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FELIZ NATAL - OBRIGADO FEIRA!
  Nesta edição, de numero 

6.194 - ultima do ano -, externa-
mos sinceros agradecimentos a 
todos os nossos leitores, anun-
ciantes e colaboradores que, de 
forma conjunta, contribuir para 

que chegássemos ao final de mais 
um etapa de trabalho de forma 

O comerciário 
de Feira de Santana 
fecha o ano com um 
reajuste salarial que, 
embora não seja o 
pretendido e reivin-
dicado, é conside-
rado bom pelo pre-
sidente do sindicato 
da categoria, Antô-
nio Cedraz. Assim, 

Com quaren-
ta anos de traba-
lho em órgãos de 
comunicação da 
cidade, iniciado 
na FOLHA DO 
NORTE, a bri-
lhante jornalista, 
radialista e profes-
sora Maria Mada-
lena de Jesus, re-

 Um dos melhores atacantes 
do futebol baiano - sempre atu-
ando pelas extremas - Neves 
(Antonio Newton do Carmo) 
faleceu no dia 1º deste mês 
aos 77 anos em Salvador. Ele 
veio de Itaparica para o Touro 
e aqui se consagrou pela sua 
habilidade e chute fortíssimo 
com ambos os pés. O Flamen-
go se encantou, levando-o para 
a Gávea.CIDADE. Página 3

exitosa, no que pese as dificuldades 
enfrentadas. Agradecendo a Deus, 

desejamos a todos muitas felicidades 
nas festas natalinas e que o Ano Novo 

seja repleto de paz, amor e realizações. 
Lembramos que em 2019 a FOLHA 

DO NORTE chegará aos 110 anos - úni-
co órgão de imprensa da Bahia com essa 

marca. Que estejamos juntos para comemorar. 
OBRIGADO!

A FEIRENSE MADALENA O ADEUS DE NEVESCOMERCIÁRIOS TÊM AUMENTO

PREFEITO DEFENDE O CIS
O prefeito Colbert 

Martins disse que o CIS é 
um marco para a industria-
lização do interior e conti-
nua a lutar pela manuten-
ção da autarquia estadual. 
“O CIS não é de Feira. É 
uma obrigação do Gover-
no do Estado mantê-lo”. 
Anunciou também que 
o recapeamento de ruas, 
com asfalto a quente, será 
iniciada dentro de mais 

alguns dias. CIDADE. 
Página 3

cebeu da Câmara 
Municipal o justo 
e merecido titu-
lo de Cidadã de 
Feira de Santana. 
Natural de Con-
ceição do Jacuípe, 
Madalena agora 
também  é fei-
rense. CIDADE. 
Página 3

de acordo com a as-
sembléia, que aprovou 
a decisão dos sindi-
catos patronal e dos 
comerciários, desde o 
dia 1º deste mês está 
vigente o salário de 
R$1.150. Até então 
o valor do salário era 
de R$1.090. CIDADE. 
Página 3
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O SIGNIFICADO DO PRESÉPIO

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto His-
tórico e Geográfico de 

Feira de Santana

Símbolo do sertão ameaçado de extinção
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O Asno (nome científi-
co: Equus africanus asinus), 
cujo nome popular é jumen-
to, jegue, jerico, burro, etc, 
utilizado desde a pré-história 
como animal de carga, está 
entrando nas fases finais 
de extinção no nordeste do 
Brasil, caso urgentes provi-
dências não sejam tomadas 
pelo Governo Federal. A 
origem do Asno está ligada 
a Abissínia e desde tem-
pos remotos é utilizado nas 
tarefas agrícolas ou para 
o transporte, inclusive na 
Bíblia, na fuga para o Egi-
to, José levou Maria e seu 
filho recém-nascido Jesus 
montados num jumento, 
quando ficou sabendo que o 
rei Herodes planejava matar 
todos os recém-nascidos 
da região e também narra 
a entrada triunfal de Je-
sus em Jerusalém montado 
num jumento. Assim, as 
duas importantes tarefas 
dos jumentos na história da 
humanidade sempre foram 
para auxiliar nas tarefas 
agrícolas e para transporte 
de pessoas ou carga.

No sertão, durante sé-
culos foi o animal oficial 
das famílias que habitavam 
esta região árida e em virtu-
de de sua resistência eram 
utilizados para arar a terra, 
buscar água nos tanques 
e riachos, além de serem 
espertos o suficiente para 
voltarem para casa sozinhos. 
Em alguns testemunhos das 
famílias mais humildes, os 
jegues eram o patrimônio 
mais valioso que possuíam. 
Mas ao que parece, esse 
tempo acabou! Atualmente 
abandonados pelos seus 
donos em virtude de grande 
crescimento do uso das mo-
tocicletas na zona rural, a 
grande maioria do povo do 
sertão não cuida mais destes 

animais e os deixam soltos 
nas estradas, nos pastos e até 
mesmo nas ruas das pequenas 
cidades e povoados para que 
procurem comida. Na minha 
última viagem pela caatinga, 
me deparei com vaqueiros 
montados em motos, tocando 
as boiadas pelas estradas ou 
nos pastos das fazendas. A 
desvalorização desse animal 
é tão grande, que chegam a 
custar bem menos do que uma 
galinha.

A partir de 2001, devi-
do a uma grande reporta-
gem no diário americano The 
New York Times, para que 
o mundo inteiro conhecesse 
“a revolução silenciosa que 
ocorre no nordeste brasileiro: 
a decadência do jegue, após 
séculos de serviços prestados. 
O animal símbolo do Nordeste 
foi trocado por tratores, motos 
e pick-ups”.

Há alguns anos, come-
çaram a surgir no nordeste 
brasileiro frigoríficos espe-
cializados em abate de jegues 
para exportação de sua carne, 
pois se tornou o mais novo 
objeto de desejo na indústria 
chinesa de alimentos e cosmé-
ticos. Muitos estados, inclu-
sive a Bahia, possuem estes 
frigoríficos que promovem um 

abate indiscriminado e sem 
nenhum cuidado, pois devido 
ao seu preço unitário, que 
chega aos R$ 2,00 (dois Reais), 
investimentos em reprodução, 
alimentação, nutrição e cui-
dados de saúde não se fazem 
necessário.

Em setembro de 2018, o 
Fórum Animal denunciou que 
os jumentos comprados no 
Brasil pela empresa chinesa 
Cuifeng Lin e que são abatidos 
pelo Frigorífico Regional Su-
doeste na cidade de Itapetinga 
na Bahia, sofrem de maus-tra-
tos e centenas morrem nos con-
finamentos. Estimam-se que 
dois mil jumentos, oriundos de 
diversas regiões nordestinas, 
são levados para a fazenda 
antes de serem encaminhados 
para o frigorífico, para serem 
abatidos e em seguida, a carne 
é exportada para o Vietnã. 
Além disso, foi constatado 
que os animais já chegam de-
bilitados e morrem por falta 
de alimentação e água, princi-
palmente, as fêmeas prenhas. 
Também nas cidades baianas 
de Miguel Calmon e Amargosa 
não é diferente.

A GBI Agronegócio e 
Comércio Ltda., apresentou 
projeto para instalar o primeiro 
frigorífico com inspeção fede-

ral especializado no abate 
de jumentos no Brasil, com 
a justificativa que “o jegue 
pode voltar a dar uma força 
à economia nordestina”. 
Falando ao Globo Rural, 
Fernando Viana, agrônomo 
e presidente da Associação 
Brasileira dos Jumentos 
Nordestinos, “parece não 
haver saída para a recupe-
ração do rebanho do Brasil, 
pois em países subdesen-
volvidos o rebanho cresce 
ou se mantém, diferente do 
que ocorre nos países em 
desenvolvimento ou de-
senvolvidos, onde a queda 
é contínua”. Para que esta 
espécie não entre em extin-
ção no Brasil, resta apenas 
a criação de uma lei federal 
de proteção, pois hoje estão 
abatendo completamente 
o rebanho já existente no 
Brasil e não estão criando 
novos rebanhos para o fu-
turo. Se atualmente o custo 
de um jumento varia entre 
R$ 2,00 e R$ 5,00, acredito 
que a justificativa dada pela 
empresa GBI, como por ou-
tros frigoríficos existentes, 
busca apenas minimizar o 
problema desse extrativismo 
animal, até que o jegue seja 
completamente extinto do 
território brasileiro.

    Avizinha-se o fim do ano e todos nos preparamos com 
ensejos de que o ano seguinte seja melhor do que este. Assim, 
na virada do ano usamos amuletos e talismãs para atrair bons 
fluxos, entendemos que, suas vibrações conectadas as nossas, 
entram na freqüência vibratória do Verbo Divino.  Aliás, esse 
costume vem da aurora dos tempos. Os amuletos mais anti-
gos eram de partes do corpo ou secreção de certos animais, 
dentes, penas de aves, pedras, plantas, símbolo desenhado no 
corpo que deu origem às tatuagens, figuras geométrica como 
o círculo, o quadrado, o triângulo que deram origem ao anel, 
pulseira, cordão, a linha reta que deu origem a vara mágica. 
A mais famosa foi a vara de Esculápio, deus da medicina, era 
enrodilhada por uma serpente que simbolizava a lei cíclica da 
vida. Não só curava os doentes como ressuscitava os mortos. 
O certo é que, os amuletos e talismãs, não servem apenas para 
ornamentar, mas para proteger através de sua vibração com a 
do portador e o Verbo Divino.

