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POLICLÍNICA ATENDERÁ 27 MUNICÍPIOS
Nº 6.186

Folha do Norte na Biblioteca Municipal

O governador Rui Costa, esteve nesta  cidade segunda-feira, quando inaugurou a 5º Policlí-
nica Regional com um investimento da ordem de R$ 24 milhões para atender 27 municípios, 
através do Consorcio Interfederativo de Saúde Portal do Sertão, do qual Feira de Santana 
faz parte e terá  efetiva participação no sistema. O governador anunciou mais R$25 milhões 
para o novo Hospital Geral Cleriston Andrade. Também garantiu mais recursos para a área 
da segurança pública, novas viaturas e equipamentos e para a zona rural destinou títulos do 
Cadastro Ambiental Rural, beneficiando grande número de ruralistas. CIDADE. Página 10

 Cento e oito 
anos, quase cento 
e nove, da história 
de Feira de Santa-
na,  criteriosamen-
te registrados pelo 
Jornal FOLHA DO 
NORTE, agora fa-
zem parte do acervo 
da Biblioteca  Muni-
cipal Arnold Silva, 
nome importante na 
historia do Jornal  já 
que foi um dos seus  

Empresário e pecuarista muito bem sucedido e 
uma figura querida na cidade Wilson  Pereira surpre-
ende com a gravação de um cd de musicas românticas, 
interpretando  composições  que foram registradas nas 
vozes  de  grandes ídolos da musica brasileira como 
Nelson Gonçalves, Caubi Peixoto, Altemar Dutra e 
outros. Wilson mostra boa voz e interpretação segura. 
Um ótimo presente para os amigos. .CIDADE. Página 8

Empatando em um tento com o Cam-
pinense da Paraíba, domingo no Joia da 
Princesa, o Fluminense terminou a primeira 
fase classificatória do campeonato brasi-
leiro da serie D, em segundo lugar no seu 
grupo e  domingo, na seqüência do certame, 
enfrentará o Moto Club do Maranhão no 
Joia da Princesa.

fundadores. O mate-
rial cedido pela dire-
ção da FN na opinião 
de Antonio Carlos  
Coelho, presidente 
da Fundação Egber-
to Costa, é da maior 
importância para pes-
quisadores, historia-
dores estudantes e 
todos aqueles que se 
interessam pela vida 
da Cidade Princesa.
CIDADE. Página 3

Fluminense X Moto Club no Joia

O seresteiro Wilson Pereira

Com enormes prejuízos para todos os segmentos da  economia de Feira de Santana - co-
mércio, indústria e serviços -, valores ainda não avaliados, a cidade viveu ontem o nono dia 
da greve dos caminhoneiros. O desabastecimento já se verifica em alguns setores, há falta 
de mercadorias, redução na frota de transporte coletivo, alguns estabelecimentos fechados e 
anuncio de possíveis demissões, notadamente na parte industrial, por conta da falta de com-
bustíveis.  Até o fechamento desta edição ontem, a situação persistia.

Amanhã, 8h30min, após a missa na praça padre Ovídio, mais uma im-
portante comemoração da igreja católica a Festa de Corpus Christi - Festa do 
Corpo e Sangue de Cristo, celebração eucarística presidida por Dom Zanoni 
Demettino Castro, com participação do arcebispo emérito Dom Itamar Vian 
e todo clero celebrando. Momento de Vida. Mário Leal.Religião. Página 9

Corpus Christi reunirá fiéis amanhã

CAMINHONEIROS PARADOS E A ECONOMIA TAMBÉM



2 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, quarta-feira, 30 de maio de 2018 108 anos

FOLHA DO NORTE
FUNDADO EM 17 DE SETEMBRO DE 1909

Rua Visconde do Rio Branco, 550- Centro, Feira de Santana-Ba,
 CEP: 44002-172. SITE: folhadonortejornal.com.br 

E-mail: jornalfolhadonorte@gmail.com 
Telefone: (75) 3221 - 1120 / 3024 - 4208

DIAGRAMAÇÃO: Lia Santos
COLABORADORES: Licia Silva e Mário Leal

EDITOR: Zadir Marques Porto

Fotolito, editoração gráfica e impressão: Editora Princesa Ltda.

ADMINISTRAÇÃO: Gilberto Navarro Lopes

Cidade

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian GARIMPANDO CANDIDATOS
Com a aproximação 

das eleições 2018, onde 
a população brasileira irá 
escolher seus deputados 
estaduais, federais, sena-
dores e governadores para 
o período de 2019 a 2022, 
podemos perceber que 
em virtude dos aconteci-
mentos dos últimos anos 
e amplamente divulgados 
pelas mídias nacional e 
internacional, devemos 
fazer uma análise mui-
to minuciosa sobre qual 
candidato merecerá nosso 
voto.

A imprensa brasileira 
tem ocupado quase todo 
seu espaço para divulga-
ção ou denúncia de um 
novo escândalo a cada 
dia, praticamente não so-
brando para outros temas. 
Estas crises de caráter, éti-
ca, dentre outras, tomaram 
conta de todas as esferas 
e não podemos nos acos-
tumar com esta situação, 
acreditando que não exis-
tem soluções. Chegou a se 
tornar comum os casos de 
corrupção ou algum outro 
tipo de ilegalidade cometi-
do pelas pessoas que exer-
cem cargos eletivos. O 
portal Transparência Bra-
sil divulgou na primeira 
semana do mês de maio de 
2018, que mais da metade 
dos deputados federais e 
senadores respondem a al-
gum tipo de processo. Nós 

eleitores devemos perceber a 
quase completa degeneração 
que chegou a representação 
política no Brasil e este é o 
momento de começarmos a 
mudança. 

Em artigo publicado 
pelo Instituto da Cidadania 
“Pelé disse que o brasileiro 
não sabia votar e quase foi 
execrado. A maioria vota 
porque é obrigatório, em 
alguém despreparado, mas 
que pode significar um favor 
futuro, uma boquinha livre, 
um emprego ou cargo que 
exige pouco trabalho na 
esfera pública, ou apenas 
tráfego de influência. Quan-
do o voto não é vendido ou 
comprado.” Dessa forma 
constatamos que a demo-
cracia brasileira é exercida 
pela sua grande maioria 

por pessoas despreparadas 
para votar e que votam em 
candidatos na sua grande 
maioria despreparados para 
serem eleitos, pensando cada 
qual apenas em seus próprios 
interesses.

Embora poucas e que 
não aparecem tanto, existem 
pessoas sérias, honestas, 
ficha limpa e bem-inten-
cionadas, que se dispondo 
a candidatar-se merecem 
nosso apoio e atenção, como 
também aquelas realizadoras 
e que em algum momento 
de sua vida pública, tenham 
realizado coisas úteis em 
favor da cidade, estado ou 
país. Esta é a delicada mis-
são de garimpar, que cada 
eleitor terá em suas mãos nas 
próximas eleições. 

Não podemos votar em 

candidatos que não es-
tejam preparados para 
exercer essa representati-
vidade. Como cidadãos, 
devemos pensar qual 
futuro queremos deixar 
para nossos filhos e netos.  
Todos os cargos eletivos 
foram preenchidos pelo 
eleitor e se o resultado não 
foi bom, não adianta ape-
nas se queixar ou jogar a 
culpa no outro, cabe a este 
mesmo eleitor efetuar esta 
renovação, não se deixan-
do levar pelos interesses 
nebulosos, manipulações 
econômica, religiosa, es-
portiva, ideológica ou 
demagógica.

Começando pela 
análise “em quem eu não 
devo votar”, certamente 
irá sobrar “em quem vo-
tar”. Vamos acreditar e ter 
esperança que todos nós 
juntos, iremos começar 
esta mudança. A semente 
que plantarmos agora, 
com certeza será nossa 
colheita no futuro.

José Angelo Leite Pinto

DIVAGAÇÕES NO BOTECO DO GENÉSIO  
Leonidio Marchy

           Era um final de uma 
tarde fria e chuvosa de uma sexta 
feira. O boteco do Genésio  quase 
cheio. Lá fora a rua se enegrecen-
do sob manto da noite, cá dentro, 
eu, no cantinho bebericando uma 
caçutinga com os olhos parados 
no espaço, absorvido pelo seu 
efeito místico. De repente, um 
palio cinza freou bruscamente 
em frente ao boteco, um sujeito 
alto, magro, trajando um pulôver 
cor vinho desceu e  dirigiu-se 
em minha direção, pediu minha 
licença, sentou esfregando as 
mãos e comentou: “Como está 
frio amigo!” Levantou o dedo. “ 
Uma catinga de porco por favor!”  
E estendeu-me a mão:  “Sou La-
dislau, é um prazer...” Apertei-lhe 
a mão e disse-lhe: “Sou Olegário, 
mestre de uma  Ordem Mística.”  
Aí ele tomou mais um gole e 
falou: “Mestre Olegário, fale-me 
de sua Ordem!”

Falei que minha Ordem tem 
bases nas doutrinas dos Essênios 
e que Jesus quando chegou no 
Egito, fugindo da ira de Herodes, 
rei da Judéia, viveu toda sua 
infância sob a orientação dos 
Essênios e que seu pai José era 
um Essênio,  conversamos mais 
um pouco e ele me convidou 
para fazer uma palestra em um 
grupo, aceitei e saímos, após 

nado e contemplativo.
Abracei-o: “Ó querido irmão! 

Pedes ao nosso pai que perdoe minha 
ira, pois só tu podes interceder junto 
a Ele, tu és o caminho e a verdade, 
tu és tão grande que muitos te con-
fundem com Ele, uns por ignorância, 
outro por fanatismo, e outros para 
explorar o incautos e aí, abracei-o e 
disse: “Vou ter com Pôncios Pilatos.”  
E  saí,  adiante o mensageiro me 
aguardava seguro às bridas do quad-
rúpede. Chegamos apeei da montaria 
e penetrei no suntuoso salão da Corte 
onde me aguardava o tenebroso mo-
narca que com voz grave: “Mestre 
Olegário! Esse moleque magricela 
e esquelético chamado Jesus é uma 
ameaça, esse  agitador safado diz 
que é o rei dos reis...”  Serenamente 
falei: “Jesus é só amor, bondade se 
há algum exagero é fruto de sua 
vaidade, afinal Jesus tem pouco mais 
de 30 anos...” De repente ouvi bem 
longe. “Professor!!!”

