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NOVA LINHA AGILIZA TRANSPORTE

 A nova linha 
expressa 113 - 
Conder / Av. João 
Durval via Getúlio 
Vargas - Expressi-
nho de transporte 

urbano, já esta em 
operação atenden-
do  com mais agi-
lidade aos usuários 
do conjunto habita-
cional Conder e de 

às 19h30min por 
dois ônibus da con-
cessionária Rosa 
com frequência 
de até 15 minutos, 
contemplando tam-
bém no itinerário o 
Shopping Boule-
vard. 

A unificação por 
integração temporal 
com mais duas li-
nhas, a 108 - Conder 
/ Av. Ayrton Senna 
via João Durval - 
Terminal Central e 
a 108 - Conder / Av. 
Iguatemi via Maria 
Quitéria - Termi-
nal Central reduziu 
significativamente 
o tempo de espera 
nos pontos de ôni-
bus atendidos pela 
nova linha.
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A POESIA  DE ARLINDO ROSA

CANTORES E BANDAS PODEM SE 
INSCREVER PARA A MICARETA

 No seu sexto 
livro - Odes de um 
Poeta -  Arlinda 
Rosa mostra o vi-
gor da sua poesia 
romântica , o es-
pírito condoreiro, 
sem esconder frag-
mentos de paixão, 

o que é tão comum 
na natureza huma-
na, em especial nos 
vates. Esse bom tra-
balho literário com 
prefácio de Nivaldo 
Cruz -outro poeta -,  
é um sinal de que o 
verso continua   vivo 

,num momento em 
que a tecnologia 
vai  absorvendo 
os  sent imentos 
do homem, como 
para transformá-
-los  em maquinas, 
também. CIDADE. 
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F o r a m  a b e r -
tas na terça-feira e 
prosseguem ate o 
dia 15 de fevereiro 
as inscrições para 
o credenciamento 
para cantores e ban-
das que desejam se 
apresentar durante 
a Micareta no Palco 
Jota Morbeck e nos 
trios elétricos, mais 
orquestra de sopro e 
percussão.

A lista de pesso-
as físicas ou jurídi-
cas classificadas será 
divulgada em até 20 
dias úteis contados a 
partir do último dia da 
inscrição. A classifi-
cação, que consiste na 
atribuição de pontos 
ao habilitado, será en-
cerrada até o dia 15 de 
março.

 

 
 
 
CANTORES E BANDAS PODEM SE INSCREVER 
PARA A MICARETA 
 

Os interessados 
deverão apresentar a 
documentação exigida 
na Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer. 
Só poderão participar 

das apresentações no 
palco e nos trios, pes-
soas jurídicas do cam-
po artístico-cultural, 
sediadas na Bahia. 
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O saudoso Jota Morbeck primeiro 
cantor de trio elétrico tem seu 
nome no palco da Micareta

U m  a u m e n -
to  ordem de 142 
milhões de reais 
vai impactar os 
cofres do estado 
este ano por conta 
dos benefícios que 
foram concedidos 
pelo governo da 

Bahia  aos servido-
res públicos. Estão 
embutidos nesses 
benefícios o valor 
do vale-alimentação 
e o vale - transporte 
para toda a tropa 
da Policia Militar. 
O reajuste do vale-

-alimentação con-
templará a 93.232 
servidores e o vale-
-transporte alcan-
çará  a  33.334  ser-
vidores da Polícia 
Militar e do  Corpo 
de Bombeiros.
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BENEFICIOS AUMENTAM DESPESAS DO GOVERNO  

mais quatro bairros 
-Conceição, Caseb, 
Coronel José Pinto 
e Ponto Central -, 
na região norte do 
município. 

O usuário tem 
a opção de pegar o 
ônibus coletivo do 
Sistema Integra-
do de Transporte 
(SIT) no bairro e 

se deslocar direta-
mente até o Centro 
com destino final 
na Av. Getúlio Var-
gas, no ponto de 
integração da ZIG.

“É uma linha 
expressa que cria-
mos para atender 
grande fluxo de 
passageiros que 
opta por um itine-
rário mais rápido e 
retorno com facili-
dade para o bairro 
de origem sem a 
necessidade de in-
tegração física no 
Terminal Central”, 
explica Saulo Fi-
gueiredo, secretá-
rio de Transportes. 

A nova linha 
113 - Conder Ex-
pressinho  opera 
diariamente das 6 

TURISMO EM FEIRA DE SANTANA
CIDADE. Pagina 2
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DA MESA UM BOTECO AO TEMPLO DE DELFOS
LEONIDIO MARCHY

À noitinha de uma sexta  
feira calorenta, parei para um 
“drink” num boteco da Rua 
Marechal Deodoro. Entrei, 
pedi uma catinga de porco, 
tira gosto, guardanapo, pa-
liteiro, acomodei-me numa 
mesa e pus-me a deliciar-me 
do vento fresco  crepuscular 
que  sopra naquele pedaço  de 
Feira. Saquei meu cachimbo 
e comecei a carregá-lo  com 
os olhos parados lá fora,  
no burburinho do povo no 
logradouro . Acendi meu ca-
chimbo, servi-me de alguns 
goles e iniciei a dar saborosas 
pitadas, agora, mirando a fu-
maça encaracolada, esvair-se 
no ar, envolvido pelo cheiro 
apetitoso do espetinho que 
ardia  lá na calçada.

À distância, dentre os 
passantes, vislumbrei a bar-
raquinha de “Natureza” um 
jovem que tem esse cog-
nome pelo fato de louvar o 
equilíbrio com a natureza. 
Esse fato e o efeito místico 
da catinga de porco, fez-
-me transportar à Grécia,  
no Monte Olímpo, morada 
de  Ártemis, filha de Zeus,  
Deusa que cultivava a har-
monia na natureza. Os gregos 
acreditavam que  cada Deus 
e Deusa tinha sua função no 

Feira de Santana é a 
segunda maior cidade do es-
tado da Bahia, estando atrás 
apenas da capital Salvador. 
Com aproximadamente 610 
mil habitantes, possui um 
comércio, parque industrial 
e setor educacional, inclu-
sive de nível superior que 
merecem destaque. Uma ci-
dade que começou com uma 
bela história e aos pés da 
Capela dedicada a Senhora 
Sant’Ana e São Domingos, 
com sua importante Feira 
do Gado, que trouxe até 
esta terra nosso Imperador 
Dom Pedro II e sua comi-
tiva; visita de importantes 
Naturalistas europeus, além 
da sua grande Feira Livre no 
centro da cidade, destino e 
referência para milhares de 
pessoas da região até mea-
dos do século XX.

Mas Feira de Santana 
também tem muito o que 
mostrar aos turistas, in-
clusive inúmeras atrações 
tombadas pelo IPAC, com 
uma significativa história. 
Destaco o Museu e Pla-
netário Parque do Saber 
Dival Pitombo, Observa-
tório Astronômico Antares, 
Museu de Arte Contemporâ-
nea Raimundo de Oliveira, 
Museu de Arte Regional-
-CUCA, Museu Casa do 
Sertão-UEFS, Mercado 
de Arte Popular, Feira do 
Centro de Abastecimento, 
Casarão Fróes da Motta, 
Campo do Gado, Igreja de 
São José das Itapororocas, 
Igreja Nossa Senhora dos 
Remédios, Catedral Metro-
politana de Feira de Santana 
(Igreja Matriz), Igreja e 
Memorial Senhor dos Pas-
sos, Paço Municipal Maria 

 

Quitéria – Prefeitura de Feira 
de Santana, Prédio da Casa da 
Cidadania – Câmara Municipal 
de Vereadores (onde funcionou 
a Cadeia Pública), Igreja de 
Santa Luzia em Ipuaçu (1630), 
Prédio da Filarmônica Vitória, 
Prédio da Filarmônica 25 de 
Março, Prédio do Montepio 
dos Artistas Feirenses, Coretos 
das Praças Fróes da Motta, 
Bernardino Bahia e da Matriz, 
Centro de Cultura Amélio 
Amorim, Parque da Cidade 
Frei José Monteiro Sobrinho, 
Parque Municipal Erivaldo 
Cerqueira, Parque Lagoa Gran-
de, Obras de arte em praças da 
cidade como o “Monumento 
em homenagem ao Caminho-
neiro” de autoria do artista 
feirense Gil Mário Menezes, 
da escultura em aço “Cami-
nhos de Feira de Santana” do 
artista feirense Juraci Dórea, da 
Estátua de Padre Ovídio de São 
Boaventura, trazida da França 
em 18.., passeio de Catamarã 
pelos rios Jacuípe e Paraguaçu, 

além das suas grandes avenidas 
e do seu centro comercial, in-
clusive shopping centers.

Tanto para o visitante, 
como para o próprio feirense, 
também os arredores de Feira 
de Santana possuem atrações 
religiosas, naturais, históricas, 
artísticas e culturais de grande 
importância, afinal o Brasil 
nasceu na Bahia e particular-
mente no Recôncavo baiano, 
que há poucos minutos de carro 
pode-se descortinar grandes 
surpresas.

Em conversa com admi-
nistradores de vários hotéis 
da cidade e que se queixam da 
evasão de hóspedes de sexta 
à domingo, em virtude de 
não terem conhecimento do 
potencial turístico de Feira de 
Santana, acredito que apesar 
do grande esforço da Secretaria 
de Turismo de Feira de Santa-
na, torna-se necessário maior 
divulgação destes locais, bem 
como estruturando-os para este 
fim. Também avaliar a possibi-

lidade da abertura daqueles 
que ficam fechados durante 
os finais de semana, exata-
mente quando as famílias 
feirenses e os turistas têm 
disponíveis para visita-los.

Como afirma Rita de 
Cássia Ariza da Cruz em seu 
livro Introdução à Geografia 
do Turismo (2003), “O espa-
ço ao qual se torna objeto de 
consumo do turismo passa 
por alterações em sua pro-
dução, haja vista que nele 
são inseridos objetos que 
irão permitir o crescimento 
dessa atividade, ou passa por 
processo de reorganização, a 
fim de servir à nova demanda 
de uso trazida pela atividade. 
Deste modo, o turismo não 
só produz como organiza 
e/ou reorganiza o espaço, 
refuncionalizando-o”.

Diante desta reflexão, 
resta-nos torcer para que 
nossa cidade crie mecanis-
mos e desperte para esta 
atividade turística local, que 
em muito contribuirá para a 
economia e preservação do 
nosso patrimônio material e 
imaterial.

Céu ou na Terra  e que a morada 
Deles era no Monte Olim-
po.  Zeus  que era Divindade 
Suprema, era o Deus do Céu 
e da Terra,  e, em virtude de 
sua supremacia,  reinava sobre 
todos outros Deuses, como Po-
seidon, Deus dos mares, Hades, 
Deus dos infernos, Ártemis , 
sua filha,  Deusa da harmonia 
na natureza e Apolo, seu filho, 
Deus da Luz,       Esse,  tinha 
o poder de iluminar e prever o 
futuro dos homens.

Foi Apolo quem inspirou 
os sacerdotes  a criar o Templo 
de Delfos onde eram profe-
ridos famosos oráculos que 
falavam do destino  e da  sorte  
dos homens  e orientavam os 
consulentes a tomar decisões 
importantes. Vinha gente de 
toda  Grécia e de outros países 
buscar resposta a seus proble-
mas.  Ninguém!!! Ninguém 
tomava decisões ou partia 
para uma batalha, sem antes 
ouvir os oráculos do Templo 
de Delfos à troco de oferendas.  
Os oráculos  proferidos pela 
Pitonisa  tornaram-se famosos 
por muitos anos.

 Os  sacerdotes buscavam 
nas famílias pobres da  periferia 
da cidade,  moças com algum 
distúrbio neurológico e coloca-
vam sentada num  tripé.  numa 

gruta escura,  donde fluía gases 
de loureira deixando-a em 
transe e aí,  nesse estado torpe,  
a jovem chamada  de Pitonisa,  
proferia palavras incompreen-
síveis para os não iniciados e 
os sacerdotes as interpretavam 
e davam respostas às perguntas 
formuladas pelos consulentes. 
A Pitonisa,  em seu transe,  
tinha o poder de penetrar no 
mundo invisível e comungar 
com Apolo.  Gente de toda Gré-
cia e de outros   países vinham 
aos milhares  ao Templo con-
sultar seus destinos ou buscar 
soluções para seus problemas 
através de oferendas,  Assim, 
o Templo construiu fortunas. 
No seu Grande Portal  fixaram 
a máxima criada por Tales 
de Mileto: “CONHECE-TE 
A TI E CONHECERÁS O 
UNIVERSO E OS DEUSES”   
Paralelamente aos cultos que 
os sacerdotes pregavam  para 
o povo eles faziam iniciações  
e os iniciados  recebiam  es-
tudos sobre os mistérios da 
vida. Os iniciados  entretanto,  
não buscavam  consultas com 
a Pitonisa, eles as faziam  em 
noites de Lua Crescente com 
mantras e outros exercícios 
que os fazia comungar-se  com 
Apolo e assim, enxergar solu-
ções e orientações .

    Absorvido estava  eu 
no meu devaneio mitológi-
co  que não senti o tempo 
passar,  quando dei de mim, 
sobressaltado esfreguei os 
olhos.  Estava sentado na 
mesa de um boteco. Sobre  a 
mesa, meu cachimbo apaga-
do, junto,  o  copo vazio de 
catinga de porco, farinheira, 
paliteiro, guardanapo.  Aí 
corri os olhos no salão, antes  
cheio e alegre,  agora  vazio  
e melancólico. Desolado  
levantei,  fui à porta e olhei 
a rua, cedo, rica de vida e 
dinâmica, no momento, fútil 
e inerte tudo era  lúgubre 
e fúnebre,mas! De repente 
algo se mexeu dentre uns 
velhos caixotes. Pensei.  
“Felizmente sinal de vida 
aqui.”  E  passou à minha 
frente, era um pobre mise-
rável trôpego, vitimado pela 
sorte ou fruto de alguma de-
silusão amorosa, seguia  em 
busca de guarida num banco 
da Matriz ou na marquise 
de alguma loja.  Pensei: 
“ Quê destino infeliz!!!”  
Sentenciei: “Se vivesse na-
quela época e  consultado o 
Templo de Delfos, o destino 
seria outro.”Municiei meu 
cachimbo, acendi-o e parti.

Nos últimos dias, um tema ganhou 
grandes proporções nas redes sociais: 
direito de todo cidadão brasileiro poder 
andar armado. As motivações para isso 
são muitas e conhecidas: acabar com a 
escalada de violência, dar resposta aos 
desafios que enfrentamos na segurança 
pública, rever o Estatuto do Desarma-
mento, aprovado em 2018, o comércio de 
armas caiu 90% no país. 

DADOS divulgados pelo Ministério da Jus-
tiça revelam que 91% dos homicídios registrados 
no país são cometidos com armas de fogo. Outro 
dado assustador: 96% das pessoas armadas, ao 
reagirem a assaltos, são assassinadas. Somente 
no ano passado, aproximadamente, 200 mil ar-
mas foram furtadas e hoje essas armas servem 
a bandidos. Muitos acreditam que possuir uma 
arma é o melhor caminho para se defender. Mas 
é uma falsa sensação.

NOS ESTADOS Unidos, onde é fácil a aqui-
sição e o porte de armas, temos repetidos mas-
sacres de civis e um grande número de suicídios 
(600 mil desde 2000; entre eles, 20 mil menores 
de idade; 50% foram cometidos com armas de 
fogo). No Brasil, as armas matam uma pessoa a 
cada 14 minutos. O que assusta é saber que são os 
jovens as maiores vítimas da violência. As armas 
de fogo causam mais de 200 milhões anuais de 
prejuízos ao SUS.

O PAPA FRANCISCO fez a seguinte decla-
ração: “É uma absurda contradição falar de paz, 
negociar a paz, e ao mesmo tempo promover ou 
permitir o comércio de armas, para que se enri-
queçam os comerciantes da morte. Acabemos 
com essa situação. Rezemos todos juntos pelos 
responsáveis das nações e vamos por um fim ao 
comércio de armas que causam tantas vítimas 
inocentes”. Disseminar armas entre os cidadãos, 
não somente, não diminuirá a violência como, 
ao contrário, ainda mais a agravará As empresas 
fabricantes de armas é que ganharão com essas 
medidas.

JESUS disse ao Apóstolo Pedro no Horto das 
Oliveiras: “Guarda a tua espada (a tua arma), pois 
todos os que usam a espada, pela espada morre-
rão”.(Jo. 18, 11). Portanto, é melhor optar pelo 
desarmamento dos espíritos, dos corações e das 
mãos. É necessário que se eduque a população na 
busca de uma cultura de paz e justiça. Por isso, 
as famílias, as Igrejas, as escolas, os movimentos 
sociais devem semear somente o respeito pelo 
ser humano e não a violência. Jesus nos ensina, 
“bem-aventurados os que promovem a paz por-
que serão chamados filhos de Deus”(Mt 5,9).
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O credenciamento 
para cantores e bandas que 
desejam se apresentar du-
rante a Micareta de Feira 
de Santana no Palco Jota 
Morbeck e nos trios elé-
tricos, mais orquestra de 
sopro e percussão, foram 
abertas nesta terça-feira, 
22, e prosseguirão até o 
dia 15 de fevereiro.

A lista de pessoas 
físicas ou jurídicas classi-
ficadas será divulgada em 
até 20 dias úteis contados 
a partir do último dia da 
inscrição. A classificação, 
que consiste na atribuição 

INSCRIÇÃO PARA CANTORES E BANDAS 
de pontos ao habilitado, 
será encerrada até o dia 15 
de março - esta fase consiste 
na atribuição de pontos à 
pessoa habilitada, de acordo 
com critérios estabelecidos 
no edital.

Os interessados deve-
rão apresentar a documen-
tação exigida na Secretaria 
de Cultura, Esporte e La-
zer, Somente poderão par-
ticipar das apresentações 
no palco e nos trios pes-
soas jurídicas do campo 
artístico-cultural, sediadas 
no Estado da Bahia.  O cre-
denciamento às orquestras 

de sopro e percussão está 
aberto a pessoas físicas 
e jurídicas sediadas no 
Estado da Bahia, com 
participações condicio-
nadas a observância do 
Regulamento do presen-
te Credenciamento.

A lista de pessoas 
físicas ou jurídicas clas-
sificadas será divulgada 
em até 20 dias úteis con-
tados a partir do último 
dia da inscrição. A clas-
sificação, que consiste na 
atribuição de pontos ao 
habilitado, será encerra-
da até o dia 15 de março.

Soluções tecnológicas são apresentadas 
pela Oi a secretários e diretores municipais

Uma gama de soluções 
tecnológicas que podem 
ser implantadas na gestão 
de governo para melho-
rar a vida dos feirenses 
foi apresentada na manhã 
desta quinta-feira, 24, para 
secretários e diretores mu-
nicipais. A explanação so-
bre os serviços disponíveis 
pela empresa de telefonia 
e tecnologia Oi agradou os 
presentes.

Exemplos de soluções 
tecnológicas que deram 
certo em algumas cidades 
do país e novidades do 
mercado estão disponíveis 

para aumentar arrecadação, 
diminuir custos e melhorar 
a comunicação com a po-
pulação, inclusive tornando 
mais eficientes os processos 
internos da gestão pública.

Segundo o secretário 
interino da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Denilton Brito, “é um de-
safio fazer essa integração 
de sistemas, que é muito 
importante para o bom de-
senvolvimento da gestão”.

Presente na reunião, a 
secretária interina de Educa-
ção, Paula Soto, ressaltou a 
integração de sistema que a 

Seduc já utiliza para realizar 
as matriculas das escolas 
da Rede Municipal de En-
sino. Na oportunidade, os 
palestrantes apresentaram o 
projeto Escola Modelo, com 
várias opções que podem ser 
incorporadas ao que já está 
em curso pela Prefeitura.

“Segundo diversos es-
tudos de instituições reno-
madas, investir em tecno-
logia gera economia para 
as contas públicas. A cada 
um real investido em tecno-
logia, dois reais são econo-
mizados”, destaca o diretor 
de Negócios Corporativos 

da Oi, Ricardo Freire.
De acordo com ele, fo-

ram apresentadas soluções 
voltadas para saúde, educa-
ção, segurança e de plane-
jamento. “Áreas da cidade 
serão atendidas de forma 
eficiente. Por exemplo, po-
demos utilizar ferramentas 
para saber onde precisa me-
lhorar o transporte coletivo. 
Tudo isso através da coleta 

de dados. Criamos propos-
tas rápidas e consistentes”, 
afirma o diretor. As soluções 
apresentadas serão analisa-
das pelos gestores públicos 
e nos próximos dias devem 
se reunir mais uma vez 
com os representantes da 
empresa para enquadrar 
cada caso em suas respecti-
vas secretarias. O Governo 
Municipal ainda vai definir 

a implantação ou não dos 
sistemas.

O encontro também 
contou com a presença dos 
secretários municipais, Val-
domiro Silva (Comunicação 
Social) e Nau Santana (Re-
lações Interinstitucionais); a 
superintendente do Procon, 
Suzana Mendes; o chefe de 
gabinete do prefeito, Mario 
Borges; e diversos diretores.
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     O Centro Mu-
nicipal de Controle em 
Zoonoses (CCZ) órgão 
responsável pelo controle 
de doenças transmitidas 
entre animais e huma-
nos efetua um trabalho 
intensivo em Feira de 
Santana no atendimento 
às solicitações feitas pela 
comunidade. O objetivo é 
identificar e se necessário 
apreender animais que 
sofrem maus tratos, zoo-
noses ou animal agressor.

No ano passado 729 
vistorias foram feitas 
pelo órgão, com 58 apre-
ensões devido  maus tra-
tos, 13 apreensões de 
animais com suspeita de 
raiva e 10 apreensões de 
animais agressores. No 
entanto a preocupação é a 
quantidade de denúncias 
inverídicas feitas pela 
comunidade, já que mais 
de 50% delas são rela-
cionadas a brigas entre 

CENTRO DE ZOONOSE TEM TRABALHO IMPORTANTE

vizinhos.
“Isso é um grande 

problema que dificulta 
o nosso trabalho. Das 
729 vistorias, 439 se en-
quadravam em brigas 
entre vizinhos, o que 
nada tinha a ver com 
doenças ou problemas 
condicionados a saúde 
do animal”, relata Mirza 
Cordeiro,coordenadora 
do CCZ. Ela ressalta 
que o órgão tem recebi-
do muitas ligações para 
atendimento veterinário 
clínico ou cirúrgico, hos-
pedagem de animais, en-
tre outras solicitações que 
não são da competência 
do órgão.

“As pessoas passam 
pela rua e vendo qualquer 
animal solto, ligam para o 
Centro, mas é importante 
entender que o papel do 
CCZ é recolher o animal 
com zoonoses, ou seja, 
aquele que possa causar 

algum risco para socie-
dade”, ressalta. Entre as 
competências do Centro 
Municipal de Controle 
em Zoonoses estão o 
controle de animais si-
nantrópicos, a exemplo 
os escorpiões e pombos; a 
realização de diagnóstico 
laboratorial de zoonoses; 
a vacinação anti-rábica; 
o programa de leishma-
niose; recolhimento e 
transporte de animais, 
quando este apresentar 
risco a saúde pública.

Miza  Cordeiro des-
taca que a comunidade 
tem um papel importante 
ao prestar informações 
que colaborem para efe-
tividade do serviço. “Ao 
encontrar quaisquer ir-
regularidades pode-se 
fazer contato através do 
número 3614-3613 ou 
pelo aplicativo Fala Feira 
(156)” conclui a coorde-
nadora do CCZ.

 Os moradores da Tra-
vessa Tancredo Neves, no 
bairro Campo do Gado 
Novo, dentro de dois me-
ses  vão poder comemo-
rar a conclusão das  obras 
de pavimentação inicia-
das   na manhã do dia  21. 
O projeto, orçado em R$ 
93.598,00 está sendo tocado 
pela GMC, Construções e 
Aluguel de Máquinas.

A obra da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano,  
projeta a implantação de 

 Travessa Tancredo Neves 
ganha pavimentação

2.385 metros quadrados de 
paralelepípedo, e 280 me-
tros lineares de meio fio. Ao 
longo do trecho que recebe 
a obra funcionam a Escola 
Municipal Professora Almi-
ra Lagos e o Posto de Saúde 
Benício Cunha Cavalcanti.

O prefeito Coibert 
Martins Filho depois de vi-
sitar as instalações do equi-
pamento de saúde,  esteve 
no educandário. Fundada 
na década dos anos 1990, 
na gestão José Raimundo 

Azevedo, a Escola Almira 
Lagos teve a sua demanda 
exponencialmente aumen-
tada, em decorrência do 
crescimento demográfico 
da região.

Atendendo solicitações 
feitas pela comunidade, 
Colbert Filho informou 
que o Governo Municipal 
fará um estudo técnico com 
vistas a promover a amplia-
ção das instalações físicas 
da escola e aumentar a sua 
oferta de vagas.

 

 

.

 

 

Prefeitura recebeu mais de 600 solicitações 
para retirada de enxames no ano passado

No ano passado, a 
Secretaria de Agricultu-
ra atendeu pouco mais 
de 600 chamados para a 
remoção de enxames em 
residências ou quintais de 
casas de Feira de Santana, 
pelo número 156. Em ja-
neiro deste ano a Seagri já 
registrou 12 casos.

A retirada dos enxa-
mes é feita pela equipe do 
SOS Abelhas. Os insetos 
são doados a apicultores, 
que os colocam em caixas 
especialmente feitas para 
a produção de mel. Um 
dos destinos é a região 
de Penicaria, no distrito 
de Jaguara.

A criação de abelhas 
significa renda extra para 

os núcleos de agriculto-
res, geralmente formados 
por pequenos produtores 
– são cadastrados na Se-
agri. O ciclo de vida de 
uma abelha é de apenas 
40 dias. E a sua produção 
de mel é uma colher de 
chá.

Procurar ajuda de 
técnicos, diz o secre-
tário Joedilson Freitas, 
é a opção mais segura 
para quem enfrenta o 
problema com esta visita 
inoportuna. “As pessoas 
não devem importunar 
as abelhas, que as vezes 
se tornam violentas e 
partem para o ataque”.

O ataque de uma abe-
lha pode provocar muito 

prejuízo à saúde de uma 
pessoa, caso ela seja alér-
gica à picada. “Por isso, 
as pessoas devem se afas-
tar quando estas intrusas 
chegam”.

Segundo ele, rara-
mente as abelhas entram 
nas casas. E que geral-
mente elas estão de pas-
sagem. “Quase sempre 
em um ou dois dias elas 
seguem viagem. A não 
ser que se ambientem no 
local e fixem moradia”.

Joedilson Freitas ain-
da disse que muitos en-
xames são retirados pelo 
Corpo de Bombeiros ou 
continuam sua viagem 
antes da chegada dos 
técnicos do SOS Abelhas.

Núcleo de Prevenção já registrou 17 casos 
de violência contra idosos somente este mês

O Núcleo de Pre-
venção e Enfrentamen-
to da Violência contra 
o Idoso, inaugurado 
pelo Município em 
agosto do ano passado, 
registrou nesse período 
114 queixas. Neste 
ano, entre 8 de janeiro 
até esta quarta-feira, 
23, já são dezessete de-
núncias. Lideram entre 
os casos, a violência 
financeira, negligência 
e psicológica.  

O núcleo está ins-
talado no Centro de 
Convivência para Ido-
sos D. Zazinha Cer-
queira, situado à rua 
Manoela Bandeira, nº 
75, Centro.  As de-
núncias são anônimas 
e as informações são 
mantidas em sigilo. 
Além de presencial, o 
denunciante também 
pode ligar para o nú-
mero (75) 3223- 5286 
ou até mesmo procurar 
pelo serviço através 
das redes sociais (Ins-

tagram e Facebook).
De acordo com a co-

ordenadora do núcleo, 
Monique Costa, confor-
me a denúncia apresen-
tada a equipe faz a visita 
domiciliar para investigar 
a situação. “Nem sempre 
o tipo de violência que foi 
apresentada na denúncia, 
se enquadra aquela que o 
idoso de fato enfrenta. E 
há situações que identi-
ficamos até mais de uma 
violência”, afirma.

Segundo a coordena-
dora, o medo faz com que 
muitos casos não che-
guem ao conhecimento 
dos serviços de proteção. 
Ela diz que o receio de 
perder os vínculos fami-
liares é um dos fatores 
para isso. E geralmente 
os casos de agressões 
são cometidos na própria 
família.

O trabalho do Núcleo 
de Prevenção e Enfrenta-
mento da Violência con-
tra o Idoso é prestado por 
uma equipe composta de 

assistente social, psicó-
logo e advogado. Eles 
realizam o acompa-
nhamento, encaminha-
mento e orientação. O 
serviço foi criado para 
acabar com a violação 
dos direitos da pessoa 
idosa.

Casos notificados pelos 
profissionais de saúde
Monique Costa ain-

da destaca os números 
registrados pelo Siste-
ma de Informação de 
Agravos de Notifica-
ção, do Departamento 
de Vigilância Epide-
miológica, da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
no ano de 2017. Se-
gundo ela, foram cons-
tatados vinte e nove 
casos de violência aos 
idosos – pessoas acima 
dos 60 anos. Já no ano 
passado, o órgão ligado 
à SMS Saúde contabili-
zou vinte e dois casos. 
Todos eles identificados 
e notificados pelos pro-
fissionais de saúde.
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Mensagem Bíblica

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

 “ Há um tempo para cada coisa, 
debaixo do céu e da terra.” Eclesiastes 3,1

Arquidiocese de Feira de Santana

Novenário em Louvor a São Brás  
Data: 31 de janeiro de 2019 

Local: Capela de São Brás - Mangabeira Horário: 19:30h 
Animação: C.J.C. - TOA

Religião

A PRIMEIRA COLUNA – 16 DE JANEIRO DE 2004 
Vamos relembrar na íntegra a primeira coluna Momento de 

Vida que circulou no Jornal Folha do Norte, do dia 16 de janeiro 
de 2004, em sua edição 5.943, na cidade de Feira de Santana – 
Bahia, fundado em 17 de setembro de 1909.

Nosso expediente :

Editor : Zadir Marques Porto
Gerente: Gilberto Navarro
Colunistas : Lícia Silva e Reginaldo Pereira
Diagramação: Gilene Fonseca
Revisão : Dulci Portugal
Fotolito: Adilson Cavalcanti

Composto e impresso nas Oficinas do Jornal Folha do Norte

2004...Momento de Vida. Caro leitor, este é um espaço 
semanal que agradeço a Santíssima Trindade e a nossa Mãe 
Maria Santíssima, concedido através do jornalista Zadir por-
to e do Jornal Folha do Norte, abençoado por nosso arcebispo 
Dom Itamar Vian e pelo Pe. Rosivaldo Mota, da Pastoral da 
Comunicação da Arquidiocese de Feira de Santana.

Depois da experiência no Rádio, no ano que passou, 
dentro do Programa Amigos do Evangelho, apresentado por 
Adriana Matos, pela Rádio Sociedade de Feira de Santana,o 
Momento de Vida vem para imprensa escrita transmitindo as 
notícias,mensagens e os aniversariantes da semana. O nosso 
objetivo é deixa-lo informadosobre os acontecomentos da 
Igreja Católica em nossa Arquidiocese, através das paró-
quias, movimentos,grupos pastorais, comunidades urbanas e 
rurais, enfim, as atividades realizadas pelo povo de Deus que 
caminha em busca de salvação e evangelização os irmãos.

Envie suas notícias para nossa coluna através do e-mail: 
mariomvida@bol.com.br, para Recanto de Nazaré – Av. 
Senhor dos Passos, nº 1.293 – Loja 19 – Galeria Modelo, 
telefone (75)623-4577 ou para redação do Jornal Folha do 
Norte ou telefone (75) 221-1120.

Dedico este espaço aos meus pais Mário e Miracy, meus 
irmãos Anatonio Mário, Ana Lúcia e Dayanna Christina, 
meus cunhados Rita, Everaldo e Junior, meu sobrinho Thiago 
José e minha avô Ana Araújo. E também a todos que fazem 
a C.J.C./ TOA, CIEAC, LACS e Recanto de Nazaré.

Hoje, 30 de janeiro de 2019, estamos na terceira 
semana do Tempo Comum, chegando ao final do mês de 
janeiro. No próximo dia 02 de fevereiro, comemoramos 
a Apresentação de Jesus no Templo. Realizada 40 dias 
após o seu nascimento, ela expressa sua total entrega a 
Deus. O gesto de Maria e José se repete a cada eucaristia. 
A Apresentação do Senhor, também conhecida como a 
“festa das luzes”, encerra as celebrações natalinas e abre 
o caminho rumo a Páscoa.

O último dia 16, foi uma data especial para o Mo-
mento de Vida: seu décimo quinto ano de circulação no 
Jornal Folha do Norte, que comemorou 109 anos no ano 
passado. Pensar no Momento de Vida é algo que me leva 
a questionar e buscar informações. O que escrever para o 
leitor? As notícias são muitas. Nem tudo chega até nós. A 
Igreja Católica no mundo, no país e mais especificamente 
na nossa arquidiocese, é divulgada aqui no nosso espaço. 
E você, internauta, também nos acompanha no site www.
fecatolica.com.br, desde o ano de 2008 e o Jornal Folha 
do Norte também pode ser acompanhado no site, desde 
2012 e com sua página na internet. É bom poder estar 
perto de vocês! Quero levar sempre o melhor!

RUMO AOS 15 ANOS
Nossa história, no último ano, foi relatada e deixou marcas 

para muitos. Continuaremos começando com Hoje, que é o 
momento presente, com os comentários iniciais que falam da 
semana. A caminhada da C.J.C./TOA na arquidiocese de Feira 
de Santana também foi relatada através dos 40 anos da C.J.C. 
de Santana e o lançamento do meu primeiro livro “ C.J.C. 40 
anos de Missão. Não ficam de lado os Momentos, Momentos dos 
Santos, Momentos do Natal... e Parabéns pra você. 

No ano que passou o Jornal Folha do Norte e também para 
o Momento de Vida, foram publicadas 43 colunas, uma por mês 
impressa e as demais no site.

Ofereço este espaço a todos que fizeram e fazem o Jornal 
Folha do Norte, afinal é difícil citar nomes, já que foram muitos 
que passaram por aqui. Atualmente, temos uma equipe compro-
metida com a informação, da qual faço parte, liderada pelo nosso 
editor-chefe Zadir Marques Porto, que dedica a sua rotina para 
que a Folha do Norte continue viva e integrada por Lícia Silva, 
Dom Itamar Vian,  Gilberto Navarro, Carlos Melo, Lia Santos, 
Adilson Cavalcanti, José Raimundo de Jesus, além dos colabo-
radores diversos nos segmentos da nossa cidade, que com muito 
empenho ajudam na caminhada semanal deste jornal e assim 
fazem a história da Folha do Norte. Todos estão de parabéns!

Agradeço a todos que colaboraram e colaboram com notícias 
para o nosso espaço durante todo ano, aos patrocinadores que são 
especiais, a Robson Miranda do site Fé Católica, que completou 
11 anos e semanalmente divulga a coluna e a leva através da 
internet ao mundo.

Há anos, desde criança, acompanho o Jornal Folha do Norte 
como leitor e pelo décimo quinto como colaborador. Continuo 
aprendendo com esta equipe que, como as outras, enfrenta pro-
blemas e supera os desafios. 

GRATIDÃO 
Obrigado aos parceiros que disseram Sim para os 15 anos 

da coluna, apesar das muitas dificuldades. Acompanhe o nosso 
espaço e conheça cada vez mais a nossa arquidiocese, através 
dos seus acontecimentos.

Termino parabenizando você, leitor, que a cada  mês espera 
o jornal e acompanha através das notícias, torcendo pela nossa 

equipe. Continuaremos precisando de você que faz parte da 
nossa história. Sem você, não teria sentido a existência do jornal. 

Agradeço aos meus pais Mário (in memoriam) e Miracy, 
por me levarem para a igreja. Aos meus irmãos Antonio Mário, 
Ana Lúcia e Dayanna Christina, meus sobrinhos Thiago José, 
Thaís Maria, Maria Rita e Bella Maria, meus cunhados Rita de 
Cássia, Everaldo e João Sérgio, pelo exemplo de família e pela 
participação na vida religiosa através da CJC/TOA e participação 
nos momentos da igreja. Aos demais familiares, compadres, 
afilhados, amigos e colegas: é bom contar sempre com vocês. 
Registro também a CJC/TOA, CEEP em Saúde do Centro Baiano, 
EAEFS – Centro de Educação Tecnológico e Fé Católica.

Aos patrocinadores da coluna de tofdos os anos e durante o 
último 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 comu-
nidade feirense

Agradeço ao arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demet-
tino Castro, ao arcebispo emérito Dom Itamar Vian, aos presbíte-
ros, diáconos, seminaristas, congregações religiosas, paróquias, 
comunidades, movimentos, pastorais, grupos e todos que foram 
notícias durante essa marca.

Dom Itamar Vian e 
Papa João Paulo II – 2004

Dom Zanoni Demettino 
Castro e Papa Francisco – 
2019 – 15 anos da coluna

Peço orações ao nosso Papa Francisco que participou da 
XXXII Jornada Mundial da Juventude, na cidade do Panamá, 
que foi realizada pela primeira vez na América Central, até o 
último dia 27 de janeiro, com o lema:”Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra”. Lucas 1:38

A vida são os momentos que vivemos... Estejamos prepa-
rados para enfrentá-los, seguindo em frente, superando os altos 
e baixos, conquistas e derrotas, alegrias e decepções. Se conse-
guirmos vencer, é porque a Santíssima Trindade nos fortalece 
diariamente e a Família de Nazaré – Jesus, Maria e José nos 
mostram os caminhos a seguir.

Obrigado, Senhor, por tudo que conquistei e sei que Tu 
me reservas grandes momentos para manifestar o seu amor aos 
irmãos, além das novas conquistas. Cresço com tudo que me 
permites realizar, e apesar de alguns momentos de queda sei que 
após cada uma delas, me permites levantar e seguir em frente, 
pois a esperança, para mim, sempre vem de Ti, afinal és Tu que 
nos mostras os caminhos a seguir. Que eu sempre escolha os 
que me façam crescer. Que a leitura da Tua Palavra, através da 
Bíblia Sagrada e a Oração continuem me sustentando sempre.

A COMEMORAÇÃO D0S 15 ANOS 
No dia dos 15 anos dois momentos de comemoração o 

primeiro, um almoço, com a equipe do jornal, no Rancho Ca-
tarinense e à tarde, uma Celebração Eucarística em Ação de 
Graças, na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, presidida 
pelo Pe. Luisinho – Comunidade Canção Nova, com grande 
participação, ofertório em prol da reforma do Centro Social 
Monsenhor Jessé, seguida do tradicional Parabéns prá você, na 
praça Monsenhor Galvão.

Valeu por mais esta etapa! Estou feliz por completar 15 
anos da coluna Momento de Vida.

Agradeço a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora Apa-
recida pela conquista.
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A prática de atividade 
física está entre as reco-
mendações médicas para 
evitar o desenvolvimen-
to de doenças crônicas 
como diabetes, hiperten-
são e obesidade. Em Feira 
de Santana, o incentivo 
a melhor qualidade de 
vida é feito através das 
equipes do NASF (Nú-
cleo de Apoio a Saúde 
da Família), distribuídas 
nas Unidades de Saúde e 
na Academia da Saúde no 
Parque Municipal Erival-
do Cerqueira. Por meio 
do serviço a população 
pode realizar gratuita-
mente exercícios com a 
orientação de profissio-
nais qualificados.

Atualmente 1.940 
pessoas são acompa-
nhadas pelas equipes da 
Atenção Básica, estas 
compostas por fisiotera-
peuta, professor de edu-

Quase 2 mil pessoas recebem acompanhamento 
gratuito para prática de atividades físicas

cação física, nutricionis-
ta, psicólogo, assistente 
social e farmacêutico. 
Dentre as práticas rea-
lizadas estão atividades 
aeróbicas, dança, fun-
cional, alongamento e 
flexibilidade, jogos, di-
nâmicas de grupo, treinos 
de equilíbrio, exercícios 
de força, musculação, 
pilates e boxe. 

Atividades educati-
vas de nutrição e postura 
também são feitas como 
complemento para uma 
vida saudável.

“O maior público são 
pacientes portadores de 
hipertensão, diabetes e 
obesos. Todas essas do-
enças são decorrentes do 
sedentarismo e poderiam 
ser evitadas com uma 
alimentação saudável e 
práticas corporais”, afir-
ma a referência técnica 
do NASF, Jamiley Dias.

De acordo com Ja-
miley, os pacientes cos-
tumam relatar melhoras 
nas condições de saúde 
após iniciarem a rotina de 
atividade física. “Há rela-
tos de melhora no humor, 
controle da pressão e gli-
cemia, redução das dores, 
inclusive algumas pes-
soas nos procuram para 
falar que houve redução 
do uso de medicamentos, 
como analgésicos por 
exemplo”, relata.

Para ser acompanha-
do nas atividades desen-
volvidas pelo NASF é 
necessário se dirigir a 
Unidade de Saúde mais 
próxima a área de resi-
dência e ter em mãos do-
cumento oficial com foto, 
cartão de saúde da família 
e cartão SUS. O paciente 
passa por uma avaliação 
e estando apto poderá ser 
inserido ao grupo.

Iniciadas obras da praça
do Parque Lagoa do Subaé

Projetada para abri-
gar três quiosques, qua-
tro mesas e conjuntos 
de bancos de alvenaria, 
um Parque Infantil com 
brinquedos confecciona-
dos em eucalipto, a pra-
cinha do Parque Lagoa 
do Subáe será entregue 
à comunidade dentro dos 
próximos dois meses.

O equipamento terá 
uma área construída de 
207 metros quadrados. 
A obra está sendo exe-

cutada pela Pedra Cons-
trutora, vencedora da 
licitação pública. Sob 
a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urba-
no, o projeto está orçado 
em R$ 142.922,50.

A praça também con-
tará com dois depósitos e 
dois sanitários que darão 
suporte aos três quios-
ques. Ao dar a ordem 
de serviço para execu-
ção da praça, na manhã 

desta quinta-feira, 24, o 
prefeito Colbert Martins 
Filho destacou o caráter 
lúdico do investimento 
que destina um espaço 
de lazer exclusivo para as 
crianças da comunidade.

O ato contou com as 
presenças do secretário 
José Pinheiro (Desen-
volvimento Urbano), os 
vereadores João Bililiu, 
Gilmar Amorim, Lulinha 
da Conceição e lideran-
ças comunitárias.
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silvalicia18@gmail.com

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” – Antoine de Saint-Exupéry

A boa música chega ao Boulevard Shopping em mais uma 
edição do Terraço Boulevard. Além da volta da Banda Melim, 
dessa vez quem também irá animar os feirenses é o cantor Sau-
lo. Os shows acontecem no dia 10 de fevereiro, a partir das 16 
horas, e os ingressos já estão à venda no balcão da Central Mix.

O sucesso da primeira edição e pedidos de retorno nas 
redes sociais garantiram a volta da Banda Melim. Formado por 
três irmãos cariocas – Diogo, Rodrigo e Gabi, o grupo tem uma 
mistura temperada de reggae, pop e MPB. O estilo ‘good vibes’ 
do trio promete embalar o público ao som de hits como ‘Meu 
Abrigo’ e ‘Ouvi Dizer’.

Já os fãs de Saulo curtirão o show da turnê ‘O Azul e o 
Sol’, intitulado por ele mesmo como “álbum de textos, livro de 
música” - a união perfeita entre música e poesia com a sonoridade 
da Bahia. Terceiro CD da carreira solo do artista, a produção é 
inspirada no universo das palavras e seus mistérios e o intuito 
é fazer com que o público ‘mergulhe’ nas letras e significados 
das canções.

Além de toda a estrutura do show com palco, banheiro e 
bar, o evento tem a missão de proporcionar uma experiência 
diferenciada aos participantes. Com isso, o espaço será trans-
formado num ambiente de luau, convidando os espectadores a 
vestirem branco pra completar o clima da festa. 

As apresentações acontecem no estacionamento do Boule-
vard Shopping, com abertura dos portões às 16 horas. Os clientes 
do show terão tarifa única de estacionamento no valor de R$ 
10,00, com pagamento antecipado. 

Alalaô! Daqui a pouco chega um dos momentos 
mais esperados do ano por muitos dos brasileiros e a 
gente já quer estar preparada(o). Carnaval é sinônimo de 
risos, brilho e muitas cores. A linha Intense, do Boticá-
rio, superantenada quando o assunto é arrasar no make, 
trouxe muitas novidades para quem ama se produzir para 
o Carnaval, mas também adora praticidade e não quer 
perder nenhum segundo da folia!  

O legal é que você não precisa se preocupar, todas 
as novidades são cruelty free e participam do programa 
BotiRecicla. Então chega mais que vamos te contar os 
segredinhos de todos os produtos:  

É #bocão que você quer? Temos! 
O Batom Líquido Glossy, disponível em cinco 

cores – Nude, Rosa, Roxo, Vermelho e Laranja - tem um 
efeito espelhado refrescante que vai dar aquela sensação 
de lábios maiores, o nosso famosos #efeitobocão. Sabe 
o que mais? Eles são veganos! 

É #brilho que você quer? Temos também!  
Quando o assunto é brilho, Intense não lança nada 

que não seja para lacrar, né? E nosso queridinho - o 
Super Glitter - que além de ser vegano é sucesso em 
qualquer temporada, agora tem duas novas cores: Cobre 
e Dourado. Suas partículas refletoras de luz vão garantir 
brilho por todo o rosto para você curtir a festa por horas.  

É #glam que você quer? Deixa com a gente! 
O Iluminador de Olhos e Rosto, disponível na cor Rosé, 

agora conta com dois reforços de peso – o Dourado e o Bronze. 
É um produto versátil e que se adapta a vários tons de pele, além 
de ter um acabamento cintilante que dá um up em qualquer pro-
dução. Quer mais lacre? Você ainda pode 
misturá-lo à um hidratante e ter aquele 
efeito glow por todo o corpo.  

Se você quer arrasar muito, e brilhar 
mais ainda, vem com a gente montar o 
nécessaire infalível do #Carnavallntese.  

O Centro Integrado de Capacitação e Apoio ao Adolescente e Famí-
lia Gilza Melo (Cicaf), equipamento da Prefeitura de Feira de Santana e 
mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), 
abre as inscrições para cursos profissionalizantes para o período 2019.1. 
Os interessados devem comparecer à sede do órgão, à rua Manoel Matias 
de Azevedo, s/n, bairro Tanque da Nação, atrás da Estação de Transbordo 
Centro, no período de 11 a 15 de fevereiro, das 8 às 12 horas e das 14 
às 17 horas.

Para este período estão sendo oferecidas 720 vagas, distribuídas entre 
13 cursos profissionalizantes, voltados para adolescentes e seus familiares. 
As matrículas serão realizadas com dias específicos por cursos, sendo que 
os candidatos devem apresentar cópias de CPF, RG e comprovante de 
residência, além de espelho do NIS ou do Bolsa Família.

No dia 11 de fevereiro (uma segunda-feira), serão realizadas as matrí-
culas para os cursos Básico Integrado, Aprendiz Empresarial, Informática 
Básica e Informática Intermediária. Já no dia 12 será a vez das matrículas 
para os cursos de Atendente de Farmácia e Auxiliar Administrativo. 
As inscrições prosseguem no dia 13, uma quarta-feira, quando serão 
matriculados para os cursos de recepcionista, corte e escova e também 
corte masculino. Já na quinta-feira, dia 14, será a vez das matrículas para 
os cursos de depilação, design de sobrancelha, penteados e também de 
garçom e garçonete.

A coordenadora do Cicaf, Simone Lopes, explica que o dia 15, uma 
sexta-feira, será reservado exclusivamente para eventuais matrículas de 
vagas remanescentes.

Saulo e Melin no Boulevard

Wercelêncio Carneiro 
Pinto ou simplesmente 

Wero, para muitos 
que o queriam um 

enorme bem! Daqui 
uma imensa saudade... 
E, o céu ganha mais 

uma brilhnte e 
reluzente estrela! 
Descanse em paz 
amigo querido!

Matrículas Abertas

Para arrasar no Carnaval

Um espetáculo imperdível. Está reaberta, no Teatro 
Sesc Casa do Comercio, a temporada de Armandinho, 
Betinho, Aroldo e André Macêdo, que apresentam Carnaval 
- Música – Revolução, um espetáculo no qual os Irmãos 
Macêdo, filhos de Osmar contam a história musical da sua 
época. O espetáculo acontece todas as sextas até o dia 22 
de fevereiro.

Irmãos Macêdo
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 O governo baiano 
encerra o período 2015-
2018 com a marca his-
tórica de uma economia 
real de R$ 4,73 bilhões 
em despesas de custeio - 
aquelas relacionadas aos 
gastos com a manutenção 
da máquina pública -, a 
exemplo de água, energia 
e material de consumo. O 
resultado leva em conta 
a inflação do período e 
reflete o trabalho voltado 
para a Qualidade do Gas-
to, desenvolvido pela Se-
cretaria da Fazenda desde 
2015. O dinheiro econo-
mizado, de acordo com a 
Secretaria da Fazenda do 
Estado (Sefaz), ajudou 
a preservar o equilíbrio 
das contas e a ampliar os 
investimentos públicos.

Destaque do Modelo 
Bahia de Gestão - como 
foi batizado o conjunto de 
iniciativas implementa-
das pelo governador Rui 
Costa com o objetivo de 
garantir a qualidade do 
gasto público e a capa-
cidade operacional do 

GOVERNO DO ESTADO ECONOMIZA R$4,73 BI EM DESPESAS

Estado -, a criação da 
Coordenação de Qualida-
de do Gasto Público, se-
diada na Sefaz, integrou 
a reforma administrativa 
promovida pelo atual 
governo em 2015. 

Também foram ex-
tintos dois mil cargos pú-
blicos e cortadas quatro 
secretarias, entre outras 
medidas.

O cálculo da econo-
mia real tomou por base 

a despesa do Estado com 
custeio da máquina pú-
blica em 2014, que foi de 
R$ 6,46 bilhões. A cada 
ano seguinte, o valor foi 
corrigido com base na in-
flação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), e compa-
rado com o que foi gasto.

Em 2015, primeiro 
ano de atuação da Sefaz-
-Ba no monitoramento 
do custeio, as despesas 
somaram R$ 6,19 bi-
lhões, enquanto o gasto 
do ano anterior corrigido 
chegou a R$ 7,15 bilhões: 
a economia real foi de R$ 
955,8 milhões. Nos anos 
seguintes, foram econo-
mizados, considerando-

-se o mesmo cálculo, R$ 
1,42 bilhão (2016), R$ 
1,11 bilhão (2017) e R$ 
1,24 bilhão (2018).

Manoe l  Vi tó r io , 
secretário da Fazenda,  
ressalta que a econo-
mia obtida significa uma 
reversão importante, já 
que o padrão histórico de 
evolução das despesas de 
custeio pelo Estado nas 
últimas décadas vinha 
sendo o de crescimento 
equivalente à inflação ou 
acima desta.

Ressalta ainda que 
a política de controle 
dos gastos é peça funda-
mental da estratégia do 
Governo do Estado para 
assegurar o equilíbrio 

fiscal. Ele lembra que a 
Bahia, em contraste com 
o cenário de crise em vá-
rios governos estaduais, 
segue pagando os salá-
rios dos servidores nas 
datas previstas, está em 
dia com os fornecedores 
e mantém os serviços 
públicos operando nor-
malmente.

Além disso, o Esta-
do tem a sua dívida sob 
controle e manteve-se, 
nos últimos quatro anos, 
em terceiro lugar no país 
em volume de investi-
mentos, atrás apenas de 
São Paulo, que tem orça-
mento bem maior, e do 
Rio de Janeiro, que teve 
forte ajuda do governo 
federal nos investimentos 
relacionados à Olimpíada 
2016.

As obras de infraes-
trutura são as que mais 
chamam a atenção, como 
o metrô e as novas vias 
estruturantes na capital e 
na Região Metropolitana 
de Salvador e as estradas 
e obras contra a seca no 
interior. 

O levantamento feito 
pela Sefaz-Ba identificou 
um indicador relevante 
de qualificação do gasto 
nos últimos quatro anos 
nas secretarias de Saúde, 
Educação, Segurança e 

Administração Penitenci-
ária, que atuam em todo 
o estado e  demandam 
altos custos operacio-
nais, enquanto os gastos 
com custeio cresceram 
29%, os investimentos 
ampliaram-se em 124%.

A Coordenação de 
Qualidade do Gasto Pú-
blico atua acompanhando 
as despesas das unidades 
do Estado, com base no 
orçamento de cada ór-
gão e secretaria. Entre 
as medidas de contro-
le previstas no decreto 
15.924/2015, , está a 
avaliação, pela Coorde-
nação de Qualidade do 
Gasto Público, de todos 
os processos de aquisi-
ção de materiais e con-
tratação de serviços cuja 
previsão de despesas 
ultrapasse o montante de 
R$ 455 mil.

 “O mesmo decreto, 
ao tratar da execução or-
çamentária pelos órgãos, 
fundos e entidades inte-
grantes da administração 
estadual, disciplinou a 
realização de uma série 
de despesas, incluindo 
viagens, assinatura de 
periódicos e contratação 
de consultorias”, explica 
a diretora de Qualidade 
do Gasto Público, Ma-
nuela Martinez.

O comercio varejista 
fechou o ano de 2018 
com o maior numero de 
contratações de trabalha-
dores dos últimos quatro 
anos. 

Segundo dados da 
Confederação Nacional 
do Comércio  entre ad-
missões e demissões de-
vem ter sido abertas 62 
mil vagas com carteira 
assinada. Isso mediante 
dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged) do ano 
de 2018. Em relação aos 
demais setores, o comér-
cio foi o terceiro maior 
na expansão de vagas em 
12 meses até  novembro, 
atrás apenas de serviços 
gerais e serviços de uti-
lidade pública. No que 
pese o pior momento do 
varejo ter ficado para trás, 
os dois anos seguidos de 
saldo liquido positivo de 

ADMISSÕES NO COMÉRCIO CRESCERAM EM 2018

POLÍTICA AMBIENTAL
A ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA inscrita no CNPJ 13.925.723/0006-58, 
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 às partes interessadas informações sobre seu
desempenho em meio ambiente;

- Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, con-
tribuindo com a redução dos impactos ambientais através do uso racional 
dos recursos naturais;

-Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores, 
para que atuem de forma responsável e ambientalmente correta;

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

A empresa ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA, CNPJ n° 13.925.723/0006-58, 
torna público que está requerendo a SEMMAM - Secretaria de Meio Am-
biente e Recursos Naturais a Licença Ambiental Simplificada para atividade 
de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, localizada na 
BR 324, s/nº, Galpão 01- Módulo 07, Km 530, Distrito de Humildes, Centro 
Industrial. do Subaé – CIS, CEP: 44.001-525, Feira de Santana – Bahia.

Vanessa de Oliveira Corneo 
Diretora

Vanessa de Oliveira Corneo 
Diretora

empregos (2017/2018) 
apenas conseguiram re-
cuperar um quarto dos 
410 mil postos de traba-
lho que desapareceram 
em função da crise. “ O 
lado bom da moeda é que 
estamos nos distancian-
do da fase mais aguda 
da crise ,o ruim é que a 
recuperação está sendo 
lenta”,  diz Fabio Ben-
tes economista chefe da 
Confederação Nacional 
do Comércio. Assinala 
que em 2018 as vendas 

do comércio devem ter 
crescido 5,3%. Para este 
ano a projeção é de um 
crescimento da ordem de 
5,8%.   Supermercados 
e farmácias, setores  que 
vendem itens essenciais 
como alimentos e remé-
dios lideraram  as con-
tratações.

       O  saldo liquido  
de vagas abertas  pelos 
supermercados foi de 
36,1 mil no período e pe-
las farmácias  13,8 mil. O 
Carrefour abriu mais  de 

5,3 mil, vagas em 2018 
e o grupo DPSP da qual 
fazem  parte as drogarias 
Pacheco e São Paulo, 
contratou no ano passado 
1,4 mil trabalhadores. 
A grande maioria dos 
contatados é composta 
de balconistas, jovens 
em busca do primeiro 
emprego. 

A Raia Drogasil  ou-
tra grande empresa desse 
segmento no ano passado 
efetuou mais de três mil 
novas contratações.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
            
O Instituto de Música Arte e Percussão Zé das Congas, convida seus asso-

ciados para a sessão de eleição e posse da diretoria para o período administrativo 
2019/2023, que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2019, às 19 horas, em 
primeira convocação, e em segunda convocação às 19h30min, na sede da entidade, 
Rua Itororó, número 644, bairro Rua Nova, Feira de Santana, Bahia.

José Pereira do Santos - Zé das Congas
Presidente
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 Com belo designer, 
ótimo trabalho gráfico e 
conteúdo super-interes-
sante e atraente, está cir-
culando o número dois 
do jornal Digaí Feira 
V - Cidade Nova, criado 
e editado  pelo repórter 
fotográfico carioca Luiz 
Tito (Luiz Vitoriano 
Tito). Ainda na equipe 
de trabalho Leila Cor-
deiro, Antonildes Santos 
e Delton Christo Planzo. 
Experiente, com muitos 
anos de trabalho no jor-

Com 80% de suas 
reivindicações atendi-
das pelo ex - prefeito 
José Ronaldo de Car-
valho, visando melho-
rias para o distrito de 
Humildes, o vereador 
Fabiano da Van, pro-
mete intensificar os 
trabalhos no decorrer 
do ano legislativo, que 
será aberto no dia 01 
de fevereiro para aten-
der, de forma ainda 
mais abrangente aos 
moradores do distri-
to que ele representa, 
tanto da sede como das 
diversas comunidades.

O vereador reve-
lou que conseguiu jun-

 

 

VEREADOR FABIANO PROMETE 
INTENSIFICAR TRABALHO NA CÂMARA         

to ao governo do estado 
vários benefícios para 
o distrito de Humildes 
como a implantação de 
uma adutora e a perfura-
ção de poços artesianos, 
para abastecer às comu-
nidades que sofrem com 
a falta de água potável. 
“Também conseguimos 
uma ambulância e vamos 
trabalhar ainda mais este 
ano para conseguirmos 
outras melhorias para o 
distrito e Feira de San-
tana de um modo geral” 
diz Fabiano da Van lem-
brando que a ação de um 
vereador não pode se 
restringir a uma só região, 
e sim a todo o município 

no qual foi eleito.
Em relação a Hu-

mildes, na parte sul do 
município de Feira de 
Santana, ele ressalta 
que é uma comunida-
de de cerca de 40 mil 
habitantes, população 
maior do que a de vá-
rios municípios baianos 
o que implica na neces-
sidade de um a atuação 
permanente, já que as 
demandas surgem e o 
papel do legislador é 
estar atento para procu-
rar junto ao Executivo 
medidas que venham  
atende-las: “E isso que 
estamos tentando no dia 
a dia” garante.

Nova linha expressa de ônibus urbano agiliza 
transporte de passageiros até o centro

A Secretaria Muni-
cipal de Transportes e 
Trânsito de Feira de San-
tana (SMTT) iniciou a 
operação da nova linha 
expressa 113 - Conder / 
Av. João Durval via Getú-
lio Vargas - Expressinho 
de transporte urbano que 
passa a atender com mais 
agilidade os usuários do 
conjunto habitacional 
Conder e de mais qua-
tro bairros (Conceição, 
Caseb, Cel. José Pinto e 
Ponto Central) na região 
norte do município.

A vantagem, a partir 
de agora, é que o usuário 
tem a opção de pegar o 
ônibus coletivo do Siste-
ma Integrado de Trans-
porte (SIT) no bairro e 
se deslocar diretamente 
até o Centro com destino 
final na Av. Getúlio Var-
gas, no conhecido ponto 
de integração da ZIG.

“É uma linha ex-
pressa que criamos para 
atender grande fluxo de 
passageiros que opta por 
um itinerário mais rápido 
e retorno com facilidade 
para o bairro de origem 
sem a necessidade de 
integração física no Ter-
minal Central”, explica 
Saulo Figueiredo, secre-
tário de Transportes.

A nova linha 113 - 
Conder Expressinho será 
operada diariamente das 
6h às 19h30 por dois 
ônibus da concessioná-
ria Rosa com frequên-
cia de até 15 minutos, 
contemplando também 
no itinerário o Shopping 
Boulevard.

A unificação por in-
tegração temporal com 

DIGAÍ, FEIRA VI – CIDADE NOVA
nalismo baiano, inclusive 
no tradicional A Tarde, Luiz 
Tito esparge esses conheci-
mentos no sentido de gerar 
um órgão de comunicação 
capaz de se identificar com 
os objetivos de informar, 
formar e entreter, sem se 
monótono ou cansativo. E 
está conseguindo!

 M o r a d o r e s  d o 
Conjunto Feira VI pedem 
Socorro, Colecionador de 
discos de vinil faz sucesso 
no Feira VI, Cidade Nova 
retrata pujança comercial  

de Feira de Santana, Pri-
meira cavalgada Sitio 
Cafundó,  Museu Casa 
do Sertão em ação há 40 
anos, no resgate e fomen-
to da cultura popular, são 
algumas das matérias do 
Digaí, alem de colunas 
e o ”Causo do Mês” de 
autoria de Luiz Tito. Um 
trabalho que merece ser 
apoiado pelo feirense, em 
especial pelos moradores 
dos bairros que são dire-
tamente focalizados pelo 
periódico.

mais duas linhas, a 108 
- Conder / Av. Ayrton 
Senna via João Durval - 
Terminal Central e a 108 - 
Conder / Av. Iguatemi via 
Maria Quitéria - Terminal 
Central reduziu significa-
tivamente o tempo de es-
pera nos pontos de ônibus 
atendidos pela nova linha

O usuário pagará 
apenas uma passagem - 
com bilhete eletrônico 
-  no valor da tarifa real 
de R$ 3,60 com o cartão 
Via Feira, ofertado gra-
tuitamente.

A dona de casa Clau-
denice da Cruz Azevedo, 
moradora do Conder, 
ficou surpresa com a nova 
linha expressa e aprovou 
a opção de pegar o ônibus 
na ‘Getúlio’.

“É mais rápido e con-

sigo chegar em minha 
residência logo. Gostei!”.

O diretor municipal 
de Transportes, Rodol-
fo Júnior, explica que 
os passageiros também 
poderão acompanhar os 
itinerários de ida e de 
volta, horários e o tempo 
de chegada nos pontos 
acessando o aplicativo 
SIU Mobile.

“A linha encontra-se 
cadastrada no aplicativo 
e o usuário terá toda a 
comodidade e segurança 
ao usar a tecnologia”, 
pontua.

O App pode ser bai-
xado gratuitamente pelo 
usuário através do Goo-
gle Play (plataformas An-
droid e Windows), IOS 
ou ainda pelo site www.
viafeira.com.br.

Confira o itinerário: 
Ida – Conjunto ha-

bitacional Conder; Rua 
Conder; Travessa com a 
Rua Itatiaia; Alamedas B 
e A (Conj. Alto Rosário); 
Rua Itatiaia; Rua Gamão, 
Av. Iguatemi; Av. Ayrton 
Senna; Av. João Durval; 
Av. Getúlio Vargas e Pon-
to da ZIG (final de linha).

Volta – Ponto da ZIG, 
Av. Getúlio Vargas (Pon-
to da Receita), Rua Felin-
to Marques de Cerqueira; 
Rua Marechal Castelo 
Branco; Av. João Durval; 
Av. Ayrton Senna; Av. 
Iguatemi; Rua Gamão; 
Rua Itatiaia; Alameda A 
e B (Conjunto Alto do 
Rosário), Travessa com a 
Rua Itatiaia, Rua Conder 
e Conjunto Habitacional 
Conder (final de linha).
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ARLINDO ROSA LANÇA  SEU SEXTO LIVROColuna do Rádio

  Está  bem na Radio Povo o 
repórter J. Bezerra. Nos diversos 
programas que atua, o cearense 
mostra eficiência,  sempre com 
boas intervenções e  entrevistas 
diversificadas. Encaixou bem na 
programação da emissora da Rua 
Monte Castelo.

A Radio Povo agora também é 
FM. A denominada migração técnica  
ocorreu no inicio do mês e embora 
ainda esteja em  fase experimental, 
a qualidade sonora da emissora de 
Roberto Pazzi está agradando. Im-
portante é que a boa programação da 
AM continua sendo utilizada. Pelo 
menos temporariamente, a emissora 
opera nas duas freqüências a exem-
plo da Sociedade da Bahia.

Antonio Carlos Cerqueira o “profes-
sor do amor” ,um dos melhores comu-
nicadores do radio brasileiro, enquanto 
continua sendo sondado por algumas 
emissoras para voltar ao microfone, 
divulga o novo cd da banda de forro 
Capim Molhado, já consagrada entre 
as principais do gênero no nordeste. O 
disco muito bem produzido  traz como 
principais faixas, muito embora a sele-
ção musical esteja excelente ,  “Vamos 
fazer um Love” e “ Saudade”, esta uma 
belíssima  composição do poeta Romildo 
Cerqueira, saudoso irmão de Antonio 
Carlos. O trabalho merece parabéns pela 
qualidade!

     Jimicley Araujo está de 
volta à Radio Povo, depois de breve 
passagem pela Subaé. A diferença 
é que programa Fala Bahia agora é 
de segunda-feira a sexta-feira das 
17 às 18 horas. Mais tempo para 
a divulgação de fatos importantes 
selecionados pela equipe do pro-
grama, notadamente na área política 
que é o foco principal do horário.

Na Povo a volta de Wilson Passos, que 
estava de férias, coincide com a saída de 
Emanoel Brito, pelo mesmo motivo. Mas a 
boa programação continua já que a equipe 
tem valores de qualidade.

Domingo com  o jogo Fluminense x 
Bahia ,o estádio Jóia da Princesa voltou a 
reunir as equipes esportivas das emissoras 
locais ,alem de outras visitantes. O vai e 
vem próprio dessas ocasiões, propiciou 
o reencontro de profissionais do radio, na 
maioria dos casos, amigos de muito tempo. 
Um momento agradável.

No Panamá, em mais uma 
cobertura internacional, Jor-
nada Mundial da Juventude, 
os jornalistas Jorge Bianchi 
e Valdeir Uchoa dupla hiper-
-antenada da Radio  Sociedade 
FM. A proximidade do Panamá 
e o fato de que naquele pais 
fala-se o espanhol (castelhano) 
e o português, facilitaram as 
coisas para  a dupla que tam-
bém  fez a cobertura da Copa 
do Mundo, na Russia.

Odes de um Trovador 
sexto livro de Arlindo 
Rosa esta sendo lançado 
este mês, colocando no 
mercado literário mais 
uma obra do instigante 
vate que persiste no seu 
trabalho rimado, bem 
ao estilo dos grandes 
poetas antigos com o 
Castro Alves e Trasybulo  
Ferraz, seus principais 
inspiradores. No livro 
ele reúne poemas novos e 
outros já publicados, que 
representam a maioria. 
Na primeira edição são 
mil exemplares que ele 
acredita suficientes para 
atender à demanda, até 
porque o nível de leitura 
do brasileiro não tem 
avançado como deveria, 
ou até mesmo tem sofrido 
redução por uma serie de 
fatores dentre os quais a 
estagnação da economia.

 O prefacista Ni-
valdo Cruz, poeta como 
ele, além de cordelista, 
professor, comunicador  e 
escritor, observa de pron-
to, que o nome do autor  
- Rosa-, já é uma imagem 
poética. “Arlindo é um 
imortal  sem  precisar 
pertencer a um a acade-
mia. O conjunto da sua 
obra e a sua vida em si, 
são provas incontestáveis 
que ele tem  competência 
e valor para estarão ao 
lado de grandes poetas 
feirenses como: Geor-
gina Erismann, Antonio 
Lopes,  Alberto Alves 
Boaventura, Aloísio Re-
sende  ,Godofredo Filho 
e outros gigantes” diz 
Nivaldo Cruz acrescen-
tando”  Rosa transformou 
sua vida em poesia,ele 
ÈLE É POETA.Ele vive a 
poesia e pela poesia abriu 
mão desse mudo louco 
e construiu seu próprio 
mundo poético para vi-
ver”.

 Uma descrição 
perfeita do vate, corro-
borando o que tem sido a 
vida dele.  Arlindo Rosa, 
natural de Conceição 
do Coité, mas  desde os 
cinco anos ,morando em 
Feira de Santana,na sua 
juventude foi um brilhan-
te jogador de futebol,que 
apareceu com destaque 
como meio campista no 
Flamengo local e aos 17 

anos já estava entre os 
profissionais do Flumi-
nense  de Feira, depois de 
ser aprovado no Vitoria. 
Altamente técnico era 
igualmente irreverente 
e com tal personalida-
de desistiu de seguir a 
carreira quando surgia a 
oportunidade de fazer um 
teste no CF Flamengo. 

       A poesia só veio 
encontrá-lo aos 30 anos,  
devido a um romance 
que marcou, por algum 
tempo, a sua vida. De po-
esia, costuma dizer, nada 
sabia, mas, assim como 
a bola de couro que ele 

dominava como poucos, 
logo estava “tirando de 
letra” no campo poético. 
Em 1985 lançou  “Meu 
Eco” e agora chega ao 
sexto livro, uma marca 
respeitável na poesia, 
gênero literário hoje com 
pouca divulgação e por 
tal reduzido publico, ou 
vice-versa. 

Mas para encontrar 
um bom trabalho poético, 
do estilo  condoreiro o 
primeiro lançamento de 
2019 está sendo feito: 
Odes de um Trovador, do 
ex-craque de bola Arlin-
do Rosa.

MÃE  FLOR
Do seu ventre nasceu um Fruto querido...
Que sempre lhe amará, cheio de esplendor,
Não a nada mais sublime e colorido
Do que nascer do ventre de uma Flor...

Eu lhe agradeço, por deixa-me nascer,
E na vida esperar, o meu porvir,
Minh’alma feliz, sempre há de ser,
Enquanto eu puder, fazer-lhe sorrir.

Aquela que não aborta seu fruto,
- Não mancha a alma qual vestes de luto,
E nem apaga, em seu ventre, uma luz.

Por isso, eu lhe oferto este louvor,
- Que nasceu do meu ser, com muito amor,
Por ter entregue seu Fruto a Jesus.
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ESPORTE

Os clubes feirense da 
primeira divisão profis-
sional começaram bem  a 
disputa do campeonato 
estadual de futebol. No 
sábado dia 19, o Bahia de 
Feira derrotou o Jacuipense 
por  2 x 1 e no domingo o 
Fluminense empatou com o 
Bahia da capital em 0 x 0. 
A estréia do Bahia de Feira 
teve um aspecto especial, 
independente do placar 
construído por Vitinho e 
Vando na primeira fase, 
enquanto Marcelo Nicássio 
marcou para os visitantes na 
etapa final. 

Mas o que marcou 
como fato histórico foi 
a inauguração oficial da 
Arena Cajueiro, colocando 
o antigo “bicho papão do 

Os mais jovens por 
certo não o conhecem al-
guns até, talvez, nem te-
nham ouvido falar dele, 
mas os antigos torcedores 
do Fluminense, aqueles que 
acompanharam a vitoriosa  
trajetória do tricolor nos 
seus  áureos tempos, não o 
esquecem. Ele faz parte da 
seleção, ou time de todos 
os tempos do Touro, com 
a gloriosa camisa um, na 
época de cor preto ou cinza. 
Raimundo Ferreira dos San-
tos – MUNDINHO marcou 
época no time feirense, no 
qual começou e encerrou 
sua carreira de 20   anos.

Goleiro do Ypiranga 
de Feira, foi levado para o 
tricolor aos 15 anos, junta-
mente com o centroavante 
Almeida, na época do fute-
bol,  chamado de Cepão. Na 
mesma oportunidade  Ari-
valdo de Carvalho –“Tuta”  
diretor do Fluminense pin-
çou no time do Mecânico 
o volante Chinesinho e o 
médio Val. Aos 16 anos 
Mundinho assinou contrato 
profissional com o tricolor 
e logo assumiu a camisa 
Um, antes vestida por Peri-
-Peri e Borracha. Em 1963, 
com um time tendo como 
base jogadores do futebol 
amador local o touro con-
quistava de forma histórica 
o titulo de campeão baiano 
superando o então “invencí-
vel” Bahia, na Fonte Nova 
por 2 x 1.

         No time armado 
pelo técnico Antonio Con-
ceição apenas três ”estran-
geiros” os pontas Dagoberto 
e Iroldo - vindos do segundo 
time do Botafogo carioca-, 
e o meia Ary, que atuara 
pelo Botafogo e, em fim 
de carreira, passara pelo 
Bahia. Em 1969 o touro  
novamente conquistava o 
titulo estadual  com parti-

Mais um ídolo da 
torcida do Fluminense 
seguiu para os campos 
da eternidade. No dia 
15 deste mês, faleceu 
no Hospital Regio-
nal Tarcisio Maia, em 
Mossoró, Rio Grande 
do Norte, o ex-joga-
dor Maranhão Go-
mes. Baiano de Irará, 
Everaldo Silva Gomes 
de 72 anos, não supe-
rou a  dura  marcação 
imposta nos últimos  
anos pela diabetes, 
que lhe tirara, inclu-
sive, parte da perna  
esquerda, em 2017, 
quando foi submetido  
uma cirurgia. Jogador 
técnico, atou no Flu-
minense na década de 
70, mostrando muita 
habilidade e perfeito 
controle de  bola.O 
Maranhão, deve ter 
sido inspirado na for-
ma de jogar do craque 

FEIRENSES COMEÇARAM BEM NO ESTADUAL

 
interior “e atual “tremen-
dão” ao lado do E.C.Vitória 
como clubes os baianos que 
têm seus  estádios próprios. 
Na verdade o Galícia e o 
Ypiranga, também pos-
suem estádios, só que es-

tão sem conclusão e ainda 
não foram aprovados para 
competições oficiais. Cerca 
de 1.000 torcedores acom-
panharam a vitoria tricolor. 
O time comandado pelo 
técnico Quintino Barbosa, 

mesmo  com  a expulsão 
do meia Bruninho, fez uma 
boa apresentação, deixado 
a torcida na expectativa 
de uma campanha positiva 
este ano. Jogou o Bahia de 
Feira com: Jair, Van, Paulo 

Paraíba, Vitor Hugo e Ca-
zumba. Bruninho, Gabriel 
Bispo, Jarbas (Menezes) e 
Caponne, Dean e Vitinho.

Domingo no Joia da 
Princesa, o Fluminense fi-
cou no empate, sem gols, 
com a equipe B do Bahia. 
Um jogo apenas razoável 
tecnicamente. As equipes 
tiveram algumas chances 
de gol não aproveitadas 
principalmente através de 
Bambam (Flu) e Junior 
Brumado (Bahia). Futebol 
moderno com muita corre-
ria, que limita as chances 
da técnica, que já é pouca, 
aparecer. 

No Fluminense um 
a zaga firme - Marcelo e  
Cristiano-, bom trabalho 
do lateral Chico Bala, do 

volante Rodolfo e na frente 
o esforço de Bambam e Jus-
simar. O arqueiro Leo pouco 
trabalho teve. A falta de  um 
bom meia  de ligação foi 
sentida. Fluminense: Leo, 
Edson (Alisson), Cristiano, 
Marcelo e Chico Bala. Ro-
dolfo, Morelândia, Vitinho 
(Tiarinha) e Jussimar. Rei-
naldo e Bambam (Gustavo). 
Técnico - Chiquinho Lima. 
Bahia: Fernando, Mateus,  
Ignácio,  Everson e Maike.  
Luiz Fernando, Lepo, Fe-
lipe, Marco Antonio (Ro-
drigo). Junior Brumado 
(Wesley) e Yago (Rodrigo). 
Técnico – Claudio Prates. 
Arbitragem – Diego Pombo,  
Elicarlos Franco e  Jucimar 
Dias. Renda R$110.460,00, 
para 4.960 pagantes.

 

MUNDINHO O NÚMERO UM

cipação direta de Mudinho, 
titular em seis jogos. Mas 
devido um desentendimen-
to o técnico carioca Walter 
Miraglia,  trouxe do Rio de 
Janeiro o goleiro Ubirajara 
que assumiu a camisa Um 
do tricolor.

Depois do titulo baia-
no Mundinho foi para o 
Fortaleza, indicado pelo 
arbitro Lourabel Monteiro 
que atuava no campeonato 
baiano. Voltou ao futebol 
da Bahia negociado com o 
Galícia. Retornou ao Ceará, 
onde defendeu o Fortaleza 
em 1973, posteriormente 
o Tiradentes - clube ligado 
à Policia  Militar -, que  na 
época era uma das grandes 
forças do futebol alencarino 
e o Guarany de Sobral. Por 
indicação do massagista 
Aloísio Trindade (faleci-
do),  foi para o Comercial 
do Mato Grosso, onde foi 
vice-campeão estadual re-
alizando grande campanha.  
Voltou ao Fluminense  time 
do seu coração em 1978 e 
no tricolor parou em 1982, 
exatamente 20  anos depois, 
onde começara profissional-
mente.

Casado com dona Mira 

e pai de três ex- jogadores 
profissionais - Roberto, 
Jorginho e Junior Baiano 
-, Mundinho vem de famí-
lia futebolística. Seu pai 
Antonio Mario, foi um dos 
grandes craques baianos 
nas décadas de 50/60. An-
tonio Mario foi artilheiro e 
campeão baiano pelo time 
canário. Com 1.74m, foi 
um dos melhores goleiros 
que o futebol baiano já teve. 
Era preciso nas bolas altas, 
sempre encaixando com 
segurança, e ganhou fama 
nas defesas que fazia nos 
pés dos atacantes. Corajoso, 
arrojado, nunca perdeu uma 
disputa nas divididas com 
o adversário. Hoje, pela 
sua altura - com os goleiros 
tendo em media 1.90m -, di-
ficilmente  chegaria ao pro-
fissionalismo. Mas observa 
que mesmo privilegiado 
pela altura, treinamentos es-
peciais e intensivos, alem da 
qualidade do material usado 
- bolas, luvas, uniformes 
-, infinitamente melhor do 
que o do seu tempo, não vê 
superioridade nos goleiros 
modernos.

Vida tranqüila, ao lado 
da família, depois de dar 
grande contribuição ao fute-
bol da Bahia, Ceará e Mato 
Grosso, Mundinho é um 
ponto de referência para os 
atletas do passado que estão 
sempre a procurá-lo para 
uma boa conversa, relem-
brando grandes momentos. 
Para Mundinho, que traba-
lhou com inúmeros técnicos 
de renome, Antonio Concei-
ção, que dirigiu o Fluminen-
se campeão baiano de 1963, 
foi o melhor, e a melhor 
formação do tricolor com 
atletas da época: Mundinho, 
Ubaldo, Sapatão e Quinha,  
Chinesinho, Val e Renato,   
Veraldo, Almeida, Ary  e 
Neves.

O FUTEBOL SEM MARANHÃO GOMES

Maranhão, que foi titular 
do Vasco da Gama.

Depois de bela passa-
gem pelo futebol baiano, 
via Fluminense, ele se-
guiu  para o Rio Grande 
do Norte,onde,em teste 
no Potiguar de Mossoró 
que lhe valeu imediato 
contrato devido a ótima 
atuação e o gol marcado. 
Fez sucesso no certame 
rio-grandense de 1975 
com seus dribles curtos e 
desconcertantes, ao lado 
de passes milimétricos. 

O time dessa época- 
talvez o melhor da histó-
ria do clube -  a torcida 
do Potiguar não esquece 
:  Batista, Berico, Jota-
bê, Nivaldo e Vildomar, 
Afonsinho, Ananias e 
Maranhão Gomes, Chico 
Alves, Odilon e Vadinho.

Depois do Potiguar 
ele atuou em outras equi-
pes do futebol nordestino 
como o ABC de Natal e 

Sport de Recife, den-
tre outras, alem de 
equipe do Amazonas. 
Atletas que atuaram 
com ele no Fluminen-
se, como o arqueiro 
Mundinho, ressaltam 
a cordialidade e o res-
peito que o jogador 
tinha para com os 
seus companheiros, 
mas era também brin-
calhão. 

Em um dos seus 
últimos depoimentos 
à crônica esportiva 
potiguar, Maranhão  
falou sobre sua car-
reira, os vários clubes 
que defendeu com 
sucesso e enfatizou:” 
Viajei muito, joguei 
em diversas equipes, 
sempre com empe-
nho, mas não ganhei 
dinheiro porque, na-
quela época, não se 
ganhava dinheiro 
com a bola”.
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