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Dom Itamar vai comemorar

Amanhã tem viola no MAP

“Empregue mais um” chega a Feira 
“Calcinha no Varal”

O cinqüentenário de Ordenação Sa-
cerdotal  do arcebispo emérito de Fei-
ra de Santana, o gaucho de Roca Sales, 
dom Itamar Vian, será comemorado 
no dia 1 de dezembro. Ele está nesta 
cidade desde 1995 e se tornou mui-
to mais que um sacerdote, um pessoa 
querida e admirada pela comunidade. 
Mais sobre o assunto MOMENTO 
DE VIDA. Religião. Pagina 5.

“Saúde sem partido” rei-
vindica o governador Rui 
Costa ao presidente eleito 
Jair Bolsonaro, na carta que 
foi redigida por governadores 
do Nordeste, anteontem, em 
Brasília. Governadores da 
região listaram pedidos que 
vão desde a infraestrutura à 
saúde. Rui Costa (foto) soli-
citou que as vagas que estão 

Reunindo a  preferência dos colegas, tanto que não houve 
chapa de oposição, Marcus Welber  Carvalhal Pinheiro(foto), 
foi reeleito anteontem para continuar presidindo a subsecioanal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Feira). A boa gestão 
de Carvalhal em Feira de Santana, também contribuiu para 
a vitoria de Fabrício Castro da chapa “Avança OAB” para a 
presidência da OBA-Bahia, no período 2019/2021 com 8.262 
votos válidos contra 5.565 votos obtidos por  Gamil Foopel  da 
chapa “Renova OAB”.

CARVALHAL REELEITO NA OAB-FEIRA Seis duplas de repentistas de esta-
dos da região estarão reunidas amanhã, 
a partir das 19 horas no Mercado de 
Arte Popular (MAP) no 44 Festival de 
Violeiros  do Nordeste. O evento criado 
pela dupla Dadinho e Caboquinho (pai e 
filho) em 1974 já trouxe a esta cidade as 
maiores expressões do repente do país. 
O acesso ao MAP é gratuito, esperando-
-se grande publico. Cidade. Página 8

“Empregue mais 
um: empresários 
unidos contra o de-
semprego”. A cam-
panha bem recebida 
pelo empresariado 
local foi lançada ter-
ça-feira. Antes isso 
havia ocorrido em 
Salvador por inicia-
tiva da Federação da 
Indústria do Estado 
da Bahia (FIEB). A 

idéia surgiu na capi-
tal baiana, segundo 
o empresário Carlos  
Bartuck quando uma 
empresa do setor de 
cosméticos  adotou 
um adolescente.  

Ele espera que a 
idéia seja bem aco-
lhida pela classe, 
apesar das condi-
ções adversas que o 
setor vem enfrentan-

do nos últimos dois 
anos.

Para o secreta-
rio de Turismo e 
Desenvolvimento 
Econômico, Antô-
nio Carlos Borges 
Júnior, o projeto vai 
fazer justiça social e 
gerar novas oportu-
nidades. “Beneficia 
pessoas e a cidade”. 
O prefeito Colbert 

Martins (foto) tam-
bém vê com otimis-
mo o projeto  que  
a  partir de janeiro 
deve gerar novos 
empregos, A meta 
é que cada empresa 
contrate um traba-
lhador o que poderá 
proporcionar milha-
res de empregos na 
Bahia em 2019.

RUI COSTA PEDE ”SAÚDE SEM PARTIDO”
sendo deixadas pelos mé-
dicos cubanos, sejam pre-
enchidas por especialistas 
de outros países, caso isso 
não seja feito por profissio-
nais brasileiros. Destacou 
a importância do programa 
federal “Mais Médicos” e 
enfatizou que “saúde não 
é lugar para ter preferência 
político - partidária”.

Com “Calcinha no Varal”, suces-
so que vem tocando nas emissoras 
de radio do país, a dupla sertaneja 
Leo Ribeiro e Pyrany já se prepara 
para entrar em estúdio e gravar mais 
um cd que deve ser recheado de hits 
atuais da dupla e de outras artistas, 
alem de quatro faixas inéditas. Com 
esse objetivo e também  de fazer al-
gumas apresentações, Leo viaja para 
São Paulo no início de dezembro.         
Cidade. Página 10
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SABER AGRADECER

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto His-
tórico e Geográfico de 
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É impressionante 
o descaso do Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – 
IPHAN, bem como do 
Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da 
Bahia – IPAC, no que diz 
respeito à preservação 
de muitos patrimônios 
arquitetônicos existentes 
no recôncavo baiano. 
Será que estes órgãos 
existem apenas para de-
monstrar que somos um 
país civilizado e que nos 
preocupamos com a pre-
servação da nossa memó-
ria? Somos sabedores que 
o Brasil nasceu na Bahia 
e muito da nossa história 
encontra-se em terras 
baianas, mas mesmo as-
sim, apesar desse grau de 
importância, uma grande 
quantidade encontra-se há 
décadas em profundo es-
tado de abandono, outros 
já caíram, outros destruí-
dos pela ação de invaso-
res ou simplesmente do 
tempo. Muitos ainda se 
encontram de pé, devido a 
qualidade com que foram 
construídos e não porque 
estão sendo cuidados.

Tristes cenas como o 
incêndio do Museu Na-
cional do Rio de Janeiro 
(02 de setembro de 2018), 
onde seu importante acer-
vo foi praticamente todo 
exterminado, num prédio 
centenário e que nunca 
passou por reformas ou 
manutenções. Repleto de 

“desculpas” politiqueiras 
pelos seus gestores, como 
falta de dinheiro, de pesso-
al, etc. E por mais incrível 
que pareça, o dinheiro que 
faltava apareceu antes mes-
mo das últimas chamas se 
apagarem, demonstrando 
apenas falta de prioridade 
ou interesse.

Percebe-se claramente 
que as ações de preservação 
ou restauração destes patri-
mônios, são feitas mediante 
interesses exclusivamente 
políticos e em locais de 
grande fluxo turístico. Para 
estes órgãos “responsá-
veis” o aspecto relevante 
parece ser a localização do 
patrimônio e não seu grau 
de importância histórica. 
Afinal, a maior preocupa-
ção por parte dos gestores 
é com o retorno eleitoral 
e repercussões na mídia e, 
como preservar a história 
em lugares remotos não ge-
ram votos, não aumentam a 

arrecadação, nem dão ibope 
político, infelizmente vai 
ficando tudo como está.

Escrevo isto, pois há 
mais de trinta anos visito 
regularmente estes locais e 
através de muitos registros, 
a cada visita percebo mais 
destruição e degradação 
destes sítios históricos. As 
imagens acima e todos eles 
tombados, são exemplos de 
centenas de outros sítios na 
mesma situação espalhados 
pelo interior da Bahia e que 
infelizmente terão o mesmo 
fim, caso não exista uma 
séria e rápida mudança de 
atitude por parte do IPHAN 
e IPAC.

A preservação da nossa 
história é verdadeiramente 
importante, ou estes órgãos 
“responsáveis” pela sua 
preservação são apenas ca-
bides de emprego e servem 
muito mais para alimentar 
os “egos” dos seus técnicos, 
especialistas e doutores que 

através de uma enorme 
e eficiente burocracia, 
limitam-se a falar muito 
mais do que fazer?

Como cita Miguel de 
Cervantes, “A história é 
émula do tempo, repositó-
rio dos fatos, testemunha 
do passado, exemplo do 
presente, advertência do 
futuro.” Pensemos nisso!

    Sábado  pela ma-
nhã fui passear na cidade  
e deliciar-me do colorido 
festivo que a mulherada faz 
na avenida.  Em frente à Ga-
leria Arnold Silva Plaza, na 
Avenida Senhor dos Passos, 
parei e pus-me a “filmar” o 
desfile sensual. À distância 
apareceu-me uma madame 
branquinha, cerca de 50 anos, 
seus pés, sandálias de duas 
cores, daquelas usadas por 
rainhas egípcias, seu busto, 
cobria-o uma blusinha com 
um decote ousado, pondo a 
mostra um par de seios atrevi-
dos, seu corpinho, envolvia-o 
um vestido leve e claro com 
bolinhas vermelhas que, ao 
sopro do vento,  penetrava en-
tre suas coxas lisas e macias, 
aí a temperatura subiu e fui a 
êxtase, à medida que se apro-
ximava, mais me entorpecia,   
passou à minha frente. Seu 
rosto comprido com um nariz 
longo e fino como o nariz de 
Cleópatra, a mulher que na 
antiguidade tornara-se famo-
sa por dominar imperadores 
e impérios. Pensei comigo: 
“Essa galega hoje me cai na 
chibata .”

Segui-a, entrou no ôni-
bus  Pedra Ferrada  na Praça 

CADÊ   RITA !!!
LEONIDIO MARCHY

do Lambe-Lambe, sentou-se,  
sentei ao seu lado, olhei o 
tempo lá fora, “de treita.”  Um 
leve pigarro de malandragem: 
“ Parece que hoje vamos ter um 
dia bonito senhora!” Ela sorriu 
e com a cabeça concordou. 
Estendi-lhe a mão: “Sou mestre 
Tiano! É um prazer conhece-la 
! “  Ela apertou minha mão: “ O 
prazer é todo meu...” Aí pensei 
: “ Tá feito o trabalho de meia 
cancha, agora é partir para o 
ataque e arrastar a galega para 
os prazeres da vida.” Foi aí que 
ficou tudo escuro e o veículo 
celeremente rodava  em marcha  
à  ré,  lá fora postes brancos 
indicavam o tempo de maneira 
retroativa ( ANO 1900, 1800, 
1700, ATÉ QUE CHEGOU 
ANO 400AC) e o veículo pa-
rou. Desci, estava num lugar 
muito quente,  comecei a andar 
por ruas  estreitas e  pessoas 
vestidas esquisitamente de 
repente um sujeito saiu de um 
banheiro público completa-
mente nu, aos gritos: “Eureka! 
Eureka!” falaram que se tratava 
de um grande geômetra daquele 
lugar.