Meu amigo e orientador Zadir, editor, baluarte e esteio 
da queridíssima Folha do Norte, os têm no pulso, pescoço. E 
o imperador Constantino, às vésperas de uma difícil batalha 
sonhou com a expressão: “IN HOC SIGNE VINCES”  e o 
sinal de  uma cruz,  mandou pintar  esse sinal  nos  escudos 
de seus soldados.  Venceu a batalha. E o rapaz que usava um 
prendedor de gravata onde a bala resvalou salvando-lhe a vida. 
E o outro que  ao fazer uma entrevista usa tal camisa ou anel. E 
a mulher que diz usar tal brinco porque lhe dá sorte. E o carro 
que está sempre quebrando em sua mão e quando você vende, 

ele para de quebrar.  E o acidente que mata 30, 40 pessoas e 
2 ou 3 saem ilesos. Fatalidade? Não!!! não é fatalidade não 
leitor. É a relação da freqüência vibratória das matérias entre 
si, amistosamente ou não. Na Pedra do Descanso, quando seu 
Zuza ia pagar o conserto do velho Chevrolet, escondia-se do 
carro para tirar o dinheiro da algibeira, um dia o mecânico 
lhe perguntou a razão, eis que lhe respondeu: “Meu filho, 
esse moço!” Apontou para o carro. “Não pode vê dinheiro 
em minha mão.”

Equiterapia - A docilidade com que se trata o cavalo, ele 
a retribui em dobro, corrigindo vibrações neurológicas ou se 
harmonizando como fiel amigo. Em Serra Preta, no  Buraco 
D’água, os lavradores aos domingos se reúnem para apostar 
em corrida de cavalos, havia um cavalo que nunca chegava 
ao final da pista, existia  um corredor onde o potente animal 
entrava à toda velocidade. Não havia quem o fizesse ir até o 
final. Quando aparecia algum estranho, arranjavam qualquer 
“pangaré” e apostavam contra o lindo e vigoroso quadrúpede 
que logo “enchia os olhos “ do estranho, e aí, quando o animal 
largava a pista e entrava no corredor com o tolo na montaria, 
todos caiam em gargalhadas.

Mas!!! Um dia apareceu um estranho que montou o 
animal e ele seguiu a pista até o fim da corrida.  Assim, pro-
curemos nos harmonizar com as vibrações de nossas matérias, 
tornando-as nossos amuletos, talismãs e vivamos em paz. E 
aí. FELIZ ANO NOVO LEITOR!!!

 VOTOS DE FELIZ ANO NOVO
LEONIDIO MARCHY

Os países católicos, ao festejarem a 
data do Natal, utilizam várias tradições 
natalinas como: canções, ceia e árvore 
de Natal, e, em especial, o presépio. O 
termo presépio vem do latim “praesa-
epe” com o significado de estrebaria, 
curral, estábulo. Foi num destes espa-
ços que nasceu a figura, real e históri-
ca, conhecida para a prosperidade com 
o nome de Jesus.

O PRESÉPIO é uma das representações mais 
singelas do nascimento de Jesus Cristo. Procura 
resgatar a importância daquele momento que nos 
lembra a forma simples e humilde em que se deu 
o seu nascimento. A presença do menino Jesus 
naquele estábulo, ao lado de seus pais, tendo por 
testemunhas os pastores e os animais e recebendo 
a visita dos Reis Magos, guiados à gruta pela 
estrela de Belém, mostra a grandeza de Jesus, 
representada na fragilidade de uma criança. 

ESSA REPRESENTAÇÃO foi criada por 
São Francisco de Assis em 1223. Ele montou em 
uma gruta, na floresta da região de Greccio, (Itá-
lia), a encarnação do nascimento de Jesus. O povo 
foi convidado para a missa e ao chegarem à gruta 
encontraram a cena do nascimento vivenciada 
por pastores e animais. Iniciou-se, assim, uma 
longa tradição popular que ainda hoje conserva 
seu valor para a evangelização.

NO BRASIL, a cena do presépio foi apre-
sentada pela primeira vez aos índios e colonos 
portugueses em 1552, por iniciativa do padre 
José de Anchieta. E se, passados tantos séculos, 
o presépio continua sendo, depois da missa, a 
celebração mais digna do Natal, é porque um 
gênio de poeta e santidade o imaginou para, de 
modo bem didático, relembrar a todos o supremo 
gesto de amor de Jesus.  

O PRESÉPIO foi organizado por São Fran-
cisco para visualizar, sensibilizar, facilitar a 
meditação da mensagem do nascimento de Jesus 
Cristo, que nasce na pobreza, na simplicidade, 
para fazer as pessoas mais humanas. Cada figura 
tem seu conteúdo evangelizador. Os personagens, 
o mundo animal e vegetal, se unem na contempla-
ção do nascimento de Jesus. Os reis Magos são 
lembrados como um símbolo da união dos povos: 
Gaspar, o negro, Melchior, o branco e Baltazar, o 
asiático. “Fazer presépios é unir mundos”.
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MADALENA É CIDADÃ FEIRENSE

Durante sessão solene 
da Câmara Municipal de 
Feira de Santana, no dia 3 
deste mês, prestigiada por 
políticos, autoridades, jor-
nalistas e amigos, a  jorna-
lista e radialista Madalena 
de Jesus foi agraciada com 
a Cidadania de Feira de 
Santana, merecido titulo, 
uma homenagem da cida-
de aos relevantes serviços 
por ela prestados nas áreas 
de comunicação e educa-

ção. Aberta a sessão pelo 
presidente  da Casa, José 
Carneiro Rocha, o verea-
dor Marcos lima, autor do 
projeto de homenagem, 
saudou a jornalista com 
um breve relato sobre a 
sua brilhante trajetória 
profissional.

 Um bem elaborado 
clipe mostrou aos presen-
tes uma síntese da vida da 
homenageada. Agrade-
cida, Madalena de Jesus 

falou da sua infância em 
Conceição do Jacuípe, 
citando os estudos básicos 
em uma escola publica e 
sua vinda para Feira de 
Santana, onde fez o curso 
de Redação no Colégio 
Estadual, e o conseqüente  
estagio na Sucursal  do 
Jornal  A Tarde,  com o 
jornalista Zadir  Marques 
Porto. Começou no jor-
nal FOLHA DO NORTE,  
como revisora e logo pas-

sou atuar como repórter 
geral.

Madalena também 
trabalhou na Gazeta Fei-
rense, Feira Hoje, Folha 
do Estado, revista Hoje 
e Panorama da  Bahia.
Também radialista ela 
atou  em programas  com 
o Acorda Cidade e Toque 
de Mulher e também na 

Radio Antares. Exercitou 
sua veia literária lançando o 
livro “Tabuleiro da Maria”.  
Incansável,  apesar de já ser 
avó Madalena, continua em 
plena atividade. É asses-
sora de comunicação da  
Câmara  Municipal e da 
Faculdade de  Tecnologia 
e Ciência (FTC), alem de 
atuar no site Bahia na Polí-

tica. No decorrer da sessão 
Madalena  foi homena-
geada pelo comunicador, 
professor e poeta Nivaldo 
Cruz que fez a leitura de 
um cordel focalizando a jor-
nalista. Outra homenagem 
significativa partiu do can-
tor e compositor Cescé que 
interpretou a  bela canção 
Seguindo em frete.

 Desde o dia 1º deste 
mês entrou em vigor o 
novo salário do comerci-
ário de Feira de Santana 
passando de R$1.090 
para R$1.150, conforme 
o que foi  definido entre 
o Sindicato dos Empre-
gados  no Comércio e  
o Sindicato do Comér-
cio durante a convenção 
coletiva que reuniu  re-
presentantes das classes 
patronal e trabalhadora. 
O presidente do Sindi-
cato dos Comerciários, 
Antonio Cedraz disse 
que esperava um reajuste 
maior, conforme  reivin-
dicou, na casa de 9%, mas 
“não foi tão ruim assim”. 

A decisão, assinalou, foi da 
assembléia.

Destacou que foi obti-
do para o piso salarial da ca-
tegoria 5%5 frente ao INPC 
acumulado de 4%,isso quer 
dizer que acumulamos em 
torno de 30% acima do 
piso. Para o comerciário 
que ganha acima do piso 
fechamos  em 5% com um 
ganho de  20% acima do 
INPC”. O segundo piso foi 
reajustada para  R$1.100. 
Foram obtidos dois abonos 
para  ajudantes, no valor 
de R$150,00 e para quebra 
de caixa  um reajuste de 
5%, ou seja R$57,50. Em 
relação ao trabalho em dias 
de feriado, as empresas que 

REAJUSTE DOS COMERCIÁRIOS JÁ ESTÁ EM VIGOR 

têm até  20 funcionários 
pagarão R$65,00 e as que 
têm mais de 20 funcio-
nários R$70,00, segundo 
explicou Antônio Cedraz.



4 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, terça-feira 18 de dezembro de 2018 109 anosCidadeReligião

O prefeito Colbert Filho fala sobre sua administração
O prefeito Colbert Mar-

tins disse esta semana que 
as obras do BRT continuam 
em andamento com a cons-
trução de duas estações de 
embarques e desembarques. 
“Este importante sistema de 
transporte público vai fun-
cionar em segurança e com 
qualidade. Feira de Santana 
será a primeira cidade do 
interior nordestino a adotar 
este moderno sistema”.

Em relação ao anuncio 
do governo do estado sobre 
a autarquia Centro Indus-
trial do Subaé (CIS)  ele  se 
posicionou contra a propos-
ta  de extinção . “Estamos 
lutando para que a autarquia 
não seja extinta, porque o 
CIS é extremamente impor-
tante, no tocante à atração 
de empresas e geração de 
empregos, tanto para Feira 
de Santana como para toda 
a região”.

  Observou  o prefeito  
Colbert  Martins Filho  que 
o CIS é um marco para a 
industrialização do interior 
– foi criado em 1970, pelo 
município, e estadualizado 
em 1983. E lá funcionam 

muitas indústrias importan-
tes. “O CIS não é de Feira. 
É uma obrigação do Go-
verno do Estado mantê-lo” 
disse. Salientou também 
que o recapeamento de 
ruas, com asfalto a quente, 
será iniciado  brevemente, 
assinalando  que a licitação 
para a aquisição da massa 
de Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ) 
demorou  devido a competi-

ção entre as empresas, cerca 
de três meses, mas que o 
processo já foi concluído.