Abri os olhos. “Estou na Ju-
déia, Roma...” Mas eu estava mesmo 
era no boteco do Genésio. “ Pô Ge-
nésio! Eu estava em Roma bicho!!! 
Fui levado por Ladislau aquele cara 
que chegou no palio cinza e estava 
tomando caatinga de porco, eu 
estava conversando com Pôncios 
Pilatos livrando a cara de Jesus!” 
Genésio falou: “Professor o senhor 
estava conversando com Zé Cacha-

cinha livrando a cara de Lula, o 
senhor disse que o PT tinha uma 
ideologia para governar esse país 
por 30 anos ou mais, não fosse 
a imoralidade de meia dúzia de 
dirigentes que quase destruíram 
o partido...” Desci do tamborete: 
“Peraí!! Eu disse isso?” “Disse 
sim e disse também que a elite, 
que também praticou a imora-
lidade quando no poder, quer 
tornar Lula inelegível, através de 
um juiz que, tá mais para político 
do que para  magistrado. O que 
houve foi isso,  nada de Ladislau, 
palio cinza, Pôncios Pilatos.”

Confuso, saí limpando os 
óculos, parei na porta, a chuva 
fina continuava, virei-me, dentro 
do boteco a moçada no ápice. 
Todos falavam tudo e ninguém 
entendia nada. Mas, uma freada 
brusca assustou-me, um carro 
parou, era um palio cinza, um 
sujeito alto, magro, usando pu-
lôver vinho desceu e se dirigiu 
ao canto, sentou no tamborete e 
levantou o dedo: “Uma catinga 
de porco por favor.”  Volvei-
-me mais confuso ainda. A  rua 
estava turva e melancólica, um 
vento gélido soprou minha face. 
Virei a gola do casaco às orelhas, 
encolhi-me, meti-me pelo nevo-
eiro e saí  perambulando pelos 
logradouros da cidade.

algum tempo paramos e seguimos 
a pé por uma estrada desértica e 
calorenta, aqui e ali encontrávamos 
pessoas vestidas esquisitamente, 
usando sandálias de couro cru e aí 
percebi que estávamos vestidos do 
mesmo modo e vi algumas grutas 
enfileiradas. Ladislau apontou uma 
e disse: “Mestre Olegário entre ali!” 
Entrei e todos levantaram: “ Salve 
mestre Olegário! Salve!!!” Mandei-
-os sentar,  comecei a pregar e fazer 
exercícios místicos.

Assim, minha fama se espa-
lhou por toda região, porém, ali perto 
no Rio Jordão, um velho visionário 
chamado João Batista, batizava as 
pessoas, anunciando Jesus como o 
messias que com sua doutrina atraia 
seguidores, essa fama de Jesus 
deixou Pôncios Pilatos aborrecido 
e temeroso, assim, chamou-me para 
queixar-se. Um guarda do palácio 
veio e partimos,  ao passar numa 
aldeia em Nazareth  uma multidão.  
Parei e penetrei, lá no centro esta-
va Jesus. Aproximei-me: “Irmão! 
Estão te acusando de blasfêmia e 
até de revolucionário ameaçando 
as autoridades romanas, peço-te 
que acauteles, não te empolgues 
com os teus seguidores... Aí Jesus 
falou! “ Mas...”  Irritei-me: “Cala-te  
pô!!!Estou tirando o teu da reta e 
vens botar queixo sacana!!!” Quando 
olhei Jesus estava cabisbaixo, resig-

OS TAPETES DA FÉ
A festa de Corpus de Christi (Corpo de 

Cristo) começou em Liège, na França, no 
século XIII. Em 1264, o Papa Urbano IV, 
tornou a festa do Corpo de Cristo, uma festa 
universal. Os católicos, nesse dia, manifes-
tam publicamente a sua fé na presença de 
Cristo na hóstia consagrada. É a festa sobre 
os tapetes.

HOJE, ESSA FESTA, continua tendo des-
taque nas comemorações populares e religiosas 
de quase todas as dioceses do mundo. Enfeitam-
-se ruas, especialmente, com “Tapetes da Fé” 
utilizando-se diversos tipos de materiais, como 
tampinhas de garrafas, sal, flores, serragem 
colorida, café, areia... para que o Santíssimo 
Sacramento possa passar trazendo atrás de si  
uma procissão que reza e canta hinos dedicados 
a Jesus na hóstia consagrada.

NA SOLENIDADE de Corpus Christi quem 
entra em nossa cidade é Jesus. Percorre  ruas, é 
aclamado e adorado, numa celebração marcada 
pela fé. Mais do que entrar em Feira de Santana, 
Recife, Salvador ou em sua cidade, ele quer, na 
realidade, entrar em nossas casas, participar da 
vida de nossas famílias e ter um lugar especial 
em nosso coração. 

NOSSA CIDADE deve ser um lugar de paz, 
solidariedade e de partilha. Essa é a razão de ser 
dos tapetes, cantos e orações desse dia. Esse é 
o motivo da Procissão de Corpus Christi. Onde 
está presente Jesus Cristo, não há lugar para o 
ódio, para a injustiça e para a opressão. Onde há 
opressão, injustiça, corrupção e ódio, ali Cristo 
ainda não tem lugar.

ENTRETANTO  em nossa família e em 
nossa cidade, Jesus ensina-nos que seu gesto 
de comunhão é possível porque ele nos perdoa. 
Não há comunhão sem perdão. Jesus vem, pois, 
ensinar-nos a perdoar: perdoar o esposo, a esposa, 
o filho, o vizinho, o companheiro de trabalho e 
o colega de escola. Pede-nos coerência de vida. 
Esse dinamismo é tanto mais necessário quando 
se sabe que há muitos que ainda não conhecem 
Jesus Cristo.

CORPUS  CHRISTI é, pois, a celebração 
de Jesus Cristo em sua Igreja, no sacramento da 
Eucaristia, sob as aparências do pão e do vinho. 
Em cada Missa, no momento da consagração, 
Cristo, na pessoa do celebrante, diz: “Tomai 
e comei, isto é o meu  corpo... Tomai e bebei, 
isto é o meu sangue (Mt 26,26-28). Além de se 
oferecer ao Pai pela humanidade, oferece-se a 
todos como alimento de vida, garantindo-nos 
que “quem comer deste pão viverá eternamente; 
o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a 
salvação do mundo” (Jo 6,51-52).   
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ACERVO DA FOLHA DO NORTE AGORA NA BIBLIOTECA

PREFEITO TEM METAS PARA SUA ADMINSTRAÇÃO
O prefeito Colbert 

Martins defende a cons-
trução de um novo hos-
pital de emergência na 
cidade, a duplicação da 
pista do Aeroporto João 
Durval Carneiro, a re-
qualificação do Centro 
Comercial, o BRT e a 
implantação de outros 
modais alternativos para 
dinamizar a mobilidade 
urbana. Estando à frente 
do governo municipal 

há menos de 50 dias, ele 
tem como parâmetro para 
a sua administração, al-
guns importantes centros 
urbanos do país,  que já 
atingiram patamares ele-
vados de urbanização e 
qualidade dos serviços 
públicos disponibilizados 
à população, a exemplo de 
Campinas(SP).

Como estratégia para 
fortalecer o seu governo, 
ele pretende reorganizar 

a Região Metropolitana de 
Feira de Santana (RMFS),  
oficialmente criada em 16 
de junho de 2011. O pro-
jeto prevê a implantação 
do Policiamento Metro-
politano, e uma série de 
benefícios, a exemplo da 
redução do valor da conta 
telefônica entre os muni-
cípios membros.

Além de Feira de San-
tana, a RMFS é composta 
por Amélia Rodrigues, 

Conceição da Feira, 
Conceição do Jacuí-
pe, São Gonçalo dos 
Campos e Tanquinho. 
Já as Áreas de Expan-
são Metropolitana são 
compostas pelos mu-
nicípios de Anguera, 
Antônio Cardoso, Can-
deal, Coração de Maria, 
Ipecaetá, Irará, Santa 
Bárbara, Santanópolis, 
Serra Preta e Riachão 
do Jacuípe.

  Doado pela FO-
LHA DO NORTE, 
exemplares de edições 
do mais antigo jornal 
da Bahia, no período 
de 1920 a 2017 já fa-
zem parte do acervo da  
Biblioteca Municipal 
Arnold Ferreira Silva. 
São milhares de exem-
plares com importantes 
registros da história de 
Feira de Santana em 
quase um século. Todo 
o material será digitali-
zado e disponibilizado 
para pesquisas. O mais 
antigo jornal em circu-
lação na Bahia,   e um 
dois mais antigos do 
País  o Folha do Norte 
completa 109 anos em 
17 de setembro. Foi 
fundado por Tito Ruy 
Bacelar, João Vital, 
Dálvaro Silva e Arnold 
Silva, que construiu  e 
da nome à  biblioteca. 

Telma Freitas de 
Melo, chefe de Divisão 

de Bibliotecas, destaca 
que  além do enrique-
cimento de conteúdo 
que o acervo represen-
ta para a instituição, 
outro aspecto positivo 
é a preservação desse 
material. “A biblioteca 
passa a dispor de um 
material que é muito 
importante para estu-
dantes, pesquisadores, 
profissionais de comu-
nicação, em suma   para 
o público em geral”, 

Antonio Cartos Co-
elho, presidente da Fun-
dação Egberto Costa 
-  observa que o jornal 
Folha do Norte “já pode 
ser considerado como 
patrimônio cultural, 
não só do município 
mas também do estado 
da Bahia. É um acervo 
muito grande sobre a 
história da cidade nes-
ses últimos 109 anos”.

A coordenadora do 

acervo de jornais da 
Biblioteca, Maura Ru-
bia Lima Cedraz de 
Almeida, lembra que o 
jornal Folha do Norte já 
é há algum tempo uma 
importante fonte de 
pesquisas para muitas 
pessoas. “E agora que 
este acervo fica dis-
ponível na Biblioteca, 
facilita bastante para 
quem busca as infor-
mações”.

