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O Edifício Sarkis, 
com quatro andares, 
construído nos anos 
50 do século passado 
-  um dos mais tradi-
cionais do comercio 
de Feira de Santana- , 
localizado na divisa 
das praças da Ban-
deira e J.Pedreira, 
esquina com a  rua 
Sales Barbosa,  está 
interditado , por con-
ta de problemas es-
truturais, já que alem 
de forte infiltração  
de água e rachaduras 
nas paredes, apre-
senta visível incli-
nação, apoiando-se 
nos prédios contíguos 
-  Galeria Caribé  e  
Ricardo Elétrica (an-
tiga loja Violeta).

INTERDITADO EDIFÍCIO SARKIS     
O problema de-

tectado a partir do 
dia 19 deste mês  mo-
bilizou o Corpo de 
Bombeiros, Defesa 
Civil, Prefeitura Mu-
nicipal  Policia Mili-
tar, CREA, Embasa 
e Coelba. Houve a 
retirada de barracas 
da área, que foi eva-
cuada. Técnicos das 
áreas de engenharia 
e arquitetura atuam 
no sentido  de definir 
o grau de  perigo e  
estabelecer um pla-
no de trabalho. Um 
problema semelhan-
te ocorreu em 1981, 
quando surgiu um 
grande buraco na área 
lateral, possivelmen-
te uma antiga fossa 

em desuso, causando 
apreensão aos comer-
ciantes e consumido-
res.

A administração 
municipal adotou me-
dida idêntica a atual, 
interditando o imóvel 
até a conclusão dos 
serviços de reparos, 
liberando-o logo após 
para o funcionamento 
só agora interrompi-
do depois de 38 anos 
sem anormalidades. 
A Superintendência 
de Transporte e Tran-
sito (STT) modificou 
o trafego no centro 
da cidade, para me-
lhor distribuição do 
transito enquanto o 
problema persistir. 
CIDADE. Página 12

Ex-prefeito 
do município e 
uma das figu-
ras públicas de 
maior prestígio 
em Feira de San-
tana, o professor 
Joselito Falcão 

EMPOSSADOS NOVOS DIRIGENTES ROTARIANOS 
CIDADE. Página 8

Muito feijão na mesa do consumi-
dor a partir de setembro, é a expec-
tativa do secretário de Agricultura, 
Recursos Hídricos e Desenvolvimento  
Joedilson Freitas. O clima favorável 
- entremeando períodos de chuvas e 
sol -, favorece o desenvolvimento do 
feijão e isso deve resultar em uma boa 
safra. CIDADE. Página 7

FREI BETO DEIXA SAUDADES. 
Momentos de Vida 
RELIGIÃO. Página 5

TVE BAHIA INAUGURA SINAL 
DIGITAL NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ

CIDADE. Página 11

A ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, Damares Al-
ves e o prefeito Colbert Martins, 
durante o ato de inauguração  do 
Centro de Convenções Dna. Za-
zinha  Cerqueira no dia 17 deste 
mês, assinaram protocolo para a 
criação da Central de Interpretes de 
Língua Brasileira de Sinais  e guias 
de interpretes para pessoa com de-
ficiência auditiva nesta cidade..

 Também foi assinado o plano de 
trabalho do Espaço 4.0 que “Será 
dotado de equipamentos tecnológi-
cos mais avançados para qualificar 
jovens para o mercado de traba-
lho”, disse Colbert.CIDADE. Página 9

FEIJÃO NA MESA COM BOA 
SAFRA PREVÊ SECRETÁRIO

EX-PREFEITO SERÁ HOMENAGEADO
PELO CENTENÁRIO DE EXISTÊNCIA

MINISTRA E PREFEITO 
FIRMAM CONVÊNIOS

de Amorim co-
memora 100 anos 
de vida no dia 4 
de setembro. Um 
evento será reali-
zado no espaço do 
Clube de Campo. 
CIDADE. Página 10
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180 ANOS DE FOTOGRAFIA

Estamos na Semana da Família. Vi-
nicius de Morais garantia que a vida é 
a arte dos encontros. A prática mostra 
que muitos desses encontros acabam em 
desencontros. Isso acontece, também, em 
casamentos. No Brasil, são mais de 140 
mil divórcios por ano.