Outra informação de 
Colbert Martins é que ele 
não pensa em reduzir o 
numero de secretarias mu-
nicipais, todavia irá avaliar 
o que é necessário para 
melhorar o atendimento ao 
público e o que é preciso 
para dar funcionalidade. 
“Estamos na busca da di-

namização   do trabalho 
que vem sendo prestado”. 
Uma das metas é reduzir 
a circulação de papel entre 
os órgãos, com o uso de 
tecnologias.

 O gestor municipal 
disse ainda que no perío-
do em que passou como 
deputado federal fez um 
grupo de bons contatos, 
que o ajudarão na gestão do 
município. 

 

 

A Prefeitura Municipal 
de Feira de Santana, através 
da Secretaria de Prevenção 
à Violência e Promoção dos 
Direitos Humanos (Seprev) 
baixou portaria abrindo 
inscrições para o processo 
seletivo visando o preenchi-
mento das vagas para o Cur-
so de Formação de Guarda 
Mirim. Os interessados 
devem se dirigir à sede da 
Seprev, à rua Castro Alves, 
1.038,  até o próximo dia 20.

O processo seletivo, 
conforme o secretário de 
Prevenção à Violência e 
Promoção dos Direitos 
Humanos, Pablo Roberto 
Oliveira, está sendo rea-
lizado por intermédio da 
Guarda Municipal de Feira 
de Santana. “O Curso de 
Formação de Guarda Mirim 
inicialmente funcionará 
como projeto piloto, tendo 
como prazo máximo para 
avaliação de experiência de 
um ano”, revelou.

Prefeitura abre inscrições 
para Curso de Formação 
de Guarda Mirim em Feira

O processo seletivo 
destina-se ao preenchimen-
to de 200 vagas, sendo 170 
vagas por processo seletivo 
e 30 vagas destinadas a 
programas sociais geridos 
exclusivamente pela Pre-
feitura de Feira de Santana 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
As vagas serão distribuídas 
nos períodos matutino e 
vespertino, com carga 
horária de 20h semanais 
e por meio de triagem 
realizada por intermédio 
da Seprev.

Os candidatos devem 
ter entre 14 e 17 anos, ser 
residentes e domiciliados 
no município por pelo 
menos 3 anos, estar ma-
triculado na rede regular 
de ensino, possuir renda 
familiar de até 6 salários 
mínimos. O concurso terá 
5% das vagas reservadas 
para portadores de neces-
sidades especiais.
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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

 “ Hoje nasceu para nós um Salvador, 
que é o Cristo Senhor”. Lucas 2,11.

Arquidiocese de Feira de Santana

COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS 40 ANOS 

Data:25 de Dezembro de 2018-Horário:09:00H
Local: Local Lar do Irmão Velho

Feira de Santana - BA

Religião

Hoje, 18 de dezembro de 2018, estamos na 
terceira semana do advento e no próximo domingo, 
é o quarto domingo e acenderemos a última vela da 
Coroa do Advento. No último dia 15, celebramos, o 
aniversário do Papa Francisco.

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

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

Assim todos nós celebramos a Vida e no dia 24, véspera do Natal. 
Jesus vai nascer.

A Prefeitura Municipal de Feira 
de Santana através da Secretaria da 
Cultura, Esporte e Lazer e Fundação 
Egberto Costa realizam pela sexta 
vez o projeto Natal Encantado que 

Nesta época, por toda parte, as cidades estão mais 
bonitas, esperando o nascimento de Jesus. Muitas ár-
vores foram montadas, trazendo luz e cores para todos, 
espalhadas nas casas, ruas, lojas, escolas, entre outros, 
com tamanhos variados e muita criatividade. Também 
muitas cascatas de luz em diversas residências e lojas 
dando um toque todo especial às noites de dezembro. 
Lembremos que este símbolo da vida é utilizado desde 
o século passado, mas cada um a enfeita para receber a 
verdadeira vida: O Cristo. Na noite de Natal recordarei 
meu pai, Mário Leal. Principalmente a época de crian-
ça, quando eu colocava o sapato ele sempre deixava 
um presente. Foram natais inesquecíveis.
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MOMENTOS DE AGRADECER...

“Um novo tempo, apesar dos castigos/ Estamos crescidos, estamos atentos, 
estamos mais vivos, pra nos socorrer” e a vida são os novos tempos. Vamos 
vivê-los com intensidade. E Fábio Jr e  Marinho Marcos nos deixam essa men-
sagem: “Já faz mais de dois mil anos/ que o homem veio à Terra/ ensinar pra 
gente a força do amor/ infelizmente o ser humano/ ainda continua em guerra./ 
e quanto menos consciência, maior a dor”.

Celebremos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, em Belém, com seus 
pais Maria e José. Não esqueçamos que os anjos davam glória a Deus e por lá 
estavam os pastores Lucas, Gabriel e Josué com seus rebanhos, a estrela indi-
cava o local do nascimento de Jesus e mais tarde os magos do Oriente, Gaspar, 
Melquior e Baltazar iriam presentear o nosso Rei com ouro, incenso e mirra.

Vamos continuar presenteando diariamente - Cristo!
No dia 25, é Natal. Boas Festas, Feliz Natal e um 2019 com Luz e Vida!

O verdadeiro sentido do Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo e através do 
Presépio, que é montado em nossas casas e foi idealizado e montado pela primeira vez por 
São Francisco de Assis, representamos o nascimento do Salvador, o que nos faz sentir mais 
profundamente a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, através da idealização do 
presépio, ou seja, a cena do ambiente onde Jesus nasceu.

Essa realidade nos faz penetrar nos ensinamentos que constituem a doutrina de Jesus: 
pobreza, simplicidade, humildade, fé, docilidade, uma cadeia de ensinamentos para a vida 
cristã. Afinal, assim foram a vida e os ensinamentos de Jesus, desde o início.

No Natal de 1223, São Francisco de Assis montou o primeiro presépio e, somente por 
volta de 1484, é que surgiram as imagens dos Reis Magos. Hoje, milhares de presépios são 
montados em igrejas, casas e lugares públicos para celebrar o nascimento de Jesus e interpretar 
a nossa vida a partir da dele.

A montagem de presépios tem crescido muito em nossa cidade. Eu, particularmente, 
desde criança, compartilho essa experiência com minha mãe Miracy Lima Leal, que arma o 
presépio desde os seus 15 anos. Na casa dos meus irmãos Antonio Mário, Ana Lúcia e Dayanna 
Christina também são montados presépios, sendo na casa de minha irmã com a participação 
dos meus sobrinhos Thiago José e Thaís Maria. Lembrando também das minhas sobrinhas 
Maria Rita e Bella Maria.

Para mim não existe Noite de Natal sem a Oração diante do Presépio. Afinal, a maior 
comemoração do Natal é o nascimento de Jesus. Na nossa cidade, são montados presépios e, 
na zona rural, é também conhecido como lapinha. Nele representamos as imagens do Menino 
Jesus, Maria, José, pastores, anjos, reis magos e também colocamos boi, burro, carneiros, 
camelos e o galo.

Cada um com a sua criatividade revela um único sentido: recordar Jesus Cristo-Luz e 
Vida. Arme um presépio!

 
 
Atrações de referência nacional estão previstas para o evento, confira a 
programação na  Praça   Pe. Ovídio – Matriz: 
Ontem - Orquestra Neojibá e Pholas, 18 – OSBA e Luiz Caldas,  19- Orquestra 
Spock Frevo e Jam Sension, 20- Dionorina In Concert e Diogo Nogueira e 21- 
Orquestra Popular da Bahia e Jorge Vecilio. 
Na Praça da Matriz foi montada a Casa do Papai Noel, um presépio gigante, a 
fachada da Catedral de Senhora Santana, foi decorada com lâmpadas, também 
o Paço Municipal, Monumento ao Caminhoneiro, as árvores no estacionamento 
da Prefeitura, peças decorativas no centro comercial, alguns viadutos da cidade 
e uma grande árvore de Natal no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e 
Maria Quitéria. Parabéns ao prefeito Colbert Martins Filho, secretário Edson 
Borges e toda sua equipe. 
Parabéns a todos pelas iniciativas de tornar o nascimento de Jesus Cristo, o 
nosso  Salvador, mais belo e festejado por todos. 
 
 
MOMENTOS DE AGRADECER... 
 
 
 
 

6º NATAL ENCANTADO

foi iniciado no último dia 03, com a apresentação do Auto de Natal do 
CUCA e movimentará o centro da cidade até o dia 21, acontecerá na 
praça Padre Ovídio – Matriz, estacionamento de Prefeitura e avenida 
Getúlio Vargas, será marcado por ampla programação, com orquestras, 
as filarmônicas, corais, entre outros e todos os dias na sacada do paço 
municipal.

Atrações de referência nacional estão previstas para o evento, confira a 
programação na  Praça   Pe. Ovídio – Matriz:

Ontem - Orquestra Neojibá e Pholas, 18 – OSBA e Luiz Caldas,  19- Or-
questra Spock Frevo e Jam Sension, 20- Dionorina In Concert e Diogo Nogueira 
e 21- Orquestra Popular da Bahia e Jorge Vecilio.

Na Praça da Matriz foi montada a Casa do Papai Noel, um presépio 
gigante, a fachada da Catedral de Senhora Santana, foi decorada com lâmpa-
das, também o Paço Municipal, Monumento ao Caminhoneiro, as árvores no 
estacionamento da Prefeitura, peças decorativas no centro comercial, alguns 
viadutos da cidade e uma grande árvore de Natal no cruzamento da Avenida 
Getúlio Vargas e Maria Quitéria. Parabéns ao prefeito Colbert Martins Filho, 
secretário Edson Borges e toda sua equipe.

Parabéns a todos pelas iniciativas de tornar o nascimento de Jesus Cristo, 
o nosso  Salvador, mais belo e festejado por todos.

irmãos, sobrinhos, cunhados, tios, primos, afilhados, compadres, parentes, 
amigos, alunos, leitores, internautas e colegas do Jornal Folha do Norte, CEEP 
em Saúde, EAEFS,CJC/ TOA, HTO Fisioterapia, site Fé Católica (Robson 
Miranda), nossos arcebispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, 
seminaristas, leigos, colaboradores, divulgadores, patrocinadores da coluna 
durante o ano e, em especial, à  Blosson Ville Cosméticos (Suzane e Kennedy 
Cupertino), Clidens ( Dras Marília e Marilda Costa), Clilab – Análises Clínicas 
Laboratorial (Dra. France Pedra),  Fama – Materias de Construção (Edvonete 
e Agenor Margoti), Jota Neto Confecções (Marlúcia e João Lima), e a toda 
comunidade feirense a seguinte mensagem:

Momento de Vida... Mais um ano está chegando ao fim. Momento de pa-
rada para reflexão de tudo que vivemos de bom e ruim. Um balanço é necessário 
para que em 2019 possamos realizar coisas novas. Com o pensamento positivo 
podemos iniciar uma nova jornada, na presença de Deus.

Em 2018, mais uma vez, vivemos novas experiências pessoais e profis-
sionais, convivemos em novos ambientes, viagens, reencontros com amigos, 
conhecemos novas pessoas, desenvolvemos novos projetos, novos cursos, fo-
ram momentos intensos e de crescimento. Também vivenciamos momentos de 
decepção que fazem parte da nossa jornada. De tudo fica um pouco e crescemos.

Vamos viver “Um novo tempo”, como nos propõe Ivan Lins na canção, 

Natal! Jesus renasce a cada dia de nossas Vidas

representamos as imagens do Menino Jesus, Maria, José, pastores, anjos, reis 
magos e também colocamos boi, burro, carneiros, camelos e o galo. 
Cada um com a sua criatividade revela um único sentido: recordar Jesus Cristo-
Luz e Vida. Arme um presépio! 
  
 

 
 

ORIGEM DO NATAL
  A data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo é o Natal. Na antiguidade, ele 

foi comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento 
de Jesus. O 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração, somente no 
século IV e a cada ano  são ampliadas as comemorações, estilos de decoração, entre outros.

Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o 
início do inverno. Portanto, acredita-se que havia uma relação deste fato com a oficialização 
da comemoração do Natal.

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo 
que levou para os três reis Magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes 
(ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus, na gruta em Belém.

Nos nossos dias, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no 
começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal, o que coincide com a festa dos reis.

Falando do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para 
o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa História.

MISSA DE NATAL

MISSA DE NATAL 
  
O nosso arcebispo dom Zanoni Demettino Castro presidirá, na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana, às 20:00 horas, a Missa do Natal, antes da 
missa a Cantata de Natal.  
Não esqueçamos que a tradicional Missa do Galo, pelo menos na maioria das 
igrejas de nossa cidade, já não acontece mais à meia-noite. Mesmo assim, 
continua sendo costume das famílias católicas se reunirem em torno do altar 
para Celebração do Nascimento de Jesus Cristo e depois irem para suas casas, 
onde realizam momentos de oração, confraternizações e Ceias de Natal com 
produtos da época. Muitas luzes e cores enfeitam as casas, muitas famílias 
armam o seu presépio e oram à meia-noite. Recordemos o nascimento de Jesus 
através de Lucas 2,1-14. 
No dia 25, dia de Natal, a missa do dia será celebrada em muitas comunidades 
e paróquias que terão seus horários divulgados e você não pode deixar de 
participar e celebrar a festa da vida. Na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, às 19:00 horas. 
 

 
  
CJC / TOA 
  
  
A CJC/TOA realizou a novena do Natal em família. No último dia 16, realizaram 
0 XXVII Aprofundamneto do TOA – Treinamento de Oração e Ação, na 
comunidade Xavante, município de São Gonçalo dos Campos, animarão o 
novenário da sagrada família, na comunidade do Escoval, distrito de Humildes. 
Mais uma vez, no período natalino e como gesto concreto do Natal em família, 
acontece a Campanha de Solidariedade, ajudando o Centro Social Monsenhor 
Jessé Torres, realizarão no dia 23, a Confraternização de Final de Ano. 
No dia 24, participarão da Missa de Natal. Já no dia 25, passaremos a manhã 
com os Idosos do Lar do Irmão Velho, recordando o Nascimento de Jesus, 
encenaremos o nascimento e levaremos Papai Noel com presentes e muita 
alegria através das canções natalinas, para assim partilhar com os idosos o 

 O nosso arcebispo dom Zanoni Demettino Castro 
presidirá, na Catedral Metropolitana de Senhora San-
tana, às 20:00 horas, a Missa do Natal, antes da missa 
a Cantata de Natal. Não esqueçamos que a tradicional 
Missa do Galo, pelo menos na maioria das igrejas de 
nossa cidade, já não acontece mais à meia-noite. Mesmo 
assim, continua sendo costume das famílias católicas se 
reunirem em torno do altar para Celebração do Nasci-
mento de Jesus Cristo e depois irem para suas casas, onde realizam momentos 
de oração, confraternizações e Ceias de Natal com produtos da época. Muitas 
luzes e cores enfeitam as casas, muitas famílias armam o seu presépio e oram 
à meia-noite. Recordemos o nascimento de Jesus através de Lucas 2,1-14.

No dia 25, dia de Natal, a missa do dia será celebrada em muitas comu-
nidades e paróquias que terão seus horários divulgados e você não pode deixar 
de participar e celebrar a festa da vida. Na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, às 19:00 horas.

CJC / TOA
 
A CJC/TOA realizou a novena do Natal em família. No último dia 16, 

realizaram o XXVII Aprofundamneto do TOA – Treinamento de Oração e Ação, 
na comunidade Xavante, município de São Gonçalo dos Campos, animarão o 
novenário da sagrada família, na comunidade do Escoval, distrito de Humildes. 
Mais uma vez, no período natalino e como gesto concreto do Natal em família, 
acontece a Campanha de Solidariedade, ajudando o Centro Social Monsenhor 
Jessé Torres, realizarão no dia 23, a Confraternização de Final de Ano.

No dia 24, participarão da Missa de Natal. Já no dia 25, passaremos a 
manhã com os Idosos do Lar do Irmão Velho, recordando o Nascimento de 
Jesus, encenaremos o nascimento e levaremos Papai Noel com presentes e 
muita alegria através das canções natalinas, para assim partilhar com os idosos 
o nascimento de Jesus Cristo, com visitas nos quartos dos acamados para um 
bate papo e momentos de partilha.

Assim eles celebrarão o Natal do Senhor.
Na oitava de Natal, no dia 27, animarão o novenário da Sagrada Família, 

na comunidade do Jenipapo, paróquia de São José das Itapororocas e dia 28, 
a Celebração Eucarística de Natal, na comunidade Xavante, paróquia de São 
Gonçalo do Amarante.

Encerrando assim as atividade do ano de 2018 no ano das comemorações 
dos 40 anos, marcados com o livro C.J.C. 40 anos de Missão de minha autoria

nascimento de Jesus Cristo, com visitas nos quartos dos acamados para um 
bate papo e momentos de partilha. 
Assim eles celebrarão o Natal do Senhor. 
Na oitava de Natal, no dia 27, animarão o novenário da Sagrada Família, na 
comunidade do Jenipapo, paróquia de São José das Itapororocas e dia 28, a 
Celebração Eucarística de Natal, na comunidade Xavante, paróquia de São 
Gonçalo do Amarante. 
Encerrando assim as atividade do ano de 2018 no ano das comemorações dos 
40 anos, marcados com o livro C.J.C. 40 anos de Missão de minha autoria.  
 

 
  
MOMENTOS DO NATAL... 
 
 
A celebração do Natal é repleta de símbolos, que fizeram desta tradição uma 
das festas mais ornamentadas. São entoadas belas canções como: Noite feliz, 
Sinos de Belém,  Anoiteceu, Boas Festas, Então é Natal, Natal das crianças, 
Bate o sino, entre outras. 
Falaremos sobre alguns deles para que você conheça melhor e utilize-os dando 
sentido ao seu Natal. 
  
 
 
PINHEIRO 
 
É sempre verde, está sempre manifestando e comunicando vida, em qualquer 
lugar, em qualquer situação, como Jesus, que sempre e em todo lugar é, para 
nós, Vida. Viva a Vida com intensidade! 
 
ANJOS  
  
Mensageiros de Deus na história da salvação. São o sinal de que “os céus se 
abriram e Deus visitou seu povo”. Simbolizam a comunicação com Deus. 
  

MOMENTOS DO NATAL...
A celebração do Natal é repleta de símbolos, que fizeram desta tradição 

uma das festas mais ornamentadas. São entoadas belas canções como: Noite 
feliz, Sinos de Belém,  Anoiteceu, Boas Festas, Então é Natal, Natal das crianças, 
Bate o sino, entre outras.

Falaremos sobre alguns deles para que você conheça melhor e utilize-os 
dando sentido ao seu Natal.

PINHEIRO... É sempre verde, está sempre manifestando e comunicando 
vida, em qualquer lugar, em qualquer situação, como Jesus, que sempre e em 
todo lugar é, para nós, Vida. Viva a Vida com intensidade!

ANJOS...  Mensageiros de Deus na história da salvação. São o sinal de 
que “os céus se abriram e Deus visitou seu povo”. Simbolizam a comunicação 
com Deus.

 ESTRELA...  Os magos vindos do Oriente á procura de Jesus, foram 
guiados por uma estrela até Belém. A estrela tem 4 pontas e uma cauda luminosa. 
As quatro pontas representam as 4 direções da terra: Norte, Sul, Leste, Oeste, 
de onde vem os homens para adorar a grande luz que é uma estrela de fé, de 
amor, de esperança para o seu irmão.

 SINOS... No Natal o seu toque simboliza alegria e júbilo pelo nascimento 
de Jesus Cristo e todos os cristãos louvam o Menino. 

As badaladas dos sinos de Natal representam a mensagem “Nasceu 
Jesus!”. Além disso, acredita-se que o som dos sinos possa afastar tudo de 
ruim e trazer boa sorte. 

VELAS... As velas simbolizam a presença de Cristo como luz do mundo. 
Ele próprio disse:”Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas 
trevas”. Cada Natal deve renovar a nossa fé em Jesus e nosso empenho de viver 
n’Ele, e como Ele, a luz do mundo.

ARRANJOS SECOS...  O que está seco é porque não tem vida.Portanto, 
sempre que estivermos longe de Jesus, estaremos secos, pois só Ele é a Vida e 
comunica vida. Jesus veio até nós para que tudo se desenvolva, tudo tenha vida.

  BOLAS COLORIDAS...  As bolas coloridas, que adornam o pinheiri-
nho querem significar os frutos daquela árvore viva que é Jesus. Representam 
os dons maravilhosos que o nascimento de Jesus nos trouxe. São as boas ações 
daqueles que vivem em Jesus, como Jesus.
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SMT passa a contar com serviço de remoção e pátio terceirizado
A Superintendência Mu-

nicipal de Trânsito agora conta 
com a prestação de serviços da 
empresa de remoção e guarda 
de veículos  vencedora do 
processo licitatório realizado 
pela Prefeitura Municipal, que 
conta com um novo pátio ter-
ceirizado, localizado no bairro 
Papagaio. A terceirização se 
deu através de licitação pública 
e inclui a remoção, guarda e 
depósito de veículos apreen-
didos ou removidos na cidade 
de Feira de Santana. O trabalho 
de cadastramento e transferên-
cia de veículos para o novo 
pátio começou em novembro 
e retirou mais de 400 veículos 
entre motos e carros do pátio 
da SMT.  

 Na manhã do dia 8, parte 
da equipe de agentes da SMT, 
juntamente com o Superinten-
dente Municipal de Trânsito, 
Mauricio Carvalho, acom-
panharam o prefeito Colbert 
Martins Filho no local, onde 
o gestor municipal conheceu a 
nova estrutura e todo o sistema 
de operação que será realizado 
pela empresa, a qual prestará 
serviço terceirizado pelos pró-
ximos cinco anos. 

Conforme  o superinten-
dente de Trânsito, Mauricio 
Carvalho, a terceirização da 
remoção e guarda de veículos 
se deu pela necessidade de um 

local adequado para este tipo de 
serviço, e segue uma tendência 
de outras grandes cidades do 
país, que buscam mais espaço, 
segurança e eficiência em suas 
operações. “É preciso destacar 
que apenas serão removidos 
os veículos cujo condutor rea-
lizar algum tipo de infração de 
trânsito previsto pelo Código 
de Trânsito Brasileiro. Com a 
atuação da empresa e do novo 
pátio, o condutor terá muito 
mais segurança e uma melhor 
estrutura. Além de evitarmos a 
partir de agora, o acúmulo de 
veículos abandonados e sucatas 

que ficavam em nosso pátio, a 
céu aberto, causando riscos à 
saúde pública”, comenta. 

 A empresa contratada 
venceu o processo de licitação 
por ter cumprido os requisitos 
legais exigidos pelo Edital de 
Licitação e  dentro do que prevê 
o Código de Trânsito Brasilei-
ro e o Conselho Nacional de 
Trânsito - Contran. Além de ter 
comprovado vasta experiência 
dos seus responsáveis técnicos 
no ramo. Toda o investimento 
na infraestrutura do novo pá-
tio, que oferece área coberta 
e sistema de monitoramento, 

vigilância, recepção, além dos 
equipamentos de guincho, foi 
realizado pela empresa ven-
cedora do certame licitatório. 
A prefeitura terá de repasse 56 
% de toda a receita proveniente 
deste trabalho. 

 São 15 mil metros de área 
e capacidade para 400 veículos 
com cobertura. O total de 1/3 
da área , cerca de 4.500 mil 
metros, com capacidade total 
para 1200 veículos. A estrutura 
é totalmente monitorada por 
câmeras de segurança, cerca 
elétrica e iluminação. O servi-
ço possui sistema integrado e 

atendimento simultâneo, per-
mitindo que o usuário possa  ser 
atendido tanto no posto avan-
çado da empresa, localizado 
na sede da SMT, onde todas as 
informações serão fornecidas 
para o trâmite de pagamento 
e retirada do veículo, como 
diretamente no pátio. Os va-
lores foram estabelecidos pelo 
processo de licitação levando 
em conta as especificidades de 
cada veículo. O pátio funcio-
nará de segunda a sexta, das 9 
às 17horas, sem fechar para o 
almoço, e aos sábados das 9 às 
13horas. 

“Estamos dando solução 
e proporcionando mais segu-
rança e uma melhor estrutura 
para esta este serviço porque 
nosso pátio atual não tem 
condições para comportar os 
veículos adequadamente, pois 
ficam a céu aberto, sofrendo os 
intempéries do tempo. Será um 
trabalho conjunto com a em-
presa vencedora da licitação, 
e haverá um controle por parte 
da SMT de todo o processo do 
início ao fim. Nosso papel será 
sempre de facilitador, e não de 
dificultador. Um exemplo disso 
foi que solicitamos à empresa o 
funcionamento do plantão aos 
sábados. Feira é um forte polo 
comercial, muitas pessoas vem 
pra cá em busca do comércio e 
de serviços aos finais  de sema-

na. Não seria uma boa atitude 
reter estes veículos os quais 
seus condutores cometeram 
infração até a segunda feira, por 
isso pedimos que eles montem 
este serviço aos sábados como 
já fazemos hoje em dia na 
SMT”, afirma Maurício Carva-
lho, superintendente da SMT. 

O responsável técnico 
pela construção do pátio e 
instalação de todos os serviços 
da Resoluti, o engenheiro Luiz 
Cesar Cerqueira, afirma que 
este serviço vai trazer mais 
segurança  para o usuário. 
“Temos experiência em re-
moção de veículos em todo o 
Nordeste. Já trabalhamos com 
a Polícia Rodoviária Estadual e 
Federal, com remoção de veí-
culos em acidentes, em destom-
bamento e guarda de veículos. 
Nos preparamos para receber 
os condutores com uma estru-
tura ampla e acessível, com 
toda tecnologia e espaço ne-
cessários para um atendimento 
adequado e de excelência. Hoje 
na Bahia não existe nenhum 
pátio com a estrutura que nós 
temos. Disponibilizamos 4 
equipamentos de guinchos, um 
deles para veículos pesados. 
Ao chegar ao local, o usuário 
vai estar orientado sobre tudo 
que precisa para retirar o seu 
veículo, com o menor desgaste 
possível”, explica. 
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Social

silvalicia18@gmail.com

“O tempo é um tecido invisível em que se se pode bordar tudo” (Machado de Assis). 

Uma Década de Existência
Observar as estrelas e as constelações presentes no céu feirense nunca 

mais foi a mesma coisa depois do dia 15 de dezembro de 2008. E até hoje, 10 
anos depois, ainda não é. O motivo é a tecnologia presente no planetário do 
Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo, que há uma década mantém 
a excelência em seu material e serviço. Foi comemorada a primeira década de 
existência, no dia 11, com uma homenagem especial a todos os envolvidos com 
o projeto inicial. Na oportunidade, o prefeito Colbert Martins Filho destacou a 
importância do equipamento para o fomento da cultura e educação na cidade. 

O evento também contou com as presenças do idealizador César Orrico, 
os arquitetos Arcênio Oliveira e José Reinaldo, o ex prefeito José Ronaldo de 
Carvalho e o diretor do Museu, Basílio Fernandez. O Museu Parque do Saber 
é patrimônio da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Teleco-
municação e Cultura Egberto Tavares Costa - FUNTITEC e, Antonio Carlos 
Daltro Coelho é o atual Diretor-Presidente.

Jubileu de Prata Sacerdotal
A Diocese de Jequié e a Província dos Frades Menores Capuchi-

nhos de Bahia e Sergipe (OFM Cap) celebraram no dia 5, com uma Santa 
Missa em Ação de Graças, na Catedral de Santo Antônio, em Jequié/
Bahia, o Jubileu de Prata Sacerdotal  (25 anos de Ordenação Presbiteral) 
de Sua Excelência Reverendíssima Dom José Ruy Gonçalves Lopes, 
bispo diocesano de Jequié, que presidiu a missa. Na oportunidade Dom 
Ruy agradeceu a presença de todos e fez um breve relato de sua vida 
sacerdotal desde a ordenação até os dias de hoje. 

A concorrida missa contou com as presenças de familiares e inú-
meros amigos de Dom Ruy, muitos religiosos, a exemplo do arcebispo 
metropolitano de Vitória da Conquista Dom Luis Gonzaga Pepeu e Dom 
Zanonni Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana e mais 
oito bispos. O prefeito de Jequié Sérgio da Gameleira e o prefeito de 
Feira de Santana Colbert Martins da Silva Filho, também prestigiaram 
a celebração, que foi seguida de um coquetel oferecido no Salão do 
Cerimonial Catedral. 

Anuário Análise 500

BRFitness Delivery
Feira de Santana ganhou mais uma boa alternativa de restau-

rante. Um prestigiado coquetel, no dia 24 de novembro, marcou 
a inauguração do BRFitness Delivery, localizado na Av. Getúlio 
Vargas, n.º 2526 (próximo ao CETEB). Vale a pena conferir as 
muitas boas opções do variado cardápio.

EARTE
No último dia 8 a trupe da Earte realizou o emocionante espetá-

culo Grand Circo no Centro de Convenções IBAV. Além de crianças, 
o grupo de ballet adulto deu um show. Com plateia lotada a academia 
teve sucesso em mais uma apresentação sob a direção de Luiz Augusto 
e Manuella Oliveira.

Foto: Agência AM

Botica 214
Alguns dos mais nobres ingredientes naturais, combinados de ma-

neira surpreendente e sofisticada, dão origem aos novos eaux de parfum 
do Boticário. Botica 214 traz combinações únicas, que enaltecem a rique-
za olfativa dos florais, valorizando a alta qualidade das matérias-primas 
escolhidas para cada uma das três versões – e se destacam 
no nome de cada uma delas. Celebrando a alta perfumaria 
e a história do próprio Boticário, a embalagem das novas 
fragrâncias é releitura especial da ânfora, ícone da marca 
e da perfumaria nacional. Os lançamentos já chegaram ao 
mercado, como uma opção de presente para o Natal como 
o Boticário nunca fez.

A coleção Botica 214 é composta por três fragrâncias 
florais, criadas por alguns dos perfumistas mais renomados 
do mundo. Com identidades bem distintas, elas trazem a combinação de 
matérias-primas raramente unidas no universo da perfumaria, valorizando 
a riqueza olfativa das flores.

O feirense Lício Bastos Silva 
Neto foi citado pelo Anuário Análise 
500/2018, um dos mais conceituados 
do país, como sendo um dos advoga-
dos mais admirados do Brasil, tanto 
na área Tributária quanto na Cível, 
além de ser citado como o advogado 
mais admirado do Estado da Bahia, 
na categoria abrangente, que é 
aquela destinada aos que atuam em 
mais de uma área do Direito. O seu 
escritório, Santos Neto & Boa Sorte 
Advogados, tem sede em Salvador 
e filiais em Guanambi e Feira de 
Santana, tendo,  como sócios, no 
escritório de Feira, Raphael Pitombo 
e Luiz Flávio Falcão Silva. Lício 
Neto também teve reconhecimento 
nacional pela mesma edição.

Bastante festejada Conceição Alves, que trocou de idade no dia 
7 e recebeu familiares e amigos para comemorar a data em uma 

badalada Casa de Chás da cidade.Telma e Manuella Oliveira,  Jackie Rocha, Andiara Andrea, 
Lua Barreto e Cintia Villaça, todas com suas respectivas filhas.

 Boas Festas!
A diretoria da Ordem dos Advogados - 

Subseção Feira de Santana/Bahia, 
deseja a todos um Feliz Natal e um Ano 

Novo venturoso, próspero, pleno de 
conquistas, especialmente na árdua luta 
pela manutenção da Justiça e pelo real 

cumprimento das Leis.

Marcus  Carvalhal - Presidente
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As comemorações pelo 
Dia do Marinheiro, cele-
brado em 13 de dezembro, 
já começaram no 2º Distri-
to Naval, em Salvador. A 
tradicional solenidade foi 
realizada dia 11, na sede do 
Comando, no bairro do Co-
mércio, onde o governador 
Rui Costa foi condecorado 
com a Medalha Mérito 
Tamandaré. A honraria é 
concedida a autoridades, 
instituições, civis e milita-
res que divulgaram e forta-
leceram as tradições navais.

“Estou feliz por receber 
essa honraria da Marinha do 
Brasil, uma instituição que 
orgulha a todos os brasilei-
ros e que tem uma história 
extraordinária. Essa home-
nagem que recebi leva o 
nome do almirante Taman-
daré, patrono da Marinha, e 
que também foi um lutador 
do 2 de Julho, pela inde-
pendência da Bahia. É um 
orgulho imenso”, destacou 
o governador.

Segundo o comandante 
do 2º Distrito Naval, vice-
-almirante Almir Garnier, 
para conceder a Medalha 
Mérito Tamandaré, a Mari-

Governador recebe condecoração da Marinha do Brasil

nha utiliza alguns critérios. 
“Nós oferecemos a conde-
coração a pessoas que nos 
apoiam de alguma maneira 
e que propagam as boas prá-
ticas da instituição. Como 
o governador Rui Costa 
afirmou em seu discurso, 
a Marinha está presente na 
Bahia desde o momento de 
sua independência, uma 
data que marca o fortaleci-
mento do povo e do estado”, 
explicou.

Além das homenagens, 
também foi realizada a 
premiação de estudantes 
vencedores do concurso 
de redação da “Operação 
Cisne Branco”, que busca 
despertar nos jovens, seus 
pais e professores o inte-
resse pelos assuntos liga-
dos ao Poder Naval, Poder 
Marítimo, Amazônia Azul 
e História Naval do Brasil. 
A cerimônia também con-
tou com a presença de Rui 
Costa.

Iniciativa da Marinha, 
o concurso teve participa-
ção de alunos da rede esta-
dual de ensino e de colégios 
militares, do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, e 

de todas as séries do En-
sino Médio. Receberam 
o prêmio, nesta terça, os 
estudantes Nicole Menezes 
(ensino médio local e regio-
nal), Thaís do Nascimento 
Ramos (ensino fundamental 
local) e Cláudia Maria da 
Silva Mota (ensino funda-
mental local).

Uma das vencedoras 
do concurso, a estudante 
Nicole Menezes, que escre-
veu sobre a Marinha, ficou 
surpresa com a premiação. 
“Eu não esperava ganhar. 
Fui indicada por uma pro-
fessora para participar e 
estou muito feliz. Durante 
as pesquisas, pude conhecer 
mais sobre a instituição. 
Descobri que a Marinha é 
mais que uma carreira, é 
uma opção de vida. Quem 
escolhe essa missão preci-
sa ter o desejo de servir à 
nação. Nunca vou esquecer 
desse concurso e desse prê-
mio”, revelou a aluna do 3º 
ano do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Bertholdo 
Cirilo dos Reis, localizado 
no bairro São João do Ca-
brito, em Salvador.

  

  
 

 

O Governo do Es-
tado chegou à marca 
de 200 mil processos 
administrativos cadas-
trados no SEI Bahia, o 
sistema informatizado 
de gestão de processos 
e documentos admi-
nistrativos digitais do 
Poder Executivo. O nú-
mero representa mais 
uma etapa importante 
no processo de implan-
tação do novo software, 
que irá eliminar o papel 
como suporte físico para 
documentos e processos 
administrativos, alte-
rando de forma signi-
ficativa as rotinas dos 
mais diversos órgãos 
estaduais.

O coordenador de 
implantação do projeto, 
Anderson Vasconcelos, 
acredita que esse núme-
ro reforça a amplitude 

Estado alcança marca de 200 mil 
processos em tramitação no SEI

e relevância do projeto. 
“Os números alcançados 
pela Bahia são animado-
res. Existem órgãos que 
têm três anos ou mais de 
implantação e ainda não 
alcançaram ou atingiram 
200 mil processos”, res-
saltou.

O SEI Bahia já pro-
porcionou aos cofres pú-
blicos uma economia su-
perior a R$ 3,4 milhões. 
O cálculo leva em conta 
a eliminação das despesas 
com aquisição de 25 mi-
lhões de folhas de papel, 
somados à redução dos 
custos com grampos, capas 
de processos, impressão e 
transporte de material.

A cada 60 minutos, 
são gerados em média qua-
tro mil novos documentos 
eletrônicos no sistema. Em 
média, são produzidos 66 
documentos por minu-

to. Em um ano e cinco 
meses de implantação, 
a equipe do projeto já 
contabilizou mais de 3 
milhões de documentos 
no novo sistema. Além 
disso, atualmente, mais 
de 400 fornecedores do 
Estado já utilizam o SEI 
Bahia, entre os quais 
Coelba, Embasa e Ford.

A Bahia é o pri-
meiro estado do país a 
implantar o SEI, que foi 
criado e cedido gratui-
tamente pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4). Além 
de redução de custos e 
dos ganhos ambientais 
proporcionados pela 
redução do consumo de 
papel, o Sistema Eletrô-
nico de Informação visa 
garantir mais agilidade e 
transparência à tramita-
ção de processos. 

Reginaldo Pereira

Foto&grafia

 Lamentável que o desaparecimento do poeta, escritor,  cantor lírico, musico, 
artista plástico, palestrante, alem de psiquiatra, que era a sua formação profissional dr. 
Evandro Cardoso, tenha passado despercebido na cidade, até  mesmo pelas instituições  
culturais  de Feira de Santana,a  exemplo das academias de letra,  grupos literários 
e as entidades medicas. Deste espaço odiado por uns – que não gostam da verdade 
– e amado por outros, os que são verdadeiros -, os nossos sentimentos pela perda do 
grande soteropolitano que já se dizia feirense pelo amor que dedicava à  terra de Maria 
Quitéria, Georgina Erismann e Lucas da Feira.  Lamentável ainda mais que nem uma 
citação da Câmara de Vereadores nem  da Prefeitura Municipal sobre o assunto. Parece 
ate que ele nunca existiu, mas existiu Sim!

Depois de diversas premiações realizadas na cidade, chegou a vez do insubstituí-
vel, imutável, intransferível Troféu Tracajá que completa agora 15 anos de realização. 
Por pouco, muito pouco mesmo o evento não seria realizado pelo fato de ser um ano 
político e com  varias arestas, mas todas já praticamente superadas,embora ainda haja 
alguns arranhões.  O evento acontecerá no dia 27,  a partir das 19 horas no Marujo’s, 
Bar e Malte, antigo Bar a Resenharia, na Kalilandia. No mesmo dia acontecerão va-
rias atividades que coadunam com o Encontro de Figuras Populares que, por motivos 
técnicos e táticos, não foi realizado este ano. 

No Troféu Tracajá 2018, que será uma noite glamorosa, com muita música, ex-
posição de fotografias, lançamento e relançamento de livros, recital poético, e o que 
ocorrer. Haverá   a presença de jornalistas, radialistas, empresários, políticos e gente 
bonita, não pela indumentária, nem pela  plasticidade, mas pelo que realizaram ao logo 
do ano de 2018 e em anos anteriores pela desenvolvimento de Feira de Santana em 
suas respectivas áreas. Não será cobrado ingresso você pode ir tranqüilo no Marujo”s 
contanto que não apareça de cara feia e tenha dinheiro no bolso para pequenas despesas. 
Querer mais do que isso e exagero! Musica de graça e tantas atrações só mesmo no 
Troféu Tracajá , melhor não há! Agende ai ;dia 27 ,a partir das 19 horas no Marujo”s 
e lembre “Quem é do mar não enjoa!”

Evandro Cardoso

POESIA
 

LIVRE PERCA DO PASSADO

Dedicada à amiga Evelyn Amarante.

Na perca do vazio incomensurável...
Não suportei o passado!
Acordei de olhos fechados.
Por um cerne estardalhaçado
Do bem de todas as palavras..
Mal daria, ao coração:
O sangue da madrugada!
No ardo, colorido da paixão
Cantei com a última lagrima do violão,
O desdizer da certeza - a morte...
Que é música de uma alma forte.

Feira de Santana  27 /11/ 2018

Autor: Erlan Marcos Ribeiro de Jesus
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Coluna do Rádio

Com audiência  cada 
vez mais sólida no seu 
horário - das 6 às 7 horas 
-, o comendador Dilton 
Coutinho  vai concluindo 
mais um ano positivo do 
Acorda Cidade na Ra-
dio Sociedade de Feira. 
Coutinho vem angarian-
do pontos positivos por 
conta do seu trabalho e a 
formação de uma equipe 
homogênea que fala o 
mesmo idioma, sem  va-
riações dialéticas. 

E como o idioma é 
trabalho, o resultado só 
poderia ser o melhor. 
Formam nessa equi-

   Fora do ar desde 
que deixou a Subaé, onde 
apresentava Oxe Oxen-
te, o poeta cordelista, 
professor, administrador 
e naturalmente comuni-
cador Nivaldo Cruz faz 
muita falta como pre-
servador  e promotor da 
cultura nordestina. Pena 
que no momento o radio 
feirense que viveu fase 
de grande sucesso com 
base em programas de 
musica regional, entre 
os anos 50 e 80 do século 
passado, abstenha-se de 
incluir nas suas programa-
ções programas de forró, 
negando a suas origens. 
Natural que novos ritmos, 
novas falas e danças vão 

   Alegre e dinâmico, sempre em 
alto astral, Jorge Teles movimenta 
todas as manhãs a Radio Subaé com 
o Canto Sertanejo das 5 às 6 horas. 
Depois, das 6 às 9 horas, investido 
no papel do Abelhudo Subaé, roda a 
cidade com informações importantes 
para o Subaé Noticias, apresentado 
por Renato Ribeiro. Vale lembrar que 
Teles, um dos melhores narradores do 
radio esportivo baiano, aos domingos 
está sempre em atividade na equipe de 
esportes da emissora do Mar da Tran-
qüilidade comandada por Sotero Filho.

Depois da boa estréia 
com duas apresentações 
nos dias 1 e 2 deste mês, no 
salão de eventos da Igreja 
de Santa Rita, no Parque 
Getúlio Vargas, a peça te-
atral  “A Fé de Pérola”, da 
Companhia de Teatro Arte 
é Vida  deverá fazer um 
circuito com  apresentações  
já programadas, restando 
a definição de datas,  nas 
comunidades feirenses de 
Jaguara, Limoeiro e Hu-
mildes e nos municípios de 
Itatim e  Itaete. O fundador 
e diretor da companhia te-
atral, Franquilin  San Line, 
acredita que  o sucesso da 
peça, de sua autoria, garan-
tirá novas apresentações no 
próximo ano,  consolidando 
o trabalho que o grupo vem 
realizando.

Nessa peça Franqui-
lin atua com o roteirista 
e diretor,  alem de ocupar 
varias outras funções, como 
um verdadeiro ”homem 
dos sete instrumentos”. No 
elenco atrizes novas que 
vêm revelando talento e o 
desejo de aprimoramen-
to na arte cênica “o que 
essencial”, garante San 
Lin.  Estefanne Guimarães 
Ribeiro,  Julia Castelo Gui-
marães de Lima,  Amada 
Monte Negro,  Miriam 
Souza Rios e Gina Marley 
, sãos as integrantes do cast 
preparado por San Lin, que 
espera vê-las em breve em 
outros trabalhos de maior 
projeção, por identificar 
muito talento no grupo.

“A Fé de Pérola” relata, 
é um trabalho simples, mas 

“A FÉ DE PÉROLA” TERÁ 
OUTRAS APRESENTAÇÕES

com um conteúdo rico em 
amor e carinho mostrando 
quanto é importante a fé na 
vida das pessoas. Quanto é 
essencial o amor, a união, 
o respeito. ”O valor do ser 
humano não está nas suas 
vestes, na sua aparência  
e sim no interior de cada 
pessoa” garante.  A peça 
integra o Projeto Ação So-
cial e Cultural empreendido 
pela Cia de Teatro Arte é 
Vida, através do qual San 
Lin busca aproximar a po-
pulação, notadamente dos 
bairros mais distantes do 
teatro levando em conta 
que “ as vezes ir ao Tea-
tro Margarida Ribeiro ou 
em  outro espaço na parte 
central da cidade,torna-se 
mais difícil para que mora 
distante” relata.      

Observa a importância 
do teatro como elemento 

formador da cultura e no 
aprimoramento da educação 
e da cidadania. Feirense 
Franquilin San Line, já tem 
um bom currículo no teatro 
que ele deu inicio em 1975 
quando participou de uma 
oficina de teatro com  o ator  
Rai Alves  que reconheceu 
de pronto a sua vocação. 

O mais importante é que 
ele não se limitou a arte de 
interpretar, mostrando-se al-
tamente polivalente. Nessa 
peça ele é  diretor, assistente 
de sonoplastia e iluminação, 
maquiador,figurinista, autor 
do texto, da trilha sonora e 
diretor geral. Ela garante 
que não é muito. “Para 
quem ama o teatro, e faz 
teatro porque gosta, como 
eu, nada é cansativo. Pelo 
contrario, o desejo é fazer  
mais, muito mais ainda” 
conclui.

Surgida em 2008 o 
Projeto de Ação  Social 
Avante Bahia (Amabe) 
no bairro Conceição II, 
presidida por Alberto Rui 
de Jesus, o Irmão Rui, que 
realiza importante trabalho 
social promoverá no dia 29 
deste mês, uma ação social  
na localidade de Dois em 
Um, em Malhado,distrito 
de Matinha  onde haverá 
distribuição de sopa e pão 
para as famílias carentes, 
corte de cabelo e outras 
atividades. Os cantores 
da linha gospel: Isabel 
Santos, Denise Brandão, 
Maura Reis, Dezinho do 
Acordeon, Manuel Serra e 
banda animarão a Noite de 
Louvor, que terá a palavra 
do irmão Rui, da igreja  
evangélica Deus Madurei-
ra e do   pastor Iran. 

Há quase 10 anos, o 
Avante Bahia promove 
atividades de cunho social 

ENTIDADE FAZ IMPORTANTE TRABALHO SOCIAL

em especial a distribuição 
semanal e sopa e pães 
atendendo em média 250 
pessoas de baixa renda, 
alem disso  efetua cursos 
de costura,  corte de ca-
belo,  musica,  manicure 
e outros que têm grande 
procura por parte de jovens 
que  pleiteiam ingressar 
no mercado de trabalho. 
Outra atividade importante 
da entidade, que tem como 
vice-presidente Luciano 
Costa,  é a escola de fu-
tebol que agrega cerca de 
200 garotos na faixa de  12 
a 16 anos.

“Alem do entrete-

nimento, a prática do 
futebol evita que muitos 
garotos se envolvam com 
más companhias e por 
conseqüência com as dro-
gas.  Outro ponto impor-
tante é a possibilidade do 
surgimento de garotos ta-
lentosos que futuramente 
poderão ser profissionais, 
garantindo uma atividade 
rentável” relata o Irmão 
Rui. Sempre com o ob-
jetivo de despertar o sen-
timento cristão ajudar a 
comunidade.   ele também 
mantém um programa na 
Radio Cidade das 17 às 
18 horas.

 COMENDADOR MANTÉM AUDIENCIA

pe: Ivana Manoela,Iara 
Oliveira, Juciara Soa-
res, Daniela Cardoso, 
Orisa Gomes, Andrea 
Trindade, Rachel Pin-
to, Laiane Cruz,  Pau-
lo José, Beto Moreno, 
Aldo Matos, Ed Santos, 

Juvenal Martins,  alem 
dos estagiários Maylla 
Rios e João Gabriel. Um 
grande elenco e muito 
trabalho do comendador 
Coutinho, garantem  a 
audiência do Acorda 
Cidade.

E O NOSSO BOM FORRO?

CASOS DE POLICIA
    Casos de Policia das 18 às 

19 horas na Rádio Povo em pouco 
tempo já firmou audiência com 
Fabio Silva, Antônio Sotero e Oli-
veira Júnior. Bom volume de in-
formações, trabalho serio e como 
sempre a presença de Sotéro, com 
informações e, notadamente, en-
trevistas interessantes.

vale destacar que a Radio 
Povo é a única que parece 
conhecer o passado da 
musica brasileira apre-
sentando  Seresta à Boca 
da Noite, aos sábados das 
18 às 20 horas.

surgindo sempre, mas é 
preciso lembrar que ainda 
existe um grande contin-
gente de admiradores do 
forró, como de uma boa 
seresta e da jovem guarda. 
Aliás nesses últimos itens 

Jorge Teles
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Rua Sales Barbosa, nº 420 

 (75) 3221-8977 
 Av. Senhor dos Passos, nº 1.268 

 (75) 3226-4675 
email: contato.nymylle@hotmail.com

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
São os votos da 

Gab’s a Rigor e SposaNova a Rigor

  NATAL É ÉPOCA DE PRESENTEAR 
AS PESSOAS QUE MAIS GOSTAMOS

 COM CARINHO E AMOR, E A 

NYLMYLLE MODAS 
ESTÁ DE PORTAS ABERTAS PARA 
LHES OFERECER PRODUTOS QUE 

IRÃO FAZER A QUEM VOCÊ GOSTA 
MUITO FELIZ NESTE NATAL!! 