Técnicas da Com-
panhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado 
da Bahia (CONDER), 
acompanhadas por se-
cretários municipais e  
representante de classes, 
visitaram na tarde do dia 
24, a área do futuro Cen-
tro de Convenções. As 
arquitetas Ivana Borges 
e Helen Costa apresen-
taram o que está previsto 
no projeto da construção 
deste espaço. 

A Prefeitura de Feira 
de Santana e o governo 
do estado discutem a 
retomada da construção 
do teatro e a adequação 
do espaço destinado ao 
Centro de Convenções.

“Estamos discutindo 
um convênio para que 
o Estado nos repasse os 
recursos necessários para 
a conclusão do teatro e 
adequação do centro”, 
disse o secretario de Cul-
tura,.Espórte e  Lazer,  
Edson Borges. O valor do 
repasse, diz o secretário, 

OBRAS DO CENTRO DE CONVENÇOES  SERÃO REINICIADAS

será de aproximadamente 
R$ 20 milhões, que serão 
empregados na finali-
zação da parte física do 
teatro, na compra de equi-
pamentos e na adequação 
do ambiente interno. 

Os recursos também 
serão aplicados na cober-
tura do espaço destinado 
ao centro de convenções 
e a adequação do piso.

Foi o segundo en-
contro entre as partes 
interessadas. Ele ainda 
disse que as conversas 

técnicas e jurídicas acon-
tecerão na Secretaria de 
Planejamento e ressaltou  
que o convênio deve ser 
firmado e os recursos 
liberados até o dia 6 de ju-
lho, devido o a aproxima-
ção do período eleitoral. 
Edson Borges disse que 
a conclusão da terceira 
etapa da construção do 
teatro, com capacidade 
para 700 espectadores, 
colocará Feira de Santana 
no circuito dos grandes 
espetáculos que não vêem 

à cidade devido a  falta 
de espaços para grandes 
públicos.  Sandra Santos,  
produtora cultural relatou  
disse que grandes nomes 
do teatro, como Claudia 
Raia, entre outros, alegam 
que os teatros locais são 
pequenos razão pela qual 
recusam  convite para vir 
a Feira. “É necessário 
que  os teatros tenham, 
no mínimo, 700 lugaares, 
como este terá. Vai ser 
bom para as pessoas que 
gostam dessa arte” disse.

Forró patrimonio da humanidade
O for ró ,  ass im 

como já aconteceu  com 
o frevo - outro ritmo au-
tenticamente nordestino 
-,deverá ser transfor-
mado em patrimônio 
imaterial da humanida-
de. Para tanto no dia 23 
deste mês um grupo de 
artistas tendo `a frente 
a diretoria  da Asso-
ciação de Forrozeiros 
de Brasília  esteve  no 
Senado Federal,onde 
foi recebido pelo pre-
sidente da Casa,o cea-
rense  Eunicio Oliveira 
(MDB) que apoiou a 
idéia dos forrozeiros e 
inclusive pediu que eles 
executassem números 
musicais no interior 
do Senado, chegando a 
dançar.

A senadora Fati-
ma Bezerra, PT do Rio 
Grande do Norte, mos-
trando de pronto a sua 
origem nordestina,  en-
trou firme no forró. Foi 
um momento alegre nos 

corredores do Congres-
so, já que um grupo de 
funcionários das duas 
casas durante meia hora 
se divertiu acompanha-
do  a apresentação de 
artistas desse gênero 
musical. 

Fatima Bezerra que 
é presidente da Co-
missão de Desenvol-
vimento Regional  e 
Turismo(CDR), pro-
moveu reunião para 
discutir a idéia  e ficou 
definido que  no dia 13 
de junho na Câmara dos 
Deputados, o assunto 
voltará a  ser discutido 
durante audiência. 

A baiana Lídice da 
Mata,  do PSP e vice-
-presidente da CDR, 
disse que o reconheci-
mento  do forró como 
patrimônio imaterial 
da humanidade é fun-
damental  para o forta-
lecimento do povo nor-
destino e estímulo para 
a economia do setor.
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Até o final deste ano, 
a Bahia vai alcançar a 
marca de mais de cinco 
mil quilômetros de es-
tradas em recuperação. 
Além das obras feitas nos 
últimos três anos, em 1,3 
mil quilômetros, a Se-
cretaria de Infraestrutura 
do Estado (Seinfra) vai 
ampliar as intervenções 
estruturantes no estado. 
Aliada a esta ação está 
em execução a primeira 
parte do Programa de 
Restauração e Manuten-
ção de Rodovias Estadu-
ais (Premar II).     

A primeira etapa do 
Premar II está recuperan-
do 1.668,02 quilômetros, 
com investimentos de R$ 
310 milhões do Banco 
Mundial. O benefício 
alcança cerca de dois 
milhões de habitantes 
em mais de 50 cidades. 
Além da pavimentação, 
o contrato prevê a rea-
lização de serviços de 

ATÉ O FINAL DO ANO  MAIS RODOVIAS RECUPERADAS 

manutenção durante cin-
co anos. Entre os trechos 
em andamento estão a 
BA-210, entre Juazeiro 
e Paulo Afonso, BA-172, 
Jaborandi e São Félix 
do Coribe e o Anel da 
Soja, no oeste baiano. 
Uma segunda parte do 
programa, que responde 
por outros dois mil qui-

lômetros, aguarda que o 
governo federal libere o 
empréstimo feito junto 
ao Banco Europeu. 

“Apesar de todas as 
dificuldades que estamos 
enfrentando, inclusive 
de boicote do governo 
federal, o Governo da 
Bahia está executando 
um amplo programa de 

recuperação de estradas 
para melhorar as condi-
ções de tráfego das rodo-
vias baianas. Sabemos a 
importância que estradas 
em boas condições repre-
senta para a economia 
dos municípios e, princi-
palmente, para a popula-
ção interiorana. Continu-
aremos trabalhando com 

empenho para ampliar, 
cada vez mais, o número 
de estradas totalmente 
recuperadas e pavimen-
tadas em nosso Estado”, 
disse o governador Rui 
Costa.

 As melhorias nas 
estradas contribuem para 
levar desenvolvimento 
para o interior baiano. 
“Além do Premar, temos 
um cronograma com ou-
tros investimentos, como 
a PPP [Parceria público-
-privada] que prevê a 
recuperação do Sistema 
BA-052, que envolve a 
Estrada do Feijão, o tre-
cho entre Xique-Xique 
e Barra, e a construção 
de ponte sobre o Rio São 
Francisco”, ressalta o se-
cretário de Infraestrutura, 
Marcus Cavalcanti. 

Ter investimentos re-
tidos não é novidade para 
o Governo do Estado. Em 
dezembro de 2017, o Ban-
co do Brasil liberou para 

os baianos, após ordem 
judicial, o empréstimo 
de R$ 600 milhões que 
estava aprovado desde 
agosto. Com isso, a Se-
cretaria de Infraestrutura 
pôde dar continuidade aos 
projetos de recuperação 
das estradas baianas.

Entre os trechos be-
neficiados e em execução, 
estão São Felix – São Ro-
que do Paraguaçu; Mar-
cionílio Souza – Itaetê; 
Sobradinho – Sento Sé; 
Morro do Chapéu – Jussa-
ra; Antas – Sítio do Quin-
to; Aramari – Ouriçangas 
e Santo Antonio de Jesus 
- Amargosa. Do total re-
passado para o Estado da 
Bahia a Seinfra absorveu 
aproximadamente R$ 295 
milhões. 

Além disso, os re-
cursos também serão uti-
lizados em trechos que 
estão em licitação, como 
Itajuípe – Coaraci e Ipiaú 
– Dario Meira.      

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A implantação da Sis-
tematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) no 
Hospital  do Geral Cleris-
ton Andrade foi discutida 
na semana passada pela 
diretoria do setor. O SAE  é 
um instrumento especifico 
da enfermagem, que visa 
avaliar individualmente 
os pacientes e especifique 
quais os tipos de cuidados 
ele precisa relata Gislane 
Marins, diretora de enfer-
magem do HGCA, acres-
centando que o SAE trará 
benefícios para a assistên-
cia prestada no hospital. 
“Esse sistema garante não 
somente o gerenciamento 
do cuidado pela qualidade 

 HGCA MODERNIZA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

do atendimento organizado 
com individualização e con-
tinuidade, mas também a 
segurança no processo, pois 
diminui as chances de erros 
dos profissionais por pro-
mover decisões baseadas 
em evidências científicas”.

O projeto de implanta-
ção do sistema vem sendo 
construído em parceria com 
a Coordenadora de Pesquisa 
Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), 
Silvone Santa Bárbara, e 
a Professora do curso de 
Engenharia da Computação, 
Claudia Pinto. O objetivo é 
prestar uma melhor assistên-
cia ao paciente e ao profissio-
nal da área de enfermagem. 

O sistema já foi testado e 
validado por profissionais 
da área de enfermagem, que 
aprovaram a instalação no 
HGCA.

O di re tor-gera l  do 
HGCA, José Carlos de Car-
valho Pitangueira, afirma que 
toda a equipe de enfermagem 
será capacitada para utilizar 
a ferramenta. “O SAE será 
implantado com o apoio da 
Central de Processamento de 
Dados (CPD) e do Serviço de 
Arquivo Médico e Estatístico 
(SAME). Será um divisor de 
águas para os profissionais 
de Enfermagem. Nosso serviço 
desfrutará de uma assistência 
individualizada e sistemati-
zada”  ressalta  Pitangueira.

Autor da primeira 
musica caipira gravada 
em disco  ‘‘ Cabocla de 
Caxangá”, isso em 1913, 
portanto há mais de um 
século, o maranhense da 
cidade de São Luiz, Ca-
tulo da Paixão Cearense 
tem sua rica historia res-
gatada no livro Musica & 
Boemia, do pesquisador 
baiano  Gonçalo Junior 
que relata muito da vida 
desse ícone da musica 
nacional nascido na ca-
pital do Maranhão em 
1863 e falecido em 1946. 
Importante é o fato de o 
livro conter em parte, a 
autobiografia de Catu-

LIVRO CONTA A HISTÓRIA DE CATULO
lo, retirada por Gonçalo, 
segundo relata, da revista 
Vamos Ler. São 31 textos 
publicados na revista no 
período de fevereiro e ou-
tubro de 1943. Para ter esse 
material Gonçalo conta que 
adquiriu 600 exemplares da 
Vamos Ler, o  que possibi-
litou a obtenção dos dados 
sobe Catulo.