O CASAMENTO é o mais arrojado projeto 
humano e divino que duas pessoas podem assu-
mir. Por isso, todos os cuidados devem ser assu-
midos para que o projeto dê certo. Esse projeto 
desenvolve-se em três tempos: antes, durante e 
depois. Por vezes são cometidos equívocos em 
relação ao antes e depois, não respeitando as 
etapas. Outro equívoco é apostar tudo no durante, 
que dura pouco mais de meio-dia.

O ANTES do casamento deve ter razoável 
duração. É o tempo de organizar o projeto a dois 
é tentar construir comunhão de vida. É tempo de 
deixar-se conhecer e conhecer  o outro. É tempo 
de namoro e noivado. Não se trata apenas de so-
nhar, mas entram questões  muito práticas: onde 
vamos morar? Qual será nosso orçamento? Quan-
do e quantos filhos planejamos ter? É interessante 
também esboçar o tipo de relacionamento do 
casal com a família de cada um.

QUANDO o projeto está maduro, vem o 
segundo momento. É o durante. É a realização, 
tão sonhada, do casamento. É meio dia de sonhos 
e, em alguns casos, de  representações e encena-
ções. Cada pequeno detalhe é longamente prepa-
rado. Trata-se de dizer sim ao projeto sonhado. 
É um momento fugidio, passageiro, mas quase 
sempre, eternizado num vídeo ou em fotografias.

OS CONVIDADOS vão embora, a festa 
termina, as luzes se apagam e começa o terceiro 
tempo, que não deve terminar nunca. É o depois 
que deve transfigurar o cotidiano. É a hora de 
implementar as linhas mestras do projeto. É a 
hora de transformar o sonho em realidade. É a 
hora da rotina, que precisa ser transformada em 
eterna novidade.

O EVANGELHO lembra duas possibilida-
des: construir sobre a areia ou sobre a rocha (Mt 
7,24). A areia lembra o comodismo, as aparên-
cias, o caminho fácil. Construir sobre a rocha 
implica em continuar conversando, um  cuidando 
do outro. Implica na necessidade de perdoar e 
pedir perdão. Implica em parar e perguntar-se: 
como vamos educar nossos filhos?  Quando isso 
acontece pode-se afirmar: casaram e foram feli-
zes para sempre. É isso que Deus quer.

FEIRA DE SANTANA TERÁ O  MISS AFRO PLUS
A Associação Cul-

tural Moviafro realizará 
no mês de novembro o 
I CONCURSO MISS 
AFRO PLUS SIZE 
FEIRA DE SANTANA 
para eleger a mulher 
negra e gorda que re-
presentará o municí-
pio no combate a esse 
tipo de preconceito, 
valorizando  a beleza da 
mulher negra, indepen-
dente de padrões, reu-
nindo  mulheres com 
manequim a partir de 
46. Serão três meses de 
preparação e  atividades 
para conscientização, 
elevação da auto-esti-
ma e auto-aceitação,  
com  nutricionistas, 
psicólogos,além da re-
alização de oficinas de 
maquiagem, de passa-

rela e ensaios fotográ-
ficos.

 As inscrições ini-
ciadas no dia1º irão 
até   31 deste mês. No 
dia 1º de setembro as 
candidatas estarão com 
a coordenação  na apre-

sentação do “Projeto 
Moviafro" e a propos-
ta do “Miss Afro Plus 
Size”.   Diz  o coorde-
nador geral do Movia-
fro, Val Conceição, que 
o evento não visa fazer 
apologia à obesidade, 

“na verdade o objetivo  
é valorizar a mulher 
negra e gorda pelo que 
ela e produz, e pela sua 
importância na socie-
dade”.

A final do certame 
será em novembro in-
tegrando as comemora-
ções do mês da consci-
ência negra no "Projeto 
Novembro Negro Mo-
viafro". As interessadas 
deverão ser negra ou 
se auto declarar ne-
gra; idade a partir de 
16 anos,  manequim a 
partir do número 46 e 
ter disponibilidade para 
participar dos encon-
tros que acontecerão 
duas vezes por semana,  
relata Val Conceição. 
Contatos pelo whatsapp  
75. 98842-5266.

