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ANTONIO SOTERO 
SUCESSO NA RADIO POVO

AGORA É O SÃO JOÃO

 Maria Eduarda, Steph  ane Teixeira e Maria 
Alice, três garotas de 14 anos, alunas da Escola 
Taiane Pinheiro, no João Paulo II, são um belo 
exemplo para a época atual. Estudiosas, com 
objetivos definidos para o futuro, têm muito em 
comum, inclusive no esporte. Duas brilham no 
futebol a outra no handebol e seus pais dão o 
apoio necessário. CIDADE. Página 10

 

 

 

Considerada a maior festa popular do Nordeste o São João já toma conta da região. O comercio de 
Feira de Santana  experimenta um movimento crescente, no que pese a  estagnação da economia. O som 
da sanfona, da zabumba e do triângulo ecoa convidando a população para o forró e a prefeitura muni-
cipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer já divulgou a programação que abrangera de 23 
deste mês a 2 de julho os distritos de Maria Quitéria (São João de São José), Tiquaruçu, Bonfim, Jaíba e 
Humildes. Dentre as atrações a banda Capim, Molhado, Beto Pitombo, J. Sobrinho, Timbaúba, Targino 
Gondim, Flavio José, Vaqueirama e Marron  Glacê. CIDADE. Página 4

  Vinte residências rurais foram entregues 
pelo governador Rui Costa, na comunidade qui-
lombola de Gaioso,  município de Araças, litoral 
norte do estado representando um investimento 
de R$920 mil, “para dar dignidade a famílias que 
viviam em condições precárias. Esse projeto al-
cança varias cidades Hoje é um dia especial para 
Araçás” disse o governado. CIDADE. Página 11.

CIDADE. Página 8

ELAS SÃO BOAS DE BOLAClassificados para a Expofeira

CASAS PARA COMUNIDADE
 QUILOMBOLA EM ARAÇÁS

A relação dos classificados na licitação pú-
blica para explorar, por concessão remunerada, 
as áreas destinadas a instalação de barracas para 
comercialização de bebidas e alimentos durante a 
44ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana, 
de 1 a 8 de setembro, no Parque João Martins 
da Silva, foi divulgada dia 13 no Diário Oficial 
Eletrônico do município. 

Foram 11 classificados para exploração de 
áreas de 6,0x6,0 metros, referentes ao lote três  
. No lote quatro para área de 3,0x3,0 metros 
44 classificados. Já para exploração de área de 
4,0x4,0 metros, referentes ao lote cinco foram 13 
classificados. Os lotes um e dois foram considera-
dos desertos. Oito ofertas foram desclassificadas.

 O pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM) deverá se feito até o dia 9 de 
julho. A emissão do DAM, dos  classificados, 
começará a partir de  hoje, segundo o estabe-
lecido no Anexo 04 do Edital, na Secretaria de 
Agricultura.

´



2 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, quarta-feira 19 de junho de 2019 109 anosCidade

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian

NECESSIDADE DO NAMORO

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Feira de Santana

FOLHA DO NORTE
FUNDADO EM 17 DE SETEMBRO DE 1909

Av. Senhor dos Passos, 1.309 - sala 118 - Centro, Feira de Santana-Ba. 
CEP: 44002-205. SITE: folhadonortejornal.com.br 

E-mail: jornalfolhadonorte@gmail.com 
Telefone: (75) 3224 - 0341 

DIAGRAMAÇÃO: Lia Santos
COLABORADORES: Licia Silva e Mário Leal

EDITOR: Zadir Marques Porto

Fotolito, editoração gráfica e impressão: Editora Princesa Ltda.

ADMINISTRAÇÃO: Gilberto Navarro Lopes

Festa de Corpus Christi  
No próximo dia 19 

de junho de 2019, a igreja 
católica realiza a Cele-
bração de Corpus Christi 
(expressão em latim que 
significa “Corpo de Cris-
to”), composta por Missa, 
Adoração ao Santíssimo 
e Procissão sobre as ruas 
enfeitadas com ênfase 
aos temas sobre a Euca-
ristia, dando um toque 
especial, com o uso dos 
mais diversos materiais, 
como serragem e pedras 
coloridas, borra de café, 
flores, areia, entre outros 
por onde a Procissão de-
verá passar.

A Festa de Corpus 
Christi surgiu na Diocese 
de Liège, na Bélgica em 
1208, por iniciativa da 
freira Juliana de Mont 
Cornillon que afirmava 
ter visões onde o próprio 
Jesus lhe pedia uma festa 
litúrgica anual em honra 
da Sagrada Eucaristia. 
Aconteceu que, em me-
ados do século XIII, Pe. 
Pedro de Praga, um sa-
cerdote que duvidava da 
presença de Cristo na Eu-
caristia, decidiu realizar 
uma peregrinação a Roma 
para rogar, sobre o túmulo 
de São Pedro, a graça 
da fé. Ao retornar, en-
quanto celebrava a Missa 
em Bolsena, na cripta de 
Santa Cristina, a Sagrada 
Hóstia sangrou, man-

chando o corporal, ficando 
conhecido como o primeiro 
milagre Eucarístico.

Em 1240, o Bispo de 
Liègé, promulgou um decre-
to estabelecendo a festa em 
sua diocese, para ser cele-
brada no segundo domingo 
depois de Pentecostes. Já 
em 1251, o delegado papal 
Cardeal Hugues de Saint-
-Cher inaugurou a festa em 
Liègé. Daí em diante, a festa 
passou a ser celebrada na 
quinta-feira, oito dias depois 
da celebração de Pentecos-
tes. Em 1264, através da 
Bula Papal “Trasnsiturus 
de hoc mundo”, o Papa 
Urbano IV estendeu a festa 
para toda a Igreja Católica, 
pedindo a São Tomás de 
Aquino que preparasse as 
leituras e textos litúrgicos. 
Material que até hoje é 
usado durante a Solenidade. 
São Tomás compôs o hino 
“Lauda Sion Salvatorem” 
(Louva, ó Sião, o Salvador), 
ainda hoje usado e cantado 
nas liturgias do dia.

A festa só encontrou 
lugar seguro no calendário, 
tornando-se uma das mais 
populares, 50 anos depois, 
quando o Papa Clemente V 
confirmou o decreto de seu 
predecessor e João XXII o 
publicou em 1317. A prática 
das procissões surgiu em 
1279, na Colônia, imedia-
tamente seguida por outras 
igrejas. A hóstia consagra-
da era levada pelas ruas e 
campos, uma homenagem 
pública a Cristo presente no 
sacramento.

No Brasil, a tradição 
de enfeitar as ruas surgiu na 
tradicional cidade mineira 
de Ouro Preto e se espalhou 
pelo país com a população 
aderindo à confecção de 
tapetes nas ruas e enfeitando 
a fachada das casas para a 
passagem da procissão.

Uma das mais belas 
e significativas festas de 
Corpus Christi do Brasil, 
acontece na cidade baiana 
de Rio de Contas na Cha-
pada Diamantina-Bahia, 

criada por Provisão Real 
em 1745, “Minas do Rio 
de Contas”, sendo a pri-
meira cidade planejada do 
Brasil. A Festa de Corpus 
Christi atrai milhares de 
fiéis e turistas para esta ci-
dade considerada “A Joia 
da Chapada” inclusive 
com a festa em processo 
de tombamento como 
Patrimônio Imaterial do 
Brasil. Tradicionalmente, 
os tapetes são confeccio-
nados pelas famílias e 
pelos alunos das escolas 
públicas, com o auxílio 
dos professores. Todos 
se unem para transformar 
a cidade em um enorme 
tapete por onde Jesus Sa-
cramentado irá passar. Na 
noite da quarta-feira que 
antecede o dia de Corpus 
Christi, a cidade fica toda 
iluminada com luminárias 
penduradas nas casas e 
prédios públicos, tornan-
do esta bela cidade, ainda 
mais encantadora.

Comemora-se, neste dia 12 de junho, 
o Dia dos Namorados. A data, apesar de 
ser muito antiga, não é bem definida. No 
Brasil, parece ter sido fixada neste dia 
por ser véspera do dia de Santo Antônio, 
o santo casamenteiro e o santo defensor 
dos valores da família. Em muitos países, 
a data é celebrada no dia 14 de fevereiro, 
dia de São Valentim, o santo que realizava 
muitos casamentos.

TODA a vida do ser humano é permeada 
de relações afetivas. Na infância, com os pais, 
familiares e amigos; na adolescência, com o de-
senvolvimento da sexualidade, surge uma relação 
afetiva diferente; é a fase do namoro. Para qual-
quer pessoa que é vocacionada ao matrimônio, o 
namoro significa uma etapa muito importante, e 
deve ser vivida com seriedade e serenidade.

PARA QUE o(a) jovem possa aventurar-se 
nessa tarefa, é preciso que ele(a) tenha alcançado 
certa independência da família  dos amigos, bem 
como superado algumas dificuldades individuais, 
pois essas poderão embaraçá-lo(a)  nessa fase da 
vida. Tais dificuldades podem-se apresentar sob 
a forma de timidez, medo de não ser aceito. Ter 
uma boa auto-estima significa aceitar, gostar e 
valorizar a si mesmo. Quando a pessoa não se 
gosta, é difícil admitir que outra possa amá-lo.

O NAMORO é um estágio em que duas 
pessoas se atraem e, por algum motivo, iniciam 
uma aproximação afetiva com a finalidade de se 
conhecerem e de partilharem sentimentos e afetos; 
tanto pode prosseguir para um vínculo mais sério, 
como noivado-casamento, como pode chegar a 
um desvinculo. Qualquer que seja a opção será 
positiva, pois nada mais natural e saudável do que 
o término de um namoro que está trazendo mais 
tristeza que alegria.

O TEMPO de namoro e de noivado é um 
tempo sagrado. É tempo de conhecer e deixar-se 
conhecer. É tempo de avaliar e deixar-se avaliar. 
É tempo de respeitar as etapas, os sentimentos e 
a individualidade de  cada um. Quando o namoro 
for responsável, a vida a dois será uma história 
de amor. Mais do que querer a pessoa certa, o 
candidato precisa ser a pessoa certa. 

O NAMORO e o noivado são etapas para 
elaborar juntos um projeto a dois. Muitas vezes, 
não existe um projeto a dois, mas dois egoísmos 
morando na mesma casa. O Evangelho fala em 
construir sobre a rocha.  Na celebração do “Dia 
dos Namorados”, convocamos os jovens para que 
construam suas vidas sobre a rocha, dando esta-
bilidade ao casamento. Muitos casam, apostando 
na subjetividade e na busca da satisfação. Isto é 
construir sobre a areia. Que Deus abençoe todos 
os namorados!

A LOURA DO VESTIDO LONGO
LEONIDIO MARCHY

Uma tardinha, de 
uma sexta feira chuvosa, 
ao terminar a  cerimônia 
no Templo da Ordem 
Mística Atlantes, dirigi-
-me à minha residência, 
assim é que,  ao passar 
pela igreja do Largo 
do Cruzeiro, alguém 
saiu do seu interior e 
acenou pedindo carona, 
abri a porta do veículo, 
era uma senhora loura, 
alta, magra, usando um  
vestido longo. “Mes-
tre Jacob boa noite!” 
Estendeu-me a mão, 
apertei-a sorrindo por 
saber que eu era seu co-
nhecido.  “Em que posso 
servi-la senhora!”.  Ela 
respondeu arrumando o 
vestido nas longas per-
nas “Por favor, leve-me 
à Baraúna!”     Desce-
mos a ladeira do SESI e 
entramos na Av. Canal, 
a chuva tornou-se mais 

intensa e seguida de tro-
vões, relâmpagos e o canal 
começou  a transbordar, 
de repente ela se atirou no 
canal e desapareceu.  Parei 
o carro aos gritos: 

 “Senhora! Senhora!” 
Aí alguém pegou em meu 
braço e uma voz rouca 
falou: “Aplique outra in-
jeção!” Abri os olhos as-
sustados: “Onde estou? 
Onde estou? Salvaram a 
mulher do vestido longo?” 
E aí notei que estava numa 
maca e médicos e enfer-
meiros ao meu lado. Algo, 
ao redor de minha cabeça 
e à distancia um gráfico 
onde um deles fazia lei-
tura, este, que puxava de 
uma perna, dirigiu-se em 
minha direção, mandou 
que os enfermeiros tirasse 
os instrumentos de minha 
cabeça e falou:  “Nenhum 
problema neurológico 
com o senhor professor!”  

Aí, li no seu crachá. Dr. 
Erick Psiquiatra. E  ele 
prosseguiu:  “ Mestre! 
O senhor foi vitima de 
um acidente na Praça da 
Paquera há dois dias,  o 
SAMU o trouxe em coma, 
hoje o reanimamos e está 
tudo bem.

Vá àquela sala e tro-
que-se e volte para receber 
sua alta e aí voltou para a 
mesa, desci da maca e fui 
à sala que ele indicara, 
troquei-me e voltei, mas 
a sala estava vazia e à 
penumbra lá no canto um 
facho de luz alumiava a 
loura do vestido longo, 
mas à medida que me 
aproximava ela desapa-
recia e aí ouvi gritos fre-
néticos “Goollllll” vindos 
de uma porta, abri e dei 
no Boteco do Barbudo era 
Tarzan e Igor comemoran-
do gol do Bahia. Esfreguei 
os olhos e murmurei: “pe-

sadelo.” Nada existiu, 
loura, canal, hospital, 
psiquiatra, nada! Nada! 
Tomei mais um gole de 
catinga de porco,  pe-
guei o carro e aí  liguei o 
rádio.  O repórter falava 
de um acidente fatal 
na Praça da Paquera, 
vitimando uma senhora 
loura de vestido longo e 
seu esposo, um  médico 
psiquiatra que condu-
zia o veículo. A perícia 
atribui o acidente a um 
defeito físico no condu-
tor do veículo.

Mas à frente o fa-
rol da Maria Quitéria 
fechou, parei e pus-me 
a rememorar tudo e aí 
fui despertado por baru-
lhos  fortes  de buzina e 
gritos estridentes de um 
flanelinha: “ Tá com o 
zói no cu coroa! O faró 
já abriu!” Desculpei-me 
e parti. 
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Centros de Referência em Assistência
Social (CRAS) apresentou relatório de 
funcionamento a novo secretário da Sedeso

Situação ambiental de Feira foi abordada em sessão solene na Câmara

Os coordenadores 
dos 15 Centros de Re-
ferência em Assistência 
Social (CRAS) de Feira 
de Santana apresentaram 
relatórios com diagnósti-
co de funcionamento dos 
equipamentos ao novo 
secretário de Desenvol-
vimento Social (Sedeso), 
Pablo Roberto. Os dados 
foram entregues semana 
passada, durante reunião 
de apresentação, e servi-
rão também de base para 
definição da programação 
das atividades para o se-
gundo semestre de 2019.

O secretário Pablo 

A situação ambiental 
de Feira de Santana foi 
abordada pelo secretário 
Arcênio de Oliveira e 
técnicos da Semmam em 
sessão solene que acote-
ceu semana passada na 
Câmara de Vereadores, 
em comemoração à pas-
sagem do Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

O secretário disse 
que a poluição sonora é 
uma dos principais pro-
blemas combatidos pela 
Semmam, que resultam 
em apreensões de apa-
relhos veiculares, no co-
mércio e nas residências. 

“Mas estamos realizando 
blitzen para combater o 
problema”.

Enfatizou que a for-
mação de Feira de San-
tana está diretamente re-
lacionada às suas lagoas 
e pastagens. “Os animais 
eram tangidos de Goiás 
para o porto de Cacheira e 
aqui chegavam abaixo do 
peso. Passavam semanas 
recuperando para prosse-
guir viagem”.

Comentou que a 
maioria das lagoas do 
município ficam em terre-
nos particulares, situação 
que dificulta a ação mais 

efetiva do poder público. 
Citou como exemplo a 
Lagoa Salgada, que tem 
alguns donos.

O chefe de educação 
ambiental da Semmam, 
João Dias, disse que exis-
tem motivos para que a 
data seja comemorada 
na cidade. Citou as ações 
que estão sendo realiza-
das no município, como 
o Viver melhor no campo, 
e que existem nove rios 
em Feira e que já foram 
descobertas dezenas de 
nascentes.

José Carlos, do Mo-
vimento Água é Vida, 

Roberto ressaltou que, 
serão realizadas reuniões 
amplas para definição de 
planejamento estratégico 
de atividades até dezem-
bro deste ano.

Nesta primeira reu-
nião foi uma apresenta-
ção, o secretário Pablo 
Roberto conheceu a situ-
ação de funcionamento 
dos equipamentos, como 
está fazendo com toda 
a estrutura que compõe 
a Sedeso. “Vamos dar 
continuidade aos serviços 
que vinham sendo desen-
volvidos pelo amigo Ildes 
Ferreira”, frisou.

disse que nos últimos sete 
anos já foram recolhidos 
mais de 258 mil litros de 
óleo usado na cozinha, 
que seriam direciona-
dos aos rios. “Pesquisa 
indica que mais de cem 
mil litros são despejados 
diretamente no meio am-
biente”.

A sessão, iniciativa 
do vereador Lulinha da 
Conceição, foi coman-
dada pelo vice-presidente 
da Casa, Marcos Lima. O 
secretário de Agricultura, 
Joedilson Freitas, partici-
pou do evento.
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NELSON GONÇALVES – CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
Hoje ás 18h30min 

sera inugurada no Centro 
de Cultura Maestro Miro 
a homenagem definitiva  
desta cidade ao cantor  
Nelson  Gonçalves,  com 
o   mais completo arquivo 
fonográfico de sua obra no 
país,  doado ao município 
por seu amigo e admirador  
Diógenes de Carvalho, O 
saudoso Nelson Gonçal-
ves se estivesse entre nós 
completaria 100 anos no 
dia 21 deste mês. Na se-
mana passada o museu foi 
visitado por Pedro Renato 
Gonçalves  neto de Nelson  
que ficou entusiasmado e 
fetuou o registro da sala 
dedicada ao seu avó .Nel-
son nascido em Santana do 
Livramento, na fronteira 
do Brasil com o Uruguai 
usava com freqüência a 
frase: “O Brasil é um país 
sem memória. Alguém 
se lembra de Francisco 

            

        
 
 
 
FIM FIM   
 

Alves? Quando morrer eu 
quero ser cremado para 
que não façam xixi em 
minha tumba”. Nelson 
faleceu em 18 de abril de 
1988 e são poucos, como 
Diógenes aqui em Feira 
de Santana, que continuam 
fiel à  memória do cantor 
de voz de médio tenor.

Em relação ao cente-
nário, a Sony-BGM (que 
na década de 1980, incor-
porou o casting da antiga 

RCA Victor), e hoje detém 
o grandioso relicário de 
fonogramas deixados pelo 
cantor, não possui relan-
çamento de discos dele. 
Da gravação de estréia, a 
valsa “Se eu pudesse um 
dia” (outubro de 1941), 
ao disco Ainda é cedo, 
são mais de dois mil re-
gistros fonográficos  em 
183 discos de 78 rotações, 
100 compactos, 200 fitas 
cassete e 127 LPs. Só o 

compacto de “A volta do 
boêmio” faturou dois mi-
lhões de exemplares. 

   Nelson gravou de 
tudo: sambas-canções, 
marchinhas de Carnaval, 
foxes, tangos, boleros, 
valsas, serestas, jazz, bossa 
nova. Interpretou Wilson 
Batista, Herivelto Martins, 
Noel Rosa, Silvio Caldas, 
Ataulfo Alves, Lupicínio 
Rodrigues, Tom Jobim e, 
na maturidade o pop. Teve 

discos lançados na Itália, 
Inglaterra, Estados Uni-
dos, Portugal, Alemanha 
e China. 

 Os pais de Nelson, 
imigrantes portugueses de 
Viseu, traziam a tradição 
dos cantores ambulantes. 
Aos dois anos, a família 
seguiu para São Paulo e se 
instalou no bairro do Brás. 
O pai, Seu Manoel, tirava 
Nelson da cama cedo para 
cantar em feiras livres e 

praças da metrópole. O 
menino se apresentava 
do alto de um caixote de 
bacalhau - seu primeiro 
palco - acompanhado, ao 
violão, por um cego. 