Diz o autor do livro 
que Catulo, além da mu-
sica e da poesia tinha uma 
vida interessante “era um 
pandego” garante. Suas 
noites, diz Gonçalo  ”eram 
de festa em festa, nas quais 
ele era -invariavelmente -  a 
estrela principal , sempre 

acompanhado de seu vio-
lão”. Apesar de autor de 
inúmeras composições  
Catulo jamais gravou 
uma delas o que veio a 
ser feito, e ate hoje con-
tinua, por vários  artistas  
brasileiros .

Recentemente foi 
lançado pelo Selo SESC 
o cd A Paixão Segundo 
Catulo, reunindo obras 
do maranhense interpre-
tadas por artistas como 
Mariana Baltar, Joyce 
Moreno, Leila Pinheiro, 
Carol Saboya, Claudio 
Nucci e Alfredo  Del-
-Penho.
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Cerca de 815 milhões 
de pessoas passam fome no 
mundo,  mas, paradoxal-
mente há a iminência  de se 
perder uma geração inteira 
por causa da obesidade, 
o que custa `a economia 
global US$ 1 trilhão a cada 
ano. 

A preocupação é de-
monstrada pelo brasileiro 
José Graziano da Silva di-
retor- geral da Organização 
das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação 
(FAO).

Ao fazer essa projeção 
pouco otimista o dirigente 
do instituto, em segundo 
mandato, alertar as auto-
ridades para o problema 
da obesidade que deixa 
claro ”não é só proble-
ma de rico”. “As pessoas 
pensam que a obesidade 
é uma doença, ou um pro-
blema dos que são ricos. 
Não é, ela afeta também 
as pobres que fazem sua 

dieta alimentar tendo por 
base produtos mais baratos, 
concentrados em açúcar e 
farináceos”. 

José Graziano é enfáti-

DEPOIS DE MORTO, PRESO
Por acaso...

Pedro de Salu (Sa-
lustiano), com seu vasto 
e crespo bigode, rosto 
fechado, era o típico 
delegado interiorano, 
na  época dos calças  
curtas, já que não havia 
um só calça comprida 
(delegado de carreira) 
no sertão baiano. A dife-
rença de tantos outros, 
“escalados” por polí-
ticos que mandavam 
em seus municípios, 
como se fossem suas 
casas,era que ele heroi-
camente, não aceitava 
ordens nem bilhetinhos 
do prefeito,  vereadores, 
comerciantes, ou de 
quem quer fosse. Tinha 
princípios e, apesar de 
pouco conhecimento 
das leis, e da natural 
rudeza, procurava ser 
justo e isso lhe dava o 
respeito da população 
da pequena cidade. Pe-
dro de Salu falou era 
verdade, mesmo que 
não fosse! Detestava la-
drão e mesmo que fosse 
de bola de  gude, não 
tinha  a menor chance 
com ele, era xilindró 
mesmo. Criminoso de 
morte, nem pensar!

Alexandrino ho-
mem  honrado, traba-
lhando seu pedaço de 

terra havia criado os filhos, 
num regime de seriedade 
e sempre dizia que prefe-
ria a morte a ter alguém 
de sua família envolvido 
com coisa errada. Mas os 
tempos vão mudando e um 
dia Chiquinho, um os seus 
tres netos foi acusado pela 
vizinha, dona Francisca de 
ter se apropriado de uma 
pescoço pelado, uma baita 
galinha que desaparecera 
do seu quintal. O delegado 
entrou em ação e no que 
pese a amizade e o respei-
to que nutria pelo avô do 
acusado, meteu Chiquinho 
no xilindró.

Sabendo do fato Ale-
xandrino largou a enxada 
enxugou o rosto suado, en-
fiou uma sandália nos pés 
maltratados e rumou para 
a cidade. Lá estava atrás 
das grades o moleque nos 
seus 17 anos. Para Salu 
menor e maior não fazia 
diferença. 

Errou tinha que pa-
gar, até porque o garoto 
não negou que pegara a 
galinha, embora ela esti-
vesse ciscando no quintal 
da casa de sua mãe. Para 
o taciturno Alexandrino, 
o golpe foi duro. Nem 
se despediu do delegado. 
Cuspiu no chão, passou 
a mão nos cabelos desa-

linhados, sem tirar o 
chapéu e, cabeça baixa, 
rumou para sua proprie-
dade.

Horas depois o de-
legado era avisado da 
morte do agricultor, en-
contrado sem vida no 
quarto onde dormia. Ha-
via tomando uma forte 
dose de veneno para 
ratos. A vergonha pela 
ação praticada pelo neto, 
fez com que ele adotasse 
o gesto extremo. Assim 
cumprira o prometido! 
Pedro de Salu chegou 
ao local acompanhado  
de Celestino, seu adjun-
to, e de Manoel Bocão, 
uma espécie de agente, 
daqueles que vão se ajei-
tando e conseguem se 
fazer policial sem nunca 
ter sido. Verificou que o 
agricultor estava mesmo 
morto e diante da famí-
lia chorosa e vizinhos 
decretou: “Prendam esse 
homem e levem  para a 
delegacia, ele cometeu 
crime de morte”. E assim 
foi feito para a estupefa-
ção de todos. Na delega-
cia depois de ”cumprida a 
lei”, o corpo foi liberado 
para o sepultamento. go é 
assim, roubou ou matou, 
meto na cadeia”, vanglo-
riou-se o delegado!

Por Genaldo de Melo

Ao longo dos anos 
parece que uma parcela 
dos cidadãos feirenses 
em vez de aumentar 
sua capacidade crítica 
de analisar os cenários 
políticos de forma mais 
coerente com a reali-
dade, parece que ficou 
mais cega para o fun-
cionamento da coisa 
política. Um exemplo 
de como alguns cida-
dãos foram imbecili-
zados politicamente a 
ponto de analisarem 
incorretamente a polí-
tica, são as exigências 
e pressões que alguns 
indivíduos e grupos 
políticos do município 
vêm fazendo ao atual 
mandatário do Paço 
Municipal, Colbert 
Martins, (MDB) para 
que este demita logo os 
secretários ronaldistas.

Talvez essa pres-
são toda seja resultado 
da falta de educação 
política promovida 
pelo próprio ronaldis-

mo, que segundo fontes 
das ruas quem não es-
tivesse rotulado dentro 
do esquema do grupo 
político que governou até 
o ex-prefeito renunciar, 
não podia ser tratado nem 
como adversário, pois 
tinha que ser tratado mes-
mo era como inimigo.

Analfabetismo políti-
co puro dessa gente, que 
ainda não compreendeu 
que Colbert somente de-
mitirá ronaldistas, se tiver 
coragem para enfrentar o 
grupo político a que nun-
ca pertenceu coordenado 
pelo ex-prefeito, depois 
que passar as eleições, 
porque ele vem reiteradas 
vezes dizendo que apóia 
o sujeito para o Governo 
do Estado; E ninguém 
trabalha politicamente na 
perspectiva de já ser der-
rotado de antemão, senão 
o próprio ex-prefeito nem 
sairia como candidato. 
Eles guardam ainda a 
esperança de que com o 
marketing de Zé do Ser-
tão pode vencer Rui Cos-
ta. E nesse caso, Colbert 

Marestatins também 
aguarda os resultados, 
pois imagine se real-
mente o ex-prefeito 
num acidente vença as 
eleições!

É ignorância polí-
tica achar que Colbert 
demitirá os ronaldis-
tas antes de outubro 
(apesar de fontes se-
guras alardearem em 
silêncio pela cidade de 
que com a grosseria 
e desconsideração do 
prefeito com alguns se-
cretários, já pode ficar 
claro uma mudança de 
comportamento), pois 
na política não se usa 
apenas as espadas, tam-
bém se guardam len-
ços perfumados para 
afagar as qualidades 
dos inconvenientes. 
Melhor esperar. E sem 
falar que tem gente que 
anda dizendo por aí, 
que Colbert vai fazer a 
mesma coisa que outro 
ex-prefeito, apenas es-
quentar a cadeira para 
o homem sentar depois. 
Quem viver verá!

Obesidade custa US$ 1 trilhão por ano

Dia Mundial do Leite
Instituído em 2001 

pela Organização  das 
Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricul-
tura (FAO/ONU) o Dia 
Mundial do Leite deve 
ser comemorado no dia 
1 de junho em Salvador 
com uma serie de ativi-
dades promovidas pelo 
Sindicato das industrias 
de Laticínios e Produtos  
Derivados de Leite do Es-
tado da Bahia(Sindileite-
-Ba) em parceria com  
Federação das Industrias 
do Estado da Bahia, no 
Jardim do Alah. Um rico 
café de graça será servido 
a quem passar pelo local 
com muitos queijos, io-
gurtes, manteiga, mingau, 

pastel e pizza, tudo  à base 
do leite.

O objetivo da data co-
memorativa é incentivar 
o consumo de laticínios 
pela população, alertan-
do sobre a importância 
desses produtos para uma 
alimentação equilibra-
da. A ONU esclarece 

que o ideal é a pessoa 
consumir de 200 a 220  
litros de leite/ano, o que 
equivale a tres porções 
de leite e derivados por 
dia.Todavia o brasileiro 
consome em media 160 
litros de leite/ano, o que 
está bem abaixo da mé-
dia preconizada.

Colbert não vai demitir 
ninguém antes de outubro

Zadir M. Porto

co ao afirmar que “Vamos 
perder uma geração se 
continuarmos aceitando a 
obesidade sem uma inter-
venção publica” .
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Iniciado este mês o Ar-
raial do MAP já foi realizado 
em três sábados. Apesar do 
pouco tempo, o evento já 
caiu no gosto do público e 
conquistou uma “torcedora” 
assumida. A professora Me-
nemiana Paula Conceição 
Silva se rendeu ao autêntico 
forró que tomou conta do 
local no sábado, 26, com 
as apresentações da banda 
Chuá de Cabaça e da cantora 
Dilma Ferreira.

