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109 anos

FOLHA DO NORTE

O tempo não 
para. Assim 

chegamos hoje 
aos 109 anos 
de circulação. 

E vamos 
prosseguir. 
Obrigado!

109 ANOS DE RESISTÊNCIA
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Dom Itamar Vian Em um século tudo mudou. 
Os meios de comunicação evoluíram 

de forma inimaginável, mas o 
jornal impresso ainda é uma 
referência no fazer notícia, e 
vocês mantém a qualidade 

indispensável! Nosso reconhecimento a

Roberto Tourinho
vereador

FOLHA DO NORTE 
PELOS 109  ANOS

Membro da Representação Regional 
da ABENC-Ba /Feira

Engenheiro Civil 
GERINALDO COSTA

Fazendo as contas, tem um 
tempinho bom que vocês 

andam registrando a historia 
de Feira de Santana. 
Hoje é dia de dizer  

Parabéns!
FOLHA DO NORTE 
PELOS 109  ANOS

Como sr pai nos dias de hoje?  O pai deseja que 
seu filho tenha saúde, seja feliz, constitua sua fa-
mília e possa progredir em sua vida profissional. 
Os filhos precisarão ter um pai que os acompanhe 
em todas as situações da vida.

NA VIDA temos valores muito importantes, outros são mais 
ou menos importantes, restando ainda valores sem importância. 
Quando o valor é muito importante, sempre haverá tempo para 
ele. Se não temos tempo para determinada atividade é que ela 
não tem grande valor. A empresa, a vida social, o clube, o lazer... 
parecem ser coisas importantes e acabam roubando o tempo que 
os filhos têm direito.

A FIGURA paterna é um dos valores de nossa vida, quer a 
enfoquemos do ponto de vista puramente humano, quer do ponto 
de vista da fé. Em que pese hoje as funções de pai dentro do lar 
terem deixado de serem bem definidas, como foi no passado, o pai 
continua sendo, para os filhos, fonte de vida, sabedoria, segurança, 
proteção, ternura, carinho, confiança, honestidade e ética.

PADRE Charboneau escreveu a seguinte Mensagem Pai: “Só 
uma vez nosso filho terá três anos e estará doido para sentar em 
nosso colo; Só uma vez ele terá cinco anos e quererá brincar conos-
co; Só uma vez terá dez anos e desejará estar conosco, em nosso 
trabalho; Só uma vez será adolescente e verá em nós um amigo 
com quem conversar; Só uma vez estará na universidade e quererá 
trocar idéias conosco. Se nós perdermos essas oportunidades, nós 
perderemos nosso filho para sempre e ele não terá pai”.

O LIVRO do Eclesiástico nos indica quais são os desafios 
de ser pai: “Quem ama o filho não lhe poupa repreendê-lo, para 
poder mais tarde alegrar-se com ele. Quem ensina o filho, colherá 
fruto nele e se orgulhará no meio dos familiares. Quem ensina o 
fiho, deixará o inimigo com inveja e dele se orgulhará no meio 
dos amigos. se o pai vem a morrer, é como se não morresse, pois 
deixa em seu lugar alguém que lhe é semelhante. Em vida, sentiu 
alegria ao vê-lo; na morte não se entristeceu” (Eclo 30,1-5).

DEUS ABENÇOE nossos pais! Os que celebrarão seu dia junto 
com os filhos em volta de uma mesa farta; os que vão celebrar 
seu dia longe dos filhos, mas dando sua vida por eles. Deus Pai 
abençoe nossos pais, estejam eles por aqui ou lá com Deus no céu. 
Parabéns a você pai!

O DESAFIO DE SER PAI
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MOTORISTA  AO  CELULAR - PERIGO NO TRÂNSITO
a d o s  d a 
Assoc ia -
ção Bra-
sileira de 

desconcentrado não 
percebe o que esta fa-
zendo. Entre os muitos 
fatores humanos  que 
influenciam  a ocor-
rência de acidentes 
a distração é um dos 
mais significativos.

‘São falhas de 
atenção que impedem 
o motorista a manter a 

concentração neces-
sária voltada para a 
administração  do ato 
de dirigir. A redução 
do número de aciden-
tes  de transito pas-
sa necessariamente, 
pelo controle desse 
fator de risco”,  res-
salta o medico e espe-
cialista em medicina 

do trafego  Antônio 
Edson Meira Junior. 
Destaca que a me-
lhor forma de evitar 
é deixar ao aparelho 
de telefonia móvel 
desligado assim im-
pedindo  qualquer ato 
de dispersão  do ato 
de dirigir .”Quando 
o telefone toca e o 

D
Medicina do Trafego 
(Abramet) revelam 
que o uso de telefone 
pelos motoristas é um 
dos principais motivos 
de acidentes fatais no 
transito em nível na-
cional. Conforme os 
dados oferecidos pelo 
órgão o uso do celular 
é a terceira causa de  
morte no transito, fi-
cando atrás apenas do 
excesso de velocidade 
e da bebida alcoólica. 
Um detalhe agravan-
te é que mesmo no 
caso do excesso de 
velocidade e do uso de 
bebida, o celular causa 
distração tornando a 
situação mais difícil 
para o condutor que 

motorista, automati-
camente volta-se para 
procurar o aparelho, 
começa o perigo de 
um acidente porque 
a atenção dele já não 
está na direção.O mí-
nimo de desatenção 
pode causar um aci-
dente. Para atender à 
ligação, o motorista 

tem que, no mínimo, 
usar uma das mãos”, 
explica o medico.

Mesmo usado o 
sistema viva a voz o 
perigo não diminui. 
Foi medido o tempo 
gasto pelo motorista 
em determinado per-
curso com e sem o 
uso do celular, cons-
tatando-se que o tem-
po aumenta quando o 
condutor está falando. 
Outro detalhe é que 
quando a notícia rece-
bida via celular não é 
agradável, o motoris-
ta pode ficar irritado 
ou triste, aumentando 
a sua distração. 

Pesquisa realizada 
nos Estados Unidos 
indica que o uso de 
telefone em veículos 
aumenta quatro vezes  
os riscos de ocorrer 
um acidente.  

José Pinheiro

Evolução requer velocidade. 
Por isso mesmo apenas 

vamos dizer: PARABENS! 
FOLHA DO NORTE 

Mas saibam  que o nosso 
reconhecimento é sincero!

109  ANOS !

Secretário de Desenvolvimento Urbano
ANTÔNIO ALCIONE DA SILVA CEDRAZ

Superintendente da Previdência Municipal.

Bomba? Não. A Folha do 
Norte, não traz bombas, mas 

continua nos aproximando 
dos amigos que gostam de 

Feira de Santana. Saudações!
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JOÃO MARINHO GOMES JR.

ORCONGOMES
ASSESSORIA CONTÁBIL
Avenida Getúlio Vargas 539 Salas 21/23 - 

Telefones (75) 3614-2680/3614-2682/9198-2313 
e-mail: orcongomes@gd.com.br

109  ANOS !
Milagre?

Não, trabalho e muita fé!
PARABÉNS 

FOLHA DO NORTE!

Saudações da 

COOPERFEIRA/FRIFEIRA 
WILSON PEREIRA

Gosto do mês de setembro. 
Feira de Santana comemora 

185 anos como cidade, e o jornal 
FOLHA DO NORTE 109 anos 
circulação. Esta é a nossa terra!

AS MAIORES CIDADES DO 
MUNDO  VÃO ENCOLHER

T óquio, ca-
pital do Ja-
pão, a mais 
populosa 

cidade do mundo, 
com 36 milhões de 
habitantes, em 2100 
perderá essa lideran-
ça assim com varias 
outras grandes metró-
poles que ficarão para 
trás demograficamen-
te, cedendo lugar para 
cidades da África. É o 
que revela interessan-
te estudo desenvolvi-
do por pesquisadores 
das universidades de 
Ontário e  Memorial 
de Newfoundiand, 
ambas do Canadá. 
Vale observar que nos 
últimos anos algumas 
cidades ficaram tão 
grandes, em termos 
de habitantes, que 
chegam a superar a 
população de vários 
países.

 A  velocidade com 
que vem crescendo 
algumas regiões, no 
entanto vai determi-
nar - conforme esses 
estudos-  mudanças 

extraordinárias na ge-
ografia do planeta. O 
detalhe do estudo é 
que as cidades mais 
populosas do mundo 
na atualidade, dentro 
de 82  anos perderão 
essa liderança  e o 
ranking será mudado 
de forma surpreen-
dente. Vale lembrar 
que alem  de Tóquio 
freqüentam o ranking 
das cidades mais po-
pulosas do mundo: 
México com mais de 
20  milhões de ha-
bitantes, São Paulo 
com 19,5 milhões  de 
moradores. 

 Os estudos rea-
lizados por técnicos 
das duas universida-
des do Canadá indi-
cam que enquanto 
as populações dessas 
grandes cidades ten-
dem a crescer menos, 
acontecerá o inver-
so em outras espe-
cialmente Lagos, na 
Nigeria,  Kimshasa, 
no Congo,  e Dar es 
Salan, na Tanzania, 
todas elas no conti-

nente africano.  Com 
isso haverá serias mu-
danças demográficas 
migratórias, sócio-
-econômicas, polí-
ticas e ambientais.  
Das grandes cidades 
atuais, somente de-
vem permanecer no 
ranking duas cidades 
da India, Mumbai que 
hoje tem 18,8 milhões  
de habitantes e Nova 
Deli com 17 milhões. 
Desse modo as sete 
cidades mais populo-
sos do mundo perde-
rão posições  impor-
tantes ainda neste sé-
culo, mas os motivos 
não ficaram  claros 
conforme a nota di-
vulgada. 

O estudo aponta 
que Tóquio a primeira 
do mundo cairá para o 
vigésimo oitavo lugar 
no ranking, a cidade 
do México cairá para 
o 34 lugar, São Paulo 
que é a terceira mais 
populosa do mun-
do, despencará para a 
quadragésima quarta 
posição .
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Há exemplos  dignificantes 
nos mais diversos segmentos 

da vida. No jornalismo a 
FOLHA DO NORTE 
é o maior exemplo!

Parabéns!

SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE CONVÊNIO E GESTÃO

OZENY JOSÉ DE MORAES
LIOMAR FERREIRA DA SILVA
Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos 

de Veículos Rodoviários (SINCAVER)

O TEMPO NÃO PARA, O IDEAL 
TAMBÉM NÃO PODE PARAR. O 
JORNAL FOLHA DO NORTE

 É O MAIOR EXEMPLO.
 

