita pelo deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), relator da 
proposta de orçamento para 
2016, que ainda está em 
debate no Legislativo.

Conforme estudo da 
Secretaria Nacional de Ren-

Corte no Bolsa Família 
teria forte impacto social

da da Cidadania do Minis-
tério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome 
(MDS) haverá efeitos ne-
gativos sobre a atividade 
econômica e até sobre in-
dicadores de saúde e edu-
cação do país.

“Todos perdem – e não 
apenas os beneficiários do 
programa de transferência 
de renda, reconhecido inter-
nacionalmente pelo baixo 
custo, pelos resultados ob-
tidos e pelo foco nos mais 
pobres” garante nota do 
órgão. O corte significaria: 
• 23 milhões de pessoas fora 
do programa de transferên-
cia de renda. • 11 milhões 
destes, menores de 18 anos.  
Mais 8 milhões de pessoas 
miseráveis no país

• Entre elas, 3,7 mi-
lhões de crianças e jovens 
de até 17 anos.

 Consideradas as re-
percussões já comprova-
das sobre saúde e educa-
ção, é estimado que: • A 
cada hora, seis crianças 
de até 5 anos poderiam 
apresentar desnutrição 
crônica. A cada 2 minu-
tos, uma criança deixaria 
de frequentar a escola. O 
impacto de um corte de 
R$ 10 bilhões foi estimado 
considerando que seriam 
excluídas as famílias com 
maior renda mensal decla-
rada. É bom lembrar que 
têm acesso ao benefício 
famílias com renda de até 
R$ 154 por pessoa. Em 
média, o Bolsa Família 
paga R$ 167 mensais por 
família.

Desde 2012, o núme-
ro total de famílias vem 
se mantendo estável em 
torno de 13,9 milhões.

Na segunda-feira o go-
vernador Rui Costa e represen-
tantes de secretarias estaduais 
receberam o embaixador do 
Reino Unido no Brasil, Alex 
Ellis, para a assinatura de proto-
colo de intenções entre os dois 
governos. Foram oficializada 
as intenções de fortalecimento 
da cooperação entre o estado 
da Bahia e o Ministério das 
Relações Exteriores do Reino 
Unido nas áreas de educação, 
infraestrutura e saúde pública. 
A princípio as ações prioritárias 
que deverão resultar do proto-
colo serão direcionadas às áreas 
de saúde e educação. A  médio e 
longo prazo outros setores tam-
bém serão objeto de cooperação 
entre os dois governos. 

O governador Rui Costa, 
logo após o encontro,  apontou 
os próximos passos que devem 
ser tomados para concretizar 
as propostas. “Nas duas áreas 
- educação e saúde-,  vamos 
promover encontros no mês 

Bahia e Reino Unido discutiram parcerias

Governador Rui Costa se reuniu com a representação da 
Embaixada do Reino Unido

de janeiro com empresários, 
investidores e o Governo, a 
fim de desdobrar esse protocolo 
em ações, seja na área de capa-
citação, de treinamento ou na 
área de investimento. Aposta-
mos que vamos desdobrar isso 
em negócios que sejam bons 
para gerar emprego e renda 
na Bahia, e sejam bons para 
empresários que apostam em 
nosso estado” disse.

Alex Ellis , embaixador 
do Reino Unido do Brasil, 
disse que  as relações entre os 
investidores, governo britâni-

cos e a Bahia são promissoras. 
“A Bahia para nós é um estado 
prioritário em vários setores. 
No setor de educação, desde a 
educação primária até o mais 
sofisticado em termos de pes-
quisa. Incluindo ainda a edu-
cação profissional, que é uma 
grande aposta britânica aqui 
no Brasil”. Fábio Vilas Boas( 
Saúde) Marcos Cavalcanti( 
Infraestrutura), Bruno Dauster( 
Casa Civil) Manoel Mendonça 
(Ciência, Tecnologia e Ino-
vação) foram os secretários 
presentes.
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De autoria do Poder 
Executivo, foi aprovado 
por maioria em urgência, 
na sessão de segunda-feira 
da Câmara Municipal, o 
projeto de lei nº /205 que  
altera a redação do artigo 
14, da Lei Complementar 
nº 11/2002 com redação 
dada pela Lei Complemen-
tar nº 28 de 5 de maio de 
2006, que institui o Regime 
Próprio de Previdência 
Social do município de 
Feira de Santana. A matéria 
recebeu votos contrários 
dos vereadores Edvaldo 
Lima (PP) e Beldes Ramos 
(PT) e a abstenção do vere-
ador Alberto Nery (PT). A 
oposição votou contrário 
por conta do regime de 
votação.

Mediante o projeto, 
o artigo 14 agora define 
que as contribuições pre-
videnciárias de que tratam 
os incisos I e II do artigo 
13, totalizam em 27,12% 
calculada sobre a remune-
ração de contribuição dos 
segurados ativos, compre-
endido da seguinte forma: 
22% relativo ao custo nor-
mal e 5,12% referentes à 
alíquota de custo especial, 
escalonado nos termos do 
Anexo I desta Lei.

Fica ainda homologa-

Na sessão de segunda-feira 
da Câmara Municipal o projeto 
de lei de nº 128/15, de autoria 
do vereador Ewerton Carneiro 
– Tom (PTN), que dispõe sobre 
a proibição de participação em 
licitações e celebração com o 
Poder Público de contratos admi-
nistrativos, empresas processadas 
criminalmente  foi aprovado por 
unanimidade. Conforme a maté-
ria, ficam proibidas de participar 
de licitações e de celebrar com 
o Poder Público Municipal con-
tratos administrativos de obras, 
serviços, compras, alienações 
e locações empresas que res-

PL altera Regime Próprio 
de Previdência Social

do o relatório técnico sobre 
os resultados da reavalia-
ção atuarial, realizado em 
julho de 2015.

A contribuição previ-
denciária prevista no artigo 
14 na redação dada por esta 
lei será exigida a partir de 
noventa dias após a publi-
cação dela, nos termos do 
inciso 6º, do artigo 195, da 
Constituição Federal.

Falando em votação, 
o vereador Beldes Ramos 
(PT) afirmou que esse pro-
jeto não tem um relatório 
técnico com justificativas 
para o reajuste da alíquota. 
“Tentei emendar o projeto 
para solicitar este relatório 

técnico, já que esse é um 
projeto importante e que 
mexerá na Previdência So-
cial. Não pude fazer isso 
justamente por causa da 
urgência”, afirmou.