Menemiana se decla-
rou uma “torcedora” da 
continuidade do projeto. “A 
minha expectativa é que esse 

A segunda etapa 
da oficina para pro-
fissionais da área de 
assistência social e 
representantes de en-
tidades aprenderem a 
elaborar projetos so-
ciais para organizações 
da sociedade civil foi 
adiada, em função da 
continuidade da greve 
dos caminhoneiros, 
que compromete o sis-
tema de mobilidade 
urbana. 

O evento, que es-
tava programado para 
ocorrer segunda-feira, 
no auditório da Uni-
facs, no bairro Santa 
Mônica, em Feira de 
Santana, foi transferi-
do possivelmente para 
o próximo dia 4 de 
junho, às 14horas, caso 
o movimento seja en-
cerrado até lá.

A decisão está sen-

Arraial do MAP já conquista simpatia e  torcida  do público

evento maravilhoso con-
tinue. O projeto incentiva 
muito a cultura e a música 
local, pois precisamos for-
talecer e valorizar nossa 
região”, declarou.

O músico Arquimedes 
do Nascimento, vocalista da 
banda Chuá de Cabaça, desta-
cou a valorização dos artistas 
da região. “O Arraial do Map 
é um projeto muito bacana, é 
uma iniciativa que consegue 
trazer os cantores de música 
nordestina raiz ”.

O Arraial do MAP é um 
projeto realizado pela Prefei-

tura de Feira de Santana, atra-
vés da Fundação Municipal 
de Tecnologia da Informação, 
Telecomunicações e Cultura 
Egberto Tavares Costa, e 
conta com o apoio da Secre-
taria de Trabalho, Turismo e 
Desenvolvimento Ecômico, 
através do Departamento de 
Turismo.

No próximo sábado a 
programação contará com 
apresentações do cantor Djal-
ma Ferreira e da banda Os 
Andrades (Delson). Os shows 
ocorrerão todos os sábados 
até a chegada do São João.

Em função da greve dos rodoviários, 
oficina para projetos sociais é adiada

do anunciada pelas co-
ordenadoras do evento, 
professoras de Direito, 
Késia Magalhães, e de 
Ciências Contábeis, Ana 
Paula Gomes, da Unifacs, 
faculdade parceira da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
(Sedeso), do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social e da Cáritas Dioce-
sana de Feira de Santana 
na promoção da oficina.

A professora Késia 
explica que a decisão de 
adiar a oficina foi adota 
em função do reflexo da 
greve dos caminhoneiros 
na mobilidade urbana, 
com a diminuição da 
frota de ônibus urbano e 
falta de combustível nos 
postos. “Agradecemos a 
compreensão de todos e 
solicitamos que fiquem 
atentos a novos comuni-
cados, aso a paralisação 

continue até a semana 
que vem”, alerta.

A oficina é volta-
da para a captação de 
recursos nas três esfe-
ras governamentais e 
também na iniciativa 
privada. É direcionada 
a 78 representantes de 
associações, membros 
dos conselhos de di-
reitos e profissionais 
do SUAS.

A iniciativa é uma 
ação dos projetos so-
ciais de Extensão Co-
munitária da Unifacs, 
a Uni-social e Nupaac. 
Visa capacitar o partici-
pante a compreender o 
processo de elaboração 
de um projeto social, a 
elaboração de plano de 
trabalho e planilha or-
çamentária, atendendo 
às exigências do Marco 
Regulatório.
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Colbert reúne gabinete de crise e determina 
“economia absoluta” de combustível

O prefeito de Feira 
de Santana, Colbert Mar-
tins Filho, reuniu uma 
parte do secretariado, na 
manhã deste domingo, 
27, para um balanço da 
situação nos serviços pú-
blicos municipais, após 
uma semana de greve dos 
caminhoneiros. O pro-
blema não apenas causa 
a falta de combustíveis, 
mas também o bloqueio 
de cargas importantes 
nas rodovias.

Ele determinou drás-
tica redução na circula-
ção de veículos da frota 
da Prefeitura, permitindo 
que somente continuem 
operando serviços fun-
damentais. A maior pre-
ocupação é com as áreas 
de saúde, educação lim-
peza pública e transporte 
coletivo. “Devemos ter 
muita prudência neste 
momento”, recomendou. 
A ordem é economizar 
para conseguir manter 
o atendimento prioritá-
rio à população. Várias 
secretarias integram um 

gabinete de crise com 
o objetivo de avaliar o 
quadro. Nesta segunda, 
as 16h30min, o grupo 
volta a se encontrar.

As aulas estão man-
tidas nesta segunda-feira, 
decidiu o prefeito, após 
ouvir a secretária de Edu-
cação, Jayana Ribeiro. 
Já existem dificuldades 
na rotina do transporte 
escolar, mas o prefeito 
entende que “suspender 
aula só em última ins-
tância”.

Até aqui, segue nor-

mal o ritmo de trabalho 
nas unidades de atendi-
mento médico. A secre-
tária de Saúde, Denise 
Mascarenhas, informa 
que não há restrições, 
por enquanto. O setor 
opera sem problemas 
e o SAMU está atuan-
do normalmente. Mas 
eventos que solicitam 
ambulância estão sendo 
analisados. Libera-se 
apenas para os de grande 
porte.

A presidente da Fun-
dação Hospitalar (res-

ponsável pelo Hospital 
da Mulher), Gilbert Lu-
cas, disse que a mater-
nidade mantém normal-
mente seu atendimento 
e não há dificuldade com 
oxigênio. Ambulâncias 
encontram-se de tanque 
cheio, neste domingo. A 
alimentação no hospital 
é que enfrenta mudanças 
no cardápio, em razão da 
escassez de alguns itens, 
especialmente frutas e 
legumes. O fornecedor 
não está conseguindo 
abastecer.

O secretário de Ser-
viços Públicos, Justinia-
no França, disse que há 
combustível em estoque 
para o funcionamento, 
nos próximos dias, dos 
caminhões da coleta de 
lixo. Atendimentos de 
iluminação pública não 
estão sendo afetados, 
nem a manutenção de 
parques e jardins. Ser-
viços que dependem de 
máquinas, porém, sofrem 
restrições.

Na Secretaria de De-
senvolvimento Social, 
a frota de quase 40 veí-
culos está funcionando 
somente metade. O se-
cretário Ildes Ferreira diz 
que poderá suspender a 
partir desta segunda-feira 
a circulação de veículos 
no turno vespertino, caso 
a greve dos caminhonei-
ros não finalize. A prio-
ridade são os conselhos 
tutelares, que atendem 
a situações envolvendo 
crianças.

A Secre ta r i a  de 
Transportes e Trânsito, 

em entendimento com 
as empresas de ônibus 
coletivo, autorizou a 
redução da frota neste 
domingo em 70 por cen-
to. No horário do jogo 
do Fluminense de Feira 
pelo Campeonato Bra-
sileiro, e também após a 
partida, todas as linhas 
estarão funcionando. Na 
segunda-feira, segue o 
esquema dos últimos dias 
úteis: normal das 6 as 8h 
e das 17 as 19h, e reduzido 
em 30 por cento nos outros 
horários.

Na Superintendência 
Municipal de Trânsito, 
eventos como o concurso 
público de analistas uni-
versitários da Universidade 
Estadual de Feira de San-
tana, que aconteceu neste 
domingo, teve cobertura 
normal em quantidade de 
agentes, mas com menor 
número de veículos sendo 
utilizados. Eventos da Se-
cretaria de Cultura, Esporte 
e Lazer estão sem o suporte 
de veículos municipais, 
em virtude da crise.
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Tribuna  de  Noticias, 
aos sábados,das 19 às 
20Horas,  sob o comando 
do jornalista e radialista 
Reginaldo Lima é mais 
um bom programa noti-
cioso da Radio Sociedade 
de Feira de Santana. Bem 
produzido com assuntos 
interessantes, procuran-
do fugir da tradicional 
formula empregada no 
jornalismo radiofônico, o 
Tribuna tem campo para 
crescer muito, até porque 
quem conhece Reginaldo 
Lima sabe do seu empe-
nho profissional em tudo 
que faz.

Natural que  mais 
seções ainda devam ser 
agregadas,ajustes feitos 
,dinâmicas introduzidas, 
como sempre ocorre com 
produtos novos, mas pelo 
que foi mostrado nas 
duas primeiras semanas, 
o noticioso tem tudo para 

garantir fixação entre os 
melhores da cidade no 
seu gênero. 

Com veiculação aos 
sábados a equipe dispõe 
de mais tempo para a 
produção mais detalhada 
o que se torna necessário 
devido ao formato e a pe-
riodicidade  do noticioso

Com o Fluminense ten-
do boa participação no 
campeonato brasileiro da 
serie D os departamentos  
de esportes das emissoras 
locais Sociedade FM, Povo 
e Subaé, voltam a ter inten-
sa atividade, como não se  
de via há algum tempo. 

Muito bom para a tor-
cida do tricolor e para a 
cidade de um modo geral. 
Dia de jogo do tricolor há 
uma inegável movimenta-
ção na princesa do sertão 
e para o radio é uma mo-
tivação o mais. 

O galã da ma-
drugada Gilvan 
Franklin continua 
no seu alazão per-
correndo a estrada 
do sucesso na Ra-
dio Sociedade. As 
4 horas ele abre a 
porteira e respira 

Muita gente nova no 
radio feirense. No Canal 
970 ,sob o comando do 
vigoroso Roberto Rubens,  
destacando-se a professora 
Antonia Serra que vai se 
firmando sob o comando 
do exigente capitão gancho 
.Navegador experiente ele 
quer seus marinheiros em 
plena forma e Antonia cor-
responde atuando ao lado 
de outros marujos acostu-
mados aos tombos do mar 
como o galã  Cosme Alves 
e o versátil Edson Silva 
,que perdeu o bigode em 
um confronto com outros 
piratas. Outro destaque des-
sa marujada mais recente  
é Onildo Gusmão, boa voz 
e eficiente participação. 
Também com o capitão 

Com uma surpre-
endente atuação, o 
pecuarista e expres-
siva liderança empre-
sarial da cidade Wil-
son Pereira, premia 
os amigos com um cd 
de qualidade, reunin-
do belas canções ro-
mânticas. Para quem 
tem bom gosto, um 
medicamento eficien-
te contra o estresse da 
vida contemporânea, 
marcada por muito 
grito e zoada com o 
nome de música.   