Quantos já sugiram e
 desapareceram em um século? 

Motivos não faltaram. 
Mas a FOLHA DO NORTE 
ultrapassa a marca dos 109 

anos. Isso é motivo de orgulho 
e comemoração. Bravo amigos!

Jurandy Carvalho

JUCEB DINAMIZA ATENDIMENTO

A
Junta Co-
m e r c i a l 
da Bahia 
( J u c e b ) 

reduziu em 120 mil 
o numero de atendi-
mentos presenciais 
em sua sede, em Sal-
vador, no primeiro 
semestre deste ano,  
em relação ao mesmo 
período dos anos de 
2016/2017. A infor-
mação é do presidente 
da entidade, Antonio 
Carlos Tramm expli-
cado que isso se deve 
a implantação  de fer-
ramentas digitais, a 
exemplo da certidão 
web, tornando desne-
cessária a presença do 
interessado na sede 
para a emissão de cer-
tidão e recebimento 
do ato autenticado. 
Ressalta Tramm que 
essas medidas re-
sultam em mais se-
gurança, rapidez e 

comodidade para os 
empresários.

Ele disse que o 
projeto do processo 
digital já está em fase 
de homologação  com 
previsão de conclu-
são para os próximos 
dias. O protocolo de 
processos de cons-
tituição alteração e 
extinção de empresas 
continua  ocorrendo 
impressa (em papel).  

Recentemente a 
Juceb firmou convê-
nios com os cartórios  
através do Instituto  
Baiano  de Regis-
tradores de Títulos, 
Documentos e Civil 
das Pessoas Jurídi-
cas (IBATDP) como 
objetivo de integrar 
os cartórios com a  
Redesim. Isso possi-
bilita que todas as ins-
tituições envolvidas  
na formalização das 
empresas atuem de 

forma sincronizada e 
lógica possibilitando 
a  validação  das in-
formações por cada 
um dos entes evitando 
retrabalho e duplici-
dade de informações.

As novas tecnolo-
gias utilizadas garan-
tem  a Juceb dois per-
fis: a junta digital que 
disponibiliza serviços 
on line que gera baixo 
índice de erros  agili-
dade e assertividade 
no processo e a Junta 
Integradora  com o 
papel de   integrar  os 
vários órgãos  envol-
vidos no processo  de 
legalização de em-
presas  com destaque  
para o novo portal a 
Redesim lançada em 
julho, alem do Cadas-
tro de  sincronizado 
(Cadsin) para o  Inte-
grador Nacional  na 
fase 4 do Redesim.
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CELSO PEREIRA  
Advogado

109 anos!
Quantos chegarão a essa marca?

Parabéns a vocês que fazem a 

FOLHA DO NORTE!

Dr. Rubens Carvalho
Empresário e Ex-Presidente da Câmara de Vereadores.

Num momento tão extremo 
vivido pelo país é que se 

robustece a importância da 
imprensa livre e democrática. 
Devemos isso a órgãos como a 

FOLHA DO NORTE que construíu
a sua história pautada na 

soberania nacional!

v o l t a  d o s 
CDS, anti-
gos discos 
em 78 rota-
ções, popu-

“BOLACHÕES” ESTÃO VOLTANDO. VIVA O LP!

A
larizados como “bola-
chões” ainda não é tão 
forte no Brasil como em 
países europeus e nos 
Estados Unidos, mas já 
perceptível uma boa pro-
curar por parte de um 
publico seleto, fã incondi-
cional  dos antigos álbuns 
e ate mesmo de jovens 
de cultura mais apurada 
e curiosos que, embora 
não tenham vivido nos 
tempos áureos dos LPS,  
já se inteiraram da melhor 
qualidade técnica desses 
discos.

Há quase 20 anos 
com uma banca de discos 
na rua J.J. Seabra ( Rua 
do Sol) o cantor e com-
positor  Leno (Heleno 
Gomes) com a experiên-
cia acumulada no assunto 
ressalta que embora a 
venda de Cds usados e 
regravações que ele pro-
duz, selecionando hits 

de acordo com o gosto 
popular, continue sendo 
“a linha de frente do seu 
negocio”  vender um LP 
pode significar um me-
lhor resultado  financeiro 
para ele e outros, que 
trabalham no segmento.

Destaca que há pou-
co tempo adquiriu um 
LP dos Beatles, que se-
quer ele conhecia, por R$ 
30,00 e logo vendeu por 

R$130,00. “Eu poderia 
ganhar muito mais, mas 
eu não conhecia aquele 
álbum do grupo inglês 
que revolucionou o mun-
do da musica. Poucos dias 
outro cliente ao saber que 
eu tinha o disco me ofere-
ceu R$ 200,00 e garantiu 
que valia muito mais. Fa-
tos assim não são raros de 
ocorrer já que há pessoas 
que amam determinados 

artistas e fazem questão 
de colecionar suas obras, 
como acontece com os 
que gostam de futebol, 
artes plásticas, moda, 
curiosidades e tantas ou-
tras coisas colecionáveis, 
diz Leno  Gomes.

Com os CDs há tam-
bém colecionadores e 
admiradores, que procu-
ram  todos os trabalhos 
do artista preferido e isso 

garante como vendedor 
de disco usado uma boa 
compensação. Garante 
Leno Gomes que os ele-
pês tem qualidade técnica 
muito melhor e agora na 
Europa, principalmente, 
a tecnologia dos elepês 
é ainda mais apurada o 
que lhe garante “um  som 
mais puro em relação aos 
cds e é isso que o pes-
soal busca”. Leno lembra 
ainda que os discos de 
vinil têm belas capas, 
relato biográfico sobre o 
artista ou artistas e ou-
tros detalhes que os CDS 
não conseguem adicio-
nar”. Condicionar a isso 
tudo” o prazer que temos 
a pegar, manusear, um LP 
é inigualável assinala”. 
Em relação aos  mais 
procurados, tanto Lps 
como  Cds, ele garante 
que é variável.”Quando 
um artista novo estoura 
ai ocorre uma grande 
procura daquele trabalho, 
mas há artistas que estão 
permanentemente na pre-
ferência do publico pela 
sua qualidade como Nel-

son Gonçalves, Roberto 
Carlos, Agnaldo Timóteo, 
Tim Maia, Ângela Maria, 
Cauby Peixoto,  Alcione, 
Amado Batista, Renato e 
Seus  Blue Caps, Feve-
res, Roupa Nova, Luiz 
Gonzaga, Dominguinhos. 
Estes são alguns daqueles 
que parecem eternos!”.

Independente de co-
mercializar discos,  Leno  
Gomes é considerado 
um excelente compositor 
com mais de 250 com-
posições próprias, todas 
registradas e  varias gra-
vadas por outros artistas. 
O tema romântico preva-
lece em diversidade rítmi-
ca: boleros, fox, reggae, 
samba-canções, sambas, 
canções, forrós atendendo 
as mais diferentes expec-
tativas. Como também 
canta e toca violão agora 
ele pensa em gravar o 
primeiro disco, atendendo 
o incentivo de amigos. A 
tarefa a que ele se propõe 
e selecionar o repertório 
de forma mais homogê-
nea possível, garante.
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Das pesadas máquinas, do 
sacrificante trabalho nas oficinas, 
aos leves computadores, e-mail, 

telefone móvel, e outras 
modernidades. Um salto tecnológico, 
mas a presença de bons profissionais 

é indispensável! Continuem assim!

Antônio Carlos Coelho
Diretor presidente da Fundação 

Cultural Egberto Costa

Se pudéssemos voltar 
no tempo, queria ver a 

expressão dos fundadores 
da Folha do Norte. Será 

que eles iriam imaginar
 esses 109 anos?

Expedito Eloy
Secretário da Fazenda 

O B r a s i l  
apresenta 
a segunda 
maior taxa 

BRASIL E VICE-CAMPEÃO 
DO  MUNDO EM CESÁREA

ERROS MÉDICOS MATAM 150 
BRASILEIROS TODOS OS DIAS

e cesarianas do mundo. 
A conclusão é de  um 
estudo realizado pelas 
universidades Católica 
e Federal de Pelotas no 
Rio Grande do Sul. 
Cerca de 40% das crian-
ças nascidas no país em 
2015 nasceram antes do 
tempo previsto - menos 
de 37 semanas-, com 
maior risco de contrair 
doenças  e problemas 
de aprendizagem. Be-
bes que nasceram com 
essa idade gestacional 
têm  maior risco de 

adoecer e no futuro 
apresentar problemas 
de aprendizagem. En-
quanto a Organização 
Mundial  da Saúde 
(OMS) estabelece em 
até 15% a proporção 
recomendada de partos 
por cesariana,  no Bra-
sil esse percentual é de 
57%. 
Alem disso as cesaria-
nas representam  40% 
dos partos  que são 
realizados  na rede pu-
blica de saúde.O par-
to por cesárea  é um 
procedimento médico, 
cirúrgico e hospitalar 
que envolve  riscos e 
indicações precisas. 

Há indicações mater-
nais e fetais que devem 
ser avaliadas individu-
almente. Sendo uma 
indicação absoluta ela 
deve ser realizada  pois 
o risco do procedimen-
to  é menor do que o 
beneficio  do resultado, 
segundo uma obstetra. 

O representante da 
Unicef no Brasil,  Gary 
Stahl  diz que “garantir   
o direito  ao trabalho de 
parto  espontâneo é um 
dos desafios atuais do 
Brasil  para assegurar 
a sobrevivência e  a 
saúde de mulheres e 
seus bebês”.

Erros médicos pro-
vocam a morte de 150 
pessoas por dia no Bra-
sil em hospitais pú-
blicos e privados. São 
dados oferecidos pelo 
segundo Anuário de 
Segurança Assistencial 
Hospitalar,  mediante 
pesquisa realizada pelo 
Instituto de  Estudos 
de Saúde Suplementar 
(IESS) e pelo Instituto 
de Pesquisa  Feluma 
da Faculdade de Ciên-
cias  Medicas de  Minas 
Gerais.

Diz o documento 
que esses óbitos são 
“eventos adversos gra-
ves” com a prevalên-
cia geral de 6,4% na 

população  atendida  
pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), 7,1%  
da população atendida  
pela saúde suplementar 
e 7,0% se avaliado o 
conjunto da população. 
Os eventos  mais co-
muns que causam esses 
óbitos são septicemia 
(infecção generalizada) 
, pneumonia , infec-
ção do trato urinário 
que geralmente está 
associada a dispositivos 
invasivos como cateter 
vascular central, venti-
lação mecânica  e son-
das  vesicais - respecti-
vamente e infecção de 
sitio cirúrgico.