O líder do Governo, 
vereador José Carneiro 
(PSL) explicou que existe 
um déficit grande na Pre-
vidência e que ano passado 
houveram mudanças e ava-
liações técnicas onde foram 
encontradas soluções para a 
Previdência. “Este aumento 
acontecerá de forma pro-
gressiva até 2043. Essa é a 
forma que se encontrou de 
manter viva a Previdência 
Municipal”, justificou.

 
Processos criminais 
inviabilizam empresas 

pondam a processos criminais 
transitados em julgados por cor-
rupção ativa, tráfico de influência, 
impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, formação 
de quadrilha, ou quaisquer outros 
crimes relacionados à malversa-
ção de recursos públicos.

A proibição aplica-se tam-
bém àquelas empresas cujos 
sócios detenham participação 
acionária em outras empresas 
investigadas ou condenadas por 
malversação de recursos públi-
cos.  Na hipótese de contratos ad-
ministrativos já celebrados com o 
Poder Público e em vigência, os 

mesmos serão automaticamente 
suspensos a partir do oferecimen-
to da denúncia pelo Ministério 
Público. Ainda conforme  a ma-
téria, contratos administrativos 
deverão ficar suspensos, na forma 
do capta deste artigo, até o trânsi-
to em julgado da sentença.   Ainda 
conforme a proposta, as empresas 
condenadas pelos crimes refe-
ridos nesta lei ficarão proibidas 
de participar de licitações e de 
celebrar contratos administrativos 
com o Poder Público Municipal 
pelo prazo de 10 anos, a contar da 
data da publicação do trânsito em 
julgado da sentença.

O professor Mario 
Antônio Lima Leal, editor 
de “Momento de Vida” 
pagina deste jornal de-
dicada às ações da Igreja 
Católica, em âmbito re-
gional, receberá da Câma-
ra de Vereadores de Feira 
de Santana a Comenda 
Áureo de Oliveira 
Filho. Apresentado 
pelo vereador Isaias 
de Diogo (PPS) 
o projeto de de-
creto legislativo 
de nº 92/15 foi 
aprovado por 
unanimidade na 
sessão do dia 1º 
deste mês.  Assim 
a concessão 

da Comenda Áureo de 
Oliveira Filho ao profes-
sor Mário Leal só depen-
de de fixação de data, para 
a outorga.

Em declaração de 

voto, o vereador Isaias de 
Diogo, autor da matéria,  
agradeceu aos colegas 
pela aprovação da pro-
posta. “Estou feliz em 
dar esta Comenda a este 
professor que contribui 
tanto com a cidade de 
Feira de Santana”, disse. 
Mario Leal é feirense 
filho do casal Mario Leal 
e Miracy Leal Lima,  pós 
graduado em  Gestão 
da Saúde e Administra-
ção Hospitalar, Ciên-
cias Básicas da Saúde 
e licenciado em   Ciên-
cias com Habilitação em 
Biologia. Já lecionou em  
vários colégios, dentre 
eles ;Francisca Dantas, 
Antares, São José, Padre 
Vieira, Assis Chateau-
briand, Colégio Estadual 
e atualmente leciona no 
CEEP.

Mario Leal tem uma 
extensa relação de cursos 
de aperfeiçoamento rea-
lizados nas áreas da edu-
cação, saúde, prevenção 
de drogas, biologia, ana-
lises clinicas e artes vi-
suais. Já atuou na Direc 
como coordenador de 
Educação Profissional, 

coordenador de projetos, 
técnico NUPAIP, super-
visor de estagio, coorde-
nador de supervisão de 
estagio. Foi vice-diretor  
do Centro Integrado de 
Educação Assis Chate-
aubriand, vice-diretor 
do Colégio Estadual Er-
nesto Carneiro Ribeiro, 
diretor- administrativo  
do UMSEGB.

Coordenador do la-
boratório de analises 
clinicas do município  
de Santanopolis,  técnico 
de patologia clinica e 
coordenador do serviço 
de patologia clinica do 
Hospital  Geral Cleriston 
Andrade. Mario Leal tem 
forte atuação nas áreas de 
comunicação e religião. 
È membro da Comuni-
dade de Jovens  Cristãos 
e do Treinamento de 
Oração e Ação (TOA) 
e da Pastoral da Comu-
nicação da Arquidioce-
se de Feira de Santana. 
Com curso de radialista 
Mario Leal é locutor do 
quadro Momento  de 
Vida –programa Amigos 
do Evangelho da Radio 
Sociedade de Feira.

Convênio, no valor 
de R$ 800 mil com 
duração prevista de 
12 meses, foi assinado 
pelo Governo da Bahia, 
através da Secretaria de 
Justiça, Direitos Huma-
nos e Desenvolvimento 
Social (SJDHDS), e 
as Obras Sociais Irmã 
Dulce (Osid). O obje-
tivo da parceria, que 
integra as ações da 
Câmara de Prevenção 
Social do Pacto pela 

Estado e Obras Sociais 
Irmã Dulce firmam convênio 

Vida, é implantar o 
Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), 
em Simões Filho, na 
Região Metropolitana 
de Salvador (RMS). 

O projeto de inclu-
são social atenderá até 
500 crianças e adoles-
centes, em situação de 
vulnerabilidade e risco 
social e suas famílias, 
além de 30 núcleos fa-
miliares que possuam, 

Professor Mário Leal receberá a 
Comenda Áureo de Oliveira Filho

pelo menos, um egresso 
do sistema prisional ou 
em situação de priva-
ção de liberdade. As-
sinaram o documento 
o titular da SJDHDS, 
Geraldo Reis, e a su-
perintendente da Osid, 
Maria Rita Lopes Pon-
tes, durante evento na 
sede das Obras Sociais 
Irmã Dulce, localizada 
na Avenida Walter Ara-
gão de Souza, s/n, em 
Simões Filho.
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Poderia ser o Trio Irakitan mas na verdade são os galãs 
da Folha do Norte: Gilberto Navarro e Carlos Melo 

ladeando o galã mor Francisco Marques. Eles se 
preparam para um grande Natal e fazem par ou ímpar 

para saber quem será o Papai Noel.

No dia 14 véspera do Natal o inteligente  Pedro Vitor 
Fernandes Pinheiro, completará 8 anos de idade. Ele é 

filho do casal  Waldir e Elisane Pinheiro e neto da escri-
tora, poetisa e presidente da Academia de Letras e Artes 

de Feira de Santana  Lélia Vitor Fernandes. Votos de paz, 
saúde, felicidade e longa vida para Pedro Vitor.