Voz grave, séria, 
natural, sem qualquer 
artificialismo, interpre-
tação correta, mantendo 
tempo e ritmo de acor-
do com o repertório, 
fazem do cd do pecua-
rista Wilson Pereira um 
produto de qualidade 
em caminho direto  para 
o publico a que se des-
tina: o seresteiro,ou 
aquele apreciador da 

PERFILINO O NOME DO RADIO
Com 60 anos de atuação no radio da  capital e 

um notável trabalho de pesquisa e preservação  da 
historia desse importante meio de comunicação, o 
radialista  Perfilino Eugenio  Ferreira Neto, é o foco 
do livro Perfilino Neto, a Enciclopédia do Radio 
Brasileiro.O livro de autoria do advogado, jurista e 
musico Antonio Francisco da Costa, com 259 páginas 
traz um amplo relato sobre o trabalho desenvolvido 
por Perfilino que,alem de   radialista  tem uma grande 
coleção com mais de 400 livros especializados sobre 
radio e  musica brasileira, sete mil Cds e 100 mil Lps. 
Em 1993 Perfilino foi homenageado em Xangai, na 
China, com um premio internacional pela produção 
do programa Encontro com o Chorinho, apresentado 
através da Radio Educadora FM. Memória do Radio 
é outro importante programa de autoria desse consa-
grado comunicador/historiador.

Antonio Francisco Neto revela sua admiração 
pelo radialista, acompanhando seu trabalho ha cerca 
de 30 anos e relata que para  produzir o livro fez 
minuciosa pesquisa durante tres anos. Ele também 
é autor de outras interessantes obras literárias, como 
Porque o rei é Imortal, sobre Luis Gonzaga e Josapha 
Marinho, Perfil de um Parlamentar Contemporâneo, 
este em  parceria com  José Nobre de Medeiros.

Coluna do Rádio

gancho quem não se apru-
mar, vai andar na prancha, 
arriscando-se a cair no mar. 
Outro membro da tripulação 
da nau, que entra no mar aos 
sábados, nas ondas da RS é 
o já meio-cansado de guerra 
Joilson Barbosa. Uma equi-
pe de qualidade nos mares 
da audiência!

o puro ar matinal no Alvorada Sertaneja e vai até ás 
6 da matina, quando chega o comendador Coutinho 
com  sua carreta bi-trem de noticias. Mas vale lembrar 
que no seu horário Gilvan também premia o publico 
com boas informações, tornando-se, praticamente, no 
primeiro informativo da emissora dos capuchinhos.

boa musica,identificada 
como seresta. Evidente 
que não se trata de um 
produto comercial, um 
disco para ser vendido, 
mas para premiar  seus 
amigos - e são muitos -, 
com uma obra de quali-
dade que os farão lembrar 
ainda mais desse notá-
vel cidadão de Feira de 
Santana ao qual jamais 
o sucesso empresarial  
modificou, ou tirou a sua 
simplicidade.

E com essa simplici-
dade  que ele, bem acom-
panhado pelo renomado 
violonista Gelivar Sam-
paio , passeia sem tro-
peços por estradas antes 
percorridas por nomes da 
estatura musical de Nel-
son Gonçalves, Cauby 
Peixoto, Altemar Dutra, 
dentre outros. Não faz 
vergonha, como se diz 
popularmente, ao con-
trário, e assim deixa a 
expectativa de que con-

tinuará nessa trilha, para 
agradar aos seus ami-
gos seresteiros, e outros 
que apesar de conhecê-
-lo e admirá-lo há muito 
tempo, não sabem que 
ele reúne essa qualidade 
nata. Wilson ressalta  que 
estudante do Colégio dos 
Maristas, em Salvador, 
garoto ainda, brincava 
de cantar, mas foi só. Na 
famosa seresta do Bengo, 
com amigos, reencontrou 
o antigo entretenimento e 
nele está se sentindo  bem 
,o que é mais importante.

Como es tampam 
alguns medicamentos: 
produto indicado para 
adultos - em especial para 
aqueles que têm boas 
recordações, sentimentos 
guardados  ou generica-
mente,  gostam do que 
é bom. Ouçam Wilson 
Pereira em treze doses- ( 
13 faixas). Bom para o 
coração. Sem contra in-
dicações!        

WILSON PEREIRA O SERESTEIRO
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

“Elevo o cálice da minha salvação, invocando 
o nome santo do Senhor.” Salmo 115

Arquidiocese de Feira de Santana

Hoje, 30 de maio de 2018, estamos 
na oitava semana do Tempo Comum, 
amanhã a festa de Corpus Christi -  Cor-
po e Sangue de Cristo e encerramento 
do mês de Maria, muitas comunidades 
e paróquias realizarão a Coroação de 
Nossa Senhora,  louvando à mãe de Je-
sus Cristo. É o dia da visitação de Nossa 
Senhora a sua prima Isabel. Mostrando 
confiança nos desígnios do Senhor, Ma-

Amanhã, mais uma vez, por volta das 08:30 h, acontecerá 
na praça Pe. Ovídio uma Celebração Eucarística, presidida por 
Dom Zanoni Demettino Castro, com participação do arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian e todo clero, celebrando a Festa de 
Corpus Christi - Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Como já é 
tradição, ela atrairá centenas de fiéis às ruas e também muitos que 
não são católicos, mas  passarão pela ruas principais da cidade 
logo cedo para verem os belíssimos tapetes confeccionados por 
paróquias, comunidades e grupos, que como todos os anos se 
empenharão para que esta bela festa aconteça.

Serão momentos de reflexão, num gesto de amor que será 
demonstrado nos momentos em que o Santíssimo abençoará as 

Um dos grandes eventos da 
Arquidiocese de Feira de Santa-
na com certeza são os festejos 
em louvor a Santo Antônio que 
acontecem na paróquia de Santo 
Antônio, bairro dos Capuchi-
nhos, que será iniciado hoje e 
se estende até o dia 13 de junho, 
sempre às 20:00 horas,  tendo 
como tema central : “ Somos da 
Paz”.  Transmitida pela Rádio 

No último dia 27 
de abril, partiu para 
Casa do Pai, o Pe. 
Carlos Vianey Oli-
veira, natural de Tan-
quinho, nasceu em 09 
de agosto de 1954, 
cursou Filosofia e Te-
ologia, em Salvador, 
foi ordenado sacer-
dote em 22 de maio 
de 1983, na cidade 
de Tanquinho. No dia 
21 de maio de 2008, 

FESTA DE CORPUS CHRISTI EM NOSSA ARQUIDIOCESE

FESTA E PROCISSÃO DE SANTO ANTÔNIO

Sociedade News e pela Web TV Capuchinhos e, em seguida, 
muita animação na quermesse ao lado da Igreja.

Santo Antônio de Pádua, que é comemorado dia 13 de 
junho, em todo o mundo, no nosso país, é festejado nas noites 
frias de junho, com fogueiras, comidas típicas, fogos, forró e 
muita animação. Nessa época, relembro o tempo de criança 
vivenciando as trezenas.  No dia dedicado a ele, conhecido 
como casamenteiro, que é doutor da Igreja, e considerado um 
de seus maiores pregadores, por sua maneira clara de anunciar a 
palavra de Deus. Foi ordenado sacerdote na ordem dos Cônegos 
Agostinianos e, posteriormente, mudou-se para a Ordem dos 
Franciscanos. É um santo de grande devoção popular. 

Eu, particularmente, desde criança fui acostumado junta-
mente com minha família a participar dos festejos, principal-
mente da procissão dos romeiros, a qual muitas vezes fui nos 
paus de arara, acompanhando o pessoal da zona rural e outras 
cidades. É uma verdadeira demonstração de fé do povo simples 
a Santo Antônio, chova ou faça sol, a procissão motorizada não 
perde o brilho! Assim a tradição é mantida.

Se você nunca participou, poderá comprovar, no próximo 
dia 10, quando acontecerá esse grande momento pelas ruas da 
nossa cidade e estão previstas Celebrações Eucarísticas às 06:30 
h, 08:30 h, 11:00 h (dos romeiros, presidida por dom Zanoni 
Demettino Castro ) e 20:00 h. Será também o dia dos romeiros 
com procissão motorizada às 10:00 horas, show às 13:00 h, 
despedida às 15:00 h.

No dia 13, dia de Santo Antônio, missa às 06:30h, 08:30h, 
11:00h, seguida de almoço partilhado; das 15:00h às 17:00h 
– Plantão de Bênçãos, das 17:00h às 19:00h – Hora santa – 
Adoração ao Santíssimo Sacramento, 19:00 h, acontecerá pro-
cissão pelas ruas do bairro dos Capuchinhos, seguida de missa, 
encerrando a festa.

No dia 19, às 17:00 h missa em ação de graças pela reali-
zação do trezenário.

Parabéns a toda comissão da festa que tem à frente o dinâ-
mico pároco frei Mário Sérgio Souza.

Parabéns a todos que celebram Santo Antônio e que ele 
inteceda por nós!

Não deixe de participar! Parabéns pela presença dos Frades 
Capuchinhos na Arquidiocese de Feira de Santana.

PE. VIANEY – SAUDADES ETERNAS

C.J.C. de Santana- 40 Anos de Missão
Celebração Eucarística - Festa de Santo Antônio

Data:13 de Junho de 2018-Horário:19:30H
Local:Comunidade Xavante -São Gonçalo dos Campos

Em todo o mundo, aconteceram muitas festas de-
dicadas à Santíssima Trindade e todos nos reunimos em 
comunhão com as três pessoas da Santíssima Trindade, 
o Deus único que nos convida a fazer parte da sua vida 
trinitária. Benditos seja o Pai criador, o Filho salvador e o 
Espírito santificador.