O levantamento 

mostrou ainda que os 
gastos gerados pelos 
eventos adversos só no 
ano passado custaram 
R$ 10,6 bilhões ao  sis-
tema privado. 

Alem das vidas per-
didas e dos pacientes 
que tiveram sua recu-
peração ou a sua qua-
lidade de vida afetada 
esse problema ainda 
determina um eleva-
do impacto em leitos-
-dia para o sistema de 
saúde  brasileiro. Em 
2017 cada falha ou erro 
estendeu o período de 
internação em 14,4 dias 
em media.  Na rede pri-
vada foi de 10,5 dias  e 
no SUS  foi  16,4 dias.
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A nossa marca, como a 
de vocês, é a união 

e o trabalho. Parabéns 
FOLHA DO NORTE 
por essa longa caminhada!

Sindicato dos Servidores Públicos - Feira Santana
Hamilton Ramos

RUA PEDRO AMÉRICO DE BRITO, 53
 Feira de Santana - BA, 44003-095 - 

Telefone: (75) 3614-2390

Avenida Miguel Pinto de Santana, bairro Nova
 Esperança - Feira de Santana, Telefones: 75- 3603.7400. 

e-mail Vendas@pedeirariobranco.com.br

PEDREIRA RIO BRANCO - 
A FORÇA  DA SUA CONSTRUÇÃO. 

Pedras, britas, gravilhão e pó-de- pedra. 
Transporte próprio. 

Entrega imediata, experiência de 38 anos! 

O tempo passa e só as boas construções 
permanecem. Assim como a FOLHA 
DO NORTE, que há 109 anos escreve 

a história de  Feira de Santana, nós da  
PEDREIRA RIO BRANCO,  há 38 anos 

participamos desse progresso.

JOSÉ FRANCISCO PINTO - ZE CHICO.
Suplente de deputado federal e diretor do Fluminense de Feira.

Onde é bom para viver, 
trabalhar e crescer,  é onde 

devemos estar! Feira de 
Santana é o nosso lugar! 

Parabéns Feira de Santana!

Os variados e cons-
tantes acontecimentos 
produzidos RACIONAL-
MENTE para o mau, as 
vezes ocorrências que 
nunca se poderia atribuir a 
um ser humano, vem des-
pertando fortes questiona-
mentos sobre até onde o 
homem pode chegar.   

     A fome, a prolife-
ração das drogas entor-
pecentes, a corrupção, a 
prostituição, a pedofilia, a 
rápida destruição do meio 
ambiente... vem tendo 
sistematicamente a parti-
cipação DIRETA do único 
animal racional.

Será que esses seres 
com capacidade racional 
não entendem que estão 
destruindo seu próprio 
mundo? Será que não 
enxergam que todos nós 
temos direitos a um espa-
ço e condições dignas para 
sobrevivência?   

PARECE ilógico di-
zer que um ser racional 
possa fazer o mau. A ló-
gica de ter a capacidade 
de racionar deveria fazê-
-lo não só distinguir, mas 

“MONSTROS” RACIONAIS
CLAÚDIO SMERA 

escolher as atividades na 
direção do bem.  

Mas algumas pessoas 
parecem ter concebido 
algum tipo de PACTO 
com algo muito maligno 
ou foram GERADOS por 
este. Os PIORES são os 
mascarados, conhecidos 
milenarmente como HI-
PÓCRITAS. Estes seres 
conseguem conviver e 
destruir com uma combi-
nação inacreditável, pre-
param os terrenos para 
o mau ou armam intri-
gas constantes para gerar 
conflitos, enquanto de-
monstram e pregam por 
onde passam, a idéia e a 
prática do bem e da paz 
para todos. 

Transformaram-se 
numa espécie de monstros 
racionais e possuem dupla 
personalidade: identidade 
carnal com o maligno e 
DEVOÇÃO por parecer 
do bem. Agindo assim, es-
tes especialistas na arte do 
disfarce, procuram DISSI-
MULAR sua verdadeira 
personalidade soberba e 
egoísta. 

E neste exercício da 
dissimulação, os MAIS 
perigosos são os hipócri-
tas que participam – não 
estendendo a instituição 
– da imprensa, da igreja, 
do mundo artístico. E por 
utilizarem destes escudos 
midiáticos e até espiritu-
ais é que ocorrem tantas 
atrocidades e muitas ve-
zes não se descobrem os 
principais responsáveis. 
Buscam também produzir 
com o máximo de perfei-
ção possível a concepção 
de que só é errado quem 
pratica delitos apenas di-
retos, visíveis.   

        Como se prevenir 
destes seres amaldiçoa-
dos? Primeiro, é essencial 
conhecer as pessoas – 
principalmente as famosas 
e/ou midiáticas - ANTES 
de admirá-las; segundo, 
não acreditar em ações e 
discursos MIRABOLAN-
TES sem conhecer o que 
está por trás; terceiro, bus-
car formar opinião crítica 
dentro da realidade das 
coisas que acontecem no 
dia a dia.     
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e s f o r ç o 
m u n d i a l 
tem sido 
grande na 

APESAR DA LUTA A AIDS 
CONTINUA  AVANÇANDO

O
luta contra a AIDS, to-
davia o ultimo relatório 
da Unicef,   garante que 
a cada tres minutos um 
adolescente – entre 15 
e 19 anos-,é infectado  
com o vírus do HIV. 

O Unaids, progra-
ma de coordenação da 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU)  
em seu mais recente 
relatório revelou que 
em 2017 havia 37 mi-
lhões de pessoas viven-
do com o HIV, vírus da 
AIDS  no planeta,sendo 
35 milhões de adultos e  
2 milhões  de crianças, 
menores de 15 anos de 
idade.  O relatório re-
vela que a sexualidade 

precoce assim como 
casos de violência se-
xual, podem ser  fatores 
que explicam parte da 
estatística alem disso 
na maioria dos países  
mulheres e meninas 
não tem acesso a in-
formação e serviços 
necessário, nem tem 
a oportunidade de re-
cusar o sexo despro-
tegido. O diretor geral 
da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 
Tedros Ghebreyesus, 
observa que “apesar  
dos notáveis avanços ,o 
progresso para acabar 
com a AIDS, ainda é 
lento”. 

Recentemente  atra-
vés da revista cientifica 
The Lancet, pesquisa-
dores revelaram que  a 
estagnação do fin  cia-

mento para pesquisa 
e campanhas contra o 
HIV, prejudica os esfor-
ços para conter o avan-
ço do mal no mundo.

No fInal de 2017, 
segundo a Unaids, US$ 
21,3 bilhões estavam 
disponibilizados para 
o combate a AIDS em 
paises  de baixa e me-
dia rendas,entretanto 
estima-se que será ne-
cessário investir US$ 
26, 2 bilhões para a 
resposta a AIDS ate ano 
de 2020. 

No Brasil o Sis-
tema Único de Saude 
(SUS) financia até a 
terapia. Foram inves-
tidos no ano passado,  
no pais, R$1,1 bilhão  
para aquisição de 37 
apresentações de me-
dicamento.  

O HIV, prejudica os esforços para conter o avanço do mal no mundo

 O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) em divulgação 
recente  revelou que 3,16 
milhões de brasileiros es-
tão procurando emprego  
há mais de dois anos. É 
o resultado da Pesquisa 
Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(Pnad). Segundo o  órgão 
esse numero é recorde  
desde o início da pesquisa 
em 2012. Em compa-
ração à pesquisa feita 
no ano passado a busca 
por emprego aumentou 
8,1%. Desde 2014  inicio 
da crise econômica foi 
registrado aumento  de 

MAIS DE TRÊS MILHÕES 
BUSCAM EMPREGO  

162% de brasileiros nessa 
situação.

Nesse contingente de 
desempregados  há 1,857 
milhão de trabalhadores 
procurando emprego há 
mais de um ano. A maio-
ria perdeu o emprego 
recentemente e 6,079  
milhões estão buscando 
uma vaga de emprego 
há menos de um ano. Já 
aqueles que buscam em-
prego há cerca de um mês 
somam 1,860 milhão.  Os  
números divulgados pelo 
IBGE afetam diretamente 
a economia do país, ob-
servam  economistas. 

“A pessoa desem-

pregada  deixa de con-
sumir bens e serviços e 
isso,provoca a queda na 
produção  industrial, bem 
como das vendas  no co-
mercio  e das atividades 
de serviços”, observa um 
economista. 

Nesse quadro as em-
presas produzirão e ven-
derão  menos e logica-
mente utilizarão menos 
mão de obra, deixarão 
de contratar  ou demiti-
rão parte dos seus em-
pregados, gerando mais 
desemprego, menos ren-
da circulando e menos 
consumo. Assim a crise 
na economia continuará.

109 anos

Os alimentos vêm do campo e dele 
cuidamos com dedicação,  como 

vocês cuidam da notícia. Uma boa 
safra tem que ser bem semeada. 

Parabéns FOLHA DO NORTE 

que há 109 anos semeia a verdade.

Joedilson Machado
Secretário de Agricultura, Recursos 
Hídricos e Desenvolvimento Rural
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Joselito Falcão de Amorim

Desejo feito e satisfeito, ideal desfeito.
Só o que se sonha e se cogita é que é perfeito.
O que se obtém jamais iguala o que se quis...

E, de tal modo, é toda gente inconseqüente
Que só quem vive insatisfeito está contente,
 Só quem aspira a ser feliz é que é feliz...

atural de Ipu-
açu, Renato 
Pereira, es-
creveu uma 
historia pouco 

RENATO PEREIRA O ESCORPIÃO DE IBIRAPUERA

 N
comum  no esporte brasileiro, 
e pode ser considerado uma 
relíquia de Feira de Santana 
merecedor de todas as ho-
menagens possíveis.Menino 
pobre  foi para São Paulo para 
trabalhar, enfrentou dificulda-
des porque era menor de ida-
de, teve que regressar a Feira, 
mas teimoso foi novamente 
para São Paulo, onde venceu 
a primeira etapa de sua luta. 
Mesmo sem tempo porque 
trabalhava duro, conseguiu 
freqüentar uma academia 
onde fazia boxe, karate, jiu-
-jitsu, judô e luta livre. Foi 
campeão paulista de boxe, 
peso médio excursionou por 
vários países como  Argenti-
na, Paraguai  e Uruguai e de 
volta da turnê  passou para a 
luta livre, devido á sua boa 
técnica e sobretudo, á cora-
gem e destemor.