Mais na frente, embaixo 
de um arvoredo,  um  sujei-
to sisudo  falava  aos seus 
discípulos da importância da 

simplicidade na vida e da 
transformação constante que 
a matéria sofre, disseram-me 
que ninguém nunca o viu sorrir. 
Numa praça, um outro às gar-
galhadas falava da força  dos 
átomos na matéria, e aí, quando 
cheguei num beco  estreito, um 
sujeito com uma lanterna, em 
plena luz do dia, procurando 
um homem honesto, foi aí que 
ouvi sons de lira num bosque ao 
lado,  era um sujeito cortejando 
sua musa Eurídice e deslum-
brando os animais selvagens,  
plantas, rochas, vento. Quando 
estava absorvido por aquele 
som meigo e confortante, ouvi 
um som áspero e agressivo:

“Cai fora coroa ponto 
final da Pedra Ferrada !!!”  
Abri os olhos, estava no ôni-
bus,  todos haviam descido,  
à minha frente o cobrador de 
cara amarrada. Falei : “Esse 
carro rodava  marcha à ré  e 
levou-me à  Grécia no passa-
do!” Aborrecido o cobrador 
retrucou: “Não houve nada 
disso coroa!!!” Levantei e abri 
os braços : “E cadê Rita!!! a se-
nhora que estava aqui ao meu 
lado!!!” O cobrador irritado: “ 
Ao seu lado tem é essa sacola 
de fato podre que o senhor trou-
xe quando embarcou!!! “ Foi aí 

que ouvi berros inflamados 
do motorista lá na frente: “ 
Ô cobrador! Arranca esse 
véi maluco  daí!  preciso 
descansar pra fazer meu 
oraro! “  E completou irado:  
“Enche o zinferno de catinga 
de porco e outras foias e 
fica aí com istora!!! O carro 
à ré. Ninguém merece!!!”  
Assustado com ele, peguei 
minha sacola de fato, mas 
não estava podre não leitor, 
ao chegar na porta,  olhou-
-me com olhos raivosos, 
ao descer ouvi  palavrões 
que não entendi e nem pro-
curei entender, depressa 
me distanciei do ônibus.    
Assustado e confuso com 
aquela aventura quimérica, 
utópica. Saí andando, no 
largo algumas pessoas  am-
paradas do sol do meio dia,  
conversavam embaixo de 
uma árvore,  foi aí que ouvi: 
“Centro da cidade!!!” Era 
uma TOPIC. Entrei e tomei 
meu lugar,  ao meu lado um 
jovem navegava num note 
book,   passei os olhos e lá 
estava: “ RITA KOWSKHI, 
CIENTISTA RUSSA, ES-
TUDA UM VEÍCULO QUE 
EM MARCHA À RÉ, NOS 
LEVE AO PASSADO.”

No próximo dia 22, celebra-se o Dia 
Nacional de Ação de Graças, instituído 
em 16 de agosto de 1949, pelo presidente 
Eurico Gaspar Dutra. É dia de reconhe-
cimento público dos brasileiros a Deus 
pelos benefícios recebidos. Agradecer é 
um gesto humano e cristão. 

“GRAÇAS A DEUS”! Essa expressão 
simples, que brota do fundo do coração e se 
transforma em oração profunda, caracteriza o 
sentimento de gratidão marcante no povo cristão. 
Já o Antigo Testamento e, particularmente, os 
salmos expressam, de forma poética e simbólica, 
a consciência dos dons de Deus na existência 
humana. “Dai graças ao Senhor porque eterno é 
seu amor”, canta o salmista.

PARECE que, hoje, numa sociedade domi-
nada pelo egoísmo e pela ganância, o sentimento 
de gratidão não encontra mais espaço no coração 
humano. É preciso resgatar esse sentimento como 
uma forma simples de acreditar no valor da vida, 
na importância da amizade, na esperança de que é 
possível superar a violência, a injustiça e a ingra-
tidão. O sentimento de gratidão deve encontrar 
abrigo  no coração do ser humano, em todos os 
momentos e em todos os lugares, porque nossa 
vida é um contínuo presente de Deus.

SER AGRADECIDO, é saber que o mundo 
não gira em torno de nós. Não somos o centro 
de tudo.  Ser agradecido é sinal de boa educação. 
Ser agradecido é um dom precioso e nem sempre 
cultivado. Podemos ver um exemplo claro disso 
no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que nos 
apresenta a cura dos dez leprosos: apenas um 
voltou para agradecer. Um “muito obrigado” 
aproxima pessoas fazendo-as sentir-se filhos e 
filhas do mesmo Pai que faz o sol nascer e brilhar 
para todos, sem acepção de pessoas.

É JUSTO reconhecer que um sol radiante é 
belo. É importante saborear o alimento prepara-
do por alguém, ao invés de engolir rapidamente 
alguns bocados. É necessário agradecer pela 
família, pela saúde, pelo trabalho, pela casa, 
pelos alimentos, pela natureza mineral, vegetal 
e animal.

A VIRTUDE da gratidão é uma presença 
constante em toda a Bíblia. É próprio das pessoas 
educadas e nobres agradecer sempre e por tudo. 
“É bom render graças ao Senhor...”, afirma o 
Salmo 92,1. “Em tudo dai graças, porque esta é 
a vontade de Deus” (1 Tes 5,18). “Agradeçam 
sempre a Deus por todas as coisas, em nome de 
Jesus Cristo”(Ef 5,20).  
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Mostra cultural traz Filarmônica 25 de Março 
e projetos feirenses para Praça Fróes da Mota

A Sociedade Filarmô-
nica 25 de Março, de Feira 
de Santana, vai realizar uma 
grande apresentação no 
próximo domingo (25), na 
Praça Fróes da Mota, loca-
lizada no centro da cidade. 
O evento terá início às 10 h 
e deve se estender até o fim 
da tarde.

A 25 de Março apre-
sentará para os feirenses 
e demais prestigiadores o 
projeto Retreta, projeto que 
visa a promoção de inter-
câmbios entre grupos cul-
turais locais, a aproximação 
da Sociedade Filarmônica 
25 de Março com a comu-
nidade e o fortalecimento 
da identidade cultural fei-
rense. Em 2018, o Retreta 
percorreu Feira de Santana 
e distritos como Bonfim de 
Feira e Matinha.

O evento, que promete 
muita música, faz parte do 
Prêmio Cultura e Desenvol-
vimento Local, realizado 
pela Habitus Consultoria e 
Pesquisa e promovido pela 
Belgo Bekaert Arames. 
Dentro do repertório da ban-
da formada por mulheres, 

Professor Carlos Mello receberá 
Comenda Maria Quitéria

Na sessão legislativa 
desta quarta-feira (14), foi 
aprovado, em discussão 
única e por unanimidade 
dos presentes, o Projeto 
de Decreto Legislativo de 
nº 066/18, de autoria da 
vereadora Gerusa Sampaio 
(DEM), que dispõe sobre 
a concessão da Comenda 
Maria Quitéria  ao senhor  
Carlos Alberto Almeida 

Mello, que é professor, his-
toriador, escritor, pesquisa-
dor, memorialista, poeta e 
arquivista, além de membro 
da Academia de Letras e 
Artes de Feira de Santana 
e da Fundação Senhor dos 
Passos como participante 
do Núcleo de Preservação 
da Memória Feirense.

A Mesa Diretora da 
Câmara Municipal provi-

denciará a impressão da 
Comenda, que será entre-
gue em sessão solene con-
vocada para este fim.

As despesas decor-
rentes da execução deste 
Decreto correrão por conta 
da verba existente na Secre-
taria da Câmara.

Este Decreto Legislati-
vo entrará em vigor na data 
de sua publicação

homens e crianças de 11 a 
70 anos, o maestro Antônio 
Neves promete embalar a 
tarde do público com inter-
pretações de partituras do 
acervo da 25 de Março e da 
Música Popular Brasileira. 

“O público pode es-
perar um concerto voltado 
para valorização do patri-
mônio artístico material e 
imaterial de Feira de San-
tana”, promete o maestro 
Antônio que é também pro-
fessor da Escola de Música 
Maestro Estevam Moura e 
regente da Sociedade Filar-
mônica 25 de Março. 

Quem for ao evento 
vai assistir a apresentações 
de dança, roda de capoeira, 
exibição de filmes, fotogra-
fias, grafite e discotecagem. 
Além de curtir um samba de 
roda com o convidado espe-
cial Grupo União de Bonfim 
de Feira e muito mais! 

No espaço organizado, 
ainda acontecerá o Varal da 
Jam e Feira da economia so-
lidária, com o projeto Feira 
Produtiva.

Confira a progra-
mação completa:

Programação Praça 
Fróes da Mota

10h - Abertura com o 
projeto Retreta: Filarmôni-
ca 25 de março;

11h - Apresentação de 
dança: Trupe Mandhala - 
Bailares

12h - Discotecagem: 
Fábrica de Djs;

13h - Apresentação de 
música instrumental: Jam 
no Cuca Circula;

14h30min - Samba de 
roda: Projeto Retreta recebe 
o grupo União de Bonfim 
de Feira

15h30min - Roda de 
capoeira com o grupo Griô.