Os grandes devedores da 
União - empresas e pessoas 
físicas com dívidas superiores a 
R$ 50 milhões- poderão ter suas 
propriedades rurais tomadas 
para abatimento dos débitos, 
com esses imóveis sendo logo 
destinados para a reforma agrá-
ria. É o que prevê um acordo 
assinado o dia 10 deste mês pelo 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) e  
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Um cruza-
mento de dados das duas insti-
tuições já identificou 26 grandes 
devedores, com dívida ativa total 
de R$ 45 bilhões, que também 
são grandes proprietários de 
terras. Juntos, eles possuem 335 
mil hectares em terras registradas 
pelo Incra como passíveis de 
desapropriação.

Em um levantamento mais 
amplo, PGFN e Incra têm uma 
lista de 729 pessoas ou empresas 
(entre os 4.013 contribuintes com 
dívidas acima de R$ 50 milhões) 
que possuem 4.057 propriedades 
no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural. A estimativa é que a área 
total desses imóveis chegue a 
6,5 milhões de hectares, espaço 
suficiente para assentar 200 mil 
famílias. Atualmente, o Incra 
calcula que 129 mil famílias se 
encontram em acampamentos 
provisórios, aguardando desa-

Reflexão de Natal
Dedico esses versos às pessoas que, por um motivo 

qualquer, guardam mágoa em seus corações e estão 
afastadas das pessoas queridas.

Desejo que repensem suas vidas e tenham um Natal 
de paz interior.

 
Ideal seria se não houvesse
A mágoa que adoece
O rancor que destrói
O ódio que mata
O ressentimento que corrói.

Se eu tivesse o poder
De pingar uma gota de amor em seu cérebro
Modificaria seu pensamento.
Uma gota de mel em suas veias
Adoçaria seu sangue amargo.
De abrir um pedacinho do seu coração
E injetar uma dose de consciência,
Transformaria essa mágoa cultivada
Há tanto tempo e que faz você sofrer.

Não posso colocar meus ouvidos no seu peito
E ouvir sua voz interior
Mas tenho o dom de expressar meus sentimentos
E fazer você repensar sua vida.
Experimente plantar flores de perdão 
No jardim de sua existência.
Verá, aos poucos, a substituição do orgulho  
Pelo perfume do amor.

Quantas alegrias desperdiçadas!
Quanto tempo distante de seus entes queridos!
Pais, mães, irmãos, filhos, amigos, pessoas que você 
ama.
Quantos abraços, beijos, sorrisos, bate-papos
Você deixou de praticar?
Quantos parabéns pelo aniversário
De alguém querido você deixou de dar?
Quantos FELIZ  NATAL  absteve-se de desejar?

A vida é curta e bela.
O arrependimento só chega tarde.
Um dia você vai lamentar
O que poderia ter sido diferente.

FELIZ NATAL!

Celêne Ivo Junqueira Bacelar
Dezembro, 2015

Depois de se reunir 
com moradores do distrito, 
durante audiência públi-
ca  no Clube Paroquial da 
comunidade, na manhã do 
dia 13, o deputado estadu-
al Carlos Geilson (PSDB) 
assumiu o compromisso de 
levar ao governo do estado 
os pleitos da população 
de Humildes em relação a 
segurança publica. “Enca-
minharei as reivindicações 
ao secretário de Segurança 
Pública, Maurício Barbosa 
e ao governador Rui Costa, 
conforme abaixo-assinado 
que vocês estão preparando 
e também farei sugestões 
para resolver o problema. Há 
um déficit de 12 mil policiais 
no estado, mas vamos lutar 
pela implantação de uma 
Companhia da Polícia Mili-
tar em Humildes”, enfatizou 
o deputado..

  Mauro de Oliveira Mo-
raes, secretário municipal 
de Prevenção à Violência, 
disse que segurança publica  
é dever do governo estadual, 

Deputado preocupado com 
a segurança em Humildes

Governo quer recuperar R$ 45 bi para a reforma agrária      

propriação de terras. 
A ideia do acordo entre 

Incra e PGFN é acelerar o pro-
cesso de execução fiscal desses 
devedores, além de gerar uma 
economia do Incra com de-
sapropriações de áreas rurais. 
“A medida tem o poder de não 
apenas aumentar a arrecadação 
de tributos federais, mas também 
é uma possibilidade de resolver 
uma situação social importante 
no Brasil”, disse Paulo Risca-
do Júnior, procurador-geral da 

Fazenda Nacional. O acordo 
prevê que um grupo de trabalho, 
formado com técnicos do Incra, 
façam a seleção dos imóveis que 
sejam aptos para o assentamento 
de famílias. Ao final do pro-
cesso de execução fiscal, esses 
imóveis deverão ser destinados 
às famílias que hoje estão em 
acampamentos rurais.

Além de ajudar no assen-
tamento de famílias, a medida 
também gera uma economia para 
os cofres da União, uma vez que 

os valores que seriam destinados 
para a desapropriação de terras 
deixam de ser  gastos.  “São 
oportunidades que nós não po-
demos perder, como essa em que 
soluções são favoráveis a todas 
as partes interessadas. Aqui você 
consegue, com esse procedimen-
to, equacionar a dívida. Então é 
bom para o devedor e é bom para 
a União, principalmente nesse 
período que nós estamos, de ajus-
te fiscal”, afirmou a presidente do 
Incra, Maria Lúcia Falcón.

mesmo  porque a Guarda 
Municipal possui um efetivo 
pequeno e tem a responsa-
bilidade de cuidar do patri-
mônio público, lembrou no 
entanto que está em processo 
no país a atribuição do poder 
de polícia para os guar-
das municipais. A diretora 
do Colégio Estadual Padre 
Henrique Alves Borges, em 
Humildes, professora Maria 
Nice de Cerqueira, solicitou 
o suporte dos órgãos públi-
cos para realizar ações de 
combate à violência dentro 
da escola, o que  ela diz 
ser “uma efervescência dos 
problemas da família”. 

Maurício Ferreira, mo-
rador de Humildes pediu 
que a população se una para 
resolver as questões de segu-
rança. O deputado estadual 
Carlos Geilson participou 
do evento a convite da As-
sociação União e Defesa dos 
Moradores de Humildes e 
entre os políticos presentes o 
ex-deputado federal Colbert 
Martins.