Várias lutas e o título de 
“Escorpião de Ibirapuera”, 
porque os combates eram 
realizados no ginásio de Ibira-
puera, onde ele se consagrou.  
Em 1965, em plena forma 
veio a Feira de Santana para 

e enfrentar o lutador Didi, já 
falecido, com o qual tinha 
uma antiga rivalidade. Não 
pode enfrentá-lo. O presidente 
da Federação Baiana de Pu-
gilismo, Fauzzi Abdala João 
exigiu a revalidação da sua 
carteira de pugilista e ele teve 
que voltar a capital bandeiran-
te. Em 1966 transferiu-se de 
vez para a cidade princesa, 
derrotando Didi e tornando-se 
o representante de Feira de 
Santana na luta livre.

A partir daí ate a década 
de 90, Renato Pereira fez 
mais de 30 lutas no antigo 
ginásio de esportes Péricles 
Valadares, do Feira Tênis 
Clube ,sempre nas noites 
de segunda-feira, criando  
um multidão de admiradores 
que iam vê-lo, sabendo que 
teriam grandes lutas não só 
pelos  adversários de ponta 
que viam a esta cidade, como 
pela coragem do feirense que 
não escolhia com quem lutar, 
muitas vezes enfrentando 
pugilistas com quase o dobro 
do seu peso e altura. Era a 
fase da luta-livre, quando 
os lutadores se enfrentavam 
durante 10 assaltos ou sem 
limite de rounds, em embates 
sangrentos que deixavam  o 
publico “enloquecido”. 

Valia tudo, um lutador 
jogava o outro fora do ringue 
repetidas vezes, ele voltava 
para continuar  luta. As vezes 
havia fraturas, com Renato 
isso aconteceu, mas a luta não 
parava. Grandes lutas feitas 
pelo ‘Escorpião de Ibirapue-
ra’, ate hoje são lembradas 
pelo publico. Adversários do 
porte  de Demônio do Rin-
gue, Marreta, Achiles, Tony 
Arana  o Gigante do Ceará, 
Demonio Cubano, Ted boy 

Marino, Wilson Tayrowick, 
Touro Novo, Inácio Mão de 
Onça,  Valter Santana, Hilário 
Silva, Fidelão , Criança, e na 
década de 90, depois de já ter 
parado de lutar há bom tempo, 
enfrentou e derrotou o gigante 
Rei Zulu, apesar da grande  
diferença de idade e de fisico.

Renato manteve-se pra-
ticamente invicto em Feira, 
com uma derrota, por pon-
tos, para o pernambucano 
Euclides Pereira, detentor de 

excepcional técnica. Os dois 
lutaram tres vezes no ginásio 
se esportes do FTC. Uma 
vitoria para Euclides, uma 
para Renato e um empate. O 
escorpião derrotou também 
a Valdemar Santana que era 
um dos maiores nomes do 
Brasil, depois de derrotar seu 
mestre Hélio Gracy, o maior 
lutador de jiu-jitsu já existen-
te. Renato venceu aos grandes 
lutadores da época, restando 
apenas o paraibano Ivan Go-
mes, considerado o melhor 
do país e isso não aconteceu 
por pouco.

“A luta foi programada 
para Campina Grande com 
cobertura da televisão, que 
era patrocinadora e lá, na 
época, só havia emissora 
de TV nessa cidade. Houve 
grande divulgação, mas Ivan 
tinha uma excursão no Japão  
e teve que viajar. Inclusive 
ele vez varias lutas e voltou 
invicto encantando o Japão. 
Assim foi o lutador que eu não 
enfrentei. O  empresário dele 
decidiu assim, evidente que 
ele ganharia muito mais no 
Japão, como deve ter ganho” 
ressalta.

GRANDES LUTAS
Renato Pereira lembra 

grandes lutas que foram re-
alizadas no Brasil, na época, 
como a entre  Helio Gracy  e 
Valdemar Santana, vencida 
por este que era muito mas 
novo e pesado ‘”foram 15 
rounds espetaculares e valeu a 
diferença de idade e peso para 
o baiano”. Outra luta magní-
fica foi entre  Ivan Gomes e 
Euclides Pereira na década 
de 70 na inauguração do gi-
násio de esportes da cidade 
de juazeiro. Na preliminar 
mesmo com um tornozelo 
fraturado, Renato venceu a 
Mão de Onça, outro grande 
pugilista. Na luta principal 
Ivan e Euclides lutaram du-
rante mais de duas horas e só 
depois de muitos pedidos do 
publico, do delegado da FBP, 
do médico e integrantes das 
equipes dos dois lutadores o 
embate foi encerrado.

“Ivan era muito mais 
forte, mas  Euclides  tinha 
uma técnica magnífica. Eucli-
des estava lavado em sangue, 
mas não queria parar, nem 
Ivan, que ganhou por pontos, 
com o publico aplaudindo os 
dois. No dia seguinte Roberto 
Carlos cantou concluindo a 
festa de inauguração que eu 
iniciei lutando com Mão de 
Onça no sábado”, lembra.  

Renato em luta com Euclides Pereira

À  FOLHA  DO  NORTE

  I N S A T I S F E I T O

 Bastos Tigre

Ardente anseio. Uma esperança. A realidade.
O que se almeja, o que se espera o que se tem.
E, dentro da área triangular desta trindade.
A nossa vida, toda inteira, se contém.

Se não se tem, de vir a ter se tem vontade;
E o que se sonha, o que se quer se á mão nos vem,
Do que nos vem, logo nos vem a saciedade;
Possuindo o bem, já não é bem, o mesmo bem.

Em homenagem aos 109 anos da Folha do Norte, que 
sempre defendeu o interesse público, com honestidade  e  
dignidade, buscando  a  grandeza  e  prosperidade  de Feira  
de  Santana, ofereço essa bela página de Bastos Tigre.
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cone do karatê na 
Bahia,  verdadei-
ro gênese dessa 
luta marcial de 

DENILSON CARIBÉ O MESTRE DO KARATÊ

Í
origem asiática na boa 
terra, o santamarense  De-
nilson  Caribé de Castro, 
que durante muito tempo 
residiu com a família em 
Feira de Santana, deixou 
um vazio praticamen-
te impreenchível nesse 
segmento, não apenas 
pelos seus conhecimentos 
técnicos e a forma didá-
tica de transmitir o que 
sabia para os que dele se 
aproximavam, mas pela 
sua liderança lídima e 
inconteste poder de aglu-
tinação.

Garoto, bom de bola, 
chegou a jogar no Vas-
co de Feira, “Vasco de 
74”, como o time que é 
filiado à  Liga Feiren-
se de Desportos (LFD) 
era chamado, devido ao 
apelido do técnico José 
Francisco dos Santos 
-”Setenta e Quatro”. De-

nilson, filho do dentista 
Lourival Vieira  de Castro 
e Valda Caribé de Castro, 
de uma família de   12 
irmãos, começou  cedo no 
esporte e aos 21 anos, em 
Salvador, já se destacava 
na capoeira e  jiu-jitsu. 

Foi quando conheceu o 
jovem estudante japonês  
Eisuke  Oishi que ao ficar 
sabendo das habilidades 
de Denilson dele se apro-
ximou e devido à forte 
amizade nascida, passou 
a lhe ensinar o karatê.

Em 1966 Eisuke vol-
tou para o Japão, mas 
Denilson não parou e 
continuou treinando so-
zinho o que começou  a  
atrair amigos e outras 
pessoas interessadas ao 
Ginásio Acrópole, em 

Salvador.  Em 1976, fru-
to desse trabalho árduo, 
com o auxilio de amigos 
ele fundava a Associa-
ção de Karatê da Bahia 
(ASKABA). Ainda pelo 
seu esforço, com a ajuda 
de companheiros, nascia 
em 1972, a Federação 
Baiana de Karatê. Dois 
anos após, em 1974, no 
Festival Internacional 
de Karatê em Tóquio, a 
felicidade do reencontro 
com Eisuke Oishi,  que 
revelou admiração pela 
qualidade técnica alcan-
çada por  Denilson.

O trabalho de De-
nilson na Bahia passou 
a contar com a contri-
buição dos professores 
Sadamu Uriu e Yoshida  
Machida, que sempre 
eram ressaltados  com 
admiração pelo santama-
rense, e eles o apontavam 
com grande responsável  
pelo crescimento dessa 
luta marcial na Bahia.  
Denilson e o irmão Do-
rival representaram com 
destaque a Bahia em 

vários certames. Foram 
campeões brasileiros e 
em 1971 quando todos os 
títulos  do IV Campeona-
to Brasileiro vieram para 
a Bahia.

No II Campeonato 
Mundial de Karatê em 
Paris, os dois irmãos ti-
veram atuação soberba, 
o que também  aconte-
ceu em  outros certames 
internacionais.  Denilson 
considerado o Patrono do 
Karatê na Bahia, faleceu 
em trágico acidente rodo-
viário em 23 de outubro 
de 1985, no município 
de Vitória da Conquista, 
quando era 8º grau, o 
mais alto nível na Bahia. 
Em 8 de julho de 2004, 
a Confederação Brasi-
leira de Karatê elevou o 
mestre Denilson Caribé 
ao respeitável  9º grau 
“pos morte” ficando as-
sim, juntamente com o 
também falecido mestre 
Juichi Sagara, com a mais 
alta graduação do karatê 
no  Brasil.

O saudoso mestre Denilson Caribé até hoje muito lembrado
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lei que ga-
r a n t e  à s 
emprega-
das domés-
ticas  todos 

DOMÉSTICAS - CADA VEZ MAIS A INFORMALIDADE 
Garantia pelo Tempo de Ser-
viço (FGTS) das domésticas  
essas trabalhadoras do lar 
sem carteira assinada pas-
saram de  4,2 milhões para 
4, 4 milhões no país. Hoje 
as empregadas domésticas 
têm seus direitos garantidos, 
mas além do aumento do 
custo para os empregadores, 
a recessão contribuiu para 
que eles buscassem reduzir 
despesas, é avaliação que 

fazem economistas.
É fato que o numero 

de trabalhadoras caiu sen-
sivelmente e desde 2012, a 
parcela das domesticas na 
situação de informalidade 
no Brasil ultrapassa a casa 
dos 70%. Com renda me-
nor, o brasileiro resolveu 
entrar em campo para fazer 
tarefas domésticas, inclusive 
homens. Entre  2016 e 2107, 
conforme dados do Instituto 

 
Loja I Presidente Dutra, 584

CEP - 44010-020 - Feira de Santana. BA
(75) 3221. 6314/ 99119.9979 

Loja II          
Av. Presidente Dutra, 440. Feira

CEP - 44001- 544
e-mail: viviane@chaparrallubrificantes.com.br

(75) 3624.5051.