Em nossa cidade aconteceu , na paróquia do mesmo 
nome, no Conjunto Feira X, que realizou o novenário, que 
teve como tema central “Santíssima Trindade Modelo da 

FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Momentos que aconteceram:

Igreja em Missão”, que celebrou os 30 anos de história e missão da paróquia.
O encerramento foi no dia 27, foi com grande dia da festa,com  procissão 

e Celebração Eucarística, que foi presidida pelo arcebispo metropolitano dom 
Zanoni Demettino Castro.

Assim cremos na Trindade Santa. Presente na vida da Igreja e em nossas 
vidas.

Parabéns ao pároco  pe. Ronildo França, o vigário Pe. Leandro Chequela e 
toda comissão da festa. Santíssima Trindade nos proteja.

recebeu o Título de Cidadão Feirense. Atuou emvárias 
paróquias entre elas: São José das Itapororocas, distrito 
de Maria Quitéria e a última foi a capela Nossa Senhora 
da Piedade, paróquia Senhor dos Passos.

Por ocasião das comemorações dos 30 anos de sacer-
dócio disse: “ O sacerdócio sempre foi e continua sendo 
para mim a única razão de minha vida desde os meus sete 
anos de idade quando fiz a minha primeira comunhão eu-
carísitca. Foram dois momentos de mergulho num único 
mistério, onde nem a força do amor carnal me seduziu em 
algum momento, mesmo com toda força do prazer que todo 
corpo humano sonha, deseja, pratica e vive”. 

Os momentos foram: o primeiro, quando das mãos 
do Monsenhor Mário Pessoa, ele e os irmãos receberam 
a Divina Presença Eucarística, na capela Nossa Senhora 
de Lourdes, no dia 21 de outubro de 1962 e o segundo no 
dia 08 de dezembro do mesmo ano, participou da primeira 
eucaristia, das mãos do Monsenhor Carlos Santiago, na 
cidade de Tanquinho.

Na tarde do dia 28, uma grande multidão de fiéis de 
diversas paróquias foram se despedir do Pe. Vianey, o 
velório foi iniciado na Capela Nossa Senhora da Piedade e 
seguiupara Matriz de Santo Antônio, na cidade de Tanqui-
nho, lá também o nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro presidiu a Celebração Eucarística com a presença 
do clero, diáconos, seminaristas, religiosas e fiéis. 

Descanse em Paz.

ruas. Diversos sacerdotes da arquidioceseparticiparão e acompa-
nharão a solene procissão. O arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, sob o pálio, irá conduzir o Ostensório com a Hóstia, 
imagem de respeito e fé por parte da comunidade católica de 
nossa cidade. Assim, muitos irão aproveitar este dia santo para 
vivenciar o amor de Jesus Cristo por nós, nos dando seu Corpo 
e Sangue, já que é a única de caráter oficial, na qual o povo 
renova publicamente a sua fé em Cristo na Hóstia Consagrada. 
Ela significa a instituição da Eucaristia tal como Jesus realizou 
na última Ceia, com seus discípulos, pedindo que reverenciassem 
a sua memória, no simbolismo do vinho e do pão. Esta festa 
significa reavivar a fé na Eucaristia!

A C.J.C.- TOA mais uma vez confeccionará seu tapete, esse 
ano alusivo aos 40 anos da C.J.C. de Santana com a logomarca 
que marcou as comemorações no mês de abril.ria partilha com Isabel sua ajuda e sua alegria.

Continuemos, não só em maio, mas em todos os meses, 
saudando Maria. 

No dia 01, primeira sexta-feira do mês, consagrada ao 
Sagrado Coração de Jesus, iniciamos o mês de Junho e com 
ele o ciclo das festas juninas: Santo Antônio, São João, São 
Pedro e São Paulo. Que são celebrados com muita festa entre 
o nosso povo.

No próximo dia 05, celebro o dom da minha vida e agra-
deço a Deus por todos os momentos vividos; tenho certeza que 
eles me farão crescer cada vez mais. Obrigado Senhor!

Também será comemorado o Dia Mundial da Ecologia e 
do Meio Ambiente, tema sempre discutido nos mais diversos 
ambientes através de momentos de conscientização e de luta 
pela sua preservação, já que vem sendo destruído diariamente 
por nós, que não tomamos consciência do que é preservar. 
Façamos nossa parte para termos um ambiente melhor. É 
o dia de São Bonifácio e seu nome significa boas ações; ele 
durante a vida se preocupou incansavelmente com a edificação 
de mosteiros, diocese e igrejas.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTALPEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA de CNPJ: 
06.041.306/0001-72 torna público que está requerendo a 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMMAM 
a licença ambiental de Comércio Varejista de Combustíveis 
para veículos automotores, localizado na Rodovia Br324, Km-
102sentidoSalv/Feira, s/nº, Bairro CIS - Feira de Santana - BA.                                                                                                          

A DIREÇÃO

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LICIA E 
ZULEIDE LTDA de CNPJ: 10.900.585/0001-50 torna público 
que está requerendo a Secretaria de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais - SEMMAM a licença ambiental de Comércio 
Varejista de Combustíveis para veículos automotores, loca-
lizado na Rua Papa Joao XXIII, nº 104, Bairro Tomba - Feira 
de Santana - BA.                                      

A DIREÇÃO

R.J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA de 
CNPJ: 14.655.485/0001-66 torna público que está requerendo 
a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEM-
MAM a licença ambiental de Comércio Varejista de Combustí-
veis para veículos automotores, localizado na Rua Primavera, 
nº 3690, Bairro Pampalona - Feira de Santana - BA.                                                                                                          

A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL POLÍTICA AMBIENTALPOLÍTICA AMBIENTAL
A RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA de CNPJ: 
06.041.306/0001-72, localizado na Rodovia Br324, Km102 
sentido Salv/Feira, s/nº, Bairro CIS - Feira de Santana - BA,na 
busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio 
ambiente, assegura que está comprometido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torna-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através 
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as 
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa 
seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre 
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores, para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.

 A DIREÇÃO

O POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LICIA E 
ZULEIDE LTDA de CNPJ: 10.900.585/0001-50, localizado na 
Rua Papa Joao XXIII, nº 104, Bairro Tomba - Feira de Santa-
na – BA,na busca da melhoria contínua das ações voltadas 
para o meio ambiente, assegura que está comprometido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torna-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através 
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as 
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa 
seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre 
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores, para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.

 A DIREÇÃO

A R.J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA de 
CNPJ: 14.655.485/0001-66, localizado na Rua Primavera, nº 
3690, Bairro Pampalona - Feira de Santana - BA,na busca da 
melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, 
assegura que está comprometido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torna-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através 
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as 
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa 
seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre 
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores, para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.

 A DIREÇÃO

GOVERNADOR GARANTE MAIS BENEFICIOS PARA A REGIÃO
Durante visita a esta 

cidade na manha de se-
gunda –feira  o governa-
dor Rui Costa, além de 
inaugurar a 5ª Policlínica 
Regional, anunciou no-
vos investimentos para a 
saúde em Feira de San-
tana que vai ganhar um 
pacote de benefícios que 
inclui um aporte de R$ 
25 milhões para o Novo 
Hospital Geral Clériston 
Andrade 2, além de recur-
sos para segurança públi-
ca e agricultura familiar.

Na Policlínica Regio-
nal foram investidos  R$ 
24 milhões entre obra, 
mobiliário e equipamen-
tos de alta tecnologia. 
Também foram adquiri-
dos 14 micro-ônibus para 
transportar os pacientes 
oriundos dos municí-
pios que fazem parte do 
consórcio de saúde deste 
equipamento. Rui Costa 
anunciou mais reforços 
para a saúde de Feira, 
autorizando uma licita-
ção no valor de R$ 25 
milhões para a constru-
ção do Novo Hospital 
Geral Clériston Andrade. 

A nova unidade será im-
plantada nos moldes dos 
projetos executados no 
HGE, em Salvador, e do 
Hospital Prado Valadares, 
em Jequié.

O novo prédio HGCA 
2 terá três pavimentos 
anexos ao edifício exis-
tente com sala de es-
pera e recepção, setor 
de bioimagem com dois 
tomógrafos, raio-x, eco-
cardiograma e doppler. 
Também será montado 
um Centro de Hemorra-

gia Digestiva com três 
salas de procedimentos. 
No primeiro pavimento 
a nova unidade terá UTI 
adulto com 40 leitos e 
no segundo um Centro 
Cirúrgico com 11 salas de 
cirurgia e uma Central de 
material e esterilização. A 
expectativa é que a obra 
esteja pronta em 12 me-
ses após a conclusão da 
licitação.

O governador tam-
bém direcionou recursos 
para a segurança pública 

de Feira de Santana por 
meio do projeto que prevê 
a renovação da frota da 
Polícia Militar em todo o 
estado com a entrega de 
52 viaturas entre bases 
móveis, caminhonetes 
e monovolumes. Deste 
total, Feira de Santana 
será beneficiada com 36 
veículos, sendo 8 cami-
nhonetes, 2 monovolu-
mes  e  26 motocicletas 
distribuídas entre as 64ª, 
65ª, 66ª e 67ª Companhias 
de Polícia Militar, CIPGO 

e Esquadrão de Motoci-
clistas Asa Branca.

 As outras 16 viatu-
ras serão direcionadas 
para as cidades de Capim 
Grosso, Ipirá, Riachão 
do Jacuípe, Itaberaba, 
Araci, Serrinha, Irará e 
Santo Estevão. Durante a 
solenidade, o governador 
autorizou o início de uma 
licitação no valor de R$ 
443 mil para construção 

de pista de atletismo no 
1º Batalhão de Ensino, 
Instrução e Capacitação 
(1º BEIC).  Rui Costa 
entregou 4.551 títulos do 
Cadastro Ambiental Ru-
ral (CARs), cujo investi-
mento supera R$ 300 mil, 
beneficiando pequenos 
produtores rurais que 
passam a ter o registro 
público de suas terras em 
âmbito nacional.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREENCHIMENTO DE VAGA

A Presidente da Academia de Letras e Artes de Feira 
de Santana – ALAFS, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias abriu para preenchimento de vaga, de quem se 
habilita a concorrer à Cadeira nº 05, patronímica de Alberto 
Boaventura, antes ocupada pela confreira Maria Helena 
Conserva Dias, em virtude do seu falecimento.

01.  O requerimento de inscrição deverá ser dirigido à 
Diretoria da ALAFS, para ser encaminhado à Assembleia 
Geral, mediante eleição por escrutínio secreto; (Cap. II Art. 
5º do Estatuto da ALAFS);

02.  Os candidatos deverão ter publicado obras de 
reconhecido mérito, em qualquer gênero literário, ou que, 
tenham trabalhos artísticos, em suas diversas manifestações 
(Cap. II, Art. 4º do Estatuto da ALAFS);

03.  Os inscritos deverão participar de no mínimo a 3 
(três) reuniões plenárias, para que haja um entrosamento en-
tre os seus membros (Assembléia Plenária, dia 26/04/2018).

Publique-se e cumpra-se.

Feira de Santana, 07 de maio de 2018

Lélia Vitor Fernandes de Oliveira
Presidente
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silvalicia18@gmail.com

“Feliz quem não exige da vida mais do que ela espontaneamente lhe dá, guiando-se pelo instinto dos gatos, que buscam o sol quando há sol.” (Fernando Pessoa).

Social

O Boticário - Tendência
Após estudar a fundo a pele brasileira, os experts de 

Make B., linha de maquiagem premium do Boticário, 
redefinem o conceito nude e apresentam 12 tons de base 
líquida e 7 novas cores de batom que ressaltam 
a beleza natural da mulher, mostrando que ela 
não precisa de olhão ou bocão para se sentir 
linda e poderosa.

Dando continuidade ao tema #NaoPreci-
soMasQuero, os mais recentes lançamentos 
de Make B. seguem a tendência “Make Up No 
Make Up”, ou seja, a maquiagem para quem 
quer parecer estar sem maquiagem. Os itens 
possuem fórmulas elaboradas com alta tecno-
logia e muita inovação que tornam o cotidiano 
da mulher moderna mais versátil e sofisticado. 

“O maior desejo da consumidora quando ela 
usa base líquida é uma pele sem brilho e sem oleosidade 
ao longo do dia. Por isso pesquisamos e desenvolvemos 
esta nova fórmula que atende perfeitamente essa necessi-
dade. E para completar o look, novas cores de batons nude 
que valorizam a diversidade de tons da pele da mulher 
brasileira. ”, afirma Diego Costa, gerente da categoria de 
maquiagem do Boticário. 

Professora Antonieta Gomes Moreira com seu filho 
Cláudio em recente evento na cidade. 

OAB - CAAB
A OAB Subseção Feira de Santana promoveu, juntamente 

com a CAAB – Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, 
um evento comemorativo ao Dia das Mães e reuniu um gran-
de número de advogadas para uma deliciosa tarde festiva na 
Casa de Chá Glacê de Fita, com direito a palestra da Personal 
Organizer Ângela Raiana. 

O evento contou com a presença do atuante presidente 
da subseção Marcus Welber Carvalhal Pinheiro e o também 
influente Vice-Presidente da Caab Pedro Mascarenhas Lima 
Júnior, que vêm promovendo uma gestão de excelência, de-
monstrando um espírito de liderança, com moderna visão para 
um futuro melhor da classe que representam.

Nova Mr. Pólo
Foi bastante concorrido o coquetel de inauguração da nova loja Mr. Pólo, marca especializada em moda mascu-

lina com estilo casual e despojado, na Av. Getúlio Vargas (com entrada pela Rua Frei Aureliano Grottamari, no bairro 
Capuchinhos), ciceroneado pelo casal de empresários Eveline e Evandro Prado.

O evento teve a assinatura da jornalista Lília Campos e contou com a animação do DJ Ângelo Mazzillo.

Mulher Empreendedora
Com o objetivo de estimular o empreendedorismo, 

fortalecer a autoestima das mulheres e capacitá-las a novas 
conquistas profissionais, o SEBRAE promoveu na noite 
da quarta-feira (23), no teatro da Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL, o V Seminário da Mulher Empreendedora, 
com a participação de mais de 250 mulheres de Feira de 
Santana e de outros municípios a exemplo de Euclides da 
Cunha, Irará e São Domingos. 

Formatado para proporcionar a troca de conhecimento 
e experiências entre as convidadas e participantes, buscan-
do aprimorar suas atividades para que obtenham sucesso no 
mercado, o evento contou com palestras, talkshow, desfile 
de moda, orientações de automaquiagem e apresentação 
musical da banda Baiana Bossa. 

Foram palestrantes, em suas respectivas áreas de 
atuação, Lucia Haracemiv, CEO da DNA de Vendas, 
consultora especializada em produtividade, empreende-
dora, mentora de vendas da Endeavor e responsável pelo 
desenvolvimento de uma metodologia inovadora que tem 
contribuído para resultados de grandes empresas em mais 
de 35 segmentos; Marivania Mota, neuropsicóloga, atuante 
em desenvolvimento social, professora de pós-graduação 
e colaboradora de núcleos especializados de pesquisa clí-
nica e cognitiva e Elisangela Nunez, analista do Sebrae e 
orientadora de negócios. 

O evento teve o apoio da CDL, Sindicato das Indús-
trias do Vestuário de Feira de Santana (Sindvest) e Núcleo 
de Pós-graduação Gastão Guimarães. 

Noite Afrodite
A empresária Meire Nunes está radiante com o sucesso da 15ª 

Noite Afrodite, realizada na quinta-feira (17), no Spazzio Eventos.
Com casa cheia, a Noite Afrodite, exclusivamente para 

mulheres, contou com intensa programação, como palestras 
da fisioterapeuta Pélvica e Sexologa Paula Milena e Terapeuta 
Sexual de São Paulo Li Rocha. Desfile de Lingerie, Stand Sex 
Shop, Voz e Violão do Gedson Pacheco (Vocalista da Banda 80 
na Pista) e apresentação de Luciano Melo. Mas, o apogeu mesmo 
ficou por conta do Bruno Camargo, o Bombeiro do Programa 
Eliana do SBT. 

Foto: Joly Freitas
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A primeira edição da 
Jequié Fest, evento bene-
ficente de iniciativa das 
Voluntárias Sociais da 
Bahia (VSBA), realizado 
dia 20 no Parque de Ex-
posições de Jequié, arre-
cadou mais de R$ 180 mil 
com a venda dos ingressos  
que reuniu os cantores Léo 
Santana, Felipe Araújo e 
Ranniery Gomes. Toda a 
renda do show será rever-
tida para a finalização das 
obras do moderno Centro 
de Equoterapia da região e 
também uma nova creche, 
que funcionará em tempo 
integral.

   O governador Rui 
Costa parabenizou a ini-
ciativa e mobilização das 
Voluntárias Sociais. “Elas 
têm feito um trabalho 
extraordinário em todo o 
Estado, mobilizando pes-
soas, artistas, para causas 
sociais. Houve o show 
para o Martagão Gesteira, 
depois outro para o Hos-
pital Aristides Maltez, e 
hoje estamos aqui em Je-
quié para uma festa muito 
especial, para uma causa 
nobre, que é a conclusão 

EVENTO ARRECADA 180 MIL EM  JEQUIE  

do Centro de Equotera-
pia”, disse.

A Equoterapia é um 
método terapêutico que 
utiliza cavalos .ara au-
xiliar na educação e na 
saúde dos pacientes, bus-
cando melhorias no as-
pecto físico, psicológico, 
emocional, cognitivo e 
biopsicossocial. 

O novo centro de Je-
quié será o mais com-
pleto de todo o Brasil, 
com salas de fisioterapia, 
fonoaudiologia e nutri-
ção, refeitório e centro 

de banho para os cavalos. 
Serão atendidas crianças 
deficientes a partir de 
dois anos com casos de 
paralisia cerebral, autismo 
ou deficiência motora. Ao 
todo, 27 municípios serão 
beneficiados com o novo 
espaço.

A nova creche terá 
funcionamento em tempo 
integral, das 7 às 18horas, 
e capacidade para atender 
100 crianças.  Marta Via-
na, dona de casa,  acredita 
que eventos beneficentes 
como o Jequié Fest aju-

dam a criar uma sociedade 
mais solidária. “É uma 
oportunidade que nos 
temos de ajudar a quem 
mais precisa. 

As pessoas se diver-
tem vendo esses grandes 
artistas, mas também en-
tram num clima muito 
bonito de solidariedade. 
Está uma festa linda.” O 
governador Rui Costa 
assistiu ao show ao lado 
da Primeira -dama do 
Estado e presidente das 
Voluntárias Sociais, Aline 
Peixoto.

 Os efeitos da me-
dida liminar da Ação 
Direta de Inconstitu-
cionalidade do Minis-
tério Público do Es-
tado da Bahia contra 
o Município de Feira 
de Santana não re-
troagem, valendo so-
mente a partir da data 
da decisão tomada.  
Assim, permanecem 
os 529 logradouros 
públicos nomeados em 
homenagem a pessoas 
ainda vivas, sob a jus-
tificativa de reconhe-
cimento pelos serviços 
prestados à sociedade 
feirense.

O entendimento é 
do procurador jurídi-
co Cleudson Almei-
da, que foi designado 
pelo prefeito Colbert 

DEFINIDO: NOMES DE PESSOAS 
VIVAS SERÃO MANTIDOS

Martins para tomar as 
providências cabíveis, 
depois que recebeu 
da procuradora ge-
ral de Justiça Ediene 
Santos Lousado cópia 
da ação; Na medida 
liminar, está contido 
que “o requerimento 
de medida cautelar 
com o escopo de sus-
pender a eficácia da 
lei vergastada na ini-
cial, com efeitos ‘ex 
nunc’.”. termo jurídico 
em latim que significa 
“desde agora”. No âm-
bito jurídico, quando 
se diz que algo tem 
efeito “ex nunc”, isto 
quer dizer que a sua 
aplicação se iniciará 
a partir do momento 
presente, não retroa-
gindo.

Cidade