Por definição, foto-
grafia é, essencialmente, 
a técnica de criação de 
imagens por meio de ex-
posição luminosa, fixan-
do esta em uma superfície 
sensível. A primeira fo-
tografia reconhecida data 
de 1826 e é atribuída ao 
francês Joseph Nicéphore 
Niépce. Contudo, a in-
venção da fotografia não é 
obra de um só autor, mas 
um processo de acúmulo 
de avanços e descobertas 
por parte de muitas pes-
soas, trabalhando juntas 
ou em paralelo ao longo 
de muitos anos. Em 19 de 
agosto de 1839 a Acade-
mia Francesa de Ciências 
anunciava oficialmente 
a invenção da FOTO-
GRAFIA. A escolha do 
dia 19 de agosto para 
comemorar este dia, foi 
uma homenagem a in-
venção do daguerreótipo, 
o antecessor das câmeras 
fotográficas.

A primeira fotografia 
oficial tirada no Brasil, foi 
feita pelo francês Louis 
Compte, que trouxe para 
o Rio de Janeiro o proces-
so fotográfico chamado 
Daguerreotipia. Compte 
chegou de Paris no dia 
16 de janeiro de 1840 
e demonstrou o funcio-
namento desse tipo de 
“máquina fotográfica”, 
apresentando o equipa-
mento ao imperador D. 
Pedro II. As fotos foram 
expostas no dia seguinte 
no Hotel Pharoux, no Lar-

go do Paço. Entusiasmado 
com a nova invenção, D. 
Pedro II encomendou um 
equipamento de Daguer-
reotipia e promoveu a arte 
fotográfica brasileira, di-
fundindo a nova técnica por 
todo o país, sendo conside-
rado o primeiro fotógrafo 
do Brasil.

A importância de Dom 
Pedro II para a fotografia 
brasileira foi tão grande, 
que ao ser banido do Brasil 
em 1889, pelos republica-
nos, doou à Biblioteca Na-
cional sua coleção de cerca 
de 25 mil fotografias e essa 
coleção é, até hoje, “o mais 
diversificado e precioso 
acervo dos primórdios da 
fotografia brasileira jamais 
reunido por um particular, 
e tampouco por uma insti-
tuição”.

Em Feira de Santana, 
o primeiro registro de um 
fotógrafo sediado na cidade 

data de 1888, através do Sr. 
Generoso H. Portela, que 
apesar de ser um fotógrafo 
itinerante, tinha seu estúdio 
localizado na Praça João 
Pedreira nº 24, no centro da 
cidade. Logo após surgiu o 
Sr. Maximiniano C. Soleda-
de (1899) e muito da preser-
vação da história de Feira de 
Santana, bem como do povo 
feirense e seus momentos 
importantes, devemos às 
fotografias feitas por estes 
profissionais e todos os que 
os sucederam, nos legando 
através da única atividade 
e profissão de retratista/
fotógrafo, um significativo 
tesouro.

Neste artigo, destaco 
os fotógrafos que através 
de pesquisas bibliográficas, 
fotografias antigas em papel 
ou testemunho de feirenses 
com mais de oitenta anos, 
lembram da participação e 
importância destes fotógra-

fos no registro de momen-
tos únicos em suas vidas, 
são eles: O. Caria Phot. 
Feira (1910); Joaquim 
Queiroz Nogueira (Mani-
nho) – Photo J. Nogueira 
(1920); Naftalino Vieira 
– Photo Vieira; Photo G. 
Borges; Álvaro Ribeiro 
– Lambe-lambe; Inácio 
Oliveira da Silva – Foto 
Oliveira; Os irmãos Genil-
ton Cordeiro e Amarilton 
Cordeiro – Foto Cordeiro; 
Elydio Azevedo Lopes e 
Antônio Ferreira de Ma-
galhães.