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (EBGE) a taxa 
de pessoas que passaram a 
desenvolver atividades do-
mésticas aumento  de 81% 
para  84,5% . Os pesados 
encargos atribuídos aos em-
pregadores a partir da lei que 
beneficiou as domesticas 
refletem  diretamente na  
diminuição de contratações 
de empregadas domesticas.    

Por outro lado com a 

lei que obriga o recolhi-
mento do FGTS aumentou 
o número de domesticas que 
recorrem à justiça. Só em 
São Paulo no ano passado, 
960 domesticas ingressaram 
com ação no Tribunal Re-
gional do Trabalho pedindo 
reconhecimento da relação 
empregatícia, um aumento 
da ordem de 237% em rela-
ção ao ano de  2015. 

Muitas donas de casa 

 A
os direitos trabalhistas - vi-
gente há três anos -, provo-
cou aquilo que já era espe-
rado: desemprego e maior 
informalidade. A partir de 
outubro de 2015 ,quando 
passou a ser obrigatório o 
recolhimento do Fundo de 

Feira não para. Em 185 anos
 é um exemplo nacional de

 trabalho e  desenvolvimento. 
Nosso orgulho é também 

fazer parte desse processo.

estão temendo colocar 
uma empregada em sua 
residência por conta das 
dificuldades que poderão 
enfrentar. Enquanto o nú-
mero de domesticas na 
informalidade avança  em 
meio à crise, o numero de 
empregadas  registradas 
recua, sinal visível que os 
direitos adquiridos estão 
se diluindo a cada dia que 
passa.

ENDEREÇO J R CONFECÇÕES

RUA SALES BARBOSA, 325
CENTRO (75) 3602-5612
PRAÇA JOÃO PEDREIRA, 36
CENTRO (75) 3602-5617
RUA MARECHAL DEODORO, 48 
CENTRO (75) 3602-5616
RUA MARECHAL DEODORO, 37
CENTRO (75) 3602-5615

A loja mais simpatica da cidade

109 anos. 
Um tempo que surpreende para um 
jornal, e que realça a força dos que 

durante essa longa jornada têm  
vestido a camisa da

 FOLHA DO NORTE!
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Parabéns
 Folha do Norte,
 a maior fonte da cultura

 de nossa Cidade.

109 anos 
registrando a História 
de Feira de Santana.

Merca-tudo de Alimentos Ltda.
Distribuidor das polpas  de frutas Nutricau.

Rua Recife, 125 -  descida do Centro de Abastecimento
Feira de Santana - BA

Com 109 anos de circulação FOLHA DO 
NORTE viu nascer, há 78 anos, pelas 

mãos de José Martins, o APIARIO FAVO 
DE OURO, hoje conduzido pelo filho
 Ideval Martins. Uma historia de amor

 pelas abelhas  e respeito aos 
apreciadores do mel e seus derivados. 

APIARIO FAVO DE OURO, aquele do 
rotulo verde que o Brasil conhece!

APIÁRIO FAVO DE OURO
Tradição da Bahia 

A abelha é tão pequena, 
mas faz um grande bem!

Parabéns - votos de Ideval Martins e 
equipe do APIÁRIO FAVO DE OURO 

Telefones 3223 4044/ 3625 5868.

VALTER VIEIRA 
Presidente do SINDICATO DOS 

RADIALISTAS DE FEIRA DE SANTANA.

O Rádio - desde que surgiu -, cumpre 
a importante missão de entreter e 

informar com ética, Independência  e 
responsabilidade. E neste momento,  

de extrema incerteza que o pais 
vive, torna-se necessário maior 

empenho de cada um de nós, 
pelo reordenamento da pátria. 

Essa luta também
 é nossa Companheiros!

PARABÉNS FOLHA DO NORTE!

té meados des-
te mês, técnicos 
da Secretaria de 
Agricultura, Re-
cursos Hídricos 

TÉCNICOS ESTÃO PREPARANDO
RELATÓRIO DO PLANO SAFRA

A
e  Desenvolvimento Rural, 
devem apresentar o laudo 
do Garantia Safra que vai 
beneficiar  pequenos pro-
dutores rurais do município 
que perderam a safra de 
feijão e milho deste ano. 
O secretário  de Agricul-
tura, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Rural, 
Joedilson Freitas explicou 
que o trabalho está sendo 
feito de forma criteriosa em 
toda a zona rural de Feira 
de Santana que compreende 
oito distritos.

Como o município está 
localizado em  uma área 
de transição, alguns distri-
tos como Ipuaçu, Bonfim 
de Feira, Tiquaruçu e uma 
pequena parte de Maria 
Quitéria ficam na zona da 
caatinga, onde as chuvas 
ocorrem com menor  in-
tensidade  e as águas são 
rapidamente absorvidas pela 
terra, já Humildes, Jaíba e 
os demais distritos  estão 
em uma zona mais úmida. 
Desse modo explica o enge-

nheiro agrônomo Joedilson 
Freitas que os ruralistas que 
este ano plantaram mais 
cedo, a partir de abril e pe-
garam o período de chuvas, 
obtiveram uma boa colheita, 
já os deixaram para plantar 
no fim do período  tiveram 
uma perda acentuada.

Todavia, observa que 
só apos a visita dos técnicos  
na zona rural é que será 
possível definir as perdas 
provocadas pela falta de 
chuvas no inverno deste ano. 
O secretario  Joedilson Frei-

tas destaca também o empe-
nho do governo municipal, 
através do prefeito Colbert 
Martins para a fixação do 
homem no campo, evitan-
do a migração para a zona 
urbana. “O ruralista deixa o 
campo em busca de emprego 
e conforto e, infelizmente, 
em muitos casos, não conse-
gue trabalho e fica em situa-
ção degradante”. Destaca o  
programa  habitacional que 
esta sendo implantado  pela 
prefeitura em convênio com 
o Banco do Brasil.

O secretário  de Agricultura, Recursos Hídricos 
e Desenvolvimento Rural, Joedilson Freitas
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garoto do 
distrito de 
Humildes, 
apaixona-

JORGE BANCHI COMEMORA 25 ANOS DE RADIO

O 
do por radio - não se 
cansava de ouvir as 
resenhas  do radio es-
portivo feirense com 
Itajay Pedra Branca e 
Jair Cezarinho, e da 
capital Djalma Costa 
Lino,  Silvo Mendes e  
Armando Oliveira com 
os quais ,coinciden-
temente, viria a fazer 
duas copas do mundo. 
Hoje é o internacio-
nal Jorge Bianchi, que 
desfruta de tanto pres-
tígio como seus ídolos 
daquela época. Mas 
não foi fácil chegar lá! 
No inicio dos anos 90 
começou a “caminhar” 
para o rádio. Estagiou 
com Emanuel Brito, 
na extinta Rádio Cul-
tura, depois com Dilton 
Coutinho na Subaé e 
Itajay Pedra Branca, na 
Radio Sociedade. Esta-

va perto de alguns dos 
seus ídolos, mas achava 
que era hora de parar, 
não estava dando certo!

 Mas como tudo 
só acontece na hora 
certa, em 1993 resolveu 
fazer a última tentativa 
na Radio Carioca (Ra-
dio Povo). Foi recep-
cionado pelo filósofo 
Jair Cezarinho - um dos 
mais completos cronis-
tas esportivos da Boa 
Terra -, que de pron-

to estabeleceu: “meu 
filho com esse nome 
você não vai a lugar 
algum!”. De repente 
o Jorge Brandão Oli-
veira, lá de Humildes, 
viu seu nome riscado. 
Saiu o Brandão Oli-
veira, substituído pelo 
artístico e poderoso  
Bianchi! Ele pensou “o 
que é que eu vou dizer 
lá em casa? Mas foi a 
ponte para o sucesso. 
Não houve rejeição da 

família e daí em diante 
as  coisas caminharam 
positivamente!

 De  1993 a te 
1997 trabalhou na Ca-
rioca, mostrando que o 
radio era mesmo a sua 
vocação. Já em julho de 
1997 afivelou as malas 
e de passaporte na mão 
desembarcou no bair-
ro dos Capuchinhos, 
atendendo convite de 
Rogério Santana, chefe 
do Departamento de 

Esportes da RS. Em 
1998 estava na França, 
sua primeira viagem 
internacional na cober-
tura da Copa do Mun-
do. Gostou e um ano 
depois estava na Copa 
America. Em 2002 foi 
para o mundo asiático, 
na sua segunda Copa 
do Mundo, dividida 
em dois países: Coréia  
e Japão ampliando a 
experiência. Em 2007 
esteve nos Jogos  Pa-
namericanos, no Rio 
de Janeiro. Em  2014 
cobriu a Copa do  Mun-
do que foi realizada no 
Brasil. E este ano foi á 
Rússia, na sua terceira 
Copa do Mundo.

 Alem desse rele-
vante currículo na área 
esportiva, importantes 
coberturas foram fei-
tas por “Bic”, como é 
carinhosamente cha-
mado por colegas, em 
outras áreas como o 
impeachment da então 

presidente da Republi-
ca, Dilma Rousselff, 
em 2016. Ultimamente, 
embora ainda dê seus 
passos no esporte, está 
radicado no jornalismo 
com eficiente trabalho 
nas rádios Sociedade 
e Princesa FM. Aos 46 
anos, na esconde a ida-
de “não há motivo para 
isso” diz, e é um profis-
sional realizado  naqui-
lo que sempre desejou: 
o radio. Casado com a  
senhora Lorena e pai 
de dois filhos: Mar-
cus, 14 anos e Bianc-
chi, nove anos, Jorge 
Brandão Oliveira, não 
hesita em externar  sua 
felicidade,resultado de 
uma caminhada ini-
cialmente difícil, mas 
vencida com perseve-
rança e fé. Não esconde 
também sua gratidão 
aos companheiros que 
sempre estiveram ao 
seu lado nesses 25 de 
radio. 

185 anos

 O nosso trabalho é informar, mas sem 
jamais descuidar da verdade - assim 

como vocês-, contribuindo  para 
o desenvolvimento de 

Feira de Santana. Parabéns! 

VEREADOR 
ANTONIO CARLOS PASSOS ATAIDE 

Carlito do Peixe.