Antes da consagração, 
foi de tudo: jornaleiro, 
mecânico, engraxate, gar-
çom, polidor, tamanqueiro, 
gigolô e boxeur. Nelson 
iniciou uma gloriosa esca-
lada de fama em 1943, vi-
rou crooner do Cassino do 
Hotel Copacabana Palace, 
mas, levado por Carlos Ga-
lhardo, logo assinou com a 
Rádio Mayrink Veiga. Em 
60 anos de carreira, vendeu 
mais de 80 milhões de 
discos - média espetacular 
de mais de um milhão por 
ano. É dos raros artistas 
que, apesar da bancarrota 
da indústria fonográfica e 
mesmo sem estar em evi-
dência, continua vendendo.

 

 

 

 

 

Nelson 
Gonçalves Diógenes de Carvalho um 

grande amigo de Nelson

DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA
Dia 23
20:00 Beto Pitombo
22:00 Gigantes do Brasil
00:00 Sandro de Castro
02:00 Forrozeiro do Norte
Dia 24
20:00 Jota Sobrinho
22:00 Bruno Bezerra
00:00 Bruno e Marrone
02:00 Ruan Barão
Dia 25
20:00 Timbauba
22:00 Luan Estilizado
00:00 Kixote É Esse
02:00 Caracu com Ovo

DISTRITO DE TIQUARUÇU
Dia 24
20:00 Johnson Ribeiro
22:00 Vaqueirama
00:00 Dr. Ed
02:00 Guilherme Sales
Dia 25
19:00 Beto Cardoso
20:00 Pé de Cerca
22:00 Sutiã Rendado
00:00 Beto Filho
02:00 Adalton Sena

Beto Pitombo será a primeira atração a se apresentar 
no Arraiá de Feira de Santana. O cantor abre os festejos 
do distrito de Maria Quitéria no dia 23 de junho. A banda 
Capim Molhado terá o papel de encerrar a maratona de 
forró se apresentando no último dia, 2 de julho, no São 
Pedro de Humildes.

A grade completa com as atrações que se apresen-
tam nos cinco distritos, dois no São João e três no São 
Pedro, foi divulgada na tarde desta terça-feira (14) pelo 
Departamento de Eventos da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer.

HUMILDES - PALCO 1
Dia 30/6
20:00 Roquinho do Forró
22:00 Joelma
00:00 Lua Cheia
Dia 1/7 
20:00 Acarajé com Camarão
22:00 Flavio José
00:00 Selfienejo
Dia 2/7 
20:00 Marrom Glacê
22:00 Vitor e Leo
00:00 Capim Molhado

HUMILDES - PALCO 2
Dia 30/6 
20:30 Cheiro Perfumado
22:30 Cueca Branca
00:30 Pegada das Antigas
Dia 1/7 
20:30 Forrozão Pense N’Eu
22:30 Chambinho do Acordeon
00:30 Forrozão Menina Fogosa
Dia 2/7 
20:30 Beijo Roubado
22:30 Mulher Bandida
00:30 Delirius do Olhar

Programação completa do São João de Feira de Santana
Entre as atrações estão as bandas Gigantes do Brasil, 

Bruno e Marrone, Luan Estilizado, Vaqueirama, Joelma, 
Flávio José, Victor e Leo, Targino Godim, Asas Livres, 
Saia Rodada, João Almeida, Colher de Pau e Arreio de 
Ouro.

Em Maria Quitéria o São João será nos dias 23, 24 
e 25. No distrito de Tiquaruçu a festa será realizada em 
dois dias, 24 e 25. O São Pedro começa no dia 30 e vai 
até 2 de julho em Humildes - que terá dois palcos. Em 
Bonfim de Feira e Jaíba os festejos ocorrem nos dias 
1º e 2.

SÃO PEDRO DE BONFIM
Dia 1 de julho 
20:00 HD.com
22:00 Saia Rodada
00:00 Asas Livres
02:00 Sela Vaqueira
Dia 2 de julho 
20:00 Anderson Dias
22:00 Arreio de Ouro
00:00 Nenem do Acordeon
02:00 Edu Forró

JAÍBA
Dia 1 de julho 
20:00 Léo e Seus Teclados
22:00 Seu Maxixe
00:00 Targino Gondim
02:00 João Almeida
Dia 2 de julho 
20:00 Zé Araujo
22:00 Colher de Pau
00:00 Arnaldo Farias
02:00 Pepita do Acordeon

Solenidade bastante 
concorrida marcou a posse 
de novos membros da Aca-
demia de Educação de Feira 
de Santana na noite do dia 
6 de junho (quinta-feira), 
às 19:30 horas no Auditório 
Professora Terezinha Ma-
mona, da FTC (Faculdade 
de Tecnologia e Ciências) 
e concessão de um título de 
Benemérito.

Quatro educadores fo-
ram empossados na Acade-
mia de Educação de Feira 
de Santana na condição de 
titulares: o professor Jorge 
Aliomar Barreiros Dantas,  
assumiu a cadeira numero 
5 que pertenceu ao saudoso 
Edivaldo Machado Boaven-
tura. As professoras Ana 
Angélica Vergne de Moraes 
e Maria José Pacheco de 
Andrade Costa assumiram 
as cadeiras 29 e 30, e o 
professor Cristiano Lôbo da 
Silva, assumiu a titularidade 
da Cadeira numero 31. 

Foi homenageada com 
o Título de Acadêmica Be-
nemérita à Marilene Car-
neiro Barreto, que assume 

voluntariamente o cargo de 
Secretária da Academia de 
Educação. Na solenidade o 
acadêmico José Raimundo 
Pereira de Azevêdo, saudou 
os mais novos confrades 
em nome da Academia de 
Educação.

Presente na solenidade 
o presidente da Academia 
Baiana de Educação profes-
sor Astor de Castro Pessoa, 
além de familiares e amigos 
dos novos acadêmicos.

Cada empossado fize-
ram seus pronunciamentos 
deixando registrado o entu-
siasmo e o compromisso de 
continuarem desempenhan-
do seu papel de educador, 
enquanto membro da Aca-
demia de Educação.

Em suas palavras, o  
presidente da Academia de 
Educação, professor Josué 
Mello, expressou a certeza 
da valiosa contribuição dos 
novos membros naquele so-
dalício, que tem também o  
objetivo de ser farol, quando 
procura, como órgão de pen-
samento coletivo, iluminar o 
caminho a ser seguido. 

NOVOS MEMBROS DA ACADEMIA 
DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA

 Professora Tecla Dias de Oliveira Melo e a 
Professora Ana Angélica Vergne de Moraes
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

38° TOA - Treinamento de Oração e Ação 
Período : 04 a 06 de outubro de 2019 

Local : Centro de Formação Dom Itamar Vian - Papagaio 
Promoção: C.J.C. - Comunidade de Jovens Cristãos de Santana

Religião

Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: “ João é 
seu nome”. E todos fcaram admirados. Lucas 1,63

Hoje, 19 de junho de 2019, estamos na décima 
primeira semana do Tempo Comum. O clima das festas 
juninas é de alegria e contagia a todos nas escolas, no 
comércio e nas famílias, com decorações de bandeirolas 
e balões, os trajes caipiras, ainda são usados por muitos 
e são consumidas as comidas e bebidas típicas, o forró 
é dançado por muitos, a queima de fogos de artifício, 
principalmente pelas crianças, e todos são aquecidos 
com o calor das fogueiras. 

Santo Antônio foi celebrado com festa na paróquia 
de Santo Antônio – Capuchinhos e nas Comunidades 
Barro Vermelho e Xavante (São Gonçalo), animado 
pela C.J.C.- TOA, Comunidade do Bravo (Serra Preta), 
Comunidade do Almeida e Pau Seco (Humildes) e cida-
de de Tanquinho, também aconteceu nas famílias, em 
muitos bairros. A exemplo das residências de Vitor e D. 
Detinha, nos bairros dos Eucaliptus e Olhos D’Água e no  
SESC – Feira de Santana preservando as manifestações 
religiosas e culturais!

As fogueiras juninas, segundo a tradição cristã, 
tiveram origem na grande amizade entre Santa Isabel e 
sua prima Maria que, quando João nasceu, acendeu uma 
fogueira, conforme combinado, para que Maria avistasse 
e fosse visitar Isabel. A fogueira de Santo Antônio deve 
ser de base quadrada, a de São João, redonda e a de 
São Pedro, triangular. Muitas pessoas têm o costume de 
acender fogueiras durante todo o mês de junho e em volta 
dela se desenvolvem ainda, muitas simpatias, que nos 
remetem ao tempo de criança e a lembrança da canção 
Asa Branca, imortalizada na voz do rei do baião, Luiz 
Gonzaga, nos recorda a festa.

Estamos chegando ao final do primeiro semestre e 
se aproxima o mês de julho, no qual celebramos a Festa 
de Sant’Ana, padroeira do município, que acontece com 
novenário de 17 à 25 e grande festa dia 26, tendo como 
tema central: “ Com Sant’Ana Batizados e Enviados em 
Missão”. O anúncio dia 07 de julho, às 19:00 horas, na 
Catedral de Santana.

No próximo dia 02 de julho, comemoramos os 196 
anos da Independência da Bahia. Parabéns a todos os 
baianos que lutam e buscam dias melhores.Senhor do 
Bonfim e Nossa Senhora da Conceição nos protejam.

O Bando Anunciador da Festa de Santana acontece 
no dia 07de julho, às 07:00 horas da manhã, sairá do 
CUCA, pela décima terceira vez, sendo uma das mais 
importantes manifestações da cultura popular local, tra-
dição extinta há mais de 20 anos e que reunia milhares 
de pessoas pelas ruas da cidade. O resgate desta antiga 
festa do patrimônio sócio-cultural da comunidade local 
foi realizado pela Universidade Estadual de Feira de San-
tana, tendo agora o apoio do SESC e outras entidades.

FESTA DE CORPUS CHRISTI 
EM NOSSA ARQUIDIOCESE

SÃO PEDRO E SÃO PAULO – DIA DO PAPA

SÃO JOÃO

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Amanhã, mais uma vez, por volta das 08:30 h, acontecerá 
na praça Pe. Ovídio uma Celebração Eucarística, presidida por 
Dom Zanoni Demettino Castro, com participação do arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian e todo clero, celebrando a Festa de 
Corpus Christi - Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Como já é 
tradição, ela atrairá centenas de fiéis às ruas e também muitos que 
não são católicos, mas  passarão pela ruas principais da cidade 
logo cedo para verem os belíssimos tapetes confeccionados por 
paróquias, comunidades e grupos, que como todos os anos se 
empenharão para que esta bela festa aconteça.

Serão momentos de reflexão, num gesto de amor que será 
demonstrado nos momentos em que o Santíssimo abençoará as 
ruas. Diversos sacerdotes da arquidiocese participarão e acom-
panharão a solene procissão. O arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, sob o pálio, irá conduzir o Ostensório com a Hóstia, 
imagem de respeito e fé por parte da comunidade católica de 
nossa cidade. Assim, muitos irão aproveitar este dia santo para 
vivenciar o amor de Jesus Cristo por nós, nos dando seu Corpo 
e Sangue, já que é a única de caráter oficial, na qual o povo 
renova publicamente a sua fé em Cristo na Hóstia Consagrada. 
Ela significa a instituição da Eucaristia tal como Jesus realizou 
na última Ceia, com seus discípulos, pedindo que reverenciassem 
a sua memória, no simbolismo do vinho e do pão. Esta festa 
significa reavivar a fé na Eucaristia!

A C.J.C.- TOA mais uma vez confeccionará seu tapete, esse 
ano homenageando São Francisco de Assis, padroeiro do TOA 
e grande missionário: batizado e enviado.

No dia 23, é véspera de São João. Al-
gumas paróquias e comunidades celebram 
o seu padroeiro com novenários e tríduos, 
com grande participação de fiéis, entre elas, 
a comunidade São João Batista, paróquia de 
Todos os Santos.

Lembremos que a Igreja Católica só 
celebra a natividade de Nossa Senhora, de seu 
filho Jesus e do precussor João Batista. Ele 
era filho de Isabel e Zacarias. Foi elogiado 
por Jesus como o maior entre os nascidos de 

Nos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro e São Paulo,  
muitas fogueiras são acesas para festejá-los, encerrando o ciclo 
das festas juninas na nossa região e, com certeza, muitos irão 
viver momentos de alegria soltando fogos, saboreando comidas 
típicas e dançando muito forró.

Este ano, a liturgia da festa será no dia 30 de junho, 
agradeçamos a Deus a vida e missão destes apóstolos que não 
tiveram medo das dificuldades e perseguições. Eles são as duas 

colunas básicas da Igreja de Jesus e personagens fundamentais 
do cristianismo. Trilharam caminhos diferentes, deixaram suas 
marcas na Igreja nascente, que perduram até hoje. A Pedro, Jesus 
confiou a tarefa de ser pedra, sobre a qual a comunidade cristã 
é construída, lhe deu as chaves do Reino, e a Paulo, a de levar a 
mensagem do Evangelho aos povos que ainda não conheciam. 
Por isso, lembremos que a verdadeira autoridade é aquela que 
serve com amor, liberdade e fé. Celebremos com fé esta festa. 
Pedro é conhecido como o padroeiro das viúvas e muitos dizem 
que, segundo a tradição, só as viúvas acendem fogueiras nesta 
data. Mas, na verdade, a festa é celebrada por todos. Em nossa 
arquidiocese, muitas comunidades o celebram com tríduos e 
novenários.

Será comemorada a 
grande solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus e 
Imaculado Coração de Ma-
ria , nos próximos dias 28 e 
29 de junho. Essa celebra-
ção que nos leva ao centro 
do cristianismo: a pessoa de 

Hoje, 19 de junho de 2019, estamos na décima primeira semana do Tempo 
Comum. O clima das festas juninas é de alegria e contagia a todos nas escolas, 
no comércio e nas famílias, com decorações de bandeirolas e balões, os trajes 
caipiras, ainda são usados por muitos e são consumidas as comidas e bebidas 
típicas, o forró é dançado por muitos, a queima de fogos de artifício, 
principalmente pelas crianças, e todos são aquecidos com o calor das fogueiras.  
Santo Antônio foi celebrado com festa na paróquia de Santo Antônio – 
Capuchinhos e nas Comunidades Barro Vermelho e Xavante (São Gonçalo), 
animado pela C.J.C.- TOA, Comunidade do Bravo (Serra Preta), Comunidade do 
Almeida e Pau Seco (Humildes) e cidade de Tanquinho, também aconteceu nas 
famílias, em muitos bairros. A exemplo das residências de Vitor e D. Detinha, nos 
bairros dos Eucaliptus e Olhos D’Água e no  SESC – Feira de Santana preservando 
as manifestações religiosas e culturais! 
As fogueiras juninas, segundo a tradição cristã, tiveram origem na grande 
amizade entre Santa Isabel e sua prima Maria que, quando João nasceu, acendeu 
uma fogueira, conforme combinado, para que Maria avistasse e fosse visitar 
Isabel. A fogueira de Santo Antônio deve ser de base quadrada, a de São João, 
redonda e a de São Pedro, triangular. Muitas pessoas têm o costume de acender 
fogueiras durante todo o mês de junho e em volta dela se desenvolvem ainda, 
muitas simpatias, que nos remetem ao tempo de criança e a lembrança da canção 
Asa Branca, imortalizada na voz do rei do baião, Luiz Gonzaga, nos recorda a 
festa. 
Estamos chegando ao final do primeiro semestre e se aproxima o mês de julho, 
no qual celebramos a Festa de Sant’Ana, padroeira do município, que acontece 
com novenário de 17 à 25 e grande festa dia 26, tendo como tema central: “ 
Com Sant’Ana Batizados e Enviados em Missão”. O anúncio dia 07 de julho, às 
19:00 horas, na Catedral de Santana. 
No próximo dia 02 de julho, comemoramos os 196 anos da Independência da 
Bahia. Parabéns a todos os baianos que lutam e buscam dias melhores.Senhor 
do Bonfim e Nossa Senhora da Conceição nos protejam. 
O Bando Anunciador da Festa de Santana acontece no dia 07de julho, às 07:00 
horas da manhã, sairá do CUCA, pela décima terceira vez, sendo uma das mais 
importantes manifestações da cultura popular local, tradição extinta há mais de 
20 anos e que reunia milhares de pessoas pelas ruas da cidade. O resgate desta 
antiga festa do patrimônio sócio-cultural da comunidade local foi realizado pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana, tendo agora o apoio do SESC e outras 
entidades. 
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principalmente pelas crianças, e todos são aquecidos com o calor das fogueiras.  
Santo Antônio foi celebrado com festa na paróquia de Santo Antônio – 
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bairros dos Eucaliptus e Olhos D’Água e no  SESC – Feira de Santana preservando 
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amizade entre Santa Isabel e sua prima Maria que, quando João nasceu, acendeu 
uma fogueira, conforme combinado, para que Maria avistasse e fosse visitar 
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muitas simpatias, que nos remetem ao tempo de criança e a lembrança da canção 
Asa Branca, imortalizada na voz do rei do baião, Luiz Gonzaga, nos recorda a 
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Estamos chegando ao final do primeiro semestre e se aproxima o mês de julho, 
no qual celebramos a Festa de Sant’Ana, padroeira do município, que acontece 
com novenário de 17 à 25 e grande festa dia 26, tendo como tema central: “ 
Com Sant’Ana Batizados e Enviados em Missão”. O anúncio dia 07 de julho, às 
19:00 horas, na Catedral de Santana. 
No próximo dia 02 de julho, comemoramos os 196 anos da Independência da 
Bahia. Parabéns a todos os baianos que lutam e buscam dias melhores.Senhor 
do Bonfim e Nossa Senhora da Conceição nos protejam. 
O Bando Anunciador da Festa de Santana acontece no dia 07de julho, às 07:00 
horas da manhã, sairá do CUCA, pela décima terceira vez, sendo uma das mais 
importantes manifestações da cultura popular local, tradição extinta há mais de 
20 anos e que reunia milhares de pessoas pelas ruas da cidade. O resgate desta 
antiga festa do patrimônio sócio-cultural da comunidade local foi realizado pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana, tendo agora o apoio do SESC e outras 
entidades. 
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Amanhã, mais uma vez, por volta das 08:30 h, acontecerá na praça Pe. Ovídio 
uma Celebração Eucarística, presidida por Dom Zanoni Demettino Castro, com 
participação do arcebispo emérito Dom Itamar Vian e todo clero, celebrando a 
Festa de Corpus Christi - Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Como já é tradição, 
ela atrairá centenas de fiéis às ruas e também muitos que não são católicos, mas  
passarão pela ruas principais da cidade logo cedo para verem os belíssimos 
tapetes confeccionados por paróquias, comunidades e grupos, que como todos 
os anos se empenharão para que esta bela festa aconteça. 
Serão momentos de reflexão, num gesto de amor que será demonstrado nos 
momentos em que o Santíssimo abençoará as ruas. Diversos sacerdotes da 
arquidiocese participarão e acompanharão a solene procissão. O arcebispo dom 
Zanoni Demettino Castro, sob o pálio, irá conduzir o Ostensório com a Hóstia, 
imagem de respeito e fé por parte da comunidade católica de nossa cidade. 
Assim, muitos irão aproveitar este dia santo para vivenciar o amor de Jesus Cristo 
por nós, nos dando seu Corpo e Sangue, já que é a única de caráter oficial, na 
qual o povo renova publicamente a sua fé em Cristo na Hóstia Consagrada. Ela 
significa a instituição da Eucaristia tal como Jesus realizou na última Ceia, com 
seus discípulos, pedindo que reverenciassem a sua memória, no simbolismo do 
vinho e do pão. Esta festa significa reavivar a fé na Eucaristia! 

A C.J.C.- TOA mais uma vez confeccionará seu tapete, esse ano homenageando 
São Francisco de Assis, padroeiro do TOA e grande missionário: batizado e 
enviado. 
 
 
 
SÃO JOÃO 
 

 
 
 
 
 
No dia 23, é véspera de São João. Algumas paróquias e comunidades celebram 
o seu padroeiro com novenários e tríduos, com grande participação de fiéis, entre 
elas, a comunidade São João Batista, paróquia de Todos os Santos. 
Lembremos que a Igreja Católica só celebra a natividade de Nossa Senhora, de 
seu filho Jesus e do precussor João Batista. Ele era filho de Isabel e Zacarias. Foi 
elogiado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. Anunciou que o 
Messias estava para chegar e deu testemunho. Apontou o Cristo, o cordeiro de 
Deus que tira os pecados do mundo. Preparou seus caminhos, o batizou. João se 
alimentava de gafanhotos, mel silvestre e se vestia com pêlos de animais. 
Desejo a todos um santo e abençoado São João! Não deixe de participar da 
missa, no dia 24, quando celebraremos a Natividade de São João! 
 
 
 
SÃO PEDRO E SÃO PAULO – DIA DO PAPA 
 
 

mulher. Anunciou que o Messias estava para chegar e deu teste-
munho. Apontou o Cristo, o cordeiro de Deus que tira os pecados 
do mundo. Preparou seus caminhos, o batizou. João se alimentava 
de gafanhotos, mel silvestre e se vestia com pêlos de animais.

Desejo a todos um santo e abençoado São João! Não deixe 
de participar da missa, no dia 24, quando celebraremos a Nati-
vidade de São João!

 
 
 

 
 

 
 
Nos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro e São Paulo,  muitas fogueiras são 
acesas para festejá-los, encerrando o ciclo das festas juninas na nossa região e, 
com certeza, muitos irão viver momentos de alegria soltando fogos, saboreando 
comidas típicas e dançando muito forró. 
Este ano, a liturgia da festa será no dia 30 de junho, agradeçamos a Deus a vida 
e missão destes apóstolos que não tiveram medo das dificuldades e perseguições. 
Eles são as duas colunas básicas da Igreja de Jesus e personagens fundamentais 
do cristianismo. Trilharam caminhos diferentes, deixaram suas marcas na Igreja 
nascente, que perduram até hoje. A Pedro, Jesus confiou a tarefa de ser pedra, 
sobre a qual a comunidade cristã é construída, lhe deu as chaves do Reino, e a 
Paulo, a de levar a mensagem do Evangelho aos povos que ainda não conheciam. 
Por isso, lembremos que a verdadeira autoridade é aquela que serve com amor, 
liberdade e fé. Celebremos com fé esta festa. Pedro é conhecido como o 
padroeiro das viúvas e muitos dizem que, segundo a tradição, só as viúvas 
acendem fogueiras nesta data. Mas, na verdade, a festa é celebrada por todos. 
Em nossa arquidiocese, muitas comunidades o celebram com tríduos e 
novenários. 

No domingo, com a 
festa de Pedro e Paulo,  ce-
lebramos o Dia do Papa 
Francisco, que veio, sem 
dúvida, com a missão de 
trazer novos e bons ares para 
a igreja e para humanidade. 
Estejamos unidos a ele que 
nos abençoa sempre.

O Brasil espera cada 
vez mais a sua benção para 
que o  nossa igreja caminhe 
através dos seus ensina-
mentos.

Parabéns pelo seu dia! 
Que a Santíssima Trindade 
e Nossa Senhora Aparecida 
continue iluminando seu 
pontificado.

No domingo, com a festa de Pedro e Paulo,  celebramos o Dia do Papa Francisco, 
que veio, sem dúvida, com a missão de trazer novos e bons ares para a igreja e 
para humanidade. Estejamos unidos a ele que nos abençoa sempre. 
O Brasil espera cada vez mais a sua benção para que o  nossa igreja caminhe 
através dos seus ensinamentos. 
Parabéns pelo seu dia! Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Aparecida 
continue iluminando seu pontificado. 
 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
 
 
 

 
 
 
 
Será comemorada a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado 
Coração de Maria , nos próximos dias 28 e 29 de junho. Essa celebração que nos 
leva ao centro do cristianismo: a pessoa de Jesus, Filho de Deus e Salvador do 
mundo. 
Em relação ao Coração de Jesus, no Salmo 32, 11.19, lemos: “Eis os pensamentos 
do seu coração, que permanecem ao longo das gerações: libertar da morte todos 
os homens e conserva-lhes a vida em tempo de penúria”. Que possamos sempre 
contar com o coração de Jesus em nossa vida, para que nos libertemos do mal e 
busquemos dias melhores. 
Através do seu coração, meditamos as maravilhas do seu amor para que 
possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças e não esqueçamos 
que o Coração de Jesus sempre esteve pronto para amar até o esgotamento 
total, derramando sangue e água. Que possamos cada vez mais amar os nossos 
irmãos e crescer no amor do Pai, que nos ama com amor sem fim. 
Em relação ao Coração de Maria, ela é a mulher que guarda em seu coração, as 
palavras do Senhor. É a morada do Espírito Santo, sede de sabedoria, imagem e 
modelo da Igreja que escuta o testemunho do Senhor. Ela participa do mistério 
da encarnação como fiel discípula e modelo de discipulado. 
Não esqueçamos da presença de Maria, na vida  da nossa igreja, como a 
intercessora. É através dela que nos tornamos centro da glória; ela reconhece 
que o Senhor é aquele que faz germinar a justiça, espalhando a glória diante de 

Jesus, Filho de Deus e Salvador do mundo.
Em relação ao Coração de Jesus, no Salmo 32, 11.19, lemos: 

“Eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo 
das gerações: libertar da morte todos os homens e conserva-lhes 
a vida em tempo de penúria”. Que possamos sempre contar com 
o coração de Jesus em nossa vida, para que nos libertemos do 
mal e busquemos dias melhores.

Através do seu coração, meditamos as maravilhas do seu 
amor para que possamos receber desta fonte de vida uma torrente 
de graças e não esqueçamos que o Coração de Jesus sempre 
esteve pronto para amar até o esgotamento total, derramando 
sangue e água. Que possamos cada vez mais amar os nossos 
irmãos e crescer no amor do Pai, que nos ama com amor sem fim.

Em relação ao Coração de Maria, ela é a mulher que guarda 
em seu coração, as palavras do Senhor. É a morada do Espírito 
Santo, sede de sabedoria, imagem e modelo da Igreja que escuta 
o testemunho do Senhor. Ela participa do mistério da encarnação 
como fiel discípula e modelo de discipulado.

Não esqueçamos da presença de Maria, na vida  da nossa 
igreja, como a intercessora. É através dela que nos tornamos 
centro da glória; ela reconhece que o Senhor é aquele que faz 
germinar a justiça, espalhando a glória diante de todas as nações, 
por isso ela se torna obediente a Deus e cultiva no coração os 
seus ensinamentos.

Muitas comunidades e paróquias celebrarão o Sagrado 
Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, sendo que 
o Apostolado da Oração e Legião de Maria se farão presentes 
através dos seus membros com grande atuação em diversas 
paróquias.
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Estudante é eleita rainha do São Pedro de Humildes
Alta, elegante e 

dona de uma beleza ím-
par, a estudante Reiane 
Silva de Souza foi elei-
ta rainha do São Pedro 
de Humildes, neste do-
mingo, 16. Venceu ou-
tras nove belas jovens 
moradoras do distrito. 
O evento foi realizado 
no espaço Juca Even-
tos.

Apenas dez pontos 
separaram a primeira 
colocada da segunda – 
respectivamente 234 e 
224. A terceira coloca-
da obteve 217 pontos. 
O concurso foi reali-
zado pela 20ª vez, pelo 
ator e agitador cultura 
Edson Baptista.

A rainha eleita dis-
se que estava feliz com 
o título e que não es-
perava ser a escolhida, 
que vê como uma gran-
de responsabilidade. 
“Torço ainda mais para 
que tenhamos um São 

Prefeitura paga vencimento integral para servidor dia 21
Os pagamentos in-

tegrais dos vencimen-
tos relativos a junho 
dos servidores mu-
nicipais de Feira de 
Santana serão anteci-
pados em uma semana 
pela Prefeitura: vão 
ser pagos no dia 21, 
próxima sexta-feira. 
Aposentados e pensio-
nistas também serão 
beneficiados.

O anúncio foi feito 
pelo prefeito Colbert 
Filho, em entrevista ao 
Programa Acorda Ci-
dade, na manhã desta 
segunda-feira. “A ante-
cipação é uma maneira 
de colocar recursos na 
economia, porque sa-
bemos que no período 
junino tradicionalmen-
te os consumidores vão 
às compras”.

A medida, que já 
foi adotada outras ve-
zes pela administração 

do prefeito Colbert 
Filho, beneficia a todos 
porque os servidores 
terão recursos finan-
ceiros para pagar as 
despesas e participar 
da maior festa do Nor-
deste.

“Tudo está sendo 
pensado de modo que a 
medida não interfira no 
equilíbrio financeiro 
do município”, afir-
mou o prefeito. Com 
dinheiro nos bolsos, os 
servidores irão à festa 
mais animados.

Durante a entre-
vista, Colbert Filho 
anunciou que a próxi-
ma sexta-feira, 21, não 
será ponto facultativo 
nas repartições muni-
cipais. No dia anterior 
é feriando nacional de 
Corpo de Cristo, um 
dos dias mais impor-
tantes para os católi-
cos.

Pedro dos mais anima-
dos e em paz”.

Os julgadores ob-
servaram a beleza física 
das candidatas, mais a 
simpatia, desenvoltu-
ra na passarela e sua 
expressão corporal. 
“Todas foram vitorio-
sas por participar do 
concurso, que não é 
uma competição na 
essência, mas um meio 
de escolher a mais bela 
entre as belas jovens do 

nosso distrito”.
As candidatas ho-

menagearam os qua-
drilheiros do distrito 
que antigamente con-
tribuíram para o forta-
lecimento do São Pedro 
de Humildes, hoje con-
solidado como um dos 
mais animados de toda 
a bahia.

Tamires Almeida e 
Kamile Vitória foram a 
segunda e terceira can-
didatas mais votadas 

e ficaram com o título 
de segunda e primeira 
princesas. Elas serão 
coroadas pelo prefeito 
Colbert Martins Filho 
no dia 28, durante a 
abertura dos festejos.

O grupo Bambas 
do Nordeste animou os 
presentes, que vibra-
ram durante o desfile 
das candidatas e ainda 
mais com a divulgação 
do resultado, com um 
forró tradicional.
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silvalicia18@gmail.com

“Ver e ouvir são as únicas coisas nobres que a vida contém. Os outros sentidos são plebeus e carnais. A única aristocracia é nunca tocar”.  Fernando Pessoa

A cantora Ivete Sangalo comandou um super show, 
no dia 13 (quinta-feira), no Estádio Alberto Oliveira (Joia 
da Princesa), na programação das comemorações dos 20 
anos do Boulevard Shopping de Feira de Santana.  

Com 25 anos de carreira, a maior artista brasileira das 
últimas décadas atraiu grande número de fãs, em uma me-
gaestrutura, para a comemoração em grande estilo. Quem 
comandou a abertura da grande festa foi oDJ e produtor 
musical Reezer, apontado como um dos novos talentos da 
música eletrônica no Brasil pela Phouse. Confiram quem 
esteve por lá: (fotos).

Super Show

Feira Beer Run
Uma corrida pra lá de irreverente e divertida, a Feira Beer 

Run, acontecerá em Feira no doa 10 de agosto. Modelo de suces-
so e já consolidado em outros países chega à cidade. Mistura de 
corrida, cerveja bem gelada, comida boa e muita música são os 
ingredientes perfeitos para uma experiência diferente.

A corrida funciona assim: O atleta precisa correr 4 voltas 
de  1km ou 2 voltas de 1km, o que parece simples, mas a cada 
vez que cruzar o pórtico deverá se hidratar com uma cerveja bem 
gelada. Na chegada, como premiação, recebem uma medalha e 
uma caneca especial com mais cerveja. Na arena, uma praça de 
alimentação recheada de delícias aguardam os participantes, e o 
que é melhor, ao som da banda pop rock Rota 7.

O evento é recheado de novidades e diferenciais como destaca 
o Diretor executivo da RG+ Humberto Cedraz Filho “Pelo próprio 
conceito da prova, corrida, beer  e a música, já se torna diferente. 
Mas vai além disso. O percurso será indoor, nos corredores do 
América Outlet, terá uma boate no meio, uma arena pós prova com 
show ao vivo. Realmente estamos preparando um evento, uma ex-
periência única para ficar marcado no coração dos  participantes”.

A quantidade de participantes é limitada e as inscrições podem 
ser feitas através do site oficial do evento www.feirabeerrun.com.
br ou no balcão de ingressos Central Mix.   A participação na prova 
só será permitida para maiores de 18 anos.

Ozana 
Machado Barreto,

 aniversariante
 de hoje, com

 a amiga Rita Maia, 
na festa do 
Boulevard.

As empresárias
Alfreda Xavier e 

Rita Dórea, 
radiantes com o 

sucesso do  
II Jantar Dançante 

dos Namorados, 
que promoveram no 

dia 12.
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Coluna do Rádio

Filho do casal Ma-
noel Lourenço Teófilo e 
Ainda dos Santos Sote-
ro, o radialista Antonio 
Teófilo Sotero, nasceu 
em Candeias e veio para 
Feira de Santana, com a 
família, aos dois anos de 
idade. Começou cantan-
do e tocando violão na 
Radio Fundação de São 
Gonçalo, no programa 
de J. Magno que disse 
“você tem voz de locu-
tor”. Logo em seguida 
foi trabalhar com Silverio 
Silva e  hoje é um dos 
mais queridos e presti-
giados comunicadores de 
Feira de Santana.

No programa Silvé-
rio Silva Show, fazia a 
vinheta ¨Tô Ligado com 
Silvério Silva Programa 
Porreta. Grande Alegria 
na sua vida foi o nasci-
mento do filho Soterinho. 
Estava sentado na sala da 
Maternidade do Dom Pe-
dro de Alcântara, quando 
a enfermeira anunciou o 
nascimento do filho, que 
esperava ser mais uma 
moça e alegria foi total e 
foi logo dizendo o nome 
será Antonio Sotero Teó-
filo Filho e vai ser radia-
lista. Quando Soterinho 
completou 16 anos de 
idade começou a levá-lo 

para a Rádio Povo.
Muito inteligente e 

aplicado o garoto come-
çou como operador de 
áudio. Passou a fazer o 
programa Domingo é 
Nosso e fazer o esporte. 
Transferiu-se para a Rá-
dio Subaé, a convite de 
Wilson Passos como lo-
cutor de pista e hoje  é um  
destaque na emissora no 
setor de esportes e na área 
policial. Antonio Sotero, 
o pai, trabalhou na Rádio 
Fundação, Rádio Cultura, 
Rádio Carioca, atual Rá-
dio Povo FM, onde apre-
senta: Show de Notícias, 
Domingo Maior, Casos 
de Policia e Projeto Povo 
Esportes, cobrindo jogos 
do Campeonato Feirense 
de Amadores e campeo-

natos de bairros, ao lado 
dos companheiros Itajay 
Pedra Branca, dr. Moacir 
Nascimento, Oliveira Ju-
nior, Emanoel Brito.

Sotero é torcedor do 
Botafogo do Rio, Santos 
de São Paulo, Fluminense 
de Feira e por ser um clu-
be da Princesa do Sertão, 
Bahia de Feira.  Sotero 
se considera uma pessoa 
feliz, pelos bons amigos 
que tem e em particular 
Roberto Passe e todas 
as pessoas que faz parte 
da emissora. Alem de 
Soterinho são filhos seus: 
Ulisses Santos Teófilo, 
Lucas Bernardo Teófilo, 
Maria Cristina Teófilo, 
Maria Sueli Teófilo e 
Viviane Alves Teófilo. 
(texto Willy Ferreira).

ANTONIO SOTERO SUCESSO NA RÁDIO POVO DANILO ABRAVANEL
 Danilo Abranavel 

e Barbara Barreto, jovens 
integrantes do programa 
Linha Direta apresentado 
por Fernando Moreira das 
12 às 13 horas na Radio So-
ciedade de Feira. Juventude 
com qualidade no radio.

ANTONIO CARLOS SALES
Antonio Carlos Sales(foto), oriundo 

de Santo Estevão e Gilberto Oliveira, de 
Riachão do Jacuípe, dois excelentes nar-
radores prontos para atuar em qualquer 
emissora do país, e   Abenildo Lima, 
jovem repórter feirense, são as novas con-
tratações do Departamento de Esportes 
da Sociedade. Uma renovação pautada 
na formação profissional  que garante ao 
publico um trabalhos sempre de alto nível.

Miro Nascimento coordenador de 
esportes da Sociedade de Feira promo-
ve importante renovação na equipe de 
esportes da Pioneira. 

ELIAS LÚCIO
Elias Lúcio, destacado 

comunicador que se nota-
bilizou como apresentador 
de programas de reggae está 
muito bem na Radio Subaé, 
integrando a equipe de Jua-
rez Fernandes no Diário da 
Feira, ótimo noticioso das 17 
às 19 horas. Atuando como 
repórter Elias Lúcio mostra a 
sua qualidade de profissional 
versátil.

VALTER VIEIRA
Valter Vieira, presiden-

te do Sindicato dos Radia-
listas de Feira, titular do 
movimentado Viva Feliz, 
todas as tardes na Radio 
Subaé e co-apresentador 
do Ronda Policial com Lu-
civaldo Lopes, comandou o 
Subaé Noticias, no período 
de ferias do paulista Renato 
Ribeiro. Como sempre qua-
lidade no trabalho. 

Na Radio Sociedade 
de Feira ele apresentou, 
com sucesso, o Alvora-
da RS, das 4h30min às 
5h30min nos anos de 
1986/1987, mas antes 
disso, o comunicador  
Pedro Nunes implantou 
o Serviço de Alto Falan-
tes do bairro Tomba em 
1978.  Desde 1997 ele 
está na direção da Radio 
Central Local do Centro 
de Abastecimento e des-
de 2012 da Radio Local 
Feiraguay.

O caráter e a respon-
sabilidade demonstrados 
ao longo desses anos 
são o seu credencial em 
qualquer parte. Por isso 
mesmo, o êxito do tra-
balho que empreende na 
área de comunicação. 

Nos meses de junho 
e dezembro, em parceria 
com o excelente comu-
nicador potiguar Ávido 
Medeiros, um dos res-

PEDRO NUNES ANIMA A CIDADE

ponsáveis pela implan-
tação em 1968 da Radio  
Carioca de Feira (hoje 
Radio Povo), Pedro Nu-
nes mantém  serviço de 
som fixo no centro da 
cidade.

Assim ele coorde-
na a rede sonora que 
abrange a rua J.J Sabra, 
a Praça de Alimentação, 
rua   Visconde do Rio 

Branco e parte da rua 
Boticário Moncorvo. Um 
serviço que contribui 
significativamente para 
movimentar as vendas 
no comércio com a divul-
gação de publicidades e 
informações pertinentes a 
essas épocas, bem como 
um musical selecionado 
que agrada ao publico de 
um modo geral.
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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



9FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, quarta-feira 19 de junho de 2019109 anos Cidade

População em situação de rua 
entra no clima dos festejos juninos

A população em situa-
ção de rua já está no clima 
dos festejos juninos. A 
largada para a temporada 
de muito forró e arrasta 
pé, regados por comidas 
típicas e refrigerantes, 
aconteceu semana pas-
sada, durante o II Forró 
do Centro Pop Elizabeth 
Martins, equipamento da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social 
(Sedeso).

As comemorações fo-
ram abertas com show do 
sanfoneiro Dr. Ed, que 
colocou o público e seus 
familiares para dancar ao 
lado da equipe do Centro 
Pop e do Consultório de 
Rua.

Na programação tam-
bém shows com Baya dos 
Teclados, Tiago Lima e 
Ane Sibele, da banda Ca-
pim Molhado, forrozeiro 

Pititiu, Neném do Acorde-
on, Jean Santana e Roberto 
Kuelho.

O secretário de De-
senvolvimento Social, 
Pablo Roberto, ressaltou 
a importância da confra-
ternização, reafirmando o 
compromisso do Governo 
do prefeito Colbert Mar-

tins Filho em garantia di-
reitos e conquistas sociais 
para os demandatátios, a 
exemplo da população em 
situação de rua.

A coordenadora do 
Centro Pop, Ane Sibe-
le, que também é canto-
ra, prestou homenagem 
póstuma ao ex-secretário 

Ildes Ferreira, falecido 
recentemente, cantando a 
música Amigo, de Milton 
Nascimento.

O evento também con-
tou com apoio da Casa de 
Passagem Palácio, Crescer 
Cidadão, Sedeso, do Pro-
jeto Qual é Meu Lugar e da 
Proteção Social Especial.

Combate ao trabalho infantil mobiliza alunos 
da Escola Municipal João Duarte Guimarães

“Criança não tra-
balha, criança avança, 
cresce, estuda e se di-
verte”. Este foi o grito de 
guerra dos estudantes da 
Escola Municipal João 
Duarte Guimarães, do 
distrito de Humildes, 
durante a mobilização 
pelo Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho 
Infantil. A ação integrou 
as atividades do Prêmio 
MPT na Escola 2019, 
do Ministério Público 
do Trabalho, que reúne 
15 unidades de ensino 
da Rede Municipal de 
Educação.

A iniciativa é do 
MPT, com o apoio do 
Governo do prefeito 
Colbert Martins Filho 
através das secretarias 
municipais de Educa-
ção e Desenvolvimento 
Social. O objetivo do 
prêmio é promover a 
conscientização e sen-
sibilizar a comunidade 
escolar sobre os riscos 
do trabalho infantoju-
venil. As escolas foram 

escolhidas com base 
em 15 áreas localizadas 
próximas aos Centros 
de Referência de Assis-
tência Social, CRAS, do 
município.

As escolas foram 
orientadas a realizar mo-
bilizações de diferentes 
tipos, com propostas 
lúdicas e de conscienti-
zação para os estudan-
tes. Na João Duarte, os 
estudantes fizeram apre-
sentações culturais, com 

dramatizações, paródias 
e declamação de poesia. 
Ao final, alunos e pro-
fessores se reuniram em 
um protesto, empunhan-
do cartazes pela área da 
unidade de ensino.

A preparação para 
as atividades foi de for-
ma interdisciplinar. Os 
estudantes tiveram con-
tato com a temática nas 
aulas de Artes, Língua 
Portuguesa, História e 
até mesmo Matemática.

Parte dos estudantes 
reconhece os riscos. “Já 
acompanhei minha mãe 
algumas vezes no traba-
lho durante os sábados, 
mas nunca em dia de 
aula. 

Sei que tem crianças 
em situações que não 
deveriam estar e que 
ajudar nossos pais não 
pode atrapalhar nossos 
estudos e nossa vida”, 
opina Alisson da Con-
ceição Soares, do 4º ano.

Cerca de 200 pesso-
as participaram da 3ª Ca-
minhada da Amizade do 
Batalhão RR, na manhã 
deste domingo, 9, na Lagoa 
Grande, no Parque Getúlio 
Vargas.

O RR é sigla de Re-
serva Remunerada. “O 
grupo, criado há três anos, 
é formado por policiais da 
reserva e familiares”, ex-
plica o sargento da reserva, 
Florisvaldo, um dos funda-
dores do batalhão.

“Foi uma maneira que 
a gente encontrou para tirar 
os colegas da ociosidade 

Após show de Ivete Sangalo 
gramado do Joia segue intacto

Vitorinha e Acorda pra Vencer farão 
final do Campeonato da Estação Nova

Policiais da RR caminham na Lagoa 
Grande em busca de saúde e integração

Na última quinta-
-feira, 13, no Estádio 
Alberto Oliveira, o Joia 
da Princesa, o futebol deu 
espaço para apresentação 
da cantora Ivete Sangalo, 
em comemoração aos 20 
anos do Shopping Bou-
levard.

O aluguel do equi-
pamento, para realização 
desse tipo de evento é de 
R$ 40 mil e, os produ-
tores da festa, assinam 
um termo garantindo a 
Prefeitura que todos os 
cuidados necessários para 
preservação do gramado 
serão tomados.

Por isso, logo após a 

realização do evento, o 
gramado segue intacto e 
o Joia se firma como um 
importante equipamento 
de entretenimento de Fei-
ra de Santana.

“Não houve alteração 
do gramado do Joia, ele é 
totalmente coberto com 
um material apropriado 
chamado Easyfloor, de-
senvolvido para prote-
ção de gramados, devido 
ao inovador sistema de 
distribuição de carga e 
respiração”, informa o 
secretário de Cultura, 
Esporte e Lazer, Edson 
Borges.

As equipes do Vitori-
nha e o Acorda pra Vencer 
são os finalistas do Cam-
peonato da Estação Nova. 
A decisão será no próximo 
domingo, 22, no Estádio 
Gilson Porto.

Na semifinal disputa-
da no domingo passado, 
o Acorda pra Vencer, que 
tomou o primeiro gol no 
campeonato, jogou com 
o regulamento da compe-
tição e chegou à final ao 
empatar em um gol com 
o ABC.

Os gols foram mar-
cados por Jaiminho, para 
o Acorda pra Vencer, aos 
36 minutos do primeiro 
tempo. O empate do ABC 
aconteceu aos 25 minutos 
do segundo tempo, marca-

do por Vando Lessa.
Na segunda partida da 

manhã, num jogo eletri-
zante, o Vitorinha, que vai 
fazer a sua primeira final 
na competição, derrotou o 
São Paulo, que jogava por 
um empate, por 1 a 0.

O gol foi marcado por 
Elimar, aos 20 minutos 
do primeiro tempo. Caso 
a partida final termine 
empatada, o título será 
disputado em cobranças 
de penalidades máximas.

O Campeonato da 
Estação Nova é uma das 
competições de futebol 
amador mais tradicionais 
de Feira de Santana. Conta 
com o apoio da Prefeitura, 
através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer. 

e integrar, saber como a 
gente anda”, afirmou o 
sargento. O animado grupo 
deu uma volta na lagoa.

O batalhão RR é for-
mado por quase 250 praças, 
cabos, sargentos e oficiais. 
Reúnem-se com frequên-
cia e organizam viagens. 
Recentemente foram para 
Porto Seguro, sul da Bahia.

Eventos semelhantes 
são acontecem a cada tri-
mestre. Antes, caminha-
ram nos parques Erivaldo 
Cerqueira, nas Baraúnas, 
e no Frei José Monteiro 
Sobrinho, no Feira VII.
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A educação é im-
prescindível com ele-
mento formador da so-
ciedade e ao lado dela, a 
prática de esportes, não 
apenas pela forte con-
tribuição para uma vida 
harmônica e saudável, e 
muito mais para alargar 
os horizontes de jovens 
que buscam o crescimen-
to profissional em dife-
rentes áreas. No Colégio 
Taiane Pinheiro, locali-
zado no Conjunto João 
Paulo, o trabalho cur-
ricular, na sala de aula, 
tem o escopo da prática 
esportiva, com visíveis 
resultados, uma vez que 
vários atletas já foram 
revelados por conta do 
trabalho empreendido 
pelo técnico  Resinaldo, 
“professor Regi”.

No momento três 
garotas do ensino Fu-
damental, todas com 14 
anos, destacam-se nas 
modalidades de futebol 
e handebol, com am-
plas possibilidades de 
uma carreira promissora. 

Maria  Eduarda  Ramos, 
Stephane Teixeira e Ma-
ria Alice Santos(foto) são 
hoje atletas que referen-
ciam o Taiane Pinheiro  
no contexto do espor-
te colegial em Feira de 
Santana. Sempre atento 
à qualidade dos jovens 
com os quais trabalha o 
professor Resinaldo não 
hesita em afirmar que 
as três são altamente 
promissoras nas modali-
dades escolhidas.

Maria Eduarda Ra-

mos, que atua como pivô 
no handebol, segundo o 
professor Reginho, está 
sendo observada pelo 
Vitoria da capital, que 
deverá ser a sua primeira 
equipe de nível nacional. 
Ela mostra muito equi-
líbrio, apesar da pouca 
idade, e revela   felici-
dade em saber que existe 
o interesse do Leão da 
Barra. Maria Eduarda 
tem o apoio dos pais. Sua  
genitora Genildes Ra-
mos, também já praticou 

esportes e o pai, Lourival  
joga futebol.

Suas duas colegas  
preferem  a bola no pé. 
Stephane Teixeira, espa-
nhola de nascença, mas 
desde pequena criada no 
Brasil é habilidosa no 
meio de campo e gosta 
de preparar a  jogada “na 
medida” para alguém 
finalizar, mas também 
confere as redes adver-
sárias. 

O futebol está no 
sangue da hispano-bra-

sileira. Sua mãe Elinete 
Teixeira, nascida no es-
tado do Mato Grosso, 
residiu durante seis anos 
em Barcelona, na Espa-
nha, e integrou o time 
feminino do Barcelona 
com sucesso. Elinete diz 
que o esposo, Marcio 
Teixeira é muito bom no 
futebol. A família está ha 
três meses em Feira.

Maria Alice San-
tos joga no ataque, tem 
muita qualidade, troca 
passe com facilidade 
e finaliza  bem. Assim 
como suas duas amigas 
ela tem o apoio da famí-
lia em especial da mãe, 
Ana Márcia Santos, que 
a incentiva e gosta de vê-
-la em campo dominando 
a bola, como fazem os 
grandes craques. 

Aliás, Maria Alice-
não foge à regra e é ad-
miradora assim como 
Maria Eduarda e Stepha-
ne, da atacante da seleção 
brasileira Marta, várias 
vezes escolhida como a  
melhor do mundo.

Mas vale destacar 
que o esporte, apesar da 
sua incontestável impor-
tância, não pode ofuscar 
a educação, quando nada 
nesse momento de for-
mação da personalidade 
dessas jovens. 

Evidente que para ser 
“boa de bola” a Escola 
Taiane Pinheiro, quer re-
sultados satisfatórios nas 
cadernetas escolares e o 
trio garante que “dá no 
couro”, tanto assim que 
Maria Alice e Stephane, 
têm preferência definida 
pela medicina, mas como 
ainda há muito tempo 
pela frente resta definir 
as especialidades. Maria 
Eduarda também já se 
decidiu: “Vou ser advoga-
da, vou estudar Direito”, 
garante. 

Misturando estudos, 
esporte e sonhos, o que é 
natural na juventude, Ma-
ria Eduarda, Stephane e 
Maria Alice, representam 
o melhor dessa geração e 
a esperança de seus pais 
e da Nação.

UM TRIO QUE PROMETE NO ESPORTE 
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Maior festa popular 
do Nordeste o festejo de 
São João e do São Pedro, 
tem o poder de reunir, 
todos os anos, milhares 
de pessoas nas cidades 
baianas onde o evento 
é realizado. É, também, 
o período que atrai os 
grandes nomes da musica 
nordestina para o “forro 
pé de serra”, hoje já con-
siderado um patrimônio 
cultural da região e do 
país. Jurandy da Feira, 
um dos mais consagra-
dos valores da musica 
popular brasileira, estilo 
inconfundível no compor 
e cantar, será uma das 
atrações dos palcos da 
região.

Para isso ele está em 
Feira de Santana, seu 
berço musical, depois se 
visitar a Paraíba e Recife, 
onde participou, recen-
temente, do Fórum do 
Forró de Raiz, ao lado de 
Santana, Flavio Leandro, 
Marciel Melo, Flavio 
José, e outros nomes de 

 O aposentado Geraldo 
Elias Damasceno é um dos 
moradores da Comunidade 
Quilombola do Gaioso, em 
Araçás, que receberam uma 
casa nova. A satisfação do 
morador de 69 anos é re-
fletida pelo sorriso largo no 
rosto. “Eu estava preocu-
pado como faria a obra na 
minha casa velha, que estava 
quase desabando na minha 
cabeça. Dou graças a Deus 
porque surgiu esse projeto 
do governo”. 

A casa de Geraldo faz 
parte das 20 unidades ha-
bitacionais rurais entregues 
pelo governador Rui Costa 
na manhã de sábado dia 8, 
durante visita ao município 
do litoral norte baiano. Fo-
ram investidos R$ 920 mil 
na ação. A obra é resultado 
de articulação envolvendo 
as secretarias estaduais de 
Promoção de Igualdade 

Com uma caminhada 
solidificada ao longo de 
12 anos de trabalho e 
sucessos, a banda feiren-
se Arquivo Nordestino 
está presente nos festejos  
juninos  em Feira de San-
tana e cidades da região, 
mostrando um excelente 
repertório de forró pé 
de serra, respeitando as 
tradições desse autentico 
ritmo do Nordeste que 
ganhou o território na-
cional e além fronteiras, 
sendo hoje conhecido e 
admirado internacional-
mente, a exemplo dos 
samba, do frevo e  do 
chorinho, que são ritmos 
que identificam a alma 
brasileira.

Fazer forró pé de ser-
ra é premiar o brasileiro, 
já saturado de tantos rit-
mos sem história, e o Ar-
quivo Nordestino, como 
bem diz o título, é um 
relicário de nomes como 

Luiz Gonzaga, Jackson 
do Pandeiro, Ary Lobo, 
Marines, Jacinto Limeira, 
Dominguinhos, Gorduri-
nha, Jacinto de Holanda, 
e outros que deram os 
passos iniciais para a fi-
xação dessa bandeira. O 
Arquivo Nordestino, so-
bretudo, procura manter 
a formação de anos atrás, 
fiel àquela máxima do 
futebol: “Time que ganha 
não se mexe”.

Henrique Mendes 
(sanfona), Neco Almeida 
(voz e violão), Salvador 
Oliveira (contrabaixo), 
Adriana Maroto (zabum-
ba), Marcos Almeida 
(guitarra base), Eduardo 
Vitorino (triângulo) e Mi 
(bateria). 

Apesar da introdução 
de alguns instrumentos 
que não são originaria-
mente do forró, como 
forma de atender a um 
publico  mais identificado 

como a modernidade, o 
perfil da banda não foi 
alterado. Saudades de 
Você, Xote Gostosinho 
e Vida de Nordestino, 
de autoria de Neco, soli-
citadas pelo publico em 
todas as apresentações, 
são alguns dos hits que 
se misturam com suces-
sos de outras  bandas e 
cantores do gênero.

Detalhe que  chama 
atenção é a bela sanfona 
“Seu Maninho” de 120 
baixos, pesando quase 
12 quilos, do talentoso 
Henrique Mendes.

 A marca ,estranha, 
tem uma explicação afe-
tiva do sanfoneiro: “Ma-
ninho era meu pai. Sanfo-
neiro  muito bom. Foi ele 
que me ensinou a tocar 
acordeão. Essa sanfona 
foi fabricada sob enco-
menda para homenagear 
meu pai, não existe outra 
igual”,assinala Henrique.

O BOM ARQUIVO NORDESTINO

 

 

 
 
FIM 

 

JURANDY DA FEIRA NO SÃO JOÃO
destaque que empunham 
a bandeira do autentico 
forró nordestino, ame-
açado pela profusão de 
ritmos, aparentemente 
originados no forró, mas 
que fogem completamen-
te da essência.

Jurandy, que sempre 
trilhou pelo ABC do for-
ró pé de serra - sanfona, 
triangulo e zabumba -, e 
teve o reconhecimento de 
Luiz Gonzaga que gravou 
composições suas, defen-
de com vigor a autentica 
musica de raiz em espe-
cial na época junina, uma 
construção épica que teve 
em Gonzaga, Jackson 
do Pandeiro, Marinez, 
Addias, Elino Julião, Ari 
Lobo, alguns dos seus 
principais pilares de sus-
tentação.

O nordeste é o palco 
de Jurandy, muito embora 
residindo no Rio de Janei-
ro ele também tem grande 
publico no sudeste já que 
o forró “tornou-se uma 

preferência nacional, no-
tadamente quando ele é 
de raiz” ressalta. Autor 
de composições de su-
cesso como: Terra, Vida 
e Esperança, Frutos da 
Terra, Nos Cafundós de 
Bodocó, Forró de Gon-
zagão, e o recente Maria 
Julia, Jurandy da Feira 
é um artista que não ne-
cessita de apresentações, 
pelo currículo que reúne, 
desde os primeiros pas-
sos em Feira de Santana, 
oriundo de Tucano, até 
a sua merecida ascensão 
aos palcos do Brasil. 

Todavia até ontem, 
Jurandy não tinha con-
firmação de sua parti-
cipação no São João de 
Feira de Santana, o que 
parece estranho devido à 
qualidade do seu trabalho 
musical e até mesmo pelo 
fato do artista ter adotado 
o topônimo do município 
(Feira) e com isso, divul-
gando-o aonde vai. “Feira 
é a cidade que eu amo e 
a minha referencia” diz.

Racial (Sepromi) e de De-
senvolvimento Rural (SDR), 
por meio do Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação à 
Pobreza (Funcep). 

"Esse é um projeto ex-
traordinário de construção 
de casas em comunidades 
quilombolas. Em Araçás, 
são 20 unidades habitacio-
nais para dar dignidade e 
condições de vida a famílias 

que viviam em construções 
precárias. Esse projeto al-
cança várias cidades. É um 
dia especial para Araçás", 
afirmou Rui. 

As obras duraram seis 
meses e foram executadas 
pela Cooperativa de Habi-
tação Rural da Bahia (Coo-
perhabitar), a partir de edital 
de Chamada Pública. Cada 
imóvel tem dois quartos, 

sala, cozinha e banheiro, 
além de uma área de serviço 
na parte externa. 

Araçás é o município 
baiano com o maior número 
de comunidades quilom-
bolas reconhecidas pela 
Fundação Palmares, com 
total de 36 comunidades 
remanescentes de quilom-
bolas. Em todo o Território 
Litoral Norte, no qual o 

município está localizado, 
são 72 comunidades. 

A secretária da Sepro-
mi, Fabya Reis, explicou 
que "o Estado da Bahia 
segue firme com as políticas 
para povos e comunida-
des tradicionais. Esse é um 
convênio do Governo do 
Estado para o provimento 
de unidades habitacionais. O 
investimento total é de mais 
de R$ 10 milhões. Mais de 
220 famílias serão beneficia-
das em toda a Bahia". 

A lavradora Josineide 
revelou a emoção de morar 
na casa nova com o filho 
Mateus, de 8 anos. “Entrar 
nessa casa é a realização de 
um sonho. É até difícil expli-
car porque parecia algo tão 
distante, mas agora eu tenho 
minha casa para criar e viver 
com meu filho”, disse. 

Em Araçás, o governa-
dor também entregou 444 

certificados de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 
para agricultores familiares. 
Esta ação representa um in-
vestimento superior a R$ 31 
mil. Rui ainda acompanhou 
a inauguração da Creche 
Municipal Celcina Lucas 
de Jesus e visitou o Colégio 
Estadual de Araçás, além de 
ter autorizado a realização 
de licitação para construção 
de uma nova escola, em 
substituição a atual. Por fim, 
ele esteve no terreno onde 
será erguida a unidade de 
ensino.

"O novo colégio esta-
dual de ensino médio terá 
biblioteca, laboratórios, 
quadra coberta e campo 
society. O terreno já foi de-
finido e, nos próximos dias, 
vamos publicar a licitação, 
para iniciar a obra o mais rá-
pido possível", acrescentou 
o governador.

Rui entrega 20 casas em comunidade quilombola de Araçás
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FAÇA
O RESPEITO

ÀS MULHERES
TAMBÉM VIRAR

 TRADIÇÃO.
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA*: 
saojoaodabahia2019.com.br