POLÍTICA AMBIENTAL
POSTO GASAUTO NOIDE LTDA, na busca da melhoria contínua 
das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está 
comprometida em.

• Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida;
•Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais
requisitos subscritos pela organização;
•Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa 
seus objetivos e metas ambientais;
•Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando as partes interessadas informações sobre seu 
desempenho em meio ambiente;
•Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 
contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 
uso racional dos recursos naturais;
•Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta.

 RODRIGO SILVA DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
PARA POSTO DE COMBUSTÍVEL

O POSTO GASAUTO NOIDE LTDA, DE CNPJ 31.476.741/0001-77 
TORNA PUBLICO QUE ESTÁ REQUERENDO À SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMAM A LICENÇA AMBIENTAL PARA 
POSTO DE COMBUSTÍVEL EXERCENDO A ATIVIDADE DE COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
LOCALIZADA NA AV NOIDE FERREIRA DE CERQUEIRA, N° 4301- 
LAGOA SALGADA,   FEIRA DE SANTANA -  BA,  CEP 44.082-225.

ROGRIGO SILVA DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Texto da Nylmylle Modas 
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ESPORTE

O campeonato baiano 
de futebol sub 17 de 2019 
deverá apresentar uma novi-
dade. Um  novo representante 
do interior que chega com 
vontade de ficar e contribuir 
para o crescimento do futebol 
da Bahia: o  Clube Atlético 
Coiteense que sob o coman-
do do experiente desportista 
Claudio Carneiro vem se or-
ganizando com esse objetivo.  
Fundado em  21 de abril de 
2014, na cidade de Conceição 
do Coité a “Rainha do Sisal”, 
o CAC, terá a responsabili-
dade de representar a região 
sisaleira com quase 600 mil 
habitantes.

O ex-zagueiro Rau (José 
Araujo Carneiro) que atuou 
no Bahia, Fluminense RJ,  
Santa Cruz e outras equipes, 
iniciou o trabalho de obser-
vação para selecionar valores 
novos que serão trabalhados 
para a formação de um elenco 
jovem e capacitado a vestir a 
camisa da agremiação. 

Alem disso, todas as 
medidas de caráter adminis-
trativo vêm sendo tomadas, 
vez que dado o primeiro pas-
so em 2019, a meta é chegar, 
gradativamente, na primeira 
divisão de profissionais da 
Bahia e “tudo com base e sem 
atropelos” observa Claudio 
Carneiro. O clube iniciará os 
trabalhos recebendo jovens, 
a partir  de 15 até 20 anos de 
idade, conforme o  planeja-
mento existente. 

Idealizador e fundador  
do Clube Atlético Coiteen-
se, Claudio Carneiro alem 
de apaixonado pelo futebol, 
tem  uma enorme vivencia 
nesse esporte tendo como  

A crônica esportiva 
local fecha o ano lamentan-
do a queda do EC Vitoria 
para a segunda divisão do 
campeonato brasileiro de 
futebol. Alem de o esta-
do ficar com apenas uma 
agremiação na série A, o 
EC Bahia, o que representa 
perda de representatividade, 
no primeiro escalão do fute-
bol nacional, o trabalho dos 
profissionais de comunica-
ção também fica reduzido 
com  cobertura limitada às 
atividades do tricolor. O 
coordenador de esportes 
da Radio Sociedade, Miro 
Nascimento comentou o 
fato domingo no final da 
transmissão de Bahia 0 x 0 
Cruzeiro. Mas o pensamen-
to é geral entre os que fa-
zem esporte nas emissoras 
locais. Lamentável também 
a queda do Sport Recife, 
ficando Pernambuco sem 

O FUTEBOL SEM O VITÓRIA 

COITEENSE DISPUTARA BAIANO SUB 17

representante  na primeira 
divisão.Em contrapartida o 
Ceará  garantiu dois clubes 
para 2019: O Ceará, com 
uma recuperação notável 
e o Fortaleza, campeão  da 

segunda divisão de forma 
brilhante. Outro ponto posi-
tivo para o futebol do Nor-
deste é o Centro Esportivo 
Alagoano CSA que está na 
primeira divisão.

marcas mais expressivas uma 
boa passagem pelo futebol 
profissional ocupando cargo 
de diretor do Fluminen-
se de Feira, com relevante 
trabalho, alem de ter sido 
presidente do Bahia de Feira, 
durante quatro anos, numa 
gestão em que sempre pro-
curou imprimir uma admi-
nistração séria sem  alardes. 
Reconhece que se não fez 
muito mais foi por falta de 
orçamento. “Sem dinheiro 
é difícil administrar, seja o 
que for”. Como ponto im-
portante, porém, ressalta que  
deixou a direção do  Bahia de 
Feira com as contas em dia 
e o clube nada devendo, o 
que é difícil no atual regime 
do futebol profissional. Ele 
também foi supervisor do 

Juazeiro, alem de colaborar 
com outras agremiações. 

Ainda em relação ao 
Clube Atlético Coiteense, 
Claudio Carneiro explica  
que “Vamos fazer um tra-
balho de amador visando 
a profissionalização. Não 
podemos pensar em entrar 
de primeira no campeonato 
profissional. Temos que 
formar uma boa base, tempo 
também em que a marca do 
CAC deve começar a ser co-
nhecida em todo o estado e 
fora dele. Futebol profissio-
nal é uma atividade muito 
seria, é um empreendimento 
e para darcerto precisa cum-
prir projetos. Do contrário 
é um risco muito grande 
ao qual não nos queremos 
expor” conclui.

Uma das maiores 
estrelas do Fluminense 
e do futebol baiano 
na década de 60, dei-
xou essa existência este 
mês. No dia 1º faleceu 
em Salvador ,onde foi 
sepultado no dia ime-
diato, o atacante Neves 
( Antonio Newiton de 
Carmo) atacante habi-
lidoso de potente chute 
com ambos os pés. Para 
ele era indiferente chu-
tar bola parada, ou em 
movimento com o pé 
esquerdo, ou o direito . 
Vindo de Itaparica, que 
foi o seu primeiro nome 
no touro e logo após 
Neves, com o qual se 
consagrou.

Neves estreou no 
Fluminense em um  
amistoso no estadIo 

O experiente desportista Claudio Carneiro

NEVES - FUTEBOL BRILHANTE
QUE  MARCOU ÉPOCA  

Jóia da Princesa, con-
tra o  Ypiranga, que na 
época deixou de ser 
canário (camisas ama-
relas) para ser periquito 
(camisas verdes) em-
patando em   3 x 3 com 
três gols de Almeida 
para o Fluminense, dois 
passes de Neves. Em 
um amistoso contra o 
Flamengo, no Joia da 
Princesa, o atacante 
brincou de driblar o la-
teral esquerdo Murilo. 
A direção do Flamen-
go não perdeu tempo 
contratando Neves e o 
zagueiro de área Onça 
(Mário Felipe) que pa-
rou o ataque do rubro 
negro da Gávea.

     No Rio de Janei-
ro, alem da concorrên-
cia de outro ponteiro 

com o mesmo nome, 
ao contrário da per-
sonalidade de Onça, 
que foi titular e capitão 
do Flamengo, a timi-
dez do  atacante baiano 
impediu-o de mostrar 
todo  seu futebol. Pas-
sou a ser chamado de 
Newiton (nome de ba-
tismo), devido já exis-
tir um Neves - ponta 
esquerda como ele -, e 
foi vendido para o fute-
bol argentino, voltado 
depois ao Brasil onde 
atuou em alguns clubes. 
Deixando a profissão, 
trabalhou na área admi-
nistrativa da Transpor-
tadora Dom Vital, nesta 
cidade, mas desgostoso 
pelo falecimento de 
uma filha, transferiu-se 
depois para Salvador.

SINDICATO DOS PRODUTORES
 RURAIS DE TUCANO - BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 19 de dezembro de 2018, no período de 8 (oito) 
ás 16 horas na sede desta Entidade à Rua Dr. José Marcelino nº 89, nesta Cidade de Tucano - Ba., 
será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
ao Conselho da Federação da Agricultura do Estado da Bahia a que está filiado esta Entidade, bem 
como de Suplentes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de chapas que ocorrerá 
a contar da publicação do AVISO resumido deste Edital. O requerimento acompanhado de todos os 
documentos exigidos para registro será dirigido ao Presidente, da Entidade podendo ser assinado 
por qualquer dos candidatos componentes da chapa.

A Secretária da Entidade funcionará, no período do destinado ao registro, de chapa, no horário 
de 8 às 16 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendi-
mento, prestação de informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento de documentação 
e fornecimento, de correspondente recibo. A impugnação de candidatura deverá ser feito no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar da publicação das chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em 
primeira convocação, a eleição em segunda convocação, a eleição em terceira convocação será 
realizada no dia 19 de dezembro de 2018, não conseguindo o quorum na segunda convocação a 
eleição em terceira convocação será realizada no dia 26 de dezembro de 2018. Em caso de empate 
entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 dias após.

As eleições serão realizadas das 8 às 16:00 horas na Rua Dr. Jose Marcelino nº 89, nesta 
Cidade de Tucano - Ba.

Tucano, 19 de novembro de 2018.
Jaime Matos do Nascimento

Presidente
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