Saudamos a equipe da 
FOLHA DO NORTE 

pelo idealismo que coloca 
esse jornal no ranking dos 

cinco  mais antigos do pais!



15FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, segunda-feira 17 de setembro de 2018109 anos Edição Especial

Em tempos de tantas mudanças de hábito, só permanecem os fortes 
e os corretores de imóveis sabem que, a tradição e a necessidade 
de manter a memória histórica da princesinha do sertão, fazem com 
que este jornal seja insubstituível!

OBRIGADO!
São os votos do CRECI BAHIA

Brasil re-
g i s t r o u 
40,1 mil 
novos ca-

AUMENTAM OS CASOS DE HEPATITES VIRAIS

O
sos de hepatites vi-
rais em 2017, con-
forme o  Ministério 
da Saúde, mesmo 
c o m  a s  c a m p a -
nhas que tem sido 
feitas,alertando a 
população em rela-
ção a medidas que 
devem ser adotadas 
para evitar o mal 
eE.  a hepatite tipo 
A,  geralmente trans-
mitida através da 
água e de alimentos 
contaminados, apre-
sentou em 2017 um 
aumento expressivo  
entre homens na fai-
xa de 20 a 30 anos de 
idade. Nessa faixa 
etária os casos mais 
que dobraram. Em 
relação a hepatite 

B o Brasil registrou 
14,7 mil casos em 
2016 e 13,4 mil ca-
sos em 2017.

 A transmissão 
nesse tipo da doença 
verifica-se através  
de sangue conta-
minado ,sexo sem 
proteção, comparti-
lhamento de objetos 

perfuro-cortantes e 
pela transmissão ver-
tical como  e classi-
ficada a transmissão 
da mãe para o filho 
durante a gestação.  
No Brasil a vacina 
contra a hepatite esta 
disponível  no SUS 
para todas as pes-
soas. Em crianças a 

vacinação e feita em 
quatro doses sendo a 
primeira ao nascer.  
Nos adultos que não 
foram vacinados na 
infância , são tres 
doses. Em 2017 fo-
ram distribuídas 18 
milhões de doses 
de vacina no país e 
atualmente 31,1 mil 

pacientes estão em 
tratamento.A hepati-
te  C geralmente aco-
mete  adultos acima  
de 40 anos. Desde 
o final da década de 
90 foram identifica-
dos  no país 331,8 
mil pessoas com a 
doença.

Dados da  Orga-

nização Mundial de 
Saúde (OMS) indi-
cam  que as hepatites 
B e C afetam 325 
milhões de pessoas 
e se não forem tra-
tadas as infecções 
podem provocar  
câncer  de fígado e 
cirrose que, juntos  
causaram  mais de 
1,3 milhão  de mor-
tes em 2015. A Mon-
gólia  é  dos países 
mais afetados  pela 
hepatite ,onde 10% 
dos apenas tres mi-
lhões de habitantes 
vivem com infecção 
crônica provocada 
pelo vírus. Em 2017 
o país iniciou  um 
programa  de com-
bate á doença tes-
tando mais de 350 
mil pessoas e mas 
de 75% delas  foram 
diagnosticadas  com 
a  doença.

SÓ QUEM TEM COMPETÊNCIA, SE ESTABELECE!
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ão há crime 
perfeito!”. 
É comum  
s e  o u v i r 

QUARENTA ANOS DEPOIS NADA FOI ESCLARECIDO  

 “N
essa máxima, sempre quem 
um crime (especialmente 
de morte) é solucionado, 
geralmente  muito tempo 
após o ocorrido. Mas é 
possível que haja milhares 
de homicídios - no Brasil 
e em tantos outros países 
-, sem solução. Casos que 
enlutaram famílias e a so-
ciedade e muitos desses, 
praticamente  esquecidos 
ou desconhecidos das novas 
gerações.

 Não vamos nos alon-
gar em considerações e sim 
concentrar o nosso trabalho 
no município de Feira de 
Santana rememorando tres 
casos ocorridos nas décadas 
de 70 e 80 do século pas-
sado. Casos marcados por 
enorme comoção popular 
e invulgar repercussão, ul-
trapassando os limites da 
cidade princesa e até do 
país. Por ordem cronológica 
o primeiro  ocorreu na noite 
de 26 de setembro de 1976 e 

teve como vitima o profes-
sor e diretor administrativo 
da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, Edivaldo 
Freitas Torres, que foi as-
sassinado com um tiro de 
escopeta, à queima roupa, 
que lhe estourou a cabeça.

 O homicídio aconteceu 
quando o professor manti-
nha encontro amoroso com 
uma aluna da UEFS de 17 
anos, no interior do carro 

dele, o Passat AQ 8998, no 
campo de futebol que ficava 
ao lado do Posto Cajueiro 
(hoje já não existe), na mar-
gem, esquerda da BR- 324, 
sentido Feira/Salvador).

 O delegado Mauro 
Morais ouviu varias pes-
soas, inclusive a namorada 
do professor, como também 
um suspeito, depois libera-
do. Havia muitas eviden-
cias. O autor do crime foi 

descrito como “um homem 
de cabelos grisalhos que 
chegou a dizer algo ao pro-
fessor Edivaldo”. Na época 
falou-se que as investiga-
ções não foram à frente por 
interferência política. Fato 
é que passados 39 anos 
continua  a pergunta: quem 
matou o professor Edvaldo 
Freitas Torres? Alguém 
deve saber! 

 O segundo caso, mais 
rumoroso e de  repercussão 
muito maior e angustiante, 
teve com data a noite de 
22 de setembro de 1987, 
quando  o empresário Ver-
celencio Ferreira da Silva 
46 anos,e suas tres filhas; 
Silvania (13 anos), Cristina 
(12) e Natalia (10 anos) 
foram mortos carboniza-
dos dentro do veiculo do 
empresário,o Fiat  Spazio 
- DN  1154, próximo ao  
Tanque do Urubu. O delega-
do regional era Rui da Paz. 

O monstruoso crime 
gerou muitas investiga-
ções, prisões, suposições, 
especulações, até mesmo 
envolvendo nomes de des-
taque da sociedade local. 

O inquérito policial com 
258 paginas foi enviado 
à Justiça pelo promotor 
Washington Carijé, que 
sugeriu o encaminhamento 
do material à Policia Fede-
ral, diante da possibilidade 
de ligação com o trafico de 
drogas. Logo em seguida 
ele deixou a cidade com a 
família, conforme noticias, 
ameaçado de morte. O caso 
Vercelencio foi em 1987, 
lá se vão 31 anos, sem res-
posta!

 Na noite de 14 de abril 
de 1989, em plena come-
moração da micareta, o 
rico empresário e agiota,  
Edmundo José Leite Fal-
cão – Zezé Falcão, 59 anos, 
foi levado por dois homens 
quando saia da casa de uma 
amiga na Rua de Auro-
ra( Desembargador Filinto 
Bastos) e colocado em seu  
veículo, o  Passat vermelho, 
ano 1981, quatro portas, FK 
1891, que foi encontrado 
na manhã seguinte na BR 
116, próximo à Pedra da 
Tyresoles, município de 
Milagres. Nove horas após o 
seqüestro, deu-se o primeiro  

contato com a família ,via 
telefone, com o pedido de 
resgate. Um homem com 
sotaque carioca iniciou as 
negociações dizendo que 
o empresário estava bem e  
pediu 500 mil dólares para  
liberá-lo.

 Outros contatos foram 
feitos, o resgate chegou 
a ser colocado em local 
indicado pelos seqüestra-
dores, mas nada ocorreu 
de prático. Apelos foram 
feitos por familiares da 
vitima que  chegaram a 
espalhar cartazes pelo país, 
prometendo pagar 150 mil 
cruzeiros novos de recom-
pensa  a quem fornecesse 
informação capaz de levar 
ao empresário. 

O Grupo Anti Seques-
tro (Gas) de São Paulo en-
trou em ação e durante 
alguns dias esteve na região. 
No dia 28 de abril, ocorreu o 
ultimo contato dos seques-
tradores com a família Fal-
cão. Portanto 14 dias depois 
do episódio. Mas até hoje, 
29 anos depois, Zezé Falcão 
continua desaparecido! 
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O início da micareta 
de Feira de Santana não 
é apenas um momento de 
alegria, mas também um 
momento de rememorar um 
dos casos policiais de maior 
repercussão na Bahia e até 
hoje insolúvel. No inicio 
da noite de sexta-feira, 14 
de abril de l989, quando a 
folia  começava na avenida 
Getúlio Vargas, na rua De-
sembargador Filinto Bastos 
(rua de Aurora), exatamente 
às 19 horas, o rico empre-
sário Zezé Falcão (Emundo 
José Leite Falcão) era se-
questrado por dois homens 
jovens - um barbudo usando  
blusão o outro com camisa 
listrada -, que o levaram 
no interior do seu carro 
o Passat ano 1988,quatro 
portas  cor vermelha, placa 
FK-1981.

Na manhã do dia se-
guinte, o veiculo foi en-
contrado nas proximidades 
da Pedra da  Tyresoles, 
município de Santa Tere-
zinha, a 100 km de Feira 
de Santana. A Policia Civil 
foi totalmente mobilizada 
e o diretor da Divisão Re-
gional de Polícia, delegado 
Deijacir Nascimento dire-

Dizer que a fé é im-
portante em tudo que se 
faz não se constitui exa-
tamente em uma novida-
de, mas nunca é demais 
lembrar. O feirense José 
Batista Freitas Mattos tem 
provado com atitudes que 
fé e determinação não 
podem faltar em que quer 
alcançar um objetivo. Co-
nhecido nacionalmente  
pelas quatro caminhadas 
realizadas dentro do país 
a partir de 1988, ele ago-
ra tem uma meta mais 
ambiciosa que é fazer o 
Caminho de Santiago de 
Compostela (Espanha) 
com 1.800km no ultimo 
trimestre deste ano, caso a 
seleção brasileira de fute-
bol  conquiste  a Copa do 
Mundo que será realizada 
de 12 de junho  13 de julho 
no território nacional.

E essa programação 
sua parte exatamente da 
fé que ele deposita no 
futebol verde-amarelo e 
ainda  mais da decisão de 
incentivar a seleção e os 

Zezé Falcão - 25 anos de mistério

cionou minucioso trabalho, 
que chegou a contar com 
a presença de uma equipe 
do Grupo Anti-sequestro 
(GAI) de São Paulo e o 
pessoal do Centro de Inves-
tigações  Criminais (Ceice) 
de Salvador, mas no final 
em nada resultou. 