Para desejar Boas Festas e Feliz Ano Novo para toda a 
equipe da Folha do Norte esteve na redação o leitor Anto-
nio Carlos - Bicudo, no ensejo ele também almejou votos 
de felicidades ao deputado federal Fernando Torres ao 

qual augurou um feliz Natal e sucesso 
na sua carreira parlamentar.

Quem estará completando idade nova no dia 23, é 
o radialista e advogado Henrique Cerqueira, que irá 
receber os parabéns da esposa, Gracinha, dos filhos, 

irmãos e demais parentes. Para o dr.Henrique, os votos 
de parabéns e um Feliz Natal, de todos que

 fazem a Folha do Norte!
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Mais de  17,9 toneladas 
de larvicida  foram enviadas 
pelo Ministério da Saúde 
para os estados do Nordeste 
e Sudeste , material  conside-
rado suficiente para tratar um 
volume de água equivalente 
a 3.560 piscinas olímpicas. O  
produto é utilizado para eli-
minar as larvas do mosquito 
Aedes aegypti, responsável 
pela transmissão da dengue, 
Zika e chickungunya. Essa 
quantidade de larvicida é 
pode proteger 8,9 bilhões de 
litros de água. Cada quilo-
grama do produto é capaz de 
tratar 500 mil litros de água. 
O larvicida é utilizado quan-
do não é possível eliminar o 
foco de água parada, local de 
reprodução do mosquito.

 O objetivo é manter as 
secretarias estaduais de Saú-
de abastecidas com um dos 
principais instrumentos para 
eliminar as larvas do mos-
quito Aedes aegypti. Neste 
ano, foram enviadas 114,4 
toneladas de larvicida para 
todo o país. Esse quantitativo 
garantiu o tratamento de 57,2 
bilhões de litros de água. Para 
o próximo ano, o Ministério 
da Saúde já adquiriu mais 
100 toneladas do produto, 
que deverá garantir o abas-
tecimento até junho de 2016. 
Entre outubro deste ano e 

Lançado Plano Nacional de Combate à Microcefalia

junho do próximo ano, o 
Ministério da Saúde investiu 
cerca de R$ 10 milhões.

Todos os insumos uti-
lizados pelo Ministério da 
Saúde são de uso preconiza-
do pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) podendo, 
inclusive ser utilizados em 
água para consumo huma-
no. A quantidade enviada 
pelo Ministério da Saúde 
corresponde à demanda apre-
sentada pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde, levando 
em consideração a situação 
epidemiológica local e o 
histórico de consumo.  A 
mobilização com agentes co-
munitários de saúde, agentes 

de combate a endemias, e a 
compra de insumos e a dispo-
nibilidade de equipamentos 
para aplicação de inseticidas 
e larvicidas integram uma 
das três frentes (Mobilização 
e combate ao mosquito) do 
Plano Nacional de Enfrenta-
mento à Microcefalia, lança-
do este mês pela presidenta 
da República Dilma Rousseff 
e o ministro da Saúde, Mar-
celo Castro.

A orientação é que as 
secretarias estaduais e mu-
nicipais de saúde verifiquem 
se a utilização do insumo está 
de acordo com as normas 
do Programa Nacional de 
Controle da Dengue. Além 

disso, a secretarias devem 
realizar uma avaliação de ris-
co, utilizando as informações 
do Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes aegypti 
(LIRAa). O levantamento 
permite direcionar as ações 
de forma mais apropriada, 
de acordo com o tipo de de-
pósito predominante em cada 
área. O Ministério da Saúde 
reforça o caráter permanente 
das medidas de prevenção. 
Os gestores municipais de-
vem priorizar a organização 
das ações de rotina que fa-
voreçam o controle larvá-
rio por parte da população, 
adotando medidas físicas e 
ou mecânicas de remoção e/

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorizou, no dia 11,  o 
início da terceira fase de 
testes da vacina contra a 
dengue desenvolvida pelo 
Instituto Butantan. Esta é 
a última etapa necessária 
para que o Instituto proto-
cole o pedido de registro 
da vacina à Anvisa, que 
avaliará a qualidade, segu-
rança e eficácia do produ-
to. A autorização ocorreu 
após análise do Dossiê de 
Desenvolvimento Clínico 
de Medicamento (DDCM) 
enviado pelo Butantan à 
Agência. No documento 
constam os resultados dos 
ensaios clínicos fase II, 
além do cumprimento das 
exigências técnicas que ha-
viam sido feitas pela Anvisa 
para comprovar a segurança 
da vacina. 

No mês de outubro, a 
Anvisa solicitou novamente 
o status do estudo fase II. 
O Butantan informou que 
a previsão era que os dados 
de segurança dessa fase es-

Anvisa autoriza última fase de 
testes da vacina contra dengue

tariam disponíveis no início 
de dezembro de 2015. Já os 
resultados completos se-
riam apresentados no final 
de janeiro de 2016. O Ins-
tituto ainda informou que o 
atraso na finalização da fase 
II se deu por problemas de 
replicação dos Sorotipos 2 
e 3 dos vírus contidos na 
vacina. A Anvisa ainda fez 
novos questionamentos em 
relação à estabilidade da 
vacina ao Instituto.

 A Anvisa ainda fez 
novos questionamentos em 
relação à estabilidade da 
vacina ao Instituto, que so-
licitou formalmente autori-
zação para início do estudo 
da fase III apenas com os 
resultados de segurança da 
etapa anterior. O Butantan 
cumpriu essas exigências 
em novembro. Os docu-
mentos com as informações 
completas somente foram 
enviados pelo Instituto na 
última terça-feira (8). Após 
análise dos dados, o início 
da fase III foi autorizado 
pela Anvisa.

O mês de novembro re-
gistrou aumento de 8,2% nas 
exportações do agronegócio  
em comparação ao mesmo 
período de 2014. Os embar-
ques do setor somaram US$ 
6,63 bilhões, ante US$ 6,13 
bilhões de novembro do ano 
passado. Houve acréscimo 
de R$ 501,44 milhões, em 
valores absolutos. Os dados 
são da Secretaria de Relações 
Internacionais do Agronegó-
cio (SRI), órgão do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). As 
importações do setor  acu-
saram queda de 20,3% na 
comparação entre os dois 
períodos.  

Os números da SRI mos-
tram que em novembro de 
2015, os embarques soma-
ram US$ 6,63 bilhões,  e no 
mesmo mês de 2014, foram 
US$ 6,13 bilhões. Por causa 
da queda nas importações (de 
US$ 1,25 bilhão para US$ 
993,31 milhões), a balança 
comercial do setor apresentou 
superávit de US$ 5,64 bilhões. 
Tatiana Palermo, secretária de 
Relações Internacionais do 
Agronegócio, disse que o 
crescimento das exportações  
poderia ter sido mais signifi-
cativo, não fosse a baixa nos 
preços das commodities. “O 
aumento das exportações só 
não foi maior por causa da 
queda, quase generalizada, 
dos preços médios dos prin-
cipais produtos de exportação 
do agronegócio”, explicou.

Entre os principais pro-

Exportações brasileiras subiram em novembro 
dutos exportados estão as 
carnes, itens do complexo 
soja, cereais, farinhas e pre-
parações, produtos florestais, 
açúcar e álcool. Eles foram 
responsáveis por 72,5% (US$ 
4,81 bilhões) de todos os 
embarques do agronegócio 
no mês passado.  As carnes, 
todavia, registraram recuo, 
embora tenham se mantido 
em primeiro lugar entre os 
mais exportados: de US$ 
1,43 bilhão, em novembro de 
2014, para US$ 1,29 bilhão 
(-9,7%), no mês passado. 
Os embarques de carne de 
frango somaram US$ 596,53 
milhões, com queda de 9,2% 
em novembro. As exporta-
ções de carne bovina tiveram 
retração de 6,8%, a carne 
suína, de 11,6% e a de peru, 
de 31,1%.

 O complexo  soja teve 
desempenho positivo. Os 
embarques aumentaram em 
68% em valor. A quantidade 
exportada de soja em grão su-
biu de 176 mil toneladas para 
1,44 milhões de toneladas 
(+719,2%) durante o período 
analisado. “Mesmo com a 
queda do preço médio em 
16,9%, o valor exportador de 
soja em grão cresceu de US$ 
80,92 milhões em novembro 
de 2014 para US$ 551,02 
milhões no mês passado”, 
destacou Palermo. Cereais, 
farinhas e preparações manti-
veram-se na terceira posição 
no ranking dos principais 
produtos exportados, com 
forte crescimento. 

As vendas subiram de 
US$ 590,02 milhões, em 
novembro de 2014, para US$ 
862,01 milhões, no mês pas-
sado: um aumento de 46,1%. 
O milho foi o principal produ-
to exportado pelo setor, com 
92,7% do valor comerciali-
zado. Os embarques de arroz 
também se destacaram, subin-
do de US$ 23,67 milhões para 
US$ 43,11 milhões no perí-
odo. Os produtos florestais 
ocuparam a quarta colocação 
na lista da SRI, passando de 
US$ 753,66 milhões para US$ 
813,30 milhões. Quinto colo-
cado no ranking da balança 
comercial do agronegócio, 
o complexo sucroalcooleiro 
teve recuo nas vendas ao ex-
terior, que passaram de US$ 
823,10 milhões para US$ 
780,04 milhões.

Conforme a SRI, as com-
pras da Ásia de produtos do 
agronegócio brasileiro tive-
ram aumento de 28% em no-
vembro deste ano, alcançando 
US$ 2,46 bilhões. Com isso, a 
participação do continente na 
balança comercial do Brasil 
subiu de 31,4% para 37,1%.  
O país que liderou as com-
pras dos produtos brasileiros 
foi China, elevando-as em 
77,5% no mês passado com-
parando com novembro de 
2014. Com esse crescimento, 
a participação chinesa quase 
dobrou, passando de 7,7% 
para 12,6%. As exportações 
de soja em grão para a China 
foram o fator principal para 
esse desempenho.

Cintia Portugal

      A RUA SALES BARBOSA ACORDOU SEM O PÃO
Tem cheiro de saudades no ar... a Padaria da Fé, da Rua Sales Barbosa, não abriu. No caminho a 

lembrança de Roberto, o rapaz que ficava no caixa, de poucas palavras, muitos olhares:  sentiremos a 
falta  do companheiro-   “aquele que come o pão junto”, do lat. com (cum): com, junto + panis; pão: 
associado no pão. Dividimos o pão, o suor de cada dia, o tem-pão, recheado com lembranças. Neste 
caso, o companheiro do bom dia, o sabor da rua.  A Fé acordava o local onde são feitos os sonhos: ela 
também salpicou açúcar no meu. 

Sobre a Padaria da Fé, a memória do Jornal Folha do Norte, de 17 de setembro de 2010(p.27) 
publicou tecendo a lembrança da filha caçula Neuza, fundadora do Colégio São Francisco de Assis, hoje 
Colégio Safra: “ foi José Pereira Mascarenhas que em 1946 implantou a Padaria da Fé, esta ficava em 
frente à Praça Bernardino Bahia. Em seguida, meu pai adquiriu o prédio na Rua Sales Barbosa onde até 
hoje funciona a padaria”. O irmão Jorge Cerqueira Mascarenhas passou a administrar a panificadora. 
Lembra Carlos Mello: “Seu Jorge da Padaria”, que também era delegado de polícia. O tempo passou e 
hoje quem administra são os irmãos: Antonio Carlos e José Roberto. 

A caminhada pela Rua Sales Barbosa não teria sentido sem rememorar a minha infância nas idas à 
Padaria da Fé: [...] quando fiz o caminho das abelhas que se deliciam num cesto de pão de açúcar e [...] 
comprar o pão beijado por elas (VASCONCELOS, 2013.p.22). Já conversava com Antonio Carlos que 
acompanha o Jornal Folha do Norte e comenta sobre Coluna Caminhando pela Cidade, também colaborou 
com a publicação do livro com o mesmo nome, quanto a José Roberto, reservo um caro momento:

Dia desses, o surpreendi no balcão, coisa rara de ver. Conversamos sobre as minhas caminhadas 
e fucei as dele: conta-me uma lembrança sua... ele quis logo despachar-me, dizia não ter tempo: insis-
ti - pessoa chata, eu. Roberto sorria encabulado, balançava a cabeça, como se pronunciasse, de jeito 
nenhum... e já querendo escapulir. 

Não teve saída, pois como na letra da música de Milton Nascimento: “Há um menino; Há um 
moleque; Morando sempre no meu coração; Toda vez que o adulto balança; Ele vem pra me dar a mão”. 
Meio tímido, Roberto foi tecendo o sol da sua infância, o ABC da grande Avenida Sampaio, a Escolinha 
São Judas Tadeu, algum tempo depois, o lugar da Escolinha do Sol. 

Entregue ao tempo, com braços abertos, olhar viajando e as mãos espalmadas sobre balcão, to-
cou com carinho na professora Zezinha que, parece ter trazido sem querer as estripulias de menino, o 
buraco defronte ao IEGG (Instituto de Educação Gastão Guimarães), local onde aparecia e desaparecia 
na brincadeira de se esconder... e sumiu diante dos meus olhos.  Eis o Roberto no caixa, ali contava 
silenciosamente o pão, o sal, o doce do dia, para seguir a caminhada. 

Hoje, sigo pela rua guardando comigo a história da padaria cheia de sonhos, de cestos de pães 
de açúcar, de sal, do tem-pão escondido, do passado-presente do menino que me dá a mão [...] Há um 
menino; Há um moleque; Morando sempre no meu coração; Toda vez que o adulto fraqueja; Ele vem 
pra me dar a mão. 
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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

liciasilv@ibest.com.br

Cadê o WhatsApp?
André Navarro

Nesta última quarta, 16 de dezembro, a 
juíza da 1ª Vara Criminal de São Bernardo 
do Campo decidiu, por medida cautelar, 
o bloqueio do serviço do aplicativo de 

celular WhatsApp em todo o território 
nacional por 48 horas, devendo a ordem 

ser cumprida de imediato.
O fundamento jurídico da magis-

trada se deu por base no pedido de 
informações feito pelo Ministério Pú-
blico, em processo criminal sigiloso, 
que não foi respondido pela empresa 
Facebook, dona do aplicativo. Desta 

forma, não tendo, a empresa, cedido tais dados ao MP, 
o mesmo pediu o bloqueio imediato do serviço com 
base na lei do Marco Civil da Internet e na Lei de Or-
ganizações criminosas.

Tal decisão afeta milhões de usuários brasileiros que 
dependem do serviço do aplicativo para trabalho e vida 
social. A nova era da comunicação não mais permite 
imposição de obstáculos aos seus meios e ferramentas. 
Comunicar-se bem e livremente está sendo um paradig-
ma construído por nossa geração, incluída no contexto 
de democratização dos meios de inclusão social.

Há sinais claros de retrocesso e insensatez que 
permeiam tal decisão judicial, mesmo tendo a empresa 
não cumprido com os pedidos de informações feitos 
pelo Ministério Público. A empresa alega que estas 
informações não estão sob sua administração em terri-
tório brasileiro, pois informações sigilosas e de caráter 
íntimo do usuário do aplicativo ficam armazenadas nos 
Data Centers fora do Brasil, sendo então inacessíveis 
pelo Facebook Brasil. 

Entende-se que o serviço prestado pelo aplicativo 
WhatsApp transcende o debate da técnica jurídica 
utilizada pela magistrada de São Bernardo do Campo, 
pois tornou-se serviço de interesse público, onde as 
demandas diversas são atendidas e geridas no uso de 
tal ferramenta.

Não podemos esquecer que o serviço de teleco-
municações é essencial e não deve ser completamente 
obstruído por nenhuma medida judicial. Pode-se dizer 
que os serviços de mensagens e ligações por aplicativos 
já se equiparam às ligações telefônicas diretas, sendo 
a partir de então, parte essencial do serviço público de 
telecomunicação, que o Estado concedeu a execução à 
iniciativa privada.

Não podemos negar a amplitude da relevância e 
essencialidade de alguns serviços, devido ao seu caráter 
de utilidade pública notória. O bloqueio do aplicativo 
voltou a aquecer o debate sobre o papel dos serviços de 
internet recém regulados pelo Marco Civil. 

Aniversariantes: Hoje – Maria Aparecida Krus-
chewsky e Semiana Cardoso, dia 19 – Adauto Franco, 
José Abel de Carvalho Pinheiro, Érico Almeida Mas-
carenhas Filho, Framário Mendes e Robson Reis, dia 
20 – Cibelli Lima dos Santos e Geciane Queiroz, dia 
21 – Clodoaldo Paiva Teixeira Filho, Milma Régis 
Carvalho Sampaio, Ana Margarida Caribé Catapano 
e Luciana Barretto, dia 22 – Itaracy Paim, Loacy Bas-
tos e Sérgio Muniz Rios, dia 23 – Felipe Portugal de 
Santana e Ronaldo Belo,  dia 24 – Célia Portugal.

Shopping Avenida
Um animado e concorrido café-da-manhã marcou 

ontem o lançamento de mais um grande empreendimento 
em Feira de Santana, tendo à frente o empresário feirense 
Silvio Pedra.

Trata-se do Shopping Avenida, lançado pela SP/
Investiment, com localização privilegiada, no início da 
Avenida Noide Cerqueira (esquina com a rua São Pedro 
da Aldeia), prometendo requinte, sofisticação e conforto 
de um shopping exclusivo.

Encerramento
A direção do Instituto Histórico e Geográfico de 

Feira de Santana – IHEF convida para as festividades de 
encerramento das suas atividades, do ano de 2015, com 
um almoço de adesão, amanhã, no Restaurante Cravo & 
Panela, na Ville Gourmet, às 11 horas. O evento tem a 
seguinte programação: Distribuição da Revista n.º 12; 
palestra do Prof. Josué Mello, e entrega de diploma aos 
novos sócios.

Kits presente
O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano e o 

período ideal para presentear pessoas queridas. Não importa o 
motivo – agradecimento, afeto, paixão ou reconhecimento – o 
Natal aproxima as pessoas e reacende aqueles bons sentimentos 
que não mudam com o tempo. Para deixar esse momento ainda 
mais especial, a marca ícone quando o assunto é presentear 
lança 23 kits presente, com opções para todos os gostos e bolso, 
das lembrancinhas ao presente para aquela pessoa especial.

Vinte e três novidades de Kits já estão disponíveis nas 
lojas, com as revendedoras 
O Boticário e no e-commerce 
(www.oboticario.com.br). 
Também já estão disponíveis 
sete combos presente, com 
valores a partir de R$ 29,99 e 
descontos de até 30%.

“Esta é uma época em que aproveitamos para demonstrar 
para as pessoas queridas o quanto são importantes. Para isso, 
fizemos uma seleção variada de presentes que atendem a 
diferentes perfis e preços, mas expressam esse sentimento de 
amor, que é o verdadeiro sentido do Natal”, explica o Diretor 
de Marketing de O Boticário, Alexandre Bouza.

Um dos grandes destaques é o Kit Lily, ideal para mu-
lheres sofisticadas e femininas. Além do eau de parfum e do 
hidratante corporal, o kit conta com um hair mist para perfu-
mar os cabelos e um creme para as mãos, itens desenvolvidos 
exclusivamente para a data.

Advogado e ex-presidente da OAB Subseção Feira 
Vitalmiro Cunha, agraciado com a Comenda Antônio 
Cunha Santana, em solenidade na sede da entidade, 

ocorrida semana passada e presidida pela atual
 presidente Pedro Mascarenhas Lima Júnior.

A sempre elegante 
e simpática Maria 

Aparecida 
Kruschewsky que 

troca de idade hoje.

Jardim das Tulipas
O loteamento fechado Jardim das Tulipas chega à 

Feira de Santana com a ousada proposta de unir lazer, 
moradia e centro comercial em um só lugar, e os morado-
res da Princesinha do Sertão já mostraram que aprovaram 
a ideia. Em apenas duas semanas de lançamento, quase 
100% dos lotes da 1ª etapa foram comercializados. Por 
conta do sucesso de vendas, a Urbamais já lançou a 2ª 
etapa antes do previsto.

Desenvolvido pela Urbamais, o loteamento faz parte 
do complexo Recanto das Flores e está localizado em 
uma área estratégica da cidade, no centro do novo vetor 
oeste de crescimento, com acesso pelo anel de contorno 
entre as Ruas Tomé de Souza e Av. Rio de Janeiro.  Maior 
projeto já concebido pela loteadora, o Jardim das Tulipas, 
contempla mais de 840 lotes a partir de 200m².

O valor de investimento para compra dos lotes é a 
partir de R$49.900. As vendas seguem durante todo mês 
de dezembro.
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Rádio

O narrador esportivo  da Radio Sociedade de Feira de 
Santana e também locutor animador  das madrugadas na 
Princesa FM, Valdir Moreira, está descansando de férias  

e deve  passar alguns dias em Santo Antônio de Jesus 
com a família.  Segunda-feira foi o aniversário de Valdir 
Moreira, fiel torcedor do Vitória. Parabéns, longa vida 

com saúde, paz e sucesso Moreira!

Saudade ás vezes maltrata, mas é bom tê-la, lembrando 
bons momentos da vida. Nesta foto de 1970 o frei Aurelia-
no de Grottamare, bom italiano, que foi diretor da Radio 
Sociedade de Feira de Santana  e construiu o prédio da 
emissora no  bairro Capuchinhos inaugurado em 1966. 
Um diretor de raro tino administrativo, sensível e huma-
no. Ele faleceu na Itália, lembrando a emissora que ele 

denominava “família”. Ao lado do frei Aureliano, o advo-
gado e violeiro José Crispim Ramos - Caboquinho. 

A fórmula pode não ser nova, e não é, mas a audiência é 
muito boa do Encontro da Tarde, na Radio Povo (Cario-

ca). Com a indiscutível qualidade de Itajay Pedra Branca, 
já consagrado como um dos melhores narradores esporti-
vos do País, o ouvinte se reencontra com antigos hits que 
estouraram nas paradas musicais do Brasil e  continuam 
sendo sucesso, que infelizmente as emissoras de radio, em 
sua grande maioria, não tocam ou “escondem”,  preterin-
do-as em favor de musicas que nada dizem. Que a Radio 

Povo e Itajay, continuem fazendo o que o povo gosta!

Mediante proposta do 
deputado estadual  e pastor 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus , José de Arimateia 
(PRB)  a sessão do dia 10 no 
da Assembleia Legislativa da 
Bahia (AL) foi dedicada à 
celebração da Palavra de Deus 
comemorando o Dia Nacional 
da Bíblia, que transcorre no 
segundo domingo do mês de 
dezembro. A cerimonia foi 
prestigiada por deputados 
estaduais, vereadores e auto-
ridades evangélicas, além de 
contar com  apresentações 
musicais do Coral da Bahia 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus e do Levita Jairinho 
Félix, além da apresentação de 
vídeo sobre “Salvação”, sor-
teio de Bíblias e homenagem 
a 21 fiéis. 

“Esta é uma data mar-
cante, pois a Bíblia é o maior 
livro do mundo. É nela que se 
encontra uma mensagem para 

Deputados comemoraram na 
AL o Dia Nacional da Bíblia

a família, a prosperidade, a 
salvação, o casamento e todos 
os campos da vida. Por isso, 
eu não poderia deixar de re-
conhecer e trazer essa reflexão 
sobre a importância que ela 
tem na vida de cada cidadão”, 
disse José Arimateia. O Pre-
sidente do Diretório Estadual 
da Sociedade Bíblica do Brasil 
(SBB), Reverendo Wilson 
Marques, falou sobre o papel 
desempenhado pela instituição 
no trabalho de evangelização.

Após uma oração co-
letiva, o Bispo da IURD, 
Sérgio Simplício  enfatizou 
a grandeza de Deus perante 
os homens. O vereador Luiz 
Carlos (PRB) destacou o seu 
Projeto de Lei, que institui em 
Salvador a Semana da Cultura 
Evangélica, ressaltando que 
a maior responsabilidade e 
honra que carrega é ser Pastor 
e levar a Palavra de Deus. 
A Coordenadora do Projeto 
Mulheres em Ação, Rogéria 

Santos,  relatou à plateia o seu 
testemunho de vida.

 O deputado José de Ari-
mateia, o bispo Sérgio Simplí-
cio, o presidente do Ministério 
Apostólico Viver em Cristo e 
Líder da Associação de Minis-
tros Evangélicos de Feira de 
Santana (AME), Bispo Rafael 
Divino, o bispo Kleber Marce-
lo, da Associação de Ministros 
e Pastores de Feira de Santana 
(AMIPE), o reverendo Wilson 
Marques, da Sociedade Bíbli-
ca do Brasil (SBB), o capelão 
evangélico Major Gildásio 
Gomes, a coordenadora do 
Projeto Mulheres em Ação, 
Rogéria Santos, os vereado-
res Pastores Isnard Araújo 
e Luís Carlos, os deputados 
estaduais Sargento Isidório, 
Carlos Ubaldino e Ângela 
Sousa, além de representantes 
dos deputados federais, Bispo 
Márcio Marinho e Tia Eron. 
foram, alguns dos presentes.

O deputado estadu-
al e líder do Governo, 
Zé Neto, acompanhado 
dos vereadores Bel-
des Ramos e Edvaldo 
Lima, manteve reunião 
com moradores do Li-
moeiro no canteiro de 
obras do viaduto de 
retorno da Nóide Cer-
queira com a BR-324, 
ao lado de Anísio Mo-
rais, diretor da empresa 
Mazza, contratada pelo 
estado para construir o 
viaduto. Os moradores 
do Limoeiro reivindi-
cam a manutenção da 
estrada vicinal, que 
liga o bairro à BR-324, 
na altura do posto de 
gasolina e apresenta-
ram a solicitação ao 
deputado para que ele 
leve ao governo esta-
dual.

Eles pleiteiam que 

Moradores do Limoeiro pedem manutenção de estrada

seja mantido o aces-
so, ou seja construído 
um novo, interligando 
o Limoeiro à Nóide 
Cerqueira, ou ao retor-
no da BR 324. Ficou 
constatado que com a 
construção do viaduto, 
a estrada vicinal será 
interrompida e depois 
de avaliações técnicas 
feitas pelo represen-
tante da Mazza, será 
analisada a possibili-
dade de manutenção da 
estrada. Desse modo a 
estrada que hoje passa 
em paralelo à BR 324, 
correria  pelo fundo 
do viaduto - por trás 
da alça de retorno do 
viaduto-, encontrando 
mais á frente o mes-
mo desfecho junto ao 
posto de gasolina  em 
frente ao Parque de Ex-
posição João Martins 

da Silva.
Zé Neto garantiu 

que a solicitação será 
avaliada pela Conder. 
“A reivindicação da co-
munidade do Limoeiro 
é legítima. Apesar de-
les reconhecerem que é 
um grande avanço este 
retorno vindo da Nóide 
Cerqueira solicitam 
a manutenção da via 
existente ou a constru-
ção de uma nova que 
interligue o bairro a 
BR 324, dando acesso 
ao retorno no sentido 
Salvador – Feira. É 
uma situação muito 
relevante e legítima, 
encaminharemos jun-
tamente com o repre-
sentante da Mazza, que 
irá a Conder fazer as 
incursões técnicas para 
ver a possibilidade de 
consolidar uma alter-

nativa de manutenção 
do acesso por trás da 
alça do viaduto. Nós 
faremos os esforços 
para que isso aconteça 
e possa viabilizar esse 
desejo da comunidade” 
enfatizou.

“Nós construímos 
a Nóide Cerqueira e 
fizemos 11 audiências 
públicas, desde o pro-
jeto executivo até a 
entrega da Avenida e 
ainda hoje nós temos 
discutido, como fize-
mos recentemente com 
a audiência sobre a 
ocupação da avenida. 
Portanto, esse diálo-
go com a comunidade 
com certeza aprimora e 
garante ao estado uma 
condição de construir o 
viaduto e tem sido as-
sim em todas as nossas 
obras”.
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O dia  4  de janei-
ro de 2016 é  a data de-
finida  para a reabertu-
ra do Mercado de Arte 
Popular(MAP),localizado 
na praça João Pedreira, que 
foi  desativado há cerca de 
dois anos para realização 
de obras de recuperação 
pelo governo  de Feira de 
Santana.  A decisão foi 
tomada por maioria dos per-
missionários, em votação 
nominal com base na lista 
contendo os nomes de todos 
os comerciantes do merca-
do. Por  33 votos, contra 
22 a data foi definida  na 
reunião realizada  na tarde 
de segunda-feira,  no MAP 
provisório ,seguindo-se 
uma confraternização.

Através de uma audio-

Mercado de Arte volta a funcionar em janeiro

conferência o prefeito  Ro-
naldo de Carvalho  disse 
aos comerciantes que esta-
va satisfeito  com a fixação 
da data para o retorno ao 
centenário prédio e que o 

tempo demandado para a 
conclusão da obra não foi 
por vontade do governo 
municipal. “O que acon-
teceu é de conhecimento 
público. Mas nos fizemos 
o que estava no nosso al-
cance para apressar a sua 
conclusão”. Desejou boa 
sorte a todos e revelou ter 
a certeza de que o novo 
MAP vai atrair uma grande 
clientela.

Antônio Carlos Bor-
ges Junior,  secretário de 
Trabalho, Turismo e De-
senvolvimento Econômi-
co, assinalou que  o entre-
posto vai ser entregue pela 
empresa responsável pela 
reforma até o dia 21. Para 
ele, a definição da data 
de retorno ao MAP, pelos 

próprios comerciantes, 
foi o caminho encontrado 
para que esta decisão fosse 
tomada sem traumas. “A 
votação foi o caminho 
ideal para evitar maiores 
discussões”. Disse ainda 
que o diálogo foi o melhor 
caminho tomado pelas 
partes.  Serão cem boxes, 
com restaurantes, bares, 
lojas, barbearia e outros 
estabelecimentos. Ao lado 
de Borges Junior  este-
ve presente a diretora de 
Turismo, Graça Cordeiro. 
Diversos comerciantes  
externaram alegria pelo 
breve retorno ao MAP e 
expectativa de  realizar 
bons negócios  como ocor-
ria antes da mudança para 
o prédio provisório.

Resultados de exa-
mes médicos e odon-
tológicos realizados 
em Feira de Santana 
terão prazo de entrega 
conforme o projeto de 
lei de nº 106/15, de 
autoria do vereador 
Antônio Rodrigues 
Pedreira- Tonhe Bran-
co (PSC) aprovado 
por unanimidade na 
sessão do dia 14.  De 
acordo com a matéria 
os centros médicos, 
clínicas, hospitais e 
consultórios médicos 
e odontológicos da 
rede privada, insta-
lados no município 
de Feira de Santana 
terão prazo de 30 dias 
para a entrega dos 
exames.  

Será da respon-
sabilidade da  Su-
perintendência de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) 
realizar a fiscalização 
e recebimento das re-
clamações no caso de 
descumprimento  dos 

Exames terão prazo de 
30 dias para a entrega

termos da Lei, não 
sendo excluída outras 
formas de realização 
destas prevista em 
Lei. O projeto versa 
também sobre pena-
lidades. Desse modo  
o descumprimento 
desta lei implicará 
em multas que serão 
determinadas pelo 
Poder  Execut ivo 
Municipal, em prazo 
máximo de 30 dias a 
contar da data da pu-
blicação desta lei.

O vereador To-
nhe Branco, autor 
da matéria, ressalta 
que a aprovação do 
projeto é importante 
para a comunidade 
que procura centros 
médicos para consul-
tas e tem apenas dez 
dias para o retorno. 
Após isso, tem que 
pagar outra consulta. 
“Com a aprovação 
desse projeto, esse 
prazo passaram a ser 
de 30 dias”, revelou o 
vereador do PSC.