Atividades contínuas 
no Casarão Fróes da Mota  
das 10h às 17h

Exposições:
Cineclube Metrópole;
Mostra Fotográfica da 

Bienal do Beco da Energia;
Grafite Arte Feira 

(GAF).
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Obras da Escola Quilombola, no distrito de Maria Quitéria, recebem a visita do prefeito

Dotada de dez salas 
de aula, refeitório, gi-
násio de esporte cober-
to, auditório, biblioteca, 
sanitários, secretaria, 
diretoria, e salas de reu-
nião, as obras da Escola/
Creche Quilombola, no 
distrito de Maria Quité-
ria, receberam a visita do 
prefeito Colbert Martins 
Filho, nesta terça-feira, 
20.

Localizado na Lagoa 
Grande, o complexo es-
colar será destinado ao 
Ensino do Curso Fun-
damental I e a Educa-
ção Infantil. A obra, em 

parceria com o Gover-
no da União, envolve 
recursos da ordem de 
R$ 2.009.615.16, e está 
sendo tocada pela Cons-
trutora Vasco Marinho, 
que estima que o equipa-
mento deva ser entregue 
dentro de um ano.

O educandário segue 
os padrões arquitetônicos 
adotados pela Secretaria 
de Educação em toda a 
Rede Municipal, prio-
rizando a qualidade do 
mobiliário, áreas mais 
amplas e arejadas e re-
vestidas com cores vi-
brantes. A nova escola 

está sendo construída 
numa comunidade pre-
dominantemente forma-
da por descendentes de 
quilombolas.

Acompanhado do 
secretário de Desenvol-
vimento Urbano, José Pi-
nheiro, o prefeito Colbert 
Filho lembrou que a obra 
foi iniciada na administra-
ção do seu antecessor, José 
Ronaldo de Carvalho, e 
que “atende às reivindica-
ções das lideranças comu-
nitárias da Lagoa Grande, 
através da Associação Co-
munitária de Maria Quité-
ria (ACOMAQ)”.

Escola Dr. Francisco Martins da Silva, no distrito 
de Maria Quitéria, começa a ser reconstruída

Secretaria de Saúde convoca população
 para eleição de conselhos locais

Fundada em 1981, no 
distrito Maria Quitéria, 
a Escola Dr. Francisco 
Martins da Silva terá a 
sua estrutura arquitetônica 
totalmente reconstruída e 
requalificada, com a sua 
capacidade de atender a 
demanda escolar ampliada 
de dez para onze salas de 
aula.  

A obra, cuja ordem de 
serviço foi dada na manhã 
desta terça-feira, 20, pelo 
prefeito Colbert Martins 
Filho, está orçada em R$ 
333 mil e tem previsão 

para ser inaugurada no prazo 
de dez meses, de acordo com 
a construtora responsável 
pela execução do projeto.

Para a secretária de 
Educação, Jayana Ribeiro, 
o investimento “é muito 
importante para os estudan-
tes de Maria Quitéria, que 
dentro de dez meses vão 
poder voltar para uma escola 
completamente nova, mais 
bonita e mais acolhedora”, 
disse.

A Escola é destinada 
ao Ensino Fundamental, no 
turno diurno, e, à noite, fun-

ciona o Ensino de Jovens 
e Adultos (Enja), estágios 
I e II. Lembrando que 
o nome do educandário 
presta uma homenagem 
ao seu avô, o prefeito 
Colbert Filho afirmou que 
pretende inaugurar o equi-
pamento em setembro do 
próximo ano.

O ato contou ainda 
com as presenças do se-
cretário José Pinheiro (De-
senvolvimento Urbano), 
e os vereadores Gilmar 
Amorim, João Bililiu e 
Marcos Lima.

A população do bair-
ro Alto do Papagaio e 
do distrito Governador 
João Durval Carneiro, 
antigo Ipuaçu, terão a 
oportunidade de esco-
lher os representantes do 
conselho local de saúde. 
A Secretaria de Saúde 
publicou edital de con-
vocação das eleições na 

edição do Diário Oficial 
(www.diariooficial.fei-
radesantana.ba.gov.br) 
desta quarta-feira, 21.

No Alto do Papagaio 
a eleição será no dia 19 
de dezembro, das 8h30 
até às 15h30, na unidade 
de saúde da localidade. 
Já no distrito de Ipuaçu, 
a eleição será no dia 26 

de dezembro, também 
das 8h30 até às 15h30, 
na unidade de saúde 
local.

A eleição dos conse-
lheiros será para exercí-
cio de mandato do biê-
nio 2018/2020. O edital 
completo será fixado nas 
respectivas unidades de 
saúde.
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Mensagem BíblicaMomento de Vida

mariomvida@yahoo.com.br
Mário Leal

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

Desde 1969

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

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

Drª France França Pedra

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

“Se és o rei dos judeus, salva-te a 
ti mesmo!” Lucas 23, 37.

Arquidiocese de Feira de Santana

Celebração Eucarística em Ação de Graças
35 Anos do TOA - Treinamento de Oração e Ação

Animação : C.J.C.-TOA
Data:02 de dezembro de 2018 - Horário:17:00H

Local: Catedral Metropolitana de Senmhora Santana

Religião

Hoje, 23 de novembro de 2018, estamos na trigésima terceira 
semana do Tempo Comum e no próximo domingo, celebramos a 
Festa de Cristo Rei e encerramento do Ano do Laicato na nossa 
arquidiocese.

Nos últimos dias celebramos no dia 20, o Dia da Consciên-
cia Negra; dia 21, celebramos a Apresentação de Nossa Senhora, 
celebrada no Ocidente desde o século XIV, esta memória realça a 
primeira doação que Maria fez a si mesma, tornando-se modelo de 
toda pessoa que se consagra ao Senhor. Com a mãe de Deus, exal-
tamos ao Senhor por suas maravilhas e dia 22, celebramos, Santa 
Cecília, virgem e mártir, Itália, séc. III, a padroeira dos músicos, foi 
uma jovem de viva humildade e caridade para com os necessitados. 
Por suas virtudes, obteve a conversão do esposo. Morreu vítima da 
perseguição contra os cristãos.

Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Ação de Graças, 
um momento no qual todos agradeceram a Deus por tudo que al-
cançaram e irão alcançar a cada dia da caminhada. O Senhor nos 
ajudará a crescer e superar os obstáculos para termos dias melhores. 
Agradeçamos a Deus por nossa família, trabalho, escola, comuni-
dade, amigos, enfim; por tudo que ele nos dá em todos os aspectos e 
que nos faz mais felizes. Nesse dia, cada paróquia ou comunidade 
teve o seu momento próprio de celebração, muitos participaram de 
Celebrações Eucarísticas.

No próximo dia 01 de dezembro, comemoramos os 30 anos do 
Dia Mundial de Combate a AIDS. A Pastoral da AIDS, gradativa-
mente, implanta-se nas comunidades e dioceses em todo o Brasil, 
cumprindo sua missão de informar, acolher e promover solidariedade 
com as pessoas que vivem com Aids. 

No dia 02, será o primeiro do Advento, iniciaremos o Ano Litúr-
gico, organizado pela Igreja para melhor celebrarmos o mistério da 
Vida, Morte e Ressurreição de Jesus, junto com o povo de Deus, no 
dia-a-dia de suas comunidades. Se aproxima o final do ano e perce-
bemos que o tempo passa depressa e não volta. A cada dia realizamos 
novos projetos e muitos deles nos fazem crescer. Acenderemos nesse 
dia a primeira vela na Coroa do Advento.

O clima de Natal, a cada dia toma conta de todos, muitas con-
fraternizações acontecem nas escolas, empresas, entre tantos outros 
ambientes trazendo momentos de paz.

Neste período, diversos grupos já estarão realizando, nas casas,  
as novenas do Natal em Família, que é uma tradição do nosso povo. 

FESTAS DO CRISTO REI, NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

No próximo dia 25, o último do ano 
litúrgico, celebraremos a Festa do Cristo 
Rei do Universo. Que tenhamos apenas 
um Rei e que a lei dele seja a nossa: 
amar até as últimas consequências.  Re-
cordamos as palavras enfáticas de Jesus 
Cristo, perante Pilatos: “Meu reino não é 
deste mundo”. Percebemos que os reinos 
que Jesus pregou são de justiça e paz, e 
devem ser construídos diariamente em 
nossas vidas, para que assim tenhamos 
dias melhores num mundo tão contur-
bado e carente de justiça, onde reina a 

Recordemos a devoção a Nossa 
Senhora das Graças, que através da 
medalha milagrosa e da jaculatória, atrai 
muitos devotos. Foi a Santa Catarina de 
Labouré que ela apareceu na noite de 18 
para 19 de julho e no dia 27 de julho de 
1830, conversando, disse: “Este globo 
que vedes representa o mundo inteiro, 
particularmente a França, e cada pessoa 
em particular. E eis o símbolo das graças 
que derramo sobre as pessoas que me 
pedem”. Formou-se, então, em torno da 
Santíssima Virgem, uma espécie de me-
dalhão oval, em redor do qual se liam, em 

SUMMER 360° 
O Summer 360° chega ao estado 

da Bahia, dos mesmos autores de 
Summer Beats, chega a terra natal de 
seu criador, natural de São Gonçalo 
dos Campos com o apoio da Luz 
Produções. As edições tem sido um 
verdadeiro Pentecostes, a juventude 
tem experienciado a força do Espírito 
Santo.

Amanhã, a partir das 15:00 ho-
ras, acontece no Ária Hall, o Sumer 
360° - O avivamento com participa-
ção de Tony Alisson, Eliana Ribeiro 
e Colo de Deus. 

Muitas caravanas de diversas 
paróquias se farão presentes nesse 
grande evento de evangelização.

O dia 01 de dezembro 
marca os 50 anos de Ordenação 
Sacerdotal do nosso arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian que 
nasceu em Roca Sales, Rio 
Grande do Sul. Ele foi sagra-
do bispo de Barra, na Bahia, 
em 1984. Chega a diocese de 
Feira de Santana, em 1995 e 
em 2002, passa a arcebispo e 
depois da chegada do arcebispo 
Dom Zanoni Demetinno Cas-
tro, no ano de 2015, passa a ser 
arcebispo emérito.

Na Flifs – 11ª feira do 
livro de Feira de Santana lan-
çou seu mais recente livro em 

O TOA – Treinamento de Oração e Ação, promovido pela C.J.C. – Comu-
nidade  de Jovens Cristãos de Santana, que completou 40 anos no último mês 
de abril, celebra seus 35 anos de fundação no dia 29 de novembro e comemora 
com Celebração Eucarística, no dia 02 de dezembro, às 17:00 horas, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana.

Durante esses anos realizaram 37 TOAS, com participação de centenas 
de pessoas de diversas cidades na nossa arquidiocese e de outras como a de 
São Salvador, Senhora Santana ( Serrinha) e dos Aracaju e Pernambuco; XXVI 
Aprofundamentos em Feira de Santana, alguns itinerantes nas localidades de 
Serra Preta(Bravo), Terra Dura, Limoeiro, Catana Velha (Água Fria), São 
Bento de Inhatá ( Amélia Rodrigues) e o XXVII, no dia 16 de dezembro, na 
comunidade Xavante, município de São Gonçalo dos Campos, com Celebração 
Eucarística,  muitos momentos de animação, louvor, partilha e testemunhos.

No trabalho interligado a C.J.C. animam celebrações eucarísticas na 
Catedral Metropolitana e Capela Nossa Senhora de Lourdes, animam nove-
nários, eventos católicos e participam de momentos da arquidiocese de nossa 
arquidiocese.

Os integrantes do TOA são de diversas paróquias da nossa arquidiocese, 
eles contam com o apoio de sacerdotes, religiosas, seminaristas e leigo na rea-
lização. Também dos arcebispos Dom Zanoni Demettino Castro e Dom Iamar 
Vian e na orientação espiritual o Pe. João Eudes Rocha.

Parabéns a todos que fizeram e fazem parte da história do TOA

 violência. Jesus Cristo, nosso Rei, espera muito de cada um de nós e 
de nossas comunidades para construirmos um mundo de paz e justiça. 
Que possamos sempre proclamar: Rei, rei. Jesus é o Rei! 

Na nossa arquidiocese, a festa do Cristo Rei acontece na pa-
róquia Cristo Redentor, no JOMAFA, tendo como tema:  “Cristãos 
Leigos e Leigas, Santos e Missionários na Igreja e no Mundo” e lema: 
“Sal da Terra e Luz do Mundo”.  0 dia festivo será com missa dos 
idosos e enfermos, batizados, e às 17:30 horas, procissão, seguida de 
Celebração Eucarística, presidida pelo nosso arcebispo Dom Zanoni 
Demettino Castro. À frente dos festejos, os padres Gerson Figueredo 
e João Eudes Rocha.

A festa de Nossa Senhora das Graças, na paróquia do mesmo 
nome, bairro Cidade Nova, tem como tema central “ Com Maria sejamos 
cristãos leigos protagonistas da Igreja em saída a serviço do Reino”. 
Amanhã, às 09:00 – Missa com os idosos e doentes, 17:30 – Ofício da 
Imaculada Conceição, 18:00 – Santa Missa, seguida do lançamento 
do cd “Juntos podemos mais”, em prol do Centro Lar Mariano; dia 25 
– 09:00 horas – Missa com as crianças, 16:00 horas – Procissão com 
percurso pelas comunidades, 18:00 horas – Santa Missa e termina dia 
27,  dia de Nossa Senhora das Graças, com Celebração Eucarística, às 
19:30 horas, presidida pelo arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro.

Celebraremos, no dia 08, a festa 
da Imaculada Conceição. A padroeira 
da Bahia e de muitas paróquias da nossa 
arquidiocese é celebrada em todo país, 
em Salvador, com muita festa . Ela é a 
prova de que, para Deus, nada é impos-
sível. Foi santificada para cumprir sua 
missão, na condição de criatura. Através 
da fé e com seu sim, tornou-se a mãe do 
nosso Salvador, Jesus Cristo e teve seu 
dogma proclamado por Pio IX, em 1854. 
Maria, toda bela e santa, foi preservada 
de todo mal, para trazer ao mundo a 
fonte da santidade.

Todas as Igrejas celebram a festa 
da Imaculada Conceição em nossa 
arquidiocese, ela é padroeira de muitas 
paróquias e comunidades, entre elas a do 
bairro da Conceição, com tema central: “ Com Maria Missionária, somos 
uma Igreja em saída anunciando o Cristo para o mundo”, o novenário será 
iniciado dia 29 e segue até o dia 07 de dezembro, sempre às 19:30 horas.

No dia 08, o dia da festa, às 18:00 horas, procissão e às 19:30 horas, 
solene Concelebração Eucarística, seguida da Coroação de Nossa Senhora. 
À frente dos festejos os padres Francisco Spinola e Genival Oliveira, o 
diácono João Antônio Barros e comissão da festa.

Outras festas de Nossa Senhora da Conceição, na cidade da Con-
ceição do Jacuípe, comunidade Morada do Sol, paróquia Nossa Senhora 
Aparecida – Feira IX,  na paróquia de Todos os Santos, na comunidade 
do Genipapo, paróquia Nossa Senhora dos Humildes, na comunidade do 
Teles, em São Gonçalo dos Campos, na comunidade Tamandarí, paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e na paróquia São Francisco de Assis.

Na capela Nossa Senhora de Lourdes, tradicionalmente, o jornalista 
Oydema Ferreira, festeja a Imaculada Conceição, com Celebração Eucarís-
tica, no dia 08, às 07:00 horas da manhã, celebrada pelo pe. Jair Carneiro. 

Todos são convidados a celebrar Nossa Senhora da Conceição.

DOM ITAMAR – 50 ANOS DE ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL E IRMÃS CLARISSAS – 10 ANOS 
NA ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANATANA

35 ANOS DO TOA

parceria com frei Aldo Colombo, intitulado A Vida merece um sentido – Sinais 
de Deus no caminho. Que na apresentação de Dom Murilo Krieger – Arcebispo 
de São Salvador na Bahia, nos diz que retrata de maneira direta e simples, como 
é a “maneira franciscana” de se comunicar, procura nos apresentar as facetas do 
amor no dia a dia de cada um de nós. Tais expressões de amor são, na verdade, 
sinais da presença em nossa vida.

A comemoração será no dia 02 de dezembro, às 10:00 horas, juntamente 
com as comemorações dos 10 anos da chegada das Irmãs Clarissas, inauguração 
oficial do Mosteiro com a benção do Quiosque da Imaculada Conceição e da torre. 
A celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demet-
tino Castro, que completa 11 anos de ordenação episcopal, que amanhã celebra 
na capela da Imaculada Mãe de Deus – Mosteiro das Clarissas, no Papagaio.

As Irmãs Clarissas vieram para  Feira de Santana a convite do arcebispo 
Dom Itamar Vian.  Elas são irmãs de clausura, que vivem no recolhimento do 
Mosteiro, como estilo e forma de vida.

Por ocasião do Jubileu de Ouro da nossa arquidiocese realizaram o lan-
çamento da pedra fundamental do Mosteiro, cuja bênção foi oficiada por Dom 
Itamar Vian e a partir daí foi iniciada a construção do Mosteiro, hoje, um espaço 
de oração e espiritualidade para todos que 
o visitam, sendo este o primeiro Mosteiro 
contemplativo da arquidiocese.

Elas realizam entre outros eventos 
a festa de Santa Clara, lá diariamente são 
celebradas santas missas com participação 
de muitos fiéis.

Parabéns ao nosso arcebispo emérito 
Dom Itamar Vian e às Irmãs Clarissas.

letras de ouro, as seguintes palavras: “Ó Maria, concebida sem pecado, rogai 
por nós que recorremos a vós!”. Logo depois, as mãos de Maria, carregadas 
de graças simbolizadas pelos raios luminosos, abaixaram-se e se estenderam 
conforme a graciosa atitude reproduzida sobre a medalha, enquanto a voz 
dizia: “Fazei, fazei cunhar uma medalha conforme este modelo! As pessoas 
que a usarem receberão grandes graças, sobretudo trazendo-a ao pescoço; 
as graças serão abundantes para todas as pessoas que tiverem confiança”.

No mesmo instante, o quadro pareceu voltar-se e a Irmã viu, no outro 
lado, a letra M, encimada por uma cruz e repousando numa base horizontal; 
em baixo do monograma de Maria, dois corações: um cercado de espinhos, 
e outro transpassado por um gládio.

Dois anos após as aparições, a medalha foi cunhada, com a aprovação 
do Mons. de Quélen, arcebispo de Paris e, desde então, sua difusão maravi-
lhosa através do mundo foi acompanhada de incessantes prodígios de curas, 
de preservação e de conversões.

Busquemos graças através de Nossa Senhora das Graças, mãe de 
Jesus e nossa.

Parabéns a toda comissão da festa e ao padre Osvaldo de Souza.
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O Núcleo de Educação 
para o Trânsito da Supe-
rintendência Municipal de 
Trânsito vem desenvolven-
do uma série de atividades 
com o objetivo de levar in-
formação e orientação para 
gerar segurança coletiva 
ao trânsito, em escolas e 
empresas da cidade. Desde 
setembro, cerca de 9 mil 

SMT já promoveu ações educativas para 
cerca de 9 mil pessoas nos últimos meses

Unamacs promove Curso 
de Direito Ambiental 

pessoas foram alcançadas, 
conforme estimativa do 
órgão.

Um total de 27 escolas 
receberam no mês de outu-
bro atividades pedagógicas e 
palestras educativas realiza-
das pelo Núcleo, dentro da 
proposta de formar cidadãos 
mais conscientes e prepara-
dos para o trânsito. As ativi-

dades pretendem contribuir 
na construção de valores, 
como o respeito ao próximo 
para a proteção da vida, leis 
de trânsito e segurança.

Nas empresas, as ati-
vidades e palestras são re-
alizadas com o intuito de 
provocar reflexões e a cons-
cientização para a prevenção 
de acidentes e as atitudes 

Nos dias 22 e 23, 
a Universidade Aberta 
do Meio Ambiente e 
Cidadania Sustentável 
(Unamacs) vai promo-
ver o Curso de Direito 
Ambiental em parce-
ria com a Universida-
de Federal da Bahia 
(Ufba) e a Ordem dos 
Advogados da Bahia 

(OAB). A atividade vai 
transcorrer das 8h às 12h, 
no Parque da Cidade Frei 
José Monteiro Sobrinho, 
onde a Unamacs está ins-
talada, e será ministrada 
pelo professor dr. Júlio 
Rocha e pelo advogado 
Roberto Silva.

O curso é aberto a 
toda comunidade. Contu-

do, a participação será 
garantida mediante 
inscrição através do 
e-mail unamacs.sem-
mam@pmfs.ba.gov.
br, onde deve constar 
o nome e o número do 
CPF do interessado, 
ou através de contato 
telefone (75) 3322-
9314.

necessárias para um trânsito 
mais seguro para conduto-
res e pedestres. Cerca de 
500 pessoas em 4 empresas 
participaram de palestras e 
orientações, além de blitz 
educativas de outubro até 
agora. 

Trânsito mais 
cidadão e seguro

Para o superintenden-
te Municipal de Trânsito, 

Mauricio Carvalho, estas 
ações refletirão no futuro em 
um trânsito mais cidadão e 
seguro. “Muitos motoristas 
e pedestres não seguem as 
leis, provocando ocorrên-
cias e até mesmo muitos 
acidentes que poderiam ser 
evitados. Com este trabalho 
buscamos chamar a atenção 
para diminuir os índices de 
acidentes graves e de mortes 

no trânsito”, observa. 
“É preciso que as pes-

soas se conscientizem que 
as suas atitudes refletem 
no trânsito. A educação no 
trânsito não passa apenas 
pelo orientação do cumpri-
mento da lei, mas formar 
condutores responsáveis 
e comprometidos com a 
sua cidadania”, completa 
Maurício.
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Leite Fome Zero é distribuído para três mil famílias em Feira

Cerca de três mil fa-
mílias de baixa renda de 
Feira de Santana recebem 
leite do programa Leite 
Fome Zero, através de 
parceria da União com a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
(Sedeso). A distribuição 
é realizada através de 
convênios com 37 asso-
ciações e creches espa-
lhadas pelo município, 
contemplando pessoas 
cadastradas no Número 
de Inscrição Social (NIS).

O secretário de De-
senvolvimento Social, 

 

     

 

 
 

     

 Ildes Ferreira, ressalta a 
importância do programa 
visando garantir um com-
plemento na alimentação 
de crianças de famílias de 
baixo poder aquisitivo. E 
reafirma o empenho do 
Governo Municipal para 
garantir a manutenção do 
benefício por entender a 
importância do alcance 
social.

Famílias com renda 
per capta de um quarto 
de salário mínimo

O coordenador do 
programa, Nivaldo de 
Jesus, explica que o ali-

mento é destinado às 
crianças com idade entre 
2 a 7 anos e cujas famílias 
possuem renda per capta 
de um quarto de salário 
mínimo.

O leite distribuído 
através do programa é do 
tipo C, rico em gordura. 
E o produto é entregue 
às entidades cadastradas, 
responsáveis pelo repasse 
para as famílias cadas-
tradas. “Justamente por 
isso não é recomendado 
para crianças com menos 
de dois anos de idade”, 
frisou.

Programa Mais Médicos oferece
 nove vagas para Feira de Santana

Para garantir a assistên-
cia dos atendimentos feitos 
pelas equipes de Saúde da 
Família, o Ministério da 
Saúde publicou nesta terça-
-feira, 20, o novo edital do 
Programa Mais Médicos. 
Em Feira de Santana, nove 
vagas estão sendo ofertadas 
para repor o quadro ocupa-
do pelos médicos cubanos.

As inscrições podem 
ser feitas a partir desta 
quarta-feira, 21, através do 
site maismedicos.gov.br, e 
encerram no próximo do-
mingo, 25. De acordo com 
critérios estabelecidos pelo 

Ministério, os profissionais 
devem ser brasileiros com 
CRM Brasil ou diploma 
revalidado.

O Programa Mais Mé-
dicos conta com 24 profis-
sionais atuantes em Feira 
de Santana, desses 14 são 
brasileiros, oito cubanos, 
um cubano com diploma 
revalidado e um mexicano. 
“Como um médico cubano 
já tinha retornado a seu país 
de origem antes do anúncio 
do governo, deixando uma 
vaga em aberto para contra-
tação, soma-se assim nove 
vagas para o edital”, infor-

ma a Secretária de Saúde, 
Denise Lima Mascarenhas.

Todas as decisões to-
madas acerca da contra-
tação dos novos médicos 
estão sendo acompanhadas 
pelo Governo Municipal. 
“Nós temos hoje 115 equi-
pes de Saúde da Família, 
nessas apenas oito médicos 
cubanos. Não é um número 
que trará impacto na assis-
tência, visto que durante o 
processo de contratação, es-
taremos suprindo as vagas 
com profissionais do muni-
cípio”, ressalta a Secretária 
de Saúde.
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Coluna do radio 

Nada contra a moder-
nização, que é necessária 
e ocorre, constantemente   
em todos os setores da 
vida, mas as boas coisas 
de algum modo precisam 
ser preservadas. Evidente 
que as novas gerações 
querem sempre os avan-
ços, mas é necessário 
lembrar que o mundo 
não é somente feito de 
jovens a para jovens. 
VIVA FELIZ, tradicio-
nal programa da Radio 

VIVA FELIZ COM VALTER VIEIRA

Subaé, a partir das 15 até 
às 17h30min é uma prova 
de que essa variedade é 
necessária  na comunica-
ção falada. O experiente 
VALTER VIERA, que 
conhece bem a  matéria, 
sem alarde ou exagero 
conduz muito bem esse 
horário com audiência 
garantida. Boa musica, 
conversa  agradável, 
participação do ouvinte, 
muita interação. O ra-
dio noticia, meramente 

noticia, como está sen-
do transformado esse 
segmento da comunica-
ção, torna-se enfadonho 
devido a repetição dos 
fatos levados ao público 
que gosta e preciosa de 
ouvir boa musica, ter in-
formações que não sejam 
apenas as noticias do dia-
-a-dia, política, policia, 
economia, esporte. Ha 
muito mais e  é necessário 
que isso seja observando. 
Um bom musical conti-
nua tendo sua importân-
cia em uma programação 
de radio. Alguns podem 
ate reclamar do modelo 
do VIVA FELIZ, mas 
há um grande publico 
que continua fiel a essa 
linha de programação que  
deve continuar. Para tes-
tar essa realidade é só sin-
tonizar a SUBAÈ a partir 
das 15 horas, depois do 
bom programa de Fátima  
Brandão, e acompanhar 
Valter Vieira!

CASOS DE PÓLICIA na Radio 
Povo das 18 às 19 horas pegou bem e 
preencheu com acerto esse bom horário 
de final de tarde, quando as demais emis-
soras não têm programação especifica. 
Fabio Silva, Lenilson Oliveira e Anto-
nio Sotero, movimentam o horário com  
muitas informações e Sotero, contribui 
de forma decisiva com  entrevistas inte-
ressantes e oportunas. 

Por falar em Sotero, se na Radio 
Povo o pai está muito bem, na  Radio Su-
baé,  Antonio Sotero Filho não fica atrás. 
Alem de comandar  o Jornal de Esportes 
às 11 horas com muita informações, 
Soterinho tem  eficiente  participação 
na programação noticiosa da emissora 
do Mar da Tranqüilidade, a exemplo do 
Subaé Noticias, comandado pelo jorna-
lista paulista Renato Ribeiro.

Fora do radio há muito tempo, por deci-
são própria, Antonio Carlos Cerqueira, uma  
das mais belas vozes do radio brasileiro 
pode reaparecer nos microfones em breve. 
Até hoje lembrado e saudado  pelos fieis 
admiradores que não esquecem o Isso Foi 
Sucesso e   Musical Dentro da Noite, que 
ele apresentou na Sociedade e Carioca. O 
“professor do amor” vem sendo convidado 
para voltar ao radio e preencher a lacuna que 
ele ate hoje deixou. Voltado para novos pro-
jetos da excelente Banda Capim Molhado, 
além de procurar se recuperar do profundo 
golpe sofrido com o falecimento da esposa, 
Antonio Carlos continua adiando a decisão, 
mas o publico quer a sua volta!

A nova programação da Ra-
dio Sociedade de Feira a partir de 
zero hora pegou bem  na emissora 
dos Capuchinhos. George Cassia-
no, com nome de nobre, mas que 
prefere a artístico Geo Cassiano 
está bem no comando da nau com 
experiência, tranqüilidade e bom 
gosto. Musica e conversa agra-
dável é uma boa receita para os 
que trabalham à noite, preferem 
dormir tarde ou ficam insones. 
Cartão verde Geo!

     J.Bezerra, eficiente repórter geral, voltou à Radio Povo, 
reintegrando a forte equipe de Roberto Pazzi, com atuação em 
diferentes programas como o Primeira  Pagina e o Casos de Poli-
cia.  J.Bezerra estava no Levante à Voz, na Sociedade programa 
comandado por Luiz Santos.  Na Povo é destacado  o desempenho 
do bom cearense. 

 Uma arte difícil, 
que independe de es-
cola,  apesar de exigir 
conhecimentos gerais e 
a capacidade de metri-
ficar e rimar, o repente 
será o ponto alto do 
sábado nesta cidade, 
com a realização do 44 
Festival de Violeiros 
do Nordeste, marcado 
para às 19 horas no 
Mercado de Arte Popu-
lar (MAP). Promovido 
pela  Associação de 
Violeiros e Trovadores 
do Nordeste (AVTB) 
o evento deve reunir 
seis duplas das melho-
res existente na região 
nordestina, conforme 
o presidente da insti-
tuição João Crispim 
Ramos que espera a 
presença de grande 
publico no MAP, não 
só pelo interesse que o 
Festival desperta todos 
os anos, com pelo fato 
de não haver cobrança 

de ingresso”. O acesso é 
totalmente  grátis”  res-
salta o professor  Ramos.

 A programação, que  
deve ser aberta às 19 ho-
ras vai reunir  Bule Bule 
e  João Ramos (Feira de 
Santana),  que farão a 
abertura, Galego da Vola 
(Pernambuco) e Nadinho 
(Riachão do Jacuipe), 
Antonio Queiroz (Serri-
nha) e Leandro Tranqui-
lino (Candeal), Antonio 
Maracujá (Riachão do 
Jacuipe) e  Som da Vio-
la( Ipecaetá),  Vem-Vem 
do Nordeste (Sergipe) e 
João Bezerra (Paraíba), 
Raimundo  Caetano e 
Edvaldo Zuzu (Caruaru/
Pernambuco).

O festival de Violei-
ros surgiu graças a dupla 
Manoel Crispim Ramos 
(Dadinho) e José Crispim 
Ramos (Caboquinho - pai 
e filho - que  tinha o pro-
grama Encontro de  Vio-
leiros na Radio Sociedade 

de Feira. Eles idealiza-
ram  o evento que foi 
efetuado  pela primeira 
vez nos dias 4 e 5 de 
outubro de 1974. O 
crescimento do certa-
me nos anos seguintes 
foi impressionante e 
para esta cidade vieram 
os maiores cantadores 
do Brasil. Com o fale-
cimento de Dadinho, 
seus filhos Caboqui-
nho e João Ramos, 
fundadores da Asso-
ciação de Violeiros e 
Trovadores da Bahia 
(AVTB), continuaram 
o trabalho que este 
ano será realizado pela 
quadragésima quarta 
vez. João Ramos desta-
ca o apoio da Prefeitura 
Municipal que mais 
uma vez contribui para 
a efetivação do festi-
val um dos momentos 
mais relevantes para a  
manutenção da autenti-
ca cultura regional.

AMANHÃ FESTIVAL NO MAP

Comunicar, informar, transmitir orientando 
as pessoas de maneira séria, ao tempo em 
que enriquece seu espírito e sua alma com 
musicas alegres. É a virtuosa função do 

RADIALISTA. Assim a  Marchy & Marchy 
Embreagem saúda a todos os 

profissionais do radio. Feliz data Guerreiros!
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“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem..” ― Guimarães Rosa

Uma ação inusitada e empoderadora. A iniciativa Raízes 
Negras Boulevard, que iniciou da terça-feira (20), resgata as 
raízes e enaltece a beleza negra através do uso de modelos 
reais. Vinte colaboradores do centro comercial posaram para 
as lentes do fotógrafo feirense Clackson Smera e o resultado 
pode ser visto no corredor da expansão do shopping até o dia 
2 de dezembro. 

A mostra faz parte da programação do mês da Consciência 
Negra, comemorado no dia 20 e conta ainda com workshops 
e uma loja colaborativa formada por  empreendedores negros. 
A loja colaborativa funciona até o dia 2 de dezembro. Durante 
esse período haverá programação com palestras, bate papos e 
oficinas.

 Na segunda-feira (26), o shopping recebe os autores Da-
niel Pinto, do livro Reflexões Negras, e Bel Pires – pesquisador 
sobre literatura negra, para uma conversa sobre “Autores negros: 
uma outra perspectiva”. Na terça (27), artistas negros locais se 
reúnem no bate-papo “Qual o lugar da produção cultural negra 
e periférica na cena cultural de Feira de Santana”, com Mayla 
Pitta, Dom Guto e Pedro Lucas Lerry.

Por último, no dia 29, os cacheados e crespos ganham visibili-
dade em um papo sobre beleza e aceitação. “Cabelo crespo: orgulho 
e resistência” será comandado pela blogueira de cachos Luciellen 
Assis. Thially Lima e Ivy Guedes, da Marcha do Empoderamento 
Crespo. Até o dia 02 de dezembro, uma loja colaborativa estará 
funcionando no corredor da Expansão, ao lado da loja Kopenha-
gen, comercializando artigos como roupas e artesanatos feitos por 
artistas locais negros e cheios de representatividade.

Alquimia O Boticário
Considerada a rainha das flores, a 

rosa está de volta ao papel de destaque 
na perfumaria, em releituras ainda 
mais femininas e surpreendentes. Sua 
riqueza olfativa é a estrela do novo 
eau de parfum Love Lily, do Boticário. 
Em uma alquimia exclusiva, a marca 
especialista em perfumaria traz para o 
lançamento uma combinação única de rosas da França, Turquia e 
Bulgária. A novidade chegou às lojas em 5 de novembro, e com as 
revendedoras da marca e no e-commerce (www.boticario.com.br).

Assinada pelo Master Perfumista da Casa de Fragrância 
Firmenich, Olivier Cresp, ganhador deste ano do Prêmio Lifetime 
Achievement da Fragrance Foundation, Love Lily transmite a 
importância do tempo para chegar ao melhor. “O tempo ideal de 
cada espécie de rosa traz o melhor de cada uma. E quando com-
binadas, elas geram a essência perfeita para essa criação”, explica 
o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “As rosas 
são colhidas de maneira especial e cada uma delas é submetida a 
um método específico de extração dos óleos essenciais – que se 
mesclam pela maturação.” 

O método, explica o gerente, permite que as essências inte-
rajam e se misturem entre si de maneira natural, ao seu tempo. O 
resultado é o acorde exclusivo Grand Rose. Ele é combinado à 
mais pura essência do lírio, assinatura olfativa de toda linha Lily. 
Sua extração, que também valoriza a riqueza do tempo, é feita pela 
milenar técnica do enfleurage – processo artesanal de obtenção de 
óleos essenciais de flores. O detalhe dos processos, combinado a 
uma escolha primorosa de matérias-primas, garantem a qualidade 
e a ótima fixação de Love Lily na pele.

 A clássica embalagem da linha Lily ganha um moderno 
tom de rosa em Love Lily. A mudança fica por conta da válvula, 
mais prática para usar e transportar – mas que não deixa de lado 
o charme do frasco, inspirado nas embalagens tradicionais do 
início da perfumaria. 

A Estrela do Menino Rei
O espetáculo “A Estrela do Menino Rei”, musical que reúne o 

teatro, a arte circense e a cultura regional realiza última apresentação 
do mês de novembro do Domingo Tem Teatro dentro das comemora-
ções de 20 anos da Cia Cuca de Teatro.  O espetáculo será no dia 25 de 
novembro, às 10h30min., no Teatro do Centro Universitário de Cultura 
e Arte - CUCA.  O espetáculo “A Estrela do Menino Rei” é uma grande 
produção que reúne as linguagens do teatro, do circo e da música para 
contar a mais bela história de todos os tempos.  O espetáculo é uma ex-
celente motivação para que crianças e adultos de todas as idades possam 
conhecer e  reviver fatos da história dentro de um novo conceito, de uma 
nova interpretação, mas sem perder a magia e o encantamento que só 
o teatro proporciona. Tendo como fonte de inspiração a cultura regio-
nal, a direção traz a cena uma  musicalidade  alegre, singela e tocante, 
reunindo canções populares e autorais.  O espetáculo é composto por 
um elenco misto de atrizes e atores representando homens, mulheres, 
jovens e crianças que cantam e interpretam personagens  marcantes 
nos quais guiados pela misteriosa Estrela de Belém revelam grandes 
surpresas até chegar ao momento mágico e sublime do espetáculo, o 
nascimento do Menino Rei. 

Consciência Negra Memórias
A Fundação Senhor dos Passos, através no Núcleo de Preservação 

da Memória Feirense Rollie E. Poppino, realizou, no dia 9, o lança-
mento do livro “MEMÓRIAS – Arnold Ferreira da Silva”, no Casarão 
Fróes da Motta. 

Na oportunidade os convidados puderam assistir ao concerto da 
sesquicentenária Sociedade Filarmônica 25 de Março, em homenagem 
póstuma ao sócio benemérito Arnold Ferreira da Silva e receberam 
autógrafos dos organizadores do livro Carlos Alberto Almeida Mello e 
Carlos Alberto Oliveira Brito, nos seus respectivos exemplares.

Rede Automatizada
Um novo sistema de automação da rede de distribuição de energia 

(Self-Healing) é implantado pela COELBA em Feira de Santana. A 
solução permite uma recomposição automática que reduz a extensão de 
um possível problema na rede elétrica e diminui ao máximo o número 
de clientes afetados pela interrupção de energia, além de restaurar o 
fornecimento de energia no menor tempo possível, muitas vezes em 
apenas alguns segundos.

Para a implantação da Automação Inteligente de Rede (AIR) 
foram substituídos 15 quilômetros de cabeamento; construídas novas 
interconexões entre 11 subestações do município e instalados 128 novos 
religadores de rede elétrica, além dos 113 já existentes, totalizando 241 
desses equipamentos. Em Feira de Santana e região foram investidos 
78 milhões e a previsão é de que, até dezembro, o dobro desse valor 
seja investido em renovação e melhoria da rede.
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Com a musica Calci-
nha no Varal, estourando 
em varias regiões - em 
Feira está muito bem exe-
cutada nas rádios  Subaé 
e Nordeste FM -, a dupla 
Leo Ribeiro  e Pyrany 
já inicia os preparativos 
para entrar e estúdio e 
gravar mais um disco 
com previsão de  lança-
mento para até o final 
do ano. “Top das Tops”, 
conforme Léo, terá  15 
faixas, reunindo as me-
lhores musicas sertanejas 
do momento, da dupla e 
de diversos artistas,alem 
de quatro composições 
inéditas. “São musicas 
novas de qualidade, que é 
marca do nosso trabalho e 
tenho a certeza que, mais 
uma vez, vamos alcançar  
o sucesso desejado” diz  o 
cantor e industrial. 

Alem da atividade 
artística ele divide o tem-
po com a sua empre-
sa  - Phyto Nordeste -, 
no Centro Industrial do 
Subaé. No inicio de de-
zembro a dupla estará 
em São Paulo, onde alem 
de gravar, fará algumas 
apresentações, com des-

O deputado estadu-
al feirense Carlos Geil-
son (PSDB) apresentou 
projeto na Assembléia 
Legislativa que objetiva 
garantir desconto de 
40%  no pagamento do 
IPVA, caso o condutor  
habilitado não tenha 
recebido multa de tran-
sito no ano anterior ao 
pagamento do imposto.  
Iniciativa, conforme o 
deputado  provem da 
decisão do Governo 
da Bahia  de conceder  
desconto de 40% nas 
multas de transito caso 
elas sejam pagas até a 
data de vencimento.

“Esse desconto de 
40%, concedido pelo 
governo da Bahia, é 

LEO RIBEIRO E PYRANY - 
VEM NOVO DISCO DE SUCESSO

PROJETO DE CARLOS GEILSON 
PREMIA O  BOM  MOTORISTA  

taque para a participação 
em um evento da TV 
NGT e no Santana Haff. 
Leo Ribeiro e Pyrany têm 
vários discos lançados, 
em uma carreira iniciada 
em 1990 e marcada por 
muito sucesso, notada-
mente em regiões onde 
a musica sertaneja tem 
maior  aceitação como no 
interior de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso 
e Goiás.

Para o próximo cd, 
cujas musica estão sendo 
selecionadas por Léo  Ri-
beiro ele garante que são 

hits da linha sertaneja de 
grande  nomes e lembra 
que no mais recente disco 
gravou musicas de Marí-
lia Mendonça e Wesley 
Safadão, dentre outros 
artistas de renome do mo-
mento. Todavia sucessos 
da dupla como “Sonhei 
com Zé Rico”,  “Senhora 
Aparecida” “Homena-
gem a você  Caminho-
neiro” e     “Homenagem 
aos ciganos do nosso 
país” estão sempre em 
evidencia em programas 
de rádio de  todas as par-
tes do país.

um premio ao motorista 
que  infringiu as normas  
de transito e por isso foi 
multado. 

Assim sendo e justo 
conceder igual beneficio 
ao bom motorista, aquele 
que não com cometeu 
infração no ano anterior” 

ressalta o parlamentar.
Diz ainda que seu pro-
jeto faz justiça ao bom 
motorista, que não co-
meteu deslize ao volante  
ao conduzir o seu veicu-
lo no exercício anterior, 
e assim não recebeu 
qualquer multa”.

PRIMEIRA PARCELA ATÉ O DIA 30
Até o dia 30 deste mês 

a primeira parcela do décimo 
terceiro salário do trabalhador 
brasileiro poderá ser paga sem 
problema pelo empregador e 
só após ultrapassada essa data,  
o trabalhador que se sentir 
prejudicado, por não ter rece-
bido o valor a que tem direito, 
deverá recorrer ao Ministério 
do Trabalho,que efetuará a  
fiscalização. A observação é 
do advogado José Batista ge-

rente regional do  Ministério do 
Trabalho em Feira de Santana.

Batista observa que ate o 
momento  o clima é de tranqüi-
lidade acreditando que não ha-
verá grande numero de recla-
mações. “No ano passado não 
foram muitas  as reclamações. 
Alias de ano para ano a deman-
da tem sido menor, o quanti-
tativo tem caído, uma prova 
de que existe uma crescente 
conscientização em relação ao 

assunto” garante.Todavia deixa 
claro que havendo demora no 
pagamento da parcela inicial 
do décimo  terceiro salário, 
como já dito,ultrapassando o 
dia 30 deste mês o trabalhador 
poderá ir à Gerencia local do 
Ministério do Trabalho ou 
mesmo utilizar o telefone para 
fazer  a reclamação. Nesse 
caso, ressalta Jose Batista, de-
verá ser utilizado o telefone do 
órgão trabalhista:  3625.3034.

Poucos são os feirenses 
que não o conhecem. Boca 
de Grilo, na verdade Edailton 
Lopes dos Santos, nome que 
foi  esquecido com o tempo e 
somente é lembrado quando, 
por algum motivo, muito sé-
rio, ele necessita de usar um 
documento, já que para todos 
ele é o “Boca de Grilo”, é 
uma figura interessante: pres-
tativo, conhecedor da historia 
da cidade, uma tipo  que se 
não chega a ser folclórico é 
daqueles que se tornam raros 
nas grandes urbes, a exemplo 
da metropolitana Feira de 
Santana. No dia 17 deste mês 
ele comemorou 71 anos de 
idade, como um autêntico ser 
urbano, já que nasceu na rua 
Carlos Gomes ( em frente 
ao Feira Tênis Clube) e ali 
viveu praticamente  toda a 
sua existência, mudado-as, há 
algum tempo, para a Avenida 
Sampaio.

Freqüentou o Feira Tênis 
Clube na fase mais gloriosa 
da agremiação, entre os anos 
50 e 80, até porque seus dois 
irmãos: Macaco (falecido) e 
Missinho eram titulares  do 
famoso time de futebol de 
salão do FTC que chegou 
a ser o melhor  do estado. 
Menino, Boca de Grilo viveu 
grandes momentos da socie-
dade feirense e embora não 
beba atualmente, lembra que 
aos cinco anos. no extinto e 
pragmático bar RN, esquina 
da Carlos Gomes com a Vis-
conde do Rio Branco, bebeu 
pela primeira vez “me deram 
cachaça dizendo que era água 
e eu bebi”.

 Ali naquela parte 
da cidade freqüentada pela 
alta sociedade  os jovens de 
famílias ricas, Boca de Grilo 
conviveu com personalidades 
como Noide Cerqueira, os 
irmãos Hugo, Jose e Antonio 
Navarro, Joaquim Lopes de 
Brito, Pintão ( Armando Cur-
velo de Menezes), Tuca de 
Nestor, Nilton Bellas Vieira, 
Jose Olimpio Mascarenhas  

Boca de Grilo, na verdade 
Edailton Lopes dos Santos

e tantos outros da elite local. 
Freqüentava as festas nas 
residências de  João Marinho 
Falcão e seus filhos Wilson  e   
Newton Falcão, na avenida 
Senhor dos Passos, era rela-
cionado  com Maneca Ferrei-
ra, pai do jornalista Oydema 
Ferreira, Oscar Marques e 
outros nomes de destaque da 
sociedade local.

“Boca” viveu os melho-
res momentos da vida feirense 
como a Micareta no FTC, a 
animada irmandade do Bar 
RN, o Teatro  Margarida Ri-
beiro e   a boliche. Vivaz ele 
tirava às vezes de “artista”. 
Assim foi quando resolveu 
imitar o destacado engenheiro 
Jose Joaquim Lopes de Brito 
– J. J. Lopes de Brito que era 
inconfundível no ambiente 
social,  bem trajado , com o 
seu inseparável cachimbo que 
desprendia um odor agradável 
de fumo. Meteu a mão no 
bolso, foi à loja Elegante, 
comprou um vistoso terno 
verde Clube Um e foi para o 
RN, com um belo cachimbo 
de fumo perfumado, igual ao 
de  Brito, pediu um  litro de 
uísque, e de forma idêntica 
ao  engenheiro, passou a re-
cepcionar os amigos com “ 
escocês legitimo“.

Lembra da inauguração 
da piscina de residência de 
José Olimpio, na rua Coman-
dante Almiro, com “banho 
de champagne” de um baleia 

verdadeira que ficou exposta 
em frente à Prefeitura, das 
fantasias da dupla  Charles 
Albert e André e tantas outros 
fartos da época.  Sempre liga-
do à sociedade local, a partir 
de  1969 Edailton Lopes dos 
Reis, passou a ser oficialmen-
te  o  porta-estandarte do blo-
co Bacalhau na Vara o que ele 
faz com verdadeira dedicação 
há 49 anos, ”apenas duas ve-
zes deixei de sair,uma quando 
meu pai estava no hospital e 
a outra quando o bloco não 
saiu em 2015 ,devido a  morte 
do dr .Hugo Navarro Silva” 
ressalta. 

 Filho do casal  Constanti-
no  e Edésia Lopes Reis  de be-
leza marcante, ela foi princesa 
da Micareta de Feira,  Boca 
de Grilo lembra com saudade 
das antigas festas de momo 
quando “os trios elétricos não 
tinham cantor, (era só instru-
mental) e o rei Momo, Ferrei-
rinha, o mesmo do Carnaval 
de Salvador, chegava em Feira 
e  ficava no Hotel Universo,  
onde  Ricardo ia buscá-lo em 
um jeep para o desfile pelas 
ruas  da cidade”. Na época, 
diz Boca “a festa era linda, 
sem violência, vivia-se tudo 
aquilo como uma brincadeira 
entre amigos” A saudade hoje, 
é compensada, todos os anos 
com a saída  do Bloco Baca-
lhau na Vara, o mais antigo de 
Feira de Santana que “eu via 
sair desde pequeno” conclui.

Como é que um país 
pode desenvolver sem or-
dem? Para que haja ordem 
tem que estar em primei-
ro lugar o respeito, uma 
obrigação que está sendo 
esquecida e tem que ser 
resgatada para o bem da 
ordem e do progresso. No 
nosso País, Constituição, 
Código Penal, Código de 
Transito e outros são regi-
dos com excesso de artigos  
e parágrafos, dependência 
de leis complementares  
,tornado-se volumosos  de 
difícil leitura  e aplicação. 
Bastariam os dez manda-
mentos  de Moisés para 
ordenar tudo!

Onde não há ordem 

NÃO HÁ EVOUÇÃO SEM ORDEM
Antonio Nogueira.

impera a desordem, daí, vem  
o caos e a desordem, e nada 
se desenvolve. A desordem 
começa com a mudança das 
leis. Anteriormente  o cidadão  
aprendia  a ler para poder 
votar, hoje o analfabeto pode 
votar sem conhecimento e 
capacidade para o ato.  Exis-
tem leis  determinando que 
ninguém  no serviço publi-
co pode ganhar mais que o 
Presidente da Republica  e 
se vê funcionários públicos  
acumulando salários  que vão 
muito  alem do que está na lei, 
daí vem a desordem orçamen-
tária e o descumprimento das 
leis. Tudo tem de seguir a or-
dem de cima para baixo para 
que haja desenvolvimento e  

equilíbrio.
Deveria haver uma 

transformação  nos instru-
mentos que ditam as leis 
editando constituição e  
códigos de leis com menos 
artigos, ,menos parágrafos 
e de fácil aplicação. Para 
melhor desenvolvimento e 
ordenamento as leis que re-
gem o País, em todos os as-
pectos, deveriam ser feitos 
por juristas renomados e o 
Super Conselho do Brasil,  
composto   por juízes ex-
perientes e aprovados pelo 
Conselho e não advogados 
indicados . Não é preciso 
tantas leis para o cidadão 
cumprir seus deveres  e 
direitos, basta a ordem!
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Domingo, o casal Joilson  Santos Barbosa e Lucia Maria  
Conceição Leal, comemora 27 anos de felicidade conjugal. 
Joilson, que faz parte da equipe do programa Canal 970 de 
Roberto Rubens, na Rádio Sociedade, conheceu sua esposa, 

ainda menina na antiga Radio Cultura. Isabel e Daniel 
filhos do casal, familiares e amigos preparam uma justa 

homenagem para os aniversariantes.

Troca de idade amanhã o botafoguense Tino (Clementino 
Santos Silva) que vai comemorar  com a esposa Maria, 

familiares e amigos mais próximos. 
Parabéns da FN, Tino!

          Trocou de idade anteontem o advogado, poeta, 
escritor, compositor e cantor Milton Brito, uma das vozes 
mais bonitas do Brasil. Milton foi bastante felicitado por 
familiares , amigos e admiradores. Os parabéns dos que 

fazem a Folha do Norte.

Trocará de idade na segunda-feira a nossa leitora e grande 
amiga da Folha do Norte, Yolanda Soares dedicada e compe-
tente funcionária da Secretaria de Comunicação do municí-
pio. Para você Yolanda os votos de muitos anos de vida com  

saúde, paz  e felicidade. Abração dos que fazem a FN!

Segunda feliz na residência do casal Célia e Carlos Mello. 
A professora Célia completará mais uma data natalícia 

em meio a abraços e carinhos dos filhos e netos. O evento 
será comemorado em família. O professor Carlos Mello, 
companheiro da Folha do Norte, parabeniza sua esposa 

com votos de felicidade, saúde e longa vida.

Edailton Lopes dos Reis, aniversaria segunda, dia   17. 
Falando Edailton, ninguém sabe que se trata de “Boca de 
Grilo” uma das figuras mais populares e queridas da terra 
de Senhora Santana. Boca é figura carimbada na Micareta 
com porta- estandarte do Bloco Bacalhau na Vara.  Todos 
os anos eles, orgulhosamente, empunha o símbolo do blo-

co. Parabéns, longa vida com saúde e paz Boca!

 Corrida de Jegue
Quando a região vive as alegrias da 28 º Corrida de Jegues em Afligido, no muni-

cípio de São Gonçalo- amanhã e domingo- é de se lamentar que a Corrida de Jegues 
de Feira de Santana, que foi a  primeira no interior baiano, quando nada que se tem 
noticia, surgida na década de 70, nunca mais foi realizada. O radialista Silvério Silva, 
que criou o evento que atraia a imprensa do sul do país e ate canais de televisão do 
exterior, há algum tempo não consegue promover a festa por falta de apoio.  Como 
em outros segmentos- futebol, teatro, clubes sociais, pecuária etc -´Feira começa  na 
frente mas não consegue continuar.. Por que será?

Nivaldo Vieira
Comemorou  idade nova  na   terça -feira   o radialista,   empresário, político,   

babalorixá  e conselheiro político   de  Liomar Ferreira,   o  nosso amigo Nivaldo 
Vieira. Na  oportunidade, foi celebrada uma missa  em Ação de Graças  na  Igreja  
dos   Capuchinhos,  com a presença de sua  esposa  e   filhos,  além   de políticos  e 
religiosos  do campo da  cidade. Logo após a missa Nivaldo recebeu todos os convi-
dados no  Restaurante do Roque, com muita  cortesia. Entre os presentes o deputado 
Colbert Filho, Humberto Cedraz,  Fábio Lucena,  Fanael Ribeiro,  os  jornalistas  Luiz 
Tito,  Reginaldo Tracajá,  Silvério  Segundo,  Wilson Mário e  outro menos notáveis.  
NivaldoVieira era só  alegria  e até  aproveitou a oportunidade  para fazer  o  lançamento 
de  sua pré-candidatura  a prefeito de Feira   de  Santana,  porém   foi aconselhado  por 
um político experiente  que  saísse  candidato a vereador . A única  coisa  que  deixou  
Nivaldo  Vieira  bastante  magoado  e não  parou  de comentar foi não ter  recebido 
uma só mensagem dos  seus   líderes   José  Ronaldo  e Tarcizio  Pimenta.  Nivaldo 
Vieira lembrou, com lágrimas nos olhos, quando organizava o aniversário de ambos 
no  antigo  Roque  Buffet.  Falta de tempo ou ingratidão? Fato é que ele continua 
sensível e com o coração aberto para quem dele necessitar.

Carga e descarga
A Superintendência de Transporte e Transito de Feira de Santana (SMTT)  até  que  

tem tentado melhorar o transito da cidade com algumas ações, mas sem  muito sucesso, 
talvez     porque as mudanças  que são feitas  carecem de uma base técnica   e não se tem 
noticias que isso aconteça. Nas  ruas  continuam os  congestionamento, no centro da cidade  
a situação é confusa notadamente nas áreas de carga e descarga, e também continuam os 
estacionamentos  em locais  proibidos.  A questão da carga e descarga a qualquer hora 
do dia no centro comercial chega a ser uma coisa acintosa. É só ir qualquer hora  na  rua  
Boticário Moncorvo  onde  colocaram duas   sinaleiras.  Outro problema é a parada de 
carreta no  bairro da  Conceição, na  Rua Monte Verde que  com as obras da  Av. Ayrton 
Sena  é o único acesso  para  entrar  na rua Calamar. Por conta do estacionamento da 
carreta na rua Morro Celeste que é bastante estreita, malandros aproveitam para se es-
conder atrás do veiculo promovendo assaltos e usando drogas. Outro ponto terrível é o 
perigo de atropelos, já que pedestres geralmente não percebem a passagem de carros em 
velocidade. Um garoto foi atropelado recentemente e outros fatalidades podem ocorrer. 
A SMTT precisa agir, aparecer no local, e o dono da carreta deve ser orientado para não 
deixar o veiculo naquela posição por vários dias como sempre acontece.
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