No sábado, 15 de abril, 
às 3 horas da madrugada,  
nove horas após o seques-
tro, houve o primeiro con-
tato entre um homem que 

seria porta-voz dos seques-
tradores e Edmundo Junior, 
filho de Zezé  Falcão. Com 
sotaque carioca o homem 
que se identificou como 
Juarez disse apenas: ”Seu 
pai está passando bem, de-
pois volto a ligar”. Outros 
contatos foram mantidos 
e no dia18  de abril a nove 
quilômetros de onde o Pas-
sat foi abandonado, em uma 
ponte na BR-116/Sul(Rio-
Bahia) foi deixada – como 
havia sido prometida pelo 
porta-voz do grupo, uma 
garrafa tendo no interior 
cartas do empresário com 
teor de desespero.

No dia seguinte novo 
contato dos sequestradores 
com pedido de NCzR$50 
mil para a liberação de 
Falcão. O dinheiro deveria 
ser colocado junto a um 
outdoor da Micareta próxi-
ma ao Hospital Português 

em Salvador. Segundo a  
família do empresário, na 
época, isso teria sido fei-
to mas nada ocorreu, o 
dinheiro não foi retirado 
do local.  No dia 27 novo 
contato e uma fita cassete 
foi deixada em local da 
BR-324, previamente com-
binado. Na gravação de seis 
minutos Zezé Falcão, dizia 
em determinado trecho 
“agora estou sendo bem 
tratado pelos moços que me 
dão suco e bolacha”, pedia 
ainda que o resgate fosse 
providenciado e com a voz 
embargada pelas lagrimas 
pedia que uma senhora 
,amiga da família, que era 
espírita, orasse por ele.  No 
dia 28 outro contato e, se-
gundo o advogado Renato 
Sá, que além de amigo do 
empresário atuou na in-
termediação, na tentativa 
de libera-lo dos seques-
tradores, a família conse-
guiu reunir “US$500 mil 
e NCzR$100 em notas de 
NCz R$50,00,totalizando 
e m  m o e d a  n a c i o n a l 
NCzR$1.325 mil (valores 
da época) mas não houve 
mais contato . Exatos qua-
tro meses após o sequestro 
a família fez um a apelo em 
nível nacional, com  car-
tazes espalhados e usando 
a mídia, oferecendo um 
premio de NCzR$150 mil 
a quem oferecesse alguma 
informação sobre o empre-
sário. Passados 25 anos, o 
silêncio é  única resposta 
para o desaparecimento de 
José Edmundo Leite Falcão, 
1.80m,103 kg. Na época 
com 59 anos de idade.

Batista agora tem site para caminhada em Santiago de Compostela
brasileiros que gostam de 
futebol. “Acredito sim na 
seleção brasileira e peço 
a todos que comunguem  
dessa é. Vamos fazer um 
grande corrente de fé e de 
apoio para que possamos 
levantar a taça mais uma 
vez, sabendo que não é 
uma tarefa fácil, mas que 
ainda temos o melhor fute-
bol do Mundo” diz Batista 
autor do livro biográfico 
“ACM O MITO” e que 

também jogou futebol e foi 
considerado, na época, um 
excelente lateral direito, 
cotado até para ir para o 
Flamengo.

Para a viagem a Santi-
go de Compostela, Batista 
já tem um site através do 
qual as pessoas  e empre-
sas poderão fazer doações. 
“Os custos da viagem são 
altos, por isso é que es-
tou recorrendo  aos ami-
gos e pessoas que, como 

eu, acreditam na seleção 
brasileira”. Todavia há 
um detalhe primordial 
que justifica ainda mais 
o apoio do feirense a essa 
iniciativa: “Caso a seleção 
brasileira não conquiste 
a Copa do Mundo, não 
tocarei em um só real que 
for doado através do site. 
Tudo que for arrecadado 
será entregue à diretoria 
do Fluminense de Feira 
que é um clube da cidade 

e está precisando de apoio 
de todos nós” explica.

SITE E MISSA
 
As pessoas que preten-

dem participar dessa  ação 
de solidariedade e incentivo, 
podem acessar o site: ba-
tistarumoaoheka.wix.com/
copa2014 e nesse docu-
mento eletrônico terá todas 
as informações necessárias. 
Ainda dentro dessa progra-
mação no dia 11 de junho, 
véspera da abertura da Copa 
do Mundo, haverá a cele-
bração de uma missa às 17 
horas na Catedral de Senho-
ra  Santana pelo Arcebispo 
Metropolitano dom Itamar 
Vian. “Aproveito pra fazer 
de publico o meu agrade-
cimento a dom Itamar, pela 
forma como ele se colocou 
à disposição para a cele-
bração do ato eucarístico, 
demonstrando que além de 
um exemplar líder religioso 
é um desportista, que ama a 
sua pátria. Muito obrigado d. 
Itamar” diz Batista.

Ele também agradece 
ao apoio do governador 
Jaques Wagner, do prefeito 
Ronaldo de Carvalho, dos 
deputados Zé Neto e Carlos 
Geilson, Haroldo Dourado, 
Jocélio Camilo da Hora, 
Humberto Cedraz,    dos 
vereadores Pablo Roberto 
e José Carneiro, do suplen-
te de senador Zé Chico, 
dos comunicadores: Luiz 
Santos, Framário Mendes, 
Paulo José, Dilton Coutinho, 
Antônio Sotero Filho, Dil-
son Barbosa, dentre outros 
“praticamente todos têm me 
apoiado” diz agradecido. 
Vale lembrar que em 1989, 
Batista fez primeira caminha 
Feira/Salvador (130 km), a 
segunda em 2001 Salvador/
Brasília (1.800 km) a ter-
ceira em 200e4 São Paulo/
Aparecida do Norte (300 
km)  todas paga promessas 
feitas em nome do politico 
Antônio Carlos Magalhães.  
A última caminhada em 
2012 Feira/Salvador, em 
apoio ao prefeito da capital 
ACM Neto.

Como “Cleópata - Rai-
nha do Velho Egito”,  a 
radialista Dadá Maravilha 
estará  caracterizada para 
sair este ano no Bloco Ba-
calhau na Vara, o  mais 
antigo da cidade que desfila 
anualmente no sábado de 
Micareta, geralmente a par-
tir do  meio dia, mantendo  
a magia das agremiações 
dos velhos carnavais: sem 
cordão de isolamento, com 
banda de sopro e percussão 
e sempre animado pela diva 
Dilma Ferreira, cantora ofi-
cial do bloco, que conta com 
o apoio do irmão Djalma 
Ferreira, outro excelente 
cantor.

Dadá Maravilha rainha 
permanente do bloco  ressal-
ta sua paixão pelo Bacalhau 
na Vara. “Já estou há muito 
tempo no Bacalhau e desde 
2006 fui oficializada como 

Dadá - a rainha do Egito
rainha do bloco”. Lembra 
que a cada ano tem saindo 
caracterizada com uma per-
sonalidade. “Já fui Mulher 
Maravilha,  Cigana, Ama-
zona, Espanhola  e assim 
estou sempre colaborando 
para o sucessos do nosso 
bloco” diz . Comunicadora 
da  Rádio São Gonçalo, 
Dadá lembra que também 
é a Rainha das Cavalgadas, 
Rainha   do Bloco Bico 
Aberto (de Dedé e Moisés) e 
das cavalgadas de Nova Es-
perança e do Jacaré, rainha 
do Milho e do Bloco Zero 
Hora, agradecendo o apoio 
dos comerciantes de São 
Gonçalo, Pedro d’Afonseca 
e Murilo e do radialista 
Carneirinho, da Rádio São 
Gonçalo. “Estamos ai para 
colaborar, levando mais ale-
gria para o bloco Bacalhau 
na Vara”, conclui.

Batista e Dom Itamar Vian que celebrará missa pela Seleção.

Deijacir Nascimento na época era Diretor Regional de Polícia.

Zezé Falcão,  desaparecido em abril de 1989

José PinheiroDENISE MASCARENHAS
SECRETARIA DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA

Na vida tudo se renova, 
mas é preciso preservar a 

história e a continuidade do  
Jornal FOLHA DO NORTE é 

a preservação da história 
de Feira de Santana que 

amanhã comemora 185 anos

Nem sempre a voz mais alta é a que 
traz a verdade, e na comunicação o 

que importa é a veracidade dos 
fatos. Por isso esses 

109 anos de circulação. 
PARABENS COMPANHEIROS DA 

FOLHA DO NORTE!  

ILDES FERREIRA
Secretário de Desenvolvimento Social.
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o inicio o 
uso dele 
estava res-
trito a fins 

BOTOX -A DESCOBERTA DA TOXINA PARA TRATAMENTO DE DORES

N
estéticos, mais comu-
mente  para preenchi-
mentos no rosto, cau-
sando uma sensação 
de bem estar àqueles 
que faziam uso dessa 
técnica de reparação, 
mas hoje o Botox ga-
nha uma importân-
cia muito maior no 
mundo da medicina, 
com a comprovada 
eficiencia como anes-
tésico de prolongada 
duração. Essa toxina 
botulínica conhecida 
como Botox, tem-se 
revelado importante 
aliada no tratamen-
to de diversos tipos 
de dor, inclusive a  
enxaqueca cronica. 
Segundo especialistas 
na área neurológica 
o botox  veio para 

revolucionar esse tra-
tamento.

O botox, revela 
um medico, impe-
de que os estímulos 
dolorosos sejam en-
viados ao cérebro e 
traduzindo como dor. 
Essa toxina aplicada 
em pequenas doses 
paralisa o músculo e 

evita sua contração, 
eliminando os focos 
de dor, com efeito si-
milar ao de uma anes-
tesia de efeito prolon-
gado. O uso, nesses 
casos, deve ser feito 
com espaço de quatro 
meses entre uma dose 
e outra e a melhoria é 
mais evidente apos a 

aplicação da segunda 
dose. O procedimen-
to é feito mediante 
protocolo que indica 
como pontos essen-
ciais para a aplicação 
da toxina a região da 
testa, a lateral da ca-
beça, região occipital 
e nos ombros. 

A descoberta do 

valor da toxina para 
tratamento de dores 
foi por acaso. Como 
a enxaqueca é mais 
presente em  mulhe-
res é fácil mapear 
alterações que as en-
volvem. Muitas das 
mulheres que aplica-
vam o botox com fins 
estéticos passaram a 
observar a diminui-
ção dos episódios de 
enxaqueca e ao estu-
dar o assunto estudio-
sos descobriam que 
havia uma relação 
entre um fato  outro. 
A enxaqueca é classi-
ficada como uma das 
20 dores mais inca-
pacitantes existentes 
no planeta. De acordo 
com especialista com 
o uso do botox passa-
-se  a tratar a doença 
sem o uso excessi-
vo de drogas como 
ocorre, convencio-

nalmente, ao ponto 
de remédios tornarem 
-se  ineficazes.

Varias pessoas que 
antes tomavam doses 
consideráveis de me-
dicamentos para su-
portar as dores prove-
nientes da enxaqueca, 
garantem que depois 
de dois anos de uso 
do botox a intensida-
de das dores caiu em 
torno e70% a 80%. 
Segundo especialis-
tas o novo tratamen-
to é seguro e eficaz 
porque não tem ação 
sistêmica. 

Não é nem funcio-
na como uma injeção 
ou vacina que se es-
palha pelo corpo. Os 
efeitos são locais e 
os riscos mínimos. 
A contra-indicação 
existe apenas para pa-
cientes com doenças 
neuromusculares.

Corretora de Seguros
“Aqui você está seguro”

Seguro de automóvel, vida e saúde, 
previdência privada e seguro contra 
incêndio: DANTAS & SANTANA, 

a segurança de 28 anos de experiência 
de ERISVALTER DANTAS.

Av. Getulio Vargas, 219, sala 301 - Ed. Brasil, centro. 

Feira de Santana. Fone: 3221.7615
E-mail: dantascorretora@bol.com.br

Lembre-se: seguro só 
com corretor de seguros! 

  Se eu não fosse feirense desejaria 
ser. Mas aqui estou vendo a 

Princesa chegar aos 185 anos 
de desenvolvimento impar, 

vibrando por ter nascido nesta 
terra “formosa e bendita”! 
 Saudações  conterrâneos! 

José Carlos Barreto de Santana
Ex-reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana
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Mário  Costa Borges
Chefe do Gabinete do Prefeito

Quero saudar os amigos que 
fazem esse jornal com 

tanta dedicação. Sabemos das 
dificuldades e isso valoriza ainda 

mais essa missão. Parabéns!

FERNANDO TORRES 
DEPUTADO FEDERAL

s homens 
são tres ve-
zes menos 
propensos 

OS HOMENS TEM MENOS ENXAQUECA QUE AS MULHERES -  POR QUE?

O
a ter enxaquecas, de-
vido á quantidade de 
estrogênio que tem 
no sangue. Foi o que 
revelou um estudo 
do centro medico 
da Universidade de 
leiden na Holanda. 
Aqueles  que pos-
suem maior quantida-
de desse  hormônio,   
tendem a sofrer  mais 
de enxaqueca dos que 
os que possuem baixo  
nível. Enxaqueca é 
um dos tipos de ce-
faléia, popularmente 
dor de cabeça, carac-
terizado por uma dor 
pulsátil em um dos 
lados do cérebro  e as 
vezes em ambos os 
lados. A enxaqueca 
geralmente  se apre-
senta acompanhada 

por náuseas, vômi-
tos, e intolerância   a 
sons, luzes intensas e 
a cheiros fortes. 

As dores intensas 
podem atrapalhar o 
dia a dia de quem 
tem a doença, prin-
cipalmente no tra-

balho uma vez tira 
a concentração tão 
necessária para que 
as atividades sejam 
desenvolvidas com 
perfeição. A pesquisa 
da universidade ho-
landesa reuniu grupo 
de 29 homens, divi-

didos em sub-grupos 
de sete homens sau-
dáveis que revelaram 
sofrer cerca de tres 
enxaquecas por mês 
e 22 homens que  não 
sofrem do problema. 
Durante a analise fo-
ram medidos os ní-

veis  de testosterona e 
esteradio - uma forma 
de estrogênio – qua-
tro vezes durante o 
dia, comparando os 
dados.

Nenhuma diferen-
ça na concentração de 
testosterona entre os 

participantes foi en-
contrada, todavia os 
níveis de testosterona 
tinham relação dire-
ta com a freqüência 
das dores de cabeça. 
O estrogênio e um 
hormônio que apre-
senta granof 31cieo-
2lade, concentração 
no organismo femi-
nino. Ele é responsá-
vel  pelo controle  de 
ovulação e do desen-
volvimento das carac-
terísticas femininas 
,controlando também  
a menstruação e a 
menopausa, por isso 
é  comum mulheres 
apresentaram enxa-
quecas no período 
menstrual. O trabalho 
vai prosseguir, mas os 
cientistas acreditam 
que a relação entre o 
hormônio feminino e  
a dor de cabeça seja 
um fato verdadeiro 
que será confirmado 
em futuros testes.

O avanço tecnológico não 
pode apagar o magnífico 
passado da Princesa do 

Sertão e a FOLHA DO NORTE, 
há 109 anos, registra com 
fidelidade essa história de 

trabalho e desenvolvimento. 
PARABENS!.
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mesmo mês 
e m  q u e  a 
FOLHA DO 
NORTE  - O 

o mais antigo jornal da 
Bahia e um dos mais an-
tigos do Pais comemora 
109 anos de circulação  
-, a Radio Sociedade de 
Feira - a terceira emissora 
da Bahia a primeira do in-
terior -, chega aos 70 anos 
de fundação, com uma 
história rica em eventos 
próprios e no registro de 
momentos fundamentais 
da vida de Feira de Santa-
na e toda essa região.

A Radio Sociedade 
foi ao ar pela primeira 
vez em 7 de setembro de 
1948, tendo como locu-
tores o feirense Dorival 
Oliveira e o soteropoli-
tano Gabriel Castilho. A 
emissora foi um sonho 
concretizado pelo gráfi-
co, alfaiate, desenhista e 
idealista Pedro Matos, e 
teve como primeira  sede  
o Edifício Capirunga - na 
esquina da praça Froes 
da Mota, confluente com 
a rua Monsenhor  Tertu-
liano Carneiro, que até 
hoje pode ser visto com 
o mesmo aspecto externo 
daquela época.

No inicio eram 250 
watts no transmissor lo-
calizado no bairro Quei-
madinha, área da atual rua 
Aloísio Resende e adja-
cências. Rosalvo Cunha 
e a mulher dona Maria 
Amélia Souza Gomes 
(Milu) foram os primeiros 
responsáveis pelo trans-
missor, mas Rosalvo logo 
se afastou,  permanecendo 
dona Milu ate o inicio dos 
anos 2000. Manoel Perei-
ra, José Bertolino, Meire 
Norte, alem de  Julio So-
ares e Edval Souza,estes 
dois menores de idade, 
foram alguns dos opera-
dores de som da RS, nos 
momentos iniciais.

 A emissora funcionou 
depois na rua Marechal 
Deodoro e logo após no 
Edifício Café São Paulo, 
na praça da Bandeira,onde 
ficavam os escritórios e os 
estúdios na rua de Aurora 

(Desembargador Filinto 
Bastos). Em 30 de janeiro 
de 1960 a emissora passou 
para o controle da ordem 
dos Frades Capuchinhos 
tendo como diretor, nessa 
nova fase, o frei Herme-
negildo de Castorano. Na 
sua gestão foi adquirido o 
transmissor de 1 Khz ins-
talado no rua Rio Verme-
lho, bairro Subaé. Herme-
negildo foi sucedido por 
Aureliano de Grottamare, 
outro religioso italiano, 
responsável pelo inusita-
do crescimento da RS.

Foi Aureliano de 
Grottamare que edificou 
a bela sede no bairro Ca-
puchinhos, inaugurada 
em 1966 e logo denomi-
nada “Palácio do Radio 
da Princesa”, tornando-se 
visita obrigatória para 
turistas e, de um modo 
geral, para aqueles que 
chegavam a esta cidade. 
Em marco de 1969, com 
a presença do ministro 
das Comunicações Carlos 
Simas e diversas autori-
dades estaduais e muni-
cipais era inaugurado o 
transmissor de 10 kHz 
que consolidou a posição 
da Pioneira entre  as mais 
importantes emissoras de 
radio do País.

 Em 1963 a Sociedade 
fez sua primeira transmis-
são interestadual, direta-
mente de Recife, o jogo 
Vitoria x Nautico. Em 
1981 a primeira  trans-
missão internacional em 
jogo da seleção brasileira 
de futebol, em Londres  na 
Inglaterra, depois França 

e Alemanha, com o narra-
dor Itajay Pedra Branca. 
Hoje a emissora reúne em 
sua bagagem 10 Copas do 
Mundo, nove delas fora 
do Brasil, alem de tantas 
outras transmissões inter-
nacionais que a tornaram 
integrante do ranking das 
grandes empresas de co-
municação brasileiras.

Desde a década de 60 
do século passado, com 
a presença dos Frades 
Capuchinhos a Radio So-
ciedade tem obtido avan-
ços na modernização do 
seu prédio próprio, como 
também de ordem técnica, 
com novos equipamentos, 
alem da preocupação em 
oferecer uma programa-
ção sem esquecer a sua 
origem religiosa e a ver-
satilidade que é indispen-
sável na comunicação de 
massa. 

Recente a emissora, 
nascida na era da Onda 
Media (OM) - depois de-
nominada Amplitude Mo-
dulada (AM),ingressou na 
era da Freqüência Modu-
lada ,por conta de uma 
decisão do Ministério das 
Comunicações, tornando-
-se assim a SOCIEDADE 
NEWS 102.01. 

A atual diretoria tem 
à frente o frei Vandei que 
continua impulsionando 
a emissora para o futuro, 
diante do cenário de muta-
ções técnicas que ocorrem 
em extrema velocidade, 
exigindo de todos um 
acompanhamento pari e 
passo sob pena de se per-
der diante da concorrência.

Antônio Soares Cedraz
SINDICATO DOS TRABALHADORES 

NO COMÉRCIO DE FEIRA DE SANTANA

Edson Borges 
Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

A manchete de hoje não poderia 
ser outra. Pode estampar em 

letras garrafais: 109 ANOS 
DO JORNAL FOLHA DO NORTE.

Do comércio nasceu Feira de 
Santana há 185 anos e até hoje 

essa é a sua principal força e 
referência. Conhecemos a nossa 
importância - parabéns Princesa!

 Saudamos também a
 FOLHA DO NORTE!

FOLHA DO NORTE E RÁDIO
SOCIEDADE ANIVERSARIAM

Frei Vandeí Santana atual diretor da Radio Sociedade
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