No dia em que cele-
bra-se em todo o mundo 
o Dia Internacional da 
Fotografia, nosso reconhe-
cimento e homenagem a 
estes homens, que apesar 
de registrarem para nós 
e futuras gerações parte 
importante da nossa me-
mória coletiva ou pessoal, 
vão ficando esquecidos 
com o passar do tempo. 
Fotografia é um instante 
capturado para a eterni-
dade!
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Força tarefa remove 8 toneladas de resíduos da Marechal
Cerca de 8 toneladas 

de resíduos sólidos ge-
rados pelas barracas de 
ambulantes que comer-
cializam hortifrutigran-
jeiros na rua Marechal 
Deodoro foram reco-
lhidas pela força tarefa, 
promovida pelo Governo 
do prefeito Colbert Mar-
tins Filho, na manhã de 
terça-feira, dia 20. A ação 
visa o reordenamento do 
espaço visando facilitar 
a acessibilidade de tran-
seuntes e a revitalização 
do comércio.

Força tarefa remove 8 toneladas de resíduos da Marechal 

 
 
Cerca de 8 toneladas de resíduos sólidos gerados pelas barracas de 
ambulantes que comercializam hortifrutigranjeiros na rua Marechal 
Deodoro foram recolhidas pela força tarefa, promovida pelo Governo 
do prefeito Colbert Martins Filho, na manhã de terça-feira, dia 20. A 
ação visa o reordenamento do espaço visando facilitar a 
acessibilidade de transeuntes e a revitalização do comércio. 
A intervenção, coordenada pelo secretário Antônio Carlos Borges 
Júnior, do Trabalho,  Turismo e Desenvolvimento Econômico 
(Settdec), também contou com parceria da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesp), da Guarda Municipal e também da 
Superintendência Municipal de Trânsito (SMT).  
Resultou no recolhimento de resíduos espalhados por local de difícil 
acesso para o serviço de limpeza diário, por estar embaixo das 
barracas, e também recolhimento de caixotes de madeira utilizados 
para transportar frutas e verduras. 
O secretário Antônio Carlos Borges Júnior destaca que a medida visa 
reordenar as barracas e que a ação foi solicitada pelos próprios 
vendedores ambulantes. 
Os vendedores ambulantes deverão permanecer na rua Marechal 
Deodoro até serem relocados em função do projeto de revitalização 
do Centro da cidade, que prevê a transferência de todos vendedores 
ambulantes de hortifrutigranjeiros para o Centro de Abastecimento, 
feiras livres ou Feira Itinerante nos próximos meses. 
 
 

A intervenção, co-
ordenada pelo secretário 
Antônio Carlos Borges 

Júnior, do Trabalho,  Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico (Settdec), 

também contou com par-
ceria da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesp), 

da Guarda Municipal 
e também da Superin-
tendência Municipal de 
Trânsito (SMT). 

Resultou no recolhi-
mento de resíduos espa-
lhados por local de difícil 
acesso para o serviço de 
limpeza diário, por estar 
embaixo das barracas, e 
também recolhimento de 
caixotes de madeira uti-
lizados para transportar 
frutas e verduras.

O secretário Antô-
nio Carlos Borges Júnior 
destaca que a medida visa 

reordenar as barracas e 
que a ação foi solicitada 
pelos próprios vendedo-
res ambulantes.

Os vendedores am-
bulantes deverão perma-
necer na rua Marechal 
Deodoro até serem re-
locados em função do 
projeto de revitalização 
do Centro da cidade, que 
prevê a transferência de 
todos vendedores ambu-
lantes de hortifrutigran-
jeiros para o Centro de 
Abastecimento, feiras 
livres ou Feira Itinerante 
nos próximos meses.

Técnicos da Semmam participaram 
de evento da ONU, em Salvador
A Prefeitura de Feira 

de Santana, por meio 
da Secretaria do Meio 
Ambiente e Recursos 
Naturais (Semmam), es-
teve presente na abertura 
da Semana do Clima 
da América Latina e 
Caribe 2019 (Climate 
Week), que ocorrido 
na segunda-feira, dia 
19, em Salvador. Até o 
próximo dia 23, renoma-
dos participantes estarão 
debatendo acerca dos 
desafios e oportunidades 
relativos às mudanças 
do clima na região.

Representando a 
Semmam, o chefe do 
Departamento de Edu-
cação Ambiental, João 
Dias, afirma que essa é 
uma oportunidade para 
conhecer as iniciativas 
de sucesso que outros 
municípios e países já 
adotaram para conter 
as mudanças climáticas 
que poderão, posterior-
mente, servir como mo-
delo para o município.

Ele destacou a pa-
lestra do renomado cli-
matologista mundial, 
Carlos Nobre. “O pa-
lestrante mostrou, resul-
tado de suas pesquisas, 
que o clima no planeta, 
inclusive no Brasil, já 
alterou muito e que a 
temperatura vem subin-
do consideravelmente. 
Isso aponta a necessi-
dade dos governos e da 
sociedade desenvolver 
ações para conter as 

mudanças climáticas”, 
afirma considerando “a 
situação é extremamente 
preocupante”.

C o n f o r m e  J o ã o 
Dias, durante os debates 
chegou-se à conclusão 
que devido a alteração 
no clima no planeta, há 
plantas que vão parar de 
germinar, porque deixa-
rão de processar a fotos-
síntese; alguns peixes, 
aves e repteis também 
poderão ser extintos. 
“Se o clima continuar 
aumentando entre 2050 
a 2080, todo o nordeste 
brasileiro poderá deser-
tificar e o bioma caatin-
ga desaparecer”.

O chefe de Educa-
ção Ambiental afirma 
que a mudança climática 
é um processo natural. 
No entanto, o modo de 
viver do homem tem 
implicado de modo con-
siderável nessas alte-
rações. Ele cita o des-
matamento, o uso de 
adubo nitrogenado na 
agricultura e a queima 
de combustíveis fósseis. 
“É preciso a conscien-
tização e mudança de 
comportamento de todos 
e isso, começa dentro da 
própria casa ao plantar 
uma árvore ou cuidando 
da alimentação”.

Entre as ações con-
sideradas por João Dias 
que poderão ser adota-
das pelo Município são: 
“Investir mais em educa-

ção ambiental; converter 
o combustível usado 
nos veículos oficiais em 
GNV; criar unidades de 
conservação nos distri-
tos; monitorar a quali-
dade do ar e acompanhar 
através do CEFIR (Ca-
dastro Estadual Florestal 
de Imóveis Rurais) as 
propriedades rurais que 
mantêm os 20% de re-
serva legal”.

As conclusões do 
Semana do Clima irão 
alimentar os resultados 
da Cúpula sobre a Ação 
Climática, organizada 
pelo Secretário-Geral 
da ONU em 23 de se-
tembro em Nova Iorque, 
com o objetivo final de 
impulsionar a ambição e 
acelerar a implementa-
ção do Acordo de Paris 
e da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sus-
tentável. A última edi-
ção latino-americana da 
Semana do Clima, que 
ocorreu no ano passado 
em Montevidéu, capital 
do Uruguai, reuniu mais 
de 600 participantes de 
67 países.

Além do chefe de 
Educação Ambiental, da 
Semmam também esta-
vam presentes ao evento 
Sérgio Aras, técnico em 
Segurança do Trabalho; 
a pedagoga Elizângela 
Lucena, mais os estagi-
ários Lucas de Jesus e 
Kedma Oliveira.

Feira Itinerante estará na Expofeira 2019

Cerest: seminário sobre saúde do trabalhador 

A 44ª Exposição 
Agropecuária de Feira de 
Santana ( Expofeira) terá 
mais uma novidade este 
ano, com a participação 
da Feira Itinerante, pro-
movida pelo Governo do 
prefeito Colbert Martins 
Filho, através da Secre-
taria do Trabalho, Turis-
mo e Desenvolvimento 
Econômico (Settdec). O 

evento ocorre no período 
de 1° a 8 de setembro, 
no Parque de Exposições 
João Martins da Silva.

O secretário da Sett-
dec, Antônio Carlos Bor-
ges Júnior, ressalta que a 
Feira Itinerante marcará 
presença durante a mostra 
agropecuária com 10 bar-
racas, onde estarão sendo 
comercializados hortifruti-

granjeiros. “É um projeto 
lançado neste domingo, 
18, a princípio no bairro 
Gabriela, e que já está 
dando bons resultados”, 
informou.

A Feira Itinerante fi-
cará junto a Expoarte, a 
exposição de artesanato 
que também estará sendo 
levada ao Parque de Expo-
sições durante a Expofeira.

 
 
A 44ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana ( Expofeira) terá 
mais uma novidade este ano, com a participação da Feira 
Itinerante, promovida pelo Governo do prefeito Colbert Martins Filho, 
através da Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Settdec). O evento ocorre no período de 1° a 8 de 
setembro, no Parque de Exposições João Martins da Silva. 
O secretário da Settdec, Antônio Carlos Borges Júnior, ressalta que 
a Feira Itinerante marcará presença durante a mostra agropecuária 
com 10 barracas, onde estarão sendo comercializados 
hortifrutigranjeiros. "É um projeto lançado neste domingo, 18, a 
princípio no bairro Gabriela, e que já está dando bons resultados", 
informou. 
A Feira Itinerante ficará junto a Expoarte, a exposição de artesanato 
que também estará sendo levada ao Parque de Exposições durante 
a Expofeira. 
 
Cerest: seminário sobre saúde do trabalhador  

Abordando novas 
perspectivas para a saúde 
do trabalhador na Aten-
ção Básica, a Prefeitura 
e Secretaria de Saúde, 
por meio do Centro de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest), 
promoveu nesta segunda-
-feira (dia 19) o I Se-
minário Macrorregional 
Centro-Leste.

Profissionais de saú-
de da Atenção Básica de 
Feira de Santana e repre-
sentantes do Cerest de 
diversos municípios em 
toda Bahia e do Cerest de 
Betim, em Minas Gerais, 
estiveram participando 
do evento realizado no 
Centro de Cultura Maes-

tro Miro. “Este seminário 
tem o objetivo de forta-
lecer as ações de saúde 
do trabalhador dentro 
da Atenção Básica para 
que a gente consiga dar 
visibilidade e fácil acesso 
aos trabalhadores na bus-
ca por apoio, reforçando 
os cuidados com a saúde 
do trabalhador”, explica 
Verena Liberal, coorde-
nadora do Cerest de Feira 
de Santana.

Ainda de acordo com 
ela, no final de 2018 o 
Ministério da Saúde lan-
çou novas propostas para 
a Atenção Básica incor-
porar a saúde do traba-
lhador. “O município de 
Feira de Santana tem sido 

pioneiro no Brasil nesta 
adesão, por este motivo 
tivemos visibilidade de 
outros estados e cidades, 
para avaliar o que deu 
certo em Feira e aplicar 
em seus territórios”, en-
fatiza Verena.

Foram abordados di-
álogos sobre o caderno da 
Atenção Básica, avanços 
e desafios da interface 
entre a Atenção Básica e 
saúde do trabalhador, re-
latos de experiência sobre 
o matriciamento em Feira 
de Santana e em Betim.

O evento contou com 
a presença do prefeito 
Colbert Martins Filho e da 
Secretária de Saúde Deni-
se Lima Mascarenhas.
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Ex-vereador, com 
destacada atuação, Jair 
de Jesus, deve concorrer 
ao cargo novamente, no 
pleito municipal do pró-
ximo ano. Jair que ocupou 
a direção da Fundação  
Hospitalar do Município, 
dentre outros cargos im-
portantes,  é considerado 
um nome forte para voltar 
à Câmara em função da 
capacidade demonstrada  
quando esteve na Casa 
Legislativa.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA É INJUSTA DIZ ZÉ NETO
O deputado feirense 

Zé Neto (PT) que vo-
tou contra a reforma da 
Previdência, mantendo a 
linha de pensamento que 
tem norteado sua vida 
pública, foi enfático na 
sua justificativa: “Não 
sou contra reestruturar 
a previdência, mas sou 
contra essa reforma in-
justa que não é boa para 
o Brasil e enfraquece 
profundamente nosso 
sistema de previdência. 
Uma reforma que tira, 
em 10 anos, 900 bilhões 
de reais da economia e da 
vida das pessoas, colo-
cando em risco a atenção 
social aos mais pobres e 
às economias, já debili-
tadas, de estados e muni-
cípios, sem mexer e sem 
enfrentar, como deveria, 
os privilégios e mazelas 
responsáveis pelas difi-
culdades econômicas do 
Governo Federal” 

     Conforme o par-
lamentar: ”Essa é uma 
reforma injusta, que bota 
80% da sua economia nas 
costas do regime geral, 
de quem ganha em média 
1,7 salário mínimo, e dos 
abonos que também aten-

dem aos mais carentes. O 
tempo dirá...

Que não nos falte 
coragem, coerência e fé 
para continuar lutando 
pelo Brasil, pelo povo 
baiano e brasileiro!” as-
sinalou.

JAIR DE JESUS QUER VOLTAR À CÂMARA

FEIRA TEM MEDIA DO IDEB MUITO BAIXA
VEREADOR  RECLAMA DE COOPERATIVA

Em 2017, no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
Feira de Santana, ficou 
com a média 4, confor-
me a  vereadora Eremita 
Mota “um dos piores 
índices de educação entre 
os 10 maiores municípios 
da Bahia”, observando  
que há oito anos  Feira 
não alcança as metas do 
Ideb.  “Lamento essa 
situação. Desde 2005 a 
educação publica piora e 
não vemos empenho para 
que os problemas sejam 
resolvidos”. 

Professora e presi-
dente da Comissão de 
Cultura da Câmara ela diz 
que a falta de maior es-

trutura no ensino público 
resulta em escolas vazias. 
“A evasão escolar cresce. 
Os alunos se afastam da 
escola por qualquer mo-
tivo e a conseqüência é 
esse número vergonhoso 
no Ideb da cidade”, las-
timou.       

E sobre a estrutura 

de unidades escolares 
observou: “Uma escola 
construída de maneira 
adequada para os alunos 
é claro que faz diferen-
ça, mas tem que haver 
condição da estrutura 
construída funcionar, do 
professor até os serviços 
gerais”, reclamou.

“Sujeira, mau chei-
ro, prostituição, tráfico de 
drogas,  violência”. Esse  o 
quadro do Centro de Abaste-
cimento de Feira de Santana 
pintado vereador Roberto 
Tourinho(foto), que teceu 
duras criticas à administra-
ção municipal,  a ela atri-
buindo a “situação de aban-
dono em que se encontra o 
CAF”. 

Tourinho lamentou que 
o principal entreposto de 
gêneros de primeira neces-
sidade do nordeste esteja 
em “situação de abandono” 
e reiterou a necessidade de 
urgentes medidas para sane-
ar os problemas do CAF, ga-
rantindo melhor atendimento 
ao publico consumidor e 
comerciantes que ali atuam.

TOURINHO LAMENTA SITUAÇÃO DO CAF 

ADVOGADOS  HOMENAGEADOS NA CÂMARA
 “Foi uma sessão bo-

nita. Cada vereador in-
dicou um profissional da 
classe para homenagear. 
Foi uma das maiores ses-
sões já realizadas nesta 
Casa nos últimos tempos. 
Fico honrado em ter sido 
autor do requerimento que 
propôs a sessão,  aprova-
do por unanimidade dos 
colegas” assim o vereador 
Luiz Alberto de Jesus- 
Lulinha (DEM)  come-
morou a sessão de 12 de 
agosto dia do Advogado.

Lulinha elogiou sua 
homenageada, a advo-
gada Andrea Sarmento. 
“Minha sobrinha, uma 
profissional guerreira, 
lutadora e ética”. Também 

agradeceu aos secretá-
rios municipais presentes. 
Compareceram os advo-
gados Marcos Carvalhal, 
presidente da OAB/Feira, 
Vitalmiro Cunha, Celso 
Pereira, que foi um dos 
palestrantes, Guga Leal, 

Cleudson Almeida, Ícaro 
Ivvin  superintendente 
do Procon e os secretá-
rios municipais Antonio 
Carlos Borges Jr. (Desen-
volvimento Econômico) e  
Sebastião Eduardo  Cunha 
( Administração).

A atuação nesta ci-
dade da Cooperativa de 
Transportes Alternