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As fortes chuvas que têm caído 
nos últimos dias mudam, com rapi-
dez, o cenário da região. Na zona 
urbana de Feira de Santana os trans-
tornos naturais de uma cidade grande. 
Ruas alagadas, casas invadidas pelas 
águas, arvores caídas, dificuldade no 
transito. Na zona rural a alegria dos 
ruralistas que, depois de longa espera, 
iniciam o plantio da safra agrícola, ba-
sicamente: feijão, milho, amendoim 
e batata. 

 A Coordenação de Proteção e De-
fesa Civil de Feira de Santana, alerta 
as pessoas que residem em  locais 
considerados de risco, para o perigo 
que podem representar as chuvas que 
devem continuar nos próximos dias. 
No caso da constatação de gravidade, 
ligar para o 3626.4618, ou usar o apli-
cativo 156. Para contato com o Corpo 
de Bombeiros usar o telefone  193. 

COM AS CHUVAS  TUDO MUDA

A advogada e jor-
nalista Karol Freitas 
está ente os finalistas 
do festival Vozes da 
Terra, que acontecerá 
amanhã, a partis das 
19 horas no Centro 

Karol no Vozes da Terra Campeonato de Sinuca Coelho - uma breve história
O drible fácil 

e a rapidez, vale-
ram-lhe o apelido 
de Coelho, que ele 
levou para o fute-
bol profissional, 
carreira precoce-
mente encerrada  de Artes e Esportes Unificados – CEU, do 

bairro Cidade Nova, às 19 horas. ,  promo-
vido pela Prefeitura Municipal. Vivendo o 
meio artístico desde a infância, Karol tem 
varias musicas gravadas e no momento pre-
para um CD autoral. CIDADE. Página 11.

 

em 1968, devido uma dura entrada do 
lateral Messias. Coelho começou no São 
Paulo de Feira, atuou no Fluminense e 
no Flamengo de Ilhéus. Um pouco da 
historia desse craque.CIDADE. Página 9.

 O Campeonato de Sinuca de 
Profissional, iniciado no dia 16 deste 
mês, terá sua segunda etapa realiza-
da no dia 18 de maio no Ginásio de 
Esportes Oyama Pinto. O certame  
promovido pela Associação de Si-
nuca de Feira de Santana, irá até o 
mês de novembro,segundo o diretor 
Luiz Sergio Rios que está ministran-
do aulas de sinuca gratuitas. CIDADE. 
Página 8.

O estado da Bahia destaca-se no 
cenário nacional entre os que apre-
sentam melhor equilíbrio fiscal. O se-
cretário da Fazenda, Manoel  Vitório 
ressaltou que mesmo  com perdas nas 
transferências  obrigatórias e volun-
tárias da União em 2018, o governo 
baiano encerrou o ano com equilíbrio 
fiscal  graças ao bom desempenho da 
arrecadação própria  e controle dos 
gastos. CIDADE. Página 4.

Bahia tem equilíbrio fiscal FTC será transformado em Centro de Educação Complementar
A Prefeitura de Fei-

ra de Santana declarou 
de utilidade pública 
para fins de desapro-
priação, em regime de 
urgência, o imóvel onde 
funcionou o Feira Tênis 
Clube, e será  trans-
formado num Centro 
de Educação Comple-
mentar para estudantes 
da Rede Municipal, 
focado no esporte e na 
cultura.

A desapropriação 

tem por finalidade a 
utilidade pública e visa 
o bem da coletividade. 
A Constituição a prevê 
mediante justa e prévia 
indenização em dinhei-
ro. O valor a ser pago 
é previsto e fixado na 
legislação.

A área mede 15.227 
metros quadrados – 
aproximadamente dois 
campos oficiais de fute-
bol. O Decreto 11.071, 
assinado pelo prefeito 

Colbert Martins Filho, 
foi publicado na edição 
de quarta-feira do Di-
ário Oficial Eletrônico 
do Município.

Além da localiza-
ção privilegiada, o Fe-
tecê, tem uma estrutura 
que atende as deman-
das propostas em am-
bas as áreas do alunado 
da rede municipal. Tem 
um amplo ginásio de 
esportes – o Péricles 
Valadares, mais um 

complexo formado por 
quatro piscinas, sendo 
uma com dimensões 
olímpicas.

A outra pode ser 
usada para saltos orna-
mentais, a terceira que 
pode ser usada para 
treinos e a quarta é 
destinada às crianças. 
O clube tem área usada 
como campo de fute-
bol, mais uma grande 
salão onde as festas 
eram realizadas.
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VOCÊ COSTUMA MENTIR ?

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Feira de Santana

Me informe seu CPF...
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No dia primeiro de abril brincamos 
com a família e os amigos passando trotes 
e contando mentiras. É o Dia da Mentira 
ou Dia dos Bobos. Uma pesquisa feita 
nos Estados Unidos revela que 61% da 
população admite que mente pelo menos 
uma vez por dia. E você costuma mentir?

NA VERDADE, o que se vê são mentiras 
de filhos para pais, de políticos para eleitores, de 
governantes para governados, de empregadores 
para empregados e vive-versa. Mentiras de meios 
de comunicação apresentando falsos comerciais 
e de grupos religiosos com promessas de cura 
e prosperidade. Há pessoas  que mentem tanto, 
que acabam enganando a si mesmas.

A GRAVIDADE da mentira se mede se-
gundo a natureza da verdade que ela deforma, 
de acordo com as circunstâncias, as intenções 
daquele que a comete, os prejuízos sofridos 
por aqueles que são suas vítimas. A mentira é 
a profanação da palavra que tem por finalidade 
comunicar a verdade. O propósito deliberado 
de induzir o próximo em erro, por palavras con-
trárias à verdade, constitui uma falta à justiça e 
à caridade.

TODA FALTA cometida contra a verdade 
impõe o dever de reparação. Quando se torna 
impossível reparar um erro publicamente, deve-
-se fazê-lo secretamente. Se aquele que sofreu 
o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, 
deve-se dar-lhe satisfação moral, em nome da 
verdade. Esse dever de reparação se refere tam-
bém, às calúnias  e difamações  cometidas contra 
o bom nome e a honra do próximo. 

MORTE e vida estão à disposição de nossa 
língua. Se semeamos o mal, colheremos frutos 
maus. Se semeamos vida, colheremos vida. “Não 
vos enganeis: de Deus não se zomba. O que o 
homem semeia, isso mesmo colherá” (Gal 6,7). 
“Se queres possuir a verdadeira vida, afasta a 
tua língua da maldade e teus lábios de palavras 
mentirosas. Evita o mal e faze o bem, procura 
a paz e vai com ela em seu caminho” (Salmo 
33,14-15). 

PORTANTO, a mentira  consiste em dizer o 
que é falso com a intenção de enganar. A Bíblia 
denuncia na mentira uma obra diabólica: “Vós 
sois do diabo, nele não há verdade: quando ele 
mente, fala do que lhe é próprio, porque é menti-
roso e pai da mentira” (Jo 8,44). “Feliz de quem 
caminha na justiça, diz a verdade e não engana 
o semelhante” (Is 33,15).

Apesar de ilegal, o 
CPF – Cadastro de Pes-
soas Físicas tem sido 
exigido cada vez mais 
por estabelecimentos 
comerciais sob os mais 
diversos argumentos, 
sem que nenhuma pro-
vidência seja tomada 
em Feira de Santana.

Pedir o CPF, virou 
mania. O documen-
to tem sido solicita-
do pela maioria dos 
estabelecimentos sob 
os mais diversos ar-
gumentos, até mesmo 
nas compras à vista e 
em dinheiro, quando 
não existe a menor ne-
cessidade, isso quando 
não solicitam outros 
dados, como endere-
ço, número de celular 
e e-mail. A polêmica 
sobre o fornecimento 
destes dados pessoais 
tem sido motivo de 
denúncias pelo Brasil 
afora e de acordo com 
o Ministério Público do 
Rio de Janeiro, a exi-
gência é abusiva e, se 
comprovada, passível 
de medidas judiciais 
porque vai contra o 
Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e 
a segurança do cidadão.

O CPF é um do-
cumento de controle e 
emitido pela Receita 
Federal que serve para 
identificar os contri-
buintes. O CPF é uma 
numeração com 11 dí-
gitos, que só mudam 
por decisão judicial. 
Quando você faz o seu 
CPF, recebe os núme-
ros que serão seus du-
rante toda a vida. E são 
diferentes para cada 
pessoa. Sua principal 
função é servir de iden-
tificação dos contri-
buintes no Imposto de 
Renda. Tanto que os 
filhos menores, a partir 
de oito anos de idade 
precisam ter o próprio 
CPF para serem inclu-
ídos na declaração de 
imposto dos pais.

Com o avanço das 
tecnologias, cruzamen-
to de informações dos 
diversos setores, inte-
ligência artificial, ven-
da e uso indevido de 
informações pessoais 
e tudo mais que nem 
sonhamos que exista, 

tudo trafega pela internet. 
Condicionar os dados pes-
soais dos clientes em troca 
de sorteios, descontos, 
consultar se determinado 
produto possui desconto, 
dentre outras mirabolan-
tes vantagens virou moda. 
Em Feira de Santana co-
mumente temos visto isto 
de forma crescente em 
farmácias, supermercados 
e para meu espanto até 
em algumas delicatesses 
quando compramos um 
simples pão.

Nas compras a prazo 
ou concessão de crédito, o 
CPF é uma garantia tanto 
para o lojista quanto para 
o consumidor, por causa 
das questões de fraude, 
roubo e uso indevido de 
dados, e não há irregula-
ridade em o lojista pedir 
um documento, desde 
que seja para consultar se 
o cliente está negativado, 
se é a pessoa que está 
comprando ou se terá 
condições de pagar. Mas 
condicionar o consumi-
dor a fornecer seus dados 
pessoais, para obtenção 
de desconto nas compras 
à vista é um absurdo e um 
abuso. 

Segundo advogados 
e especialistas, de acordo 
com o Código de Defesa 
do Consumidor, o des-
conto deve estar explí-
cito e de antemão. “As 
lojas não devem atrelar 
o desconto ao CPF, pois 
o consumidor tem direito 
ao desconto nas compras à 
vista, sem ter de informar 
seus dados pessoais”.

O leitor já deve ter 
reparado que a insistência 
das lojas é grande em ob-
ter o número do seu CPF. 
Segundo Jorge Lordello, 
Especialista em Segu-
rança Pública e Privada, 
Pesquisador Criminal e 
escritor internacional so-
bre Segurança Pessoal e 
Patrimonial, geralmente 
as empresas dizem que 
o consumidor poderá ga-
nhar: “Desconto naque-

le momento; Desconto 
futuro; Fazer parte de 
programa de Fidelidade; 
Participar de um sorteio 
mensal ou Receber al-
gum brinde”. Mas qual 
o verdadeiro objetivo da 
solicitação deste dado 
pessoal? O CPF traz in-
formações particulares 
dos consumidores que 
podem ser usadas para 
inúmeros fins, inclusive 
antiéticos e até ilícitos se 
caírem nas mãos de crimi-
nosos digitais. No ramo 
de farmácias por exemplo, 
os dados dos clientes, po-
dem, eventualmente, ser 
repassados para Empre-
sas de Planos de Saúde, 
Clínicas, Empresas de 
Análise de Crédito, afirma 
o especialista.

No dia 13 de março 
de 2019 foi publicado no 
Diário Oficial da União 
o Decreto nº 9.723/2019 
que permite o cidadão 
utilizar o número do seu 
CPF no lugar de outros 
documentos como: NIT; 
PIS/Pasep; Número e sé-
rie da Carteira de Traba-
lho e Previdência Social 
(CTPS); Número da CNH; 
Número de matrícula em 
instituições públicas fe-
derais de ensino superior; 
Números dos Certificados 
de Alistamento Militar, 
de Reservista, de Dis-
pensa de Incorporação e 
de Isenção; Número de 
inscrição em Conselho de 
Fiscalização de Profissão 
Regulamentada; Número 
de inscrição no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e todos 
os demais números de 
inscrições existentes em 
bases de dados públicos 
federais, passando a ser 
“instrumento suficien-
te e substitutivo para a 
apresentação de dados 
do cidadão no exercício 
de obrigações e direitos, 
bem como na obtenção de 
benefícios”.

Muitas pessoas se 

questionam: Como 
descobriram meu en-
dereço para enviar esta 
propaganda pelo cor-
reio? Como descobri-
ram o número do meu 
celular para enviar esta 
mensagem pelo what-
sapp? Como sabem 
meu e-mail para en-
viar estas promoções? 
Como descobriram que 
vou me aposentar e já 
estão enviando esta 
proposta de Crédito 
Consignado? E muitas 
outras coisas que não 
podemos nem imagi-
nar, como o rastreio e 
análise de seus gostos, 
hábitos e preferências. 

Espera-se que o 
Ministério Público 
e PROCON tomem 
providências urgentes 
para evitar este abuso 
à população, bem como 
garantir segurança, pri-
vacidade e proteção 
aos dados das pessoas. 
Não se pode aceitar que 
este comportamento 
das empresas, não seja 
encarado como algo 
sério e que estes “inte-
resses” que passaram a 
manipular e coagir seus 
consumidores para for-
necer seu CPF em troca 
de falsas benesses, se 
tornem normais e cor-
riqueiros.

A pergunta é: Sou 
obrigado a fornecer 
meu CPF na hora de 
realizar uma compra 
à vista? A resposta é 
“NÃO”. Enquanto as 
autoridades não tomam 
providências com re-
lação a estes abusos, 
resta a nós consumido-
res, BOICOTARMOS 
e DEIXARMOS DE 
COMPRAR NESTES 
ESTABELECIMEN-
TOS COMERCIAIS 
de Feira de Santana que 
utilizam dessa escusa 
prática.
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Diagnóstico e manejo clínico da dengue é tema da Sessão Científica do Samu

A Sessão Científica 
do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) traz como tema 
o “Diagnóstico e Manejo 
Clínico da Dengue” nesta 
quinta-feira, 28. O evento 
acontece, às 19h, no au-
ditório Dr. João Batista 
Cerqueira, na Secretaria 
Municipal de Saúde.

Diante dos casos re-
gistrados na cidade, a ca-

pacitação traz a infectolo-
gista Melissa Falcão para 
socializar com estudantes 
e profissionais de saúde 
a melhor forma de con-
duzir no atendimento a 
pessoas com sintomas da 
doença. Feira de Santana 
notificou este ano 3.487 
casos suspeitos, sendo 
771 confirmados para 
dengue pelo LACEN 
(Laboratório Central). 

A Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, tem desenvolvi-
do ações estratégicas a 
fim de conscientizar a 
população e aprimorar a 
assistência profissional 
na prevenção, tratamento 
e combate. A abordagem 
durante a Sessão Cienti-
fica faz parte destas ações 
determinadas pelo prefei-
to Colbert Martins Filho.

Governo vê potencial turístico e 
esportivo do Lago Pedra do Cavalo

Feira de Santana se-
diou a I Reunião do Con-
selho Gestor da APA do 
Lago Pedra do Cavalo 
– biênio 2018/2020, na 
manhã desta terça-feira, 
26. O encontro no audi-
tório do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) contou com 
representantes dos muni-
cípio Antônio Cardoso, 
São Gonçalo dos Cam-
pos, Cabaceiras e Santo 
Estevão. Ao todo fazem 
parte doze municípios, 
incluindo Feira.

O secretário munici-
pal do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais (Sem-
mam), Arcênio Oliveira, 
que é conselheiro, esteve 

presente representando o 
governo do prefeito Col-
bert Martins Filho. Além 
dele, também os técnicos 
da Semmam Antônio Sérgio 
Aras e João Dias, que tam-
bém compõem o conselho.

O objetivo da reunião 
foi discutir medidas que 
visam proteger a APA do 
Lago Pedra do Cavalo das 
agressões, dos usos múlti-
plos da água, que envolve 
outorga – licença – e tam-
bém dos desmatamentos e 
da poluição.

“Esse lago abastece 
atualmente mais de seis mi-
lhões de pessoas, incluindo 
as duas regiões metropo-
litanas: Feira e Salvador. 
Também é responsável por 

80% do PIB do Estado 
da Bahia. Por isso, é im-
prescindível que os mu-
nicípios se reúnam para 
debater e sugerir a criação 
de mecanismos que pro-
tejam esses mananciais”, 
afirmou o conselheiro 
João Dias, representando 
os pescadores do lago – 
são duas mil pessoas.  

O secretário Arcênio 
Oliveira, por sua vez, fa-
lou da expectativa do que 
poderá ser atraído para 
aquela área através do 
conselho, a exemplo do 
potencial esportivo e tu-
rístico, diferente de como 
vem sendo hoje utilizado, 
em benefício das comuni-
dades situadas no entorno.

Novo resultado do concurso
da Guarda Municipal é divulgado

O novo resultado da prova 
objetiva e da prova de títulos 
da Guarda Civil Municipal foi 
publicado nesta quarta-feira, 27, 
pela Prefeitura de Feira de Santa-
na através de seu Diário Oficial.

 Confira clicando aqui.
Após recursos, o prefeito Colbert 
Martins Filho aceitou na integra 
a decisão do juiz da 2ª Vara da 

Fazenda Pública, da comarca de 
Feira de Santana e anulou a lista 
anterior, divulgada em novembro 
do ano passado. A lista de con-
vocados para o teste psicológico 
divulgada anteriormente também 
foi extinta.

A avaliação da prova psi-
cológica será no dia 14 de abril, 
segundo o cronograma divulga-

do. O resultado desta etapa será 
divulgado no dia 9 de maio. A 
realização do teste de aptidão 
física será no dia 19 de maio, 
com resultado no dia 22 do 
mesmo mês.

O curso de formação será 
realizado entre os dias 1º e 26 
de julho. O resultado final será 
divulgado no dia 7 de agosto.
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Bahia mantém equilíbrio fiscal e consolida modelo de gestão
Mesmo com perdas 

nas transferências obri-
gatórias e voluntárias 
da União em 2018, o 
governo baiano encer-
rou o ano em equilíbrio 
fiscal graças ao bom de-
sempenho da arrecada-
ção própria e ao controle 
dos gastos, afirmou nesta 
terça-feira, o secretário 
da Fazenda do Estado, 
Manoel Vitório, duran-
te audiência pública na 
Assembleia Legislativa 
do Estado (Alba) sobre 
as finanças estaduais. A 
Bahia, de acordo com o 
secretário, consolidou o 
seu modelo de gestão ao 
investir R$ 2,6 bilhões 
no ano de 2018, alcan-
çando R$ 10,3 bilhões 
no período 2015-2018 
e mantendo-se entre os 
líderes nacionais no setor. 
Permaneceu ainda entre 
os poucos estados a pagar 
os salários rigorosamente 
em dia e seguiu com uma 
das dívidas mais baixas 
do país.

De acordo com Vi-
tório, as receitas prove-
nientes de convênios, as 
chamadas transferências 

voluntárias da União, 
despencaram e fecha-
ram o ano com queda 
de 23,63%: de R$ 715,2 
milhões em 2017 para 
R$ 546,2 milhões em 
2018. Já a participação 
das transferências obri-
gatórias da União na re-
ceita do Estado recuou 
de 32,2% em 2017 para 
26,7% em 2018. As per-
das foram compensadas 
com as receitas tributárias 

do Estado, que tiveram 
incremento de 12,95% 
no ano passado. A arre-
cadação própria passou 
a representar 54,12% da 
receita estadual.

Manoel Vitório lem-
brou que, em paralelo 
com o esforço do fisco 
para melhorar os resulta-
dos da arrecadação, segue 
em ritmo pleno a política 
de controle de gastos 
do governo baiano, que 

Encontro reuniu agri-
cultores familiares e bene-
ficiários do PAA em Feira 
de Santana

Dezenas de agriculto-
res familiares e beneficiá-
rios do Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
participaram da Roda de 
Conversa de Avaliação do 
programa, que beneficia 
milhares de famílias na 
Bahia e é promovido pela 
Secretaria de Justiça, Direi-
tos Humanos e Desenvol-
vimento Social (SJDHDS). 
Nesta terça-feira (26), o 
secretário da pasta, Carlos 
Martins, realizou a abertura 
do evento.

O objetivo do encontro 
discutiu e avaliou as metas 
alcançadas pelo programa 
nas modalidades direta e 
leite. A discussão entre os 
diferentes grupos que par-
ticiparam do PAA auxiliam 
o Governo do Estado, por 
meio da Superintendência 
de Inclusão e Segurança 
Alimentar da SJDHDS, 
no aprimoramento do pro-
grama.

“Todos nós somos par-
ceiros e precisamos traba-
lhar, cada vez mais, para 
sermos mais efetivos e efi-
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Dezenas de agricultores familiares e beneficiários do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) participaram da Roda de Conversa de Avaliação do 
programa, que beneficia milhares de famílias na Bahia e é promovido pela 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). 
Nesta terça-feira (26), o secretário da pasta, Carlos Martins, realizou a abertura 
do evento. 
O objetivo do encontro discutiu e avaliou as metas alcançadas pelo programa 
nas modalidades direta e leite. A discussão entre os diferentes grupos que 
participaram do PAA auxiliam o Governo do Estado, por meio da 
Superintendência de Inclusão e Segurança Alimentar da SJDHDS, no 
aprimoramento do programa. 
“Todos nós somos parceiros e precisamos trabalhar, cada vez mais, para 
sermos mais efetivos e eficazes na utilização dos recursos. Esse é um 
programa que tem um impacto significativo na vida de milhares de baianos e 
baianas, por isso requer nosso total compromisso”, afirmou Carlos Martins, que 
estava acompanhado do presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR), Wilson Dias, do diretor-geral da Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab), Bruno Alves, e da superintendente de Inclusão 
e Segurança Alimentar da SJDHDS, Rose Pondé. 

também está a cargo da 
Secretaria da Fazenda 
(Sefaz). Este trabalho 
encerrou o período 2015-
2018 com uma marca 
histórica: a economia 
real (levando-se em conta 
a inflação) de R$ 4,73 
bilhões em despesas de 
custeio, ou seja, aquelas 
relacionadas aos gastos 
com a manutenção da 
máquina pública, a exem-
plo de água, energia e 

material de consumo.
“O dinheiro econo-

mizado e os ganhos de 
arrecadação ajudaram 
a preservar o equilíbrio 
das contas e a ampliar os 
investimentos públicos, 
consolidando o modelo 
de gestão implementado 
sob a liderança do go-
vernador Rui Costa, que 
busca conciliar a saúde 
financeira setor público 
com a preservação de 
sua capacidade de atuar 
pelo desenvolvimento da 
Bahia e pelo atendimento 
de suas históricas de-
mandas sociais”, afirmou 
Vitório.

A estratégia gover-
namental denominada 
Modelo Bahia de Gestão, 
explicou o secretário da 
Fazenda, busca respon-
der aos desafios de um 
Estado que tem a maior 
parte do seu território 
no semi-árido e que tem 
ampliado, nos últimos 
anos, a proporção en-
tre o orçamento público 
e o PIB estadual. Esta 
relação chegou a 18%, 
percentual que é o dobro 
daquele registrado, por 

exemplo, em São Paulo.
Um indicador impor-

tante quanto ao equilíbrio 
fiscal do Estado, de acor-
do com o secretário Ma-
noel Vitório, é a dívida 
pública, que permanece 
entre as mais baixas do 
país: a relação dívida 
consolidada líquida/re-
ceita corrente líquida 
encerrou 2018 em 64%, 
a despeito da forte alta 
do dólar ocorrida a partir 
de 2017. Este número si-
tua o governo baiano em 
patamar confortável com 
relação aos parâmetros da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), segundo a 
qual a dívida de um Es-
tado não pode ultrapassar 
o limite de duas vezes a 
sua receita.

Os R$ 10,3 bilhões 
investidos pelo gover-
no baiano no período 
2015-2018 contempla-
ram estradas, barragens, 
hospitais, melhorias na 
mobilidade urbana como 
as novas avenidas e o 
metrô de Salvador, no-
vas encostas da capital 
e avanços na segurança 
pública.

Encontro reuniu agricultores familiares e
 beneficiários do PAA em Feira de Santana

cazes na utilização dos 
recursos. 

Esse é um programa 
que tem um impacto signi-
ficativo na vida de milhares 
de baianos e baianas, por 
isso requer nosso total com-
promisso”, afirmou Carlos 
Martins, que estava acom-
panhado do presidente da 
Companhia de Desenvol-
vimento e Ação Regional 
(CAR), Wilson Dias, do 
diretor-geral da Agência 
de Defesa Agropecuária da 
Bahia (Adab), Bruno Alves, 
e da superintendente de 
Inclusão e Segurança Ali-

mentar da SJDHDS, Rose 
Pondé. 

O PAA está presente 
em 21 municípios na mo-
dalidade direta, que realiza 
a compra de alimentos e 
doa às famílias em situação 
de insegurança alimentar. 
Na modalidade leite, que 
compra e doa leite, 83 mu-
nicípios participam.

Para Hamilton Teles, 
atual presidente da Associa-
ção Feirense de Síndrome 
de Down, entidade que re-
cebe alimentos e leite para 
distribuir para 60 famílias, 
“o PAA é um programa es-

petacular porque a doação 
dos alimentos e do leite às 
famílias é algo essencial. 
Nós, que atuamos com 
pessoas em situação de 
insegurança alimentar, sa-
bemos a importância desses 
alimentos na mesa deles”.

O encontro em Feira de 
Santana encerou-se nesta 
quarta-feira (27). Participa-
ram do encontro prefeitos, 
secretários municipais de 
agricultura, secretários mu-
nicipais de assistência so-
cial, agricultores familiares, 
cooperativas e beneficiários 
do programa.

O PAA está presente em 21 municípios na modalidade direta, que realiza a 
compra de alimentos e doa às famílias em situação de insegurança alimentar. 
Na modalidade leite, que compra e doa leite, 83 municípios participam. 
  

 
 

  
Para Hamilton Teles, atual presidente da Associação Feirense de Síndrome de 
Down, entidade que recebe alimentos e leite para distribuir para 60 famílias, “o 
PAA é um programa espetacular porque a doação dos alimentos e do leite às 
famílias é algo essencial. Nós, que atuamos com pessoas em situação de 
insegurança alimentar, sabemos a importância desses alimentos na mesa 
deles”. 
O encontro em Feira de Santana encerou-se nesta quarta-feira (27). 
Participaram do encontro prefeitos, secretários municipais de agricultura, 
secretários municipais de assistência social, agricultores familiares, 
cooperativas e beneficiários do programa. 
 

Primeira capital 
do Brasil, Salvador 
comemora nesta sexta-
-feira (29), 470 anos de 
emancipação política. 
Para marcar a data, três 
museus administrados 
pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico da 
Bahia (Ipac), autarquia 
vinculada à Secretaria 
de Cultura (Secult), 
contam com programa-
ção especial.

No Museu Tem-
postal, no Pelourinho, 
a celebração terá visitas 
guiadas à exposição 
“Pelos Caminhos de 
Salvador”, seguidas da 
exibição do vídeo ‘Per-
cursos Patrimoniais - 
Ipac’, sempre das 10h 
às 11h e das 14h às 15h. 
A exposição retrata 
parte da urbanização, 
crescimento e moderni-
zação da capital baiana, 
por meio de imagens 
que revelam as diversas 
transformações ocorri-

Museus comemoram 
aniversário de Salvador

das no tecido urbano da 
cidade.

Já a mostra ‘O 
Bairro do Comércio’, 
que também está em 
cartaz no Museu Tem-
postal, reúne cerca de 
100 imagens, entre 
postais e fotografias, 
que mostram aspectos 
históricos, urbanísti-
cos e arquitetônicos da 
região do Comércio, 
no trecho da Preguiça 
até o antigo Mercado 
do Ouro, do início do 
século XX até a década 
de 1980.

Hoje às 10h, no 
Museu Udo Knoff, no 
Centro Histórico, estu-
dantes do curso de Es-
pecialização em Histó-
ria da Faculdade Una-
vida, de João Pessoa, na 
Paraíba, realizam um 
bate-papo sobre o pro-
cesso de urbanização 
de Salvador, da Colônia 
à República, através da 
azulejaria.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

“Ó Pai, em tuas mãos, eu entrego meu espírito.” 
Salmo 30

Arquidiocese de Feira de Santana

C.J.C.de Santana-41Anos 
Celebração Eucarística em Ação de Graças 

Data: 21 de abril de 2019 -Horário: 18:00h 
Local: Capela Nossa Senhora de Lourdes (Colégio Pe. Ovídio)

Religião

Hoje, 29 de março de 2019, estamos na segunda semana 
da Quaresma. No próximo domingo é o Quarto. Acontece 
mais uma vez as 24 horas para o Senhor, nas paróquias. 
Durante as quartas e sextas-feiras da quaresma, muitas 
comunidades realizam a Via-Sacra, na qual recordamos 
os últimos momentos de Jesus a caminho do Calvário, sua 
paixão e morte de cruz. 

No último dia 25, celebramos a Anunciação do anjo à 
Virgem Maria, recordando o texto de São Lucas 1, 26-38, 
vemos Maria com o seu “faça-se” inaugurando uma nova 
etapa para a humanidade: abrindo as portas para que Deus 
venha e estabeleça morada entre nós. O Sim de Maria marca 
a vida de muitos que consagram sua vida ao Senhor. Muitos 
são os livros, textos e canções que narram este momento, tão 
importante para história da salvação, nos quais Maria está 
presente e é traduzido o seu SIM e presença em nossa vida. A 
Ave Maria é a oração que nos faz recordar nossa Mãe Maria. 

Muitos neste dia muitos participaram da Celebração 
Eucarística e fizeram orações a Nossa Senhora, a escolhida 
de Deus, nossa Mãe, que nos ama.

PAIXÃO E MORTE DE CRISTO

C.J.C. DE SANTANA – 41 ANOS

SEMANA SANTA

O Grupo Teatral Renas-
cer de Feira de Santana, que 
evangeliza através da arte, 
encenará, de 12 a 14 de abril 
mais uma vez o espetáculo 
a Paixão e Morte de Cristo 
– Nova Judéia do Sertão , 
um espetáculo baseado nos 

princípios do Evangelho e no desejo de dar conhecimento aos 
jovens sobre palavra de Deus de um modo mais eficaz.  

O espetáculo acontecerá às 20:00 horas, na sexta-feira e às 
19:00 horas, na sábado e domingo, pela primeira vez, no Parque 
da Cidade, em Feira de Santana. O ingresso será um quilo de 
alimento não perecível. 

Já assisti diversas vezes e afirmo que vale a pena. Entre 
outros no apoio a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a 
coluna Momento de Vida – Jornal Folha do Norte e site Fé católi-
ca. Acesse o site www.grupoteatralrenascer.com.br e saiba mais.

No próximo dia 14 de abril, inicia-
remos a Semana Santa, conhecida como 
a semana maior e nela reviveremos os 
últimos dias de Jesus Cristo, além de par-
ticiparmos das celebrações da sua Paixão, 
Morte e Ressurreição, importantes para 
o crescimento da nossa fé. Ela é iniciada 
com o Domingo de Ramos e Paixão do 
Senhor, celebrado com a Procissão de 
Ramos, na qual os fiéis levam seus ramos, 
recordando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado 
em um jumentinho e sendo aclamado por todos. 

Neste dia, acontece em todo país o Dia Nacional da Coleta 
da Solidariedade. Todos devem levar os seus envelopes recebidos 
previamente nas celebrações da Quaresma, em todo o Brasil, 
nas Celebrações Eucarísticas, realizando o seu gesto concreto. 
Os recursos serão destinados para projetos sociais apoiados 
pelo Fundo Nacional de Solidariedade. Caso você prefira, faça 
sua contribuição por depósito bancário no Bradesco: Agencia 
0484-7  – Conta Corrente 4188-2 - CNBB.

Não deixe de participar da Celebração de Ramos que marca 
o início da Semana Santa e participe da programação da Semana 
Santa em sua comunidade ou paróquia, pois cada uma tem os 
seus momentos específicos.

A Paróquia Catedral Metropolitana de Senhora Santana 
divulga esse ano através dos padres Arivaldo Aragão e Aris-
tóteles da Silva a programação dos atos litúrgicos da Semana 
Santa, que sempre conta com grande participação de fiéis. A 
programação é a seguinte: 

13/04 – 15:00 h - Véspera de Ramos – Celebração de 
Ramos para as Crianças - Procissão do Colégio Pe. Ovídio 
até a Catedral.

14/04 -  08:00 h – Bênção dos Ramos, na Catedral.
       - 08:30 h - Solenidade de Ramos – Praça Pe. Ovídio. 

Missas: às 17:00 h e 19:00h.
15/04 - 20:00 h - Celebração Penitencial para as mulheres.
16/04 - 20:00 h -  Celebração Penitencial para os homens.
17/04 - 19:30 h – Procissão do Encontro – saída da Ima-

gem de Nossa Senhora das Dores com a Paróquia da Catedral 
do Colégio Pe. Ovídio e da Imagem do Senhor dos Passos com 
a Paróquia Senhor dos Passos da Igreja senhor dos Passos e 
encerramento diante da Catedral .

18/04 - 08:30 h - Missa do Crisma ou Celebração dos 
Santos Óleos – Catedral Metropolitana de Senhora Santana, 
presidida pelo nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro 
com participação de todo clero. 

        - 18:00 h - Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, 
seguida de Transladação do Santíssimo Sacramento e Vigília de 
Adoração a Jesus na Eucaristia, até 00:00.

         - 20:00 h - Procissão do Fogaréu – saindo, da Capela 
Nossa Senhora da Piedade – HDPA, seguindo com homens de 
preto, levando tochas, cantando a Ladainha de Todos os Santos 
e encerrando na Catedral Metropolitana. 

Neste dia, eles renovarão as promessas sacerdotais e serão 
abençoados os óleos do Batismo, do Crisma e da Unção dos 
Enfermos, utilizados, durante o ano, para ministrar os referidos 
sacramentos. A celebração vespertina é da Ceia do Senhor (João 
13,1-15), instituição da Eucaristia; é o ápice de toda a vida 
cristã e dela vem a certeza da salvação. Nela somos alimenta-
dos e preparados para a nossa missão cotidiana. Recordamos, 
nesta celebração, o gesto humilde de Jesus, lavando os pés dos 
discípulos. Depois da comunhão, ocorrerá a transladação do 
Santíssimo Sacramento para um altar, onde serão realizadas 
Vigílias de adoração – Hora Santa. Também à noite, recorda-
mos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, na tradicional 
Procissão do Fogaréu, que atualmente é também acompanhada 
também por mulheres e tem à frente a Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia.

Na Sexta-feira da Paixão - Dia de Jejum e Abstinência. Não 
se celebra missas, mas, sim, a Paixão e Morte do Senhor (João 
18,1-19,42), constando de três partes: 1- Liturgia da Palavra (que 
inclui a Oração Universal); 2- Adoração da Cruz e 3 - Comunhão 
Eucarística. O relato da Paixão visa mostrar que a cruz tornou-se 
símbolo da glória divina, porque nela consuma-se o sacrifício 
definitivo e ela é o cume do projeto salvífico. Assim, hoje, acom-
panhamos o sofrimento de Jesus.

Recordamos a sua Via Crucis, a Via-Sacra, e todos os mo-
mentos que ele passou, no caminho do Calvário. Além desses, 
lembramos, também, outros: com sua mãe Maria; as mulheres; 
Simão Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz; Verônica, que 
enxugou seu rosto e disse num canto de lamento: “Não há dor 
igual à minha dor”. Ele sofreu muito. Chegou ao Calvário, foi 
crucificado e, no alto da cruz, disse as últimas sete palavras: 1ª- 
“Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem”, 2ª- “Hoje estarás 
comigo no paraíso”, 3ª- “Mulher, eis aí o teu filho, filho eis aí tua 
mãe”, 4ª- “Meu Deus, por que me abandonastes?”, 5ª- “Tenho 
sede”, 6ª- “Tudo está consumado” e 7ª- “Pai, em tuas mãos en-
trego meu espírito”. Em seguida, morreu na cruz, por amor a nós!

19/04 - Sexta-feira da Paixão – Dia de Jejum e abstinência/ 
Coleta para Terra Santa   - das 08:00 às 21:00 h a Catedral estará 
aberta para Oração, com programação e às 16:00h Celebração 
da Paixão e Morte de Cristo,  seguida da Procissão do Senhor 
Morto, que percorre as ruas centrais da cidade, encerrando com 
o Canto da Verônica.

O Sábado Santo ou de Aleluia é o dia da Vigília Pascal. 
Neste dia, Jesus Cristo repousou no sepulcro, passou da morte 
para a vida e, assim, no domingo, podemos comemorar a Páscoa 
do Senhor e dizer: “Cristo ressuscitou, ele vive, está no nosso 
meio! Aleluia!” Sua ressurreição torna novas todas as coisas; 
são vencidos a morte e o pecado. É dada vida nova àqueles que 
confiam no poder salvador e libertador de Deus. Aleluia! Maria 
Madalena foi ao túmulo logo cedo e viu a pedra retirada, correu 
ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo. Viram e acredi-
taram, mas ainda não tinham compreendido a escritura que diz: 
“Ele ressuscitará dos mortos” (Jo 20,1-9). Que a Páscoa, festa 
da Vida nova, nos dê, cada vez mais, Vida. Feliz Páscoa a todos 
que acompanham este espaço! 

20/04 - Sábado Santo ou de Aleluia - 20:00h- Celebração 

Solene da   Vigília Pascal 
21/04 - Domingo de Páscoa - Ressurreição do Senhor 

- 07:00 h – Missa Solene da Ressurreição do Senhor, às 
17:00horas e 19:00 horas e também nas comunidades.

Nas demais paróquias e comunidades da cidade, aconte-
cerão em diversos horários. Não deixe de participar e, desde já, 
uma Santa e abençoada Páscoa.

No dia 21 de abril , a C.J.C. – Co-
munidade de Jovens Cristãos de Santana 
comemora 41 anos de fundação, atuando 
na Arquidiocese de Feira de Santana, 
realizando diversos trabalhos de evange-
lização, entre eles o TOA - Treinamento 
de Oração e Ação.

 
PAIXÃO E MORTE DE CRISTO 
 
 

 
 
 
O Grupo Teatral Renascer de Feira de Santana, que evangeliza através da arte, 
encenará, de 12 a 14 de abril mais uma vez o espetáculo a Paixão e Morte de 
Cristo – Nova Judéia do Sertão , um espetáculo baseado nos princípios do 
Evangelho e no desejo de dar conhecimento aos jovens sobre palavra de Deus 
de um modo mais eficaz.   
O espetáculo acontecerá às 20:00 horas, na sexta-feira e às 19:00 horas, na 
sábado e domingo, pela primeira vez, no Parque da Cidade, em Feira de 
Santana. O ingresso será um quilo de alimento não perecível.  
Já assisti diversas vezes e afirmo que vale a pena. Entre outros no apoio a 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a coluna Momento de Vida – Jornal 
Folha do Norte e site Fé católica. Acesse o site 
www.grupoteatralrenascer.com.br e saiba mais. 
 
SEMANA SANTA 
 

 
 
 
No próximo domingo 14 de abril, iniciaremos a Semana Santa, conhecida como 
a semana maior e nela reviveremos os últimos dias de Jesus Cristo, além de 
participarmos das celebrações da sua Paixão, Morte e Ressurreição, 
importantes para o crescimento da nossa fé. Ela é iniciada com o Domingo de 

Aconteceu no último 
dia 17, em plena quaresma, 
na Arquidiocese de Feira de 
Santana, a 7ª Caminhada 
do Perdão que foi iniciada, 
com Celebração Euca-
rística na área externa da 
Igreja Santo Antonio, nos 
Capuchinhos, onde a cruz 
penitencial estava a frente 

 
No dia 21 de abril , a C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de Santana 
comemora 41 anos de fundação, atuando na Arquidiocese de Feira de Santana, 
realizando diversos trabalhos de evangelização, entre eles o TOA - Treinamento 
de Oração e Ação. 
Esse ano, homenagearemos o nosso saudoso Monsenhor Renato de Andrade 
Galvão, que completou 100 anos de vida no último dia 11 de maio de 2018, foi 
quem acolheu a C.J.C. de Santana e nos orientou durante muitos anos e o 
nosso arcebispo emérito Dom Itamar Vian, que completou 50 anos de 
sacerdócio, no último dia 01 de dezembro de 2018 e que vem colaborando na 
nossa caminhada. 
Esse mês participaram da 7ª Caminhada do Perdão, Procissão de São José, 
animaram no último dia 22, a Festa de São José, no distrito de Ipuaçu, amanhã 
Celebração Eucarística, na Comunidade Sagrada Família, no Jenipapo I, distrito 
de Maria Quitéria e nos últimos domingos, Celebração Eucarística, na capela 
Nossa Senhora de Lourdes, seguida de reunião. 
Assim, no 21 de abril – Domingo de Páscoa , acontecerá Celebração Eucarística 
em Ação de Graças, às 18:00 horas, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. 
 
Momentos que aconteceram: 
 
7ª CAMINHADA DO PERDÃO 
 
 

Esse ano, homenagearemos o nosso saudoso Monsenhor 
Renato de Andrade Galvão, que completou 100 anos de vida 
no último dia 11 de maio de 2018, foi quem acolheu a C.J.C. de 
Santana e nos orientou durante muitos anos e o nosso arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian, que completou 50 anos de sacerdócio, 
no último dia 01 de dezembro de 2018 e que vem colaborando 
na nossa caminhada.

Esse mês participaram da 7ª Caminhada do Perdão, Pro-
cissão de São José, animaram no último dia 22, a Festa de São 
José, no distrito de Ipuaçu, amanhã Celebração Eucarística, na 
Comunidade Sagrada Família, no Jenipapo I, distrito de Maria 
Quitéria e nos últimos domingos, Celebração Eucarística, na 
capela Nossa Senhora de Lourdes, seguida de reunião.

Assim, no 21 de abril – Domingo de Páscoa , acontecerá 
Celebração Eucarística em Ação de Graças, às 18:00 horas, na 
Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Momentos que aconteceram:
7ª CAMINHADA DO PERDÃO

 
 
  
Aconteceu no último dia 17, em plena quaresma, na Arquidiocese de Feira de 
Santana, a 7ª Caminhada do Perdão que foi iniciada, com Celebração 
Eucarística na área externa da Igreja Santo Antonio, nos Capuchinhos, onde a 
cruz penitencial estava a frente do altar. O arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro presidiu, concelebraram o arcebispo emérito Dom Itamar Vian e 
presbíteros de toda arquidiocese, reunindo cerca de 70 mil pessoas durante 
todo o percurso na avenida Presidente Dutra, rua J.J. Seabra, avenida Getúlio 
Vargas, rua Olimpio Vital, avenida Canal e praça do Cruzeiro, onde aconteceu a 
benção. Foram três paradas para reflexão. 
Fiz a cobertura, acompanhado do alto, e se pode ver um tapete humano 
formado durante a caminhada numa demonstração de Fé dos católicos da 
nossa arquidiocese e a imprensa feirense esteve presente com cobertura da TV 
Subaé, Rádio Sociedade News, Rádio São Gonçalo, Princesa FM, Rádio Som de 
Deus, entre outros. Também equipes de PASCOM de várias paróquias e o site 
Fé Católica que transmitiu ao vivo toda a caminhada e nas postagens do 
Facebook atingiram mais de 80.000 visualizaçãos. A Caminhada do Perdão é 
um marco em um período meditativo de penitência e oração - a quaresma. 
 
FESTA DE SÃO JOSÉ 
 
 

 
 

 
 
  
Aconteceu no último dia 17, em plena quaresma, na Arquidiocese de Feira de 
Santana, a 7ª Caminhada do Perdão que foi iniciada, com Celebração 
Eucarística na área externa da Igreja Santo Antonio, nos Capuchinhos, onde a 
cruz penitencial estava a frente do altar. O arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro presidiu, concelebraram o arcebispo emérito Dom Itamar Vian e 
presbíteros de toda arquidiocese, reunindo cerca de 70 mil pessoas durante 
todo o percurso na avenida Presidente Dutra, rua J.J. Seabra, avenida Getúlio 
Vargas, rua Olimpio Vital, avenida Canal e praça do Cruzeiro, onde aconteceu a 
benção. Foram três paradas para reflexão. 
Fiz a cobertura, acompanhado do alto, e se pode ver um tapete humano 
formado durante a caminhada numa demonstração de Fé dos católicos da 
nossa arquidiocese e a imprensa feirense esteve presente com cobertura da TV 
Subaé, Rádio Sociedade News, Rádio São Gonçalo, Princesa FM, Rádio Som de 
Deus, entre outros. Também equipes de PASCOM de várias paróquias e o site 
Fé Católica que transmitiu ao vivo toda a caminhada e nas postagens do 
Facebook atingiram mais de 80.000 visualizaçãos. A Caminhada do Perdão é 
um marco em um período meditativo de penitência e oração - a quaresma. 
 
FESTA DE SÃO JOSÉ 
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pete humano formado durante a caminhada numa demonstração 
de Fé dos católicos da nossa arquidiocese e a imprensa feirense 
esteve presente com cobertura da TV Subaé, Rádio Sociedade 
News, Rádio São Gonçalo, Princesa FM, Rádio Som de Deus, 
entre outros. Também equipes de PASCOM de várias paróquias e 
o site Fé Católica que transmitiu ao vivo toda a caminhada e nas 
postagens do Facebook atingiram mais de 80.000 visualizaçãos. 
A Caminhada do Perdão é um marco em um período meditativo 
de penitência e oração - a quaresma.

FESTA DE SÃO JOSÉ
No útimo dia 19, mais uma vez acon-

teceu a centenária procissão de São José, 
saindo da Capela Nossa Senhora de Lourdes, 
no Colégio Pe. Ovídio, com destino à Cate-
dral Metropolitana de Senhora Santana, onde 
foi celebrada uma Celebração Eucarística , 
que contou com a presença de centenas de fiéis. Nesse dia, a 
Paróquia da Catedral completou 173 anos.

Em todo o país, muitas novenas e festas acontecem louvan-
do a São José. Em nossa arquidiocese, destacamos a do distrito de 
São José das Itapororocas, a da Vila São José, distrito de Ipuaçu, 
a do Papagaio, comunidade São José (paróquia Nossa Senhora 
de Fátima), a de Barra de Água Fria, Ouriçangas, a do distrito 
de Humildes, a de Mata do Capim (São Gonçalo dos Campos) 
e a do Ponto de Serra Preta.

Que o bom José possa abençoar nossas famílias!
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Mais de 100 crian-
ças matriculadas no 
Centro de Formação 
Juiz Walter Ribeiro 
Costa Júnior, man-
tido pela Prefeitura 
de Feira de Santana, 
através da Secreta-
ria Municipal de De-
senvolvimento Social 
(Sedeso), estão des-
pertando talento para o 
ballet. A ação faz parte 
das oficinas desen-
volvidas em parceria 
com a empresa Pirelli, 
no projeto Aprender 
Brincando, oferecendo 
também outros cursos 
para as comunidades 
do Aviário e adjacên-
cias. A oficina de ballet 
é desenvolvida com 
turmas pela manhã e 
à tarde, no contratur-
no escolar das alunas, 

Projeto Aprender Brincando desperta 
talento de crianças para o ballet

na faixa etária entre 4 
a 12 anos. As aulas são 
desenvolvidas pelas pro-
fessoras da dança clássica 
Dida Moura e Manuela 
Amoedo.A promoção das 
oficinas de artes voltadas 
para a inclusão social e 
cultural é determinação 

do prefeito Colbert Mar-
tins Filho visando dar 
oportunidade às famílias 
de baixo poder aquisitivo.
Ao todo, Conforme a co-
ordenadora do Centro de 
Formação, Andrea Rios, 
as oficinas atendem cerca 
de 200 crianças e adoles-

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Defesa Civil de Feira alerta para riscos do período chuvoso

centes em situação 
de vulnerabilidade 
social, residente na re-
gião do bairro Aviário. 
Além do ballet, tam-
bém são promovidos 
cursos de street dan-
ce, capoeira, violão e 
mundo lúdico (teatro).

A Coordenação 
Municipal de Proteção 
e Defesa Civil de Feira 
de Santana, órgão da 
Prefeitura vinculado 
à Secretaria de Pre-
venção à Violência e 
Promoção dos Direitos 
Humanos, está alertan-
do aos feirenses que 
residem em situação 
de risco para eventuais 
problemas de segu-
rança, neste período 
chuvoso. 

As pessoas que se 
encontram em locais 
vulneráveis à invasão 
da água da chuva de-
vem buscar um abrigo 
seguro, especialmente 
áreas de forte alaga-
mento.  

Quem se encontra 
fora de casa, durante 
um temporal, também 
deve adotar cuidados 
para não ser surpreen-
dido. Recomenda-se 

cuidado com árvores, 
muros e postes, que 
podem cair por conta 
da chuva forte.

Em caso de neces-
sidade de atendimento 
por parte da Coorde-
nação Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 
de Feira de Santana, 
a comunidade pode 
entrar em contato com 
o órgão pelo telefone 
3626 4618 ou aces-
sando, pelo celular, o 
aplicativo Fala Feira 
156.  O serviço dispo-
nibilizado pelo gover-
no do prefeito Colbert 
Martins Filho funciona 
para registrar situações 
de risco moderado e 
pontos de alagamentos. 
Em caso de risco de 
vida, ou necessidade 
de resgate, a população 
deve ligar 193, contato 
com o Corpo de Bom-
beiros.
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“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.” 
Vinicius de Moraes

Mais tradicional e importante instituição filantrópica de Feira de 
Santana e também uma das representativas da Bahia, a Santa Casa de 
Feira de Santana completou 160 anos de fundação na segunda-feira (25). 
Ao longo dos últimos anos, as unidades especializadas da Santa Casa 
se tornaram referência no atendimento de saúde para a macrorregião 
centro-leste da Bahia, que compreende 72 municípios.

A Santa Casa cresceu e especializou-se em três importantes áreas 
da saúde – cardiologia, oncologia e transplante renal. Nas últimas dé-
cadas, apesar das crises enfrentadas pelos governos na área de saúde, 
a instituição venceu dificuldades e vem, ano a ano, se modernizando. 
A instituição foi fundada em 25 de março de 1959 sob a liderança do 
juiz Luís Antônio Pereira Franco.

“Hoje, nossa unidade hospitalar realiza diversos procedimentos da 
área intervencionista em cirurgia cardiovascular; contamos com uma 
renomada equipe médica que reúne alguns dos melhores especialistas 
de suas áreas na Bahia”, comemora a diretora geral do Hospital Dom 
Pedro de Alcântara, Sandra Peggy.

Provedor da Santa Casa no período entre 1983/84, o ex-prefeito 
de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, diz que “a história da 
instituição é belíssima, pois ela sempre esteve de portas abertas à co-
munidade, atendendo à população mais humilde e salvando milhares de 
vidas”. Na visão dele, é “importante que a instituição continue crescendo 
e evoluindo para atender o maior número de pessoas”.

Vozes da Terra

Tarde de Talentos 
 Uma programação musical especial irá animar o Boule-

vard Shopping hoje. Os alunos do Conservatório de Música 
Frederic Chopin vão realizar uma série de apresentações 
com um repertório que inclui músicas populares e eruditas. 
A “Tarde de Talentos”, tem entrada gratuita e acontece às 17 
horas, na Praça de Alimentação.

 Quem marcar presença na iniciativa, poderá apreciar a 
performance das crianças do Coral Infantil Frederic Chopin 
e do Coral da Melhor Idade com Música. Estão previstas 
participações especiais, além de surpresas, como o uso de 
percussão. Ao total, serão cerca de 10 apresentações.

 “Essa é a primeira vez que acontece a Tarde de Talentos 
no Boulevard e a expectativa é reunir toda a família para parti-
cipar desse momento de integração cultural e artística”, revela 
Simone Machado, coordenadora de marketing do shopping.

 A Câmara Municipal de 
Feira de Santana convida para 
a Sessão Especial a realizar-se 
no dia 5 de abril, às 9 horas, no 
plenário da Casa Legislativa, 
para discutir as configurações, 
fortalecimento e abragências 
da temática sobre a Consciên-
cia do Autismo,conforme Re-
querimento de n.º 27/2019, de 
autoria do vereador Cadmiel 
Mascarenhas Pereira.

Santa Casa 160 Anos

Ex-prefeito de Feira José Ronaldo de Carvalho entre os 
médicos Outran Borges e Luiz Carlos Seixas.

A dinâmica 
Desembargadora 
Maria de Lourdes 
Pinho Medauar 
com a Juíza de 
Direito Darilda 
Oliveira Maier, 

titular da 2.ª Vara 
de Família da 

Comarca 
de Salvador, 
marcando 

presença em 
recente evento em 
Feira de Santana. 

Neste sábado, acontece a 
grande final do 16ª edição do 
Festival Metropolitano Vozes 
da Terra. E, a grande atração que 
comandará a noite será a cantora 
feirense Maryzélia (foto), que 
sobe ao palco no Centro de 
Artes e Esportes Unificados – 
CEU, do bairro Cidade Nova, 
às 19 horas. O evento musical 
é promovido pela Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana 
através da Fundação Cultural 
Egberto Costa.

Cidadãos Itaberabenses
Os professores da língua inglesa, Manoel Parisio Santos Fer-

reira e João Libério de Oliveira Junior (foto) foram homenageados 
com o Título Honorífico de Cidadãos Itaberabenses, em razão dos 
relevantes serviços prestados àquela cidade. 

A concorrida solenidade de entraga dos Títulos aconteceu na 
terça-feira (26), no Plenário da Casa Legislativa do Municipio de  
Itaberaba/Bahia.

Os homenageados são feirenses, atualmente radicados em 
Itaberaba e proprietários do conceituado curso de línguas CCAA 
na cidade.

A direção da Nil Mille 
Modas recepcionou convidadas, 
com um chá da tarde,  ontem, 
para apresentar os novos lan-
çamentos da marca de lingerie 
LIZ. Um consultor da marca 
esteve presente, no animado 
evento, para demonstrar os be-
nefícios de utilizar os produtos 
da marca LIZ. 

A Nil Mille fica situada 
na Rua Sales Barbosa, n.º 420, 
centro. Vale a pena conferir as 
novidades!!

Sessão Especial

Liz
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  “E O CARNEIRO DOUTOR!!!”  
LEONIDIO MARCHY

É  deveras salutar “o papo que levamos” nos 
botecos  nas tardinhas  das sextas feiras e nas 
manhãs dosdomingos. Trocamos informações, 
opiniões sobre isso ou aquilo, tudo na mais perfeita 
harmonia e até encontramos soluções para proble-
mas de saúde. Desse modo,  todos nos reunimos 
no boteco do Rudival no Pilão Sem Tampa. É um 
ambiente  simples mas muito aconchegante  e  
frequentado  por uma clientela intelectualizada em 
diversas áreas como: literatura de cordel, música, 
política, futebol,justiça,comunicação falada escrita 
e televisada.  São horas leitor, altamente proveitosa 
que se vive ali. Entretanto, numa dessas manhãs, 
alguém aventou com certa ênfase, o aspecto rude  
do boteco e aí todos fizeram comentários sempre 
frisando o desequilíbrio entre, receita e despesa, 
foi aí que o advogado  Moacir, levantou e falou: 
“Pessoal, vou comprar um carneiro para ser rifado 
e resolveremos o problema e apontou para Rudival 
sentado numa mesa,  ele serve os fregueses e se 
serve também.  “Passe na minha sala amanhã Rudi 
e pegue o dinheiro!”

  Rudival abriu um sorriso e falou: “O troco eu 
lhe devolvo doutor...”  O doutor que acabara de sen-
tar, levantou e bradou: “Não senhor! Se o dinheiro 
é do carneiro, o troco pertence ao carneiro e não 
a mim.”  E  aí passou a mão no queixo, como se 
quisesse equacionar um problema algébrico e,  com 
a mão em palma bateu na testa, parecia tercaptado 
o estalo de Vieira, levantou o dedo e proclamou: “ 
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, 
disse o filósofo Tim Maia.”  Pegou o copo, tomou 
um gole e sentou. Melo levantou a mão: “A tipo-
grafia eu arranjo para os bilhetes da rifa. Felix e 
Gutemberg: “ E nós os vendemos.” Zadir falou: “A 
publicidade é por minha conta.”  No dia seguinte 
Rudival  levantou cedo,  foi no quintal e lembrou : 
“Até o dia da rifa o carneiro vai ficar aqui”:  Colo-
cou água numa vasilha embaixo de uma árvore e 
sorriu: “ O carneiro não pode beber água quente.”

 Mais tarde foi ver o doutor, na recepção a 
menina falou: “Pode entrar!”Entrou. Numa mesa 
enorme,  o doutor mergulhado num mar de papéis, 
levantou as vistas e ele: “ O carneiro, doutor!”     “ 
O quê!!! Não venha aqui falar em jogo de bicho, 

aqui se cumpre a lei e jogo de bicho é contra a 
lei, nós temos amizade,  mas!!! Não confunda 
Nabucodonosor, com nabo no cu do senhor.  Se o 
senhor  quer jogar no bicho, carneiro, rato, sapo até 
lobisomem, faça-o, mas, não trate desse assunto em 
minha sala.”  E o infeliz gaguejando: “Mas doutor 
o carnei..” O doutor o interrompeu:  “Você está me 
afrontando! Minha função é fazer cumprir a lei!” 
E, em tom grave advertiu:“Isso é transgressão da 
lei!”  Mas, o desgraçado, trêmulo e suando muito, 
arriscou:  “ Mas doutor o carnei..”  E o doutor cor-
tou a palavra do desafortunado, agora  aos brados: 
“Jogo de bicho é contravenção penal, em minha 
sala se respira a justiça, a lealdade e você toma a 
ousadia de querer poluí-la, e, com  olhar fulminante 
dirigiu-se ao miserável, parou em sua frente, como 
uma carrasco no ato final,  murmurou uma frase 
em latim: “Dura lex sed lex” e encostou seu rosto 
a ponto de Rudival sentir seu bafo quente e irado 
e disparou: “Eu podia te picar na cadeia agora!!!” 
Retornou à mesa, afundou-se  no oceano de papel,  
pegou uma caneta e apontou a porta: “ Vade retro!”

      Rudival levantou atordoado e suando muito, 
quando abriu a porta, a recepcionista que ouvira 
os brados do chefe,  levantou os olhos apiedados 
e baixou-os logo, devido sua aparência lastimá-
vel, ele abriu a porta para sair mas  era a porta do 
sanitário feminino,  gritos histéricos do interior: 
“ Tarado! Tarado! Socorro!!!”  Ele voltou e abriu 
a outra porta e saiu mas nem esperou o elevador,  
desceu pelas escadas,  no saguãodois cavalheiros 
conversavam: “... lá em cima apareceu um tarado 
no sanitário das mulheres.”  

E o outro falou: “Ah safado! Deviam castrar 
um descarado desse...”  Rudival sentiu o frio da 
navalha entre suas pernas, desesperado, meteu-se 
num grupo que passava na rua e quando deu de 
si,  estava na Av. Senhor dos Passos,  em frente à  
Arnold Silva Plaza. “Não! Não vou subir na Folha 
do Norte, vão me perguntar... Vou ao Mercado de 
Artes tomar “uma” para esquecer tudo isso”. Sen-
tou,  a moça o serviu e perguntou: “ O cavalheiro 
quer tira gosto, temos carneiro!” Não!!! Levantou,  
virou o copo de um gole e saiu perambulando pelas 
ruas da cidade...  

A  segunda etapa do 
Campeonato de Sinu-
ca Profissional, que foi 
iniciado no dia 16 deste 
mês,prosseguirá no dia 
18 de maio  e terá seqüên-
cia, de acordo com o  ca-
lendário existente em 20 
de julho (terceira etapa), 
14 de setembro (quarta 
etapa) e 23 de novembro 
(ultima etapa). No dia 
14 de dezembro ocorre-
rá o encerramento das 
atividades do ano com 
uma confraternização. 
Conforme Luiz Sergio 
Rios, considerado um 
dos cinco melhores ta-
quistas da cidade, o nível 
dos concorrentes é muito 
bom, tornado-se  difícil 
prognosticar o vencedor.

Conforme observa-
dores e adeptos dessa 
modalidade de jogo de 
mesa: Zezinho, Vascon-
celos, Luiz Sergio Rios, 
Paulo Cesar e  Luiz Bra-
ga estão entre os mais 
cotados para o titulo 
conforme o ranking lo-
cal. Luiz Sergio que é 
o diretor financeiro da 
Associação de  Sinuca 
de Feira de Santana, a 
cidade conta com, mais 
de 700 praticantes, toda-
via apenas cerca de 60 
integram a associação 
que tem sede no Giná-
sio de Esportes Oyama  
Pinto, onde também são 
realizados os jogos.

A associação surgiu 
em 1985, com a adesão 
de taquistas que parti-
cipavam de atividades 
no Clube de Campo Ca-

O comunicador Joel 
Magno, que durante bom 
tempo foi o radialista de 
maior audiência de Feira 
de Santana e região como 
o musical “Atrações J. 
Magno” ressaltou ontem, 
a importância do dia 25 
de março para o municí-
pio, por conta da passa-
gem de mais um ano de 
fundação da Filarmônica  
25 de Março ,a mais an-
tiga da cidade e uma das 
mais antigas da Bahia. 
Lembrou o “saudoso ma-
estro Estevão Moura” e a 
performance desse grupo 
musical durante os fes-
tejos anuais em louvor à 
Senhora Santana e tantos 

SAUDOSISTA J. MAGNO FALA DA 25 DE MARÇO
outros eventos importan-
tes da comunidade.

“No coreto da Pra-
ça da Matriz, a 25 de 
março era recebida com 
lança perfume, serpenti-
na e confete. O amor, a 
qualidade e o respeito, 
estavam presentes. Eu 
lá estava com o singular 
serviço de alto-falantes, 
repercutindo a qualidade 
sonora dos instrumentos 
da 25 de Março, que  e 
acompanhava  a procis-
são de Senhora Santana, 
com destaque especial. 
Hoje, infelizmente, a 
sede da entidade está 
caindo aos pedaços” diz 
J.Magno;

Ressalta ainda em re-
lação à  filarmônica : “O 
professor ,poeta e defensor  
das tradições de Feira de 
Santana, tenta com muito 
amor e  responsabilidade, 
resgatá-la, precisando de 
um maior apoio: Ele é 
Carlos Alberto Brito” diz 
o radialista, proprietário 
da J. Magno Propaganda 
e Promoções Artísticas 
Ltda, “sem desmerecer 
também  o valor  das sau-
dosas filarmônicas Vitória 
e Euterpe Feirense” em  
tom nostálgico finaliza: 
”Clube de Campo Cajueiro, 
Feira Tênis Clube, Euterpe, 
Bahia de Feira, Fluminen-
se, Micareta. Saudades!”.

ESTÁ EM ANDAMENTO O 
CAMPEONATO DE SINUCA

jueiro, e ganhou maior 
projeção com o apoio 
do governo municipal. 
”A partir da decisão do 
prefeito José Ronaldo, de 
permitir a instalação da 
associação no Ginásio de 
Esportes Oyama Pinto, 
tivemos um crescimento  
de cerca de 200% no 
número de associados 
e pretendemos ampliar 
muito mais porque Feira 
de Santana tem muitos 
adeptos da sinuca, muitos 
bons jogadores” diz Luiz 
Rios.

Com uma boa galeria 
de troféus, apesar de ter 
parado durante muitos 
anos de praticar sinuca e 
voltado há pouco tempo, 
Luiz Rios é entusiasta 
e convida aqueles que  
queiram aprender a jogar 
a comparecer ao Oyama 
Pinto às terças-feiras e 
quintas-feiras à noite e 
sábados à tarde, que são 
os dias de atividade da 
entidade. 

As aulas são grátis, 
para os novos, que quei-
ram aprender a bater fir-
me no taco. “É verdade, 
quem quiser aprender 
a jogar sinuca eu dou 
aulas de graça, nesses 
dias” confirma o diretor 
financeiro da ASFS, que 
inclusive já jogou com 
Rui Chapéu e observa que 
alem de ter importância 
na formação da econo-
mia, a sinuca que deverá 
fazer parte da próxima 
Olimpíada é considerado 
um dos jogos mais difí-
ceis existentes.
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Esporte

O Fluminense de 
Feira sempre foi forma-
dor de talentos, alguns 
alcançando projeção 
nacional e  até interna-
cional como é o caso 
de dois jovens dessa 
equipe de base de 1970: 
Neinha, que atou em 
grandes equipes do fu-
tebol nacional como 
Santa Cruz, Grêmio, 
Coritiba, Fluminense 
e Rangeres da África, 
e Joãozinho, que co-
meçou no tricolor e 
depois como o nome 
de Nunes, jogou pelo 
Flamengo e seleção 
brasileira. 

Outros como o ex-
celente goleiro Noel 
Carvalho, não se in-

A VIOLÊNCIA TIROU COELHO DO FUTEBOL

Rápido, dono de 
um drible desconcer-
tante, curto e rápido, 
pouca conversa e mui-
ta habilidade, Coelho 
destacou-se no futebol 
de Feira de Santana 
onde começou no ju-
venil do São Paulo 
Futebol Clube, na épo-
ca a melhor equipe do 
futebol amador do in-
terior do estado. Logo 
estava no  time de as-
pirantes do Fluminen-
se de Feira. Na verda-
de Enoque Calazans, 
nasceu em 10 de maio 
de 1945 em Santa Bar-
bara, mas  veio com a 
família  para a cidade 
princesa, onde deu os 
primeiros passos atrás 
da bola, revelando-
-se tanto no futebol 
de campo como no 
futebol de salão, que 
exigia a capacidade de 
manter a bola no pé em 
um curto espaço.

Em 1967 Coelho 
foi emprestado  ao 
Flamengo de Ilhéus 
que disputava o pela 
primeira vez o campe-
onato baiano de pro-

 Um jogada ríspida do lateral Messias - já falecido -, no jogo Flamengo de Ilhéus x Bahia 
de Feira, no Jóia, em 1968, destruiu o joelho direito e a carreira de Coelho, assim “bati-

zado”, desde garoto, devido a  velocidade e habilidade com a bola. 

fissionais. “O técnico 
carioca Walter Mira-
glia, trouxe do Rio de 
Janeiro uma turma de 
juniors do Flamengo, 
uma rapaziada boa 
de bola, e em conse-
qüência sobraram al-
guns jogadores daqui, 
dentre eles eu, que fui 
emprestado” lembra o 
hábil ponteiro.

No campeonato 
baiano de 1968, atu-
ando pelo Flamengo  

e Moises Wolkolvyter, 
na Clínica COT em 
Salvador. Depois em 
1969, passei por  outra 
cirurgia maior com o 
doutor Neylor Lasmar, 
do Palmeiras, na época 
o maior especialista 
da America do Sul. 
Assim depois de três 
cirurgias  em dois anos 
fui considerado inuti-
lizado para a pratica 
do futebol profissio-
nal. Foi difícil,mas 
tive que aceitar”, diz 
Coelho que até hoje 
apresenta uma  certa 
dificuldade no andar, 
fruto da contusão. 

 

FLUMINENSE 1970 COM NEINHA, NOEL E NUNES

teressaram em seguir a 
carreira e houve o caso 
do zagueiro Estevão, que 
deveria subir para o time 

profissional e faleceu mui-
to jovem. Ai esta o time 
de base do Fluminense de 
1970: Pedro, Arnaldo, Noel 

Carvalho, Estevão, Leó-
nidas, Léo. Aélson, Tonho 
Belocha, Tunel, Neinha e 
Joãozinho Nunes.

 

 

contra o Bahia de Fei-
ra,  Coelho sofreu uma 
grave contusão, numa 
disputa de bola com o 
lateral direito Messias, 
jogador que veio de 
Sergipe, com Helio 
Abacate, Almir, Ma-
romba, Freitas e Ro-
bertinho. “Tive o rom-
pimento de todos os 
ligamentos do joelho 
direito. Passei por duas 
cirurgias  com os mé-
dicos  Moises Shyper 

José Ronaldo e do se-
cretário  Almir Pinto, 
o titulo de “Persona-
lidade Esportiva do 
Ano”. Mesmo com 
alguma dificuldade de 
locomoção, devido a 
antiga e grave contu-
são no joelho direito 
Coelho ainda parti-
cipa de babas com “a 
turma da velha infân-
cia” como ele gosta 
de dizer e mostra que 
foi realmente bom de 
bola.

Proprietário da 
tradicional loja A 
Discolândia, há 45 
na Galeria Caribe, 

Coelho fez par-
te de uma geração  
de ouro do futebol 
de salão de Feira de 
Santana que empol-
gava multidões no 
Ginásio de Esportes 
do Feira Tênis   Clube  
e outros da Bahia, ao 
lado de: Zequinha, Zé 
Ivan, Hélcio Jacaré, 
Artur, Esquimó, Luiz 
Malaquias, Fernando 
Malaquias, Dito, Toi-
nho Playboi ,Macaco. 
Em 2000 a Federação 
Baiana de Futsal ele-
geu Coelho “O Atleta 
do Século” nessa mo-
dalidade esportiva. 
Já em 2008 Coelho 
recebeu do prefeito 

Coelho é casado 46 
anos com a senhora 
Márcia. Tem duas fi-
lhas Karine e Priscila 
e três netos: João, 
Samuel e Eduardo.

 Para os que não 
sabem Coelho foi 
o autor do primeiro 
gol no Joia da Prin-
cesa. Em 1966 era 
inaugurado o estádio 
Alberto Oliveira, an-
tes Almachio Boa-
ventura,  com o jogo 
Fluminense x Vasco 
da Gama. Na preli-
minar Fluminense 
X Botafogo, quando 
Coelho assinalou o 
primeiro  gol do novo 
estádio.

Coelho Almeida, Ivan, Zequinha e Carlihos. Luis Alberto, 
Nadinho, Misael, Chinezinho, Val, Edson Porto.
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Coluna do Rádio

A Rádio Povo concluiu no 
inicio deste mês   sua transição 
para a faixa FM. Foi a penúl-
tima  AM da cidade a seguir 
esse caminho  considerado 
irreversível diante do avanço 
tecnológico. Dentro de pouco 
tempo radio FM será apenas 
uma lembrança, para alguns, 
já que as futuras gerações 
sequer deverão saber da sua 
existência, como ocorre com 
a televisão preto e branco que 

as crianças de hoje não sabe do 
que se trata, como também não 
imaginam um jornal ou qual-
quer outro impresso produzido 
no tipo ou linotipo! A Povo, 
hoje pertencente ao empre-
sário mineiro Roberto Pazzi, 
originalmente Radio Difusora 
Carioca, foi inaugurada em 
17 de fevereiro de 1968, pelo 
falecido empresário carioca 
Alceu Nunes Fonseca, na Ave-
nida Senhor dos Passos, onde 

hoje há um estacionamento,  e 
durante cerca de uma década 
foi líder absoluta de audiência 
na cidade.

 Na época fazia parte da 
Organização Radinterior, com 
cerca de duas dezenas de emis-
soras no país sendo dirigida 
pelo saudoso carioca, Sidney 
Miranda e o potiguar, Ávido 
Medeiros, que continua entre 
nós com a  sua  bela voz de 
barítono.

 A Radio Subaé, 
única das antigas de 
Amplitude Modula-
da, ou Onda Média, 
que assim permanece, 
mantém sua ótima pro-
gramação e excelen-
tes  profissionais como 
Jorge Teles (Canto 
Sertanejo),Renato Ri-
beiro ( Subaé Notí-
cias), Marcos Valentim 
( Subaé em Revista) , 

Sotero Filho (Jornal de 
Esportes), Valter Vieira 
e Lucival Lopes (Ronda  
Policial)  ( Fátima Bran-
dão (Sempre Mulher), 
Valter Vieira (Viva Feliz),  
Juarez Fernandes  ( Diário 
da Feira), alem de Edson 
Lima, Framário Mendes 
e Andrea Rocha. Paulo 
Silva e Silvério Segun-
do (Jornal da  Cidade), 
dentre outros. Embora o 

momento  seja clara-
mente para as FMS,  
Subaé AM continua 
com enorme audiência 
e com o privilegio de 
ser a única AM  o pro-
gramação popular já 
que a  Cultura a mais 
potente emissora da ci-
dade é voltada para  a 
igreja evangélica com 
maior audiência entre 
os fieis.

Cosme Alves, Onildo e Antonia 
Serra, um forte trio do programa Canal  
9.7.0 liderado por Roberto Rubens, 
sempre aos sábados das 9 às 11 horas 
na Radio Sociedade de Feira.

A RÁDIO POVO AGORA É FM Subaé AM mantém audiência

Carlos Menezes com o musical Bom Dia Cidade
Carlos Menezes, óti-

mo comunicador, continua 
comandando as manhãs 
na região  de Cachoeira 
com o musical Bom Dia 
Cidade. Comunicação in-
teligente e agradável, das 
9 às 11 horas, faz com 
que o ouvinte fique de 
radio ligado na Paraguaçu. 
Antes, das 7 às 9 horas, 
Carlos Menezes apresenta 
com Nivaldo Lancaster o 
Radio Total,  jornalismo 
da melhor qualidade para 
os ouvintes da Cidade 
Heróica.

Nivaldo Lancaster, apresentador do pro-
grama Boca de Forno, aos domingos das 6 
às 8 horas, liderou com sucesso o Levante a 
Voz das 11 às 12 horas na Sociedade, durante 
as férias de Luiz Santos, titular do horário. 
A competência  de Lancaster é indiscutível.



11FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, sexta-feira 29 de março de 2019109 anos Cidade

“Quem canta seus 
males espanta”,  diz um 
antigo adágio, que traduz 
muita  verdade. Mas, não 
é apena para “espantar” 
males, cantar faz bem, é 
uma excelente terapia ge-
nérica e, sobretudo, tem 
outras finalidades como, 
por exemplo, congregar 
amigos  e estimulá-los 
a também cantar.  Sem 
jamais  ter pensado em 
gravar, embora goste de 
cantar entre amigos,  o 
empresário Juarez Pita, 
proprietário da  Juntel 
- A Casa da Bobina -, 
resolveu entrar em um 
estúdio pela primeira vez 
incentivado pelo amigo, 
Herval Porto, da Multi-
mída, já que as empresas 
ficam frente à frente na 
rua Georgina Erismann.

Dizem que “a primei-
ra vez ninguém, esquece” 
,isso em qualquer situa-
ção, o que vale também 
para o empresário, que 
selecionou 12 canções do 
seu inteiro agrado e “mer-
gulhou” fundo ao som 
de violões, percussão e  
teclados no Yes Estúdio, 
liderado pelo maestro 
Israel Exalto. Queria uma 
coisa simples, sem muito 
instrumental “apenas o  

 Longe da mídia 
e dos holofotes o can-
tor, compositor e mul-
tinstrumentista Hugo 
Luna, gasto o tempo 
da forma mais natural 
possível, em suas pro-
priedades rurais em 
Seabra, na Chapada 
Diamantina. A “majes-
tade do forró” de tantos 
sucessos como Cheiro 
de Goiaba, Meu Velho, 
Peraltice, Gabiroba, 
Depois daquela Curva, 
Heróis da Chapada, 
deu uma parada para 
descansar mais volta 
ao trabalho nos pró-
ximos dias com a sua 
banda, preparando-se 
para o período junino 
quando deverá cumprir 
um longo calendário, 
como geralmente faz 
nessa época o ano. 
Hugo lamenta, e com 
muita razão, o “truci-
damento” que se tem 
dado ao “forró pé de 
serra”, em detrimento 
de variações do gêne-
ro que surgem a todo 
instante.

          Fiel à san-
fona, zabumba e tri-
ângulo, formação tra-
dicional do “trio de 
forro”, Luna lamenta 
os rumos tomados pela 
musica do nordeste 
sempre  expressada de 
forma mais intensa nas 
festas juninas. Com 

JUÁ - UM BOM CD PARA OS QUE GOSTAM  DE   QUALIDADE 

básico”. Afinal era ape-
nas “uma brincadeira”, e 
deu certo! “JUÁ a Quinta 
Voz”, cd  com 12 faixas 
mostra um cantor de bela 
voz natural, pecando um 
pouco pela falta de maior 
conhecimento técnico, 
que só se adquire com o 
tempo e ao lado de mú-
sicos profissionais, mas 
que agrada plenamen-
te e deixa claro que, só 
depende dele se dedicar 
para atingir um patamar 
interessante. 

O Trem das Onze, 
Naquela Mesa, Matriz ou 
Filial,  Negue, Ela disse-
-me assim, Eu só quero 

um  xodó, Se acaso você 
chegasse, são algumas 
das faixas, que embora 
de autores e com temas 
diferentes, tem em ponto 
comum o lado român-
tico, a sensibilidade do 
intérprete. 

Nas faixas Matriz ou 
Filial  e Sossego, o cantor 
conta com a participação 
de  Herval Porto, que 
mostra boa qualidade 
interpretativa. Esperamos 
que Juarez Pita não fique 
por ai e volte aos estúdios  
breve. Afinal os românti-
cos precisam de musica 
de qualidade e o JUÁ 
precisa dar outros frutos!

HUGO LUNA PENSANDO NO SÃO JOÃO

cerca de 30 discos lança-
dos, Hugo Luna tem uma 
história interessante e 
peculiar na musica baiana 
já que começou em Sal-
vador, como guitarrista 
em um grupo de rock, que 
ele gosta de lembrar, in-
tegrado por Bel Marques 
e um irmão. Depois, foi 
só ”colocar os olhos no 
forró” para entender que 
ali estava o que gostaria 
de fazer. Não mudou 
mais, embora com ampla 
formação musical que lhe 
permite tocar sete ou oito 
instrumentos - cordas, 
sopro, teclados -,alem de 
interpretar canções sacras 
e líricas.

  Ver os festejos 
de São João e São Pedro 
descaracterizados, o que 
inclui o desaparecimen-
to da musica da época, 
deixa-o desmotivado, 

ate porque em muitos 
municípios que come-
moram o período ju-
nino, a grande maioria 
dos artistas nada tem a 
ver como essa tradição, 
enquanto os verdadei-
ros forrozeiros ficam 
de fora, ou quando são 
contatados recebem 
cachês ínfimos. “Estou 
aqui, na fazenda em 
Seabra, estou feliz, mas 
desejoso de ainda ver 
o baiano comemorar 
o São João como era 
antes e como deve ser” 
garante e adianta que 
para o São João já tem 
apresentações definidas 
para: Seabra, Lençois, 
Mucugê, Souto Soa-
res e São Gonçalo dos 
Campos. Ela ainda está 
em contato com vários 
outros municípios baia-
nos.

Empréstimos & Financiamentos
Seguros & Planos de Saúde

Gutemberg - (75) 99190.7216 - 98257.7172
DPVAT É CONOSCO TAMBÉM

VENDE-SE APARTAMENTO 
CONDOMÍNIO PARQUE DAS ACÁCIAS 

BLOCO L APTO 101 – 1º ANDAR
RUA JOÃO EVANGELISTA, 260 - TANQUE DA NAÇÃO 

3 QUARTOS - 2 BANHEIROS - COZINHA 
ÁREA DE SERVIÇO - MÓVEIS EMBUTIDOS (quartos)

MELHOR LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - 
AÉREA CONSTRUÍDA 74,3 m2

PREÇO 160.000,00

Contato:  (77) 99866-3599 - Carlos Gusmão

Com o “Samba da Ca-
minhada” de sua autoria em 
parceria com o multinstru-
mentista Felipe Guedes, 
a compositora e cantora 
feirense Karol Freitas figu-
ra como uma das finalistas 
do Festival Vozes da Terra 
que acontecerá amanhã, 
no Centro de Artes e Esportes 
Unificados – CEU, do bairro 
Cidade Nova, às 19 horas. Ka-
rol é formada em Direito e 
estudante de jornalismo, 
integrando o programa Le-
vante a Voz, apresentado 
diariamente das 11 âs 12 
horas, por Luiz Santos, na 
Radio Sociedade de Feira 
de Santana.

Desde criança ela se 
dedica às artes, tendo fre-
qüentado aulas de teatro 
(CUCA) e canto (UFBA), 
atuando também na área de 
produção para artistas como 
Ian Lassere, Paulo Giron, 
Catala à Brasileira , Gil 
Camará e banda Afroden-
dê. Atuou na produção do 
clipe Maré, de Ian Lassare 
lançado pela Billbord Brasil 
e na gravação do CD de Gil 
Camará.

Como interprete não 
nega a influência de artistas 
como Mariane Castro, Clara 
Nunes,  Elis Regina, Cae-

KAROL FREITAS FINALISTA DO VOZES DA TERRA 

tano Veloso, Gilberto Gil, 
Belchior, Roberto Mendes, 
dentre outros valores da 
MPB.  Em 2017 Karol lan-
çou seus primeiros  singles 
“Fio da Navalha”, parceria 
com Lassere e Felipe Gue-
des, e “Canto de Ijexá”, 
tendo Guedes como co-au-
tor. No ano passado novos 
trabalhos: “Eu perco a ra-
zão” com a participação do 
grupo feirense Raça Sound 
System, “Adultescência” 
(Crescer Dói), tendo como 
co-autor Daniel Dendê, 
além de “A cor da solidão”, 
com a rapper feirense Du-
quesa, abordando a solidão 

da mulher negra.
Karol Freitas destaca 

que suas canções podem 
ser escutadas em todas as 
plataformas de streaming. 
“Fio de Navalha e Canto de 
Ijexá contam com bônus de 
clipes com belas imagens 
registradas  pela produtora 
e diretora audiovisual Du-
ane Carvalho”. Criativa e 
sempre em busca do melhor 
Karol caminha para a fase 
de finalização de “Refúgio”, 
o primeiro CD inteiramen-
te autoral, que está sendo 
gravado no Estúdio Gato 
Preto, com produção de 
Dinho Filho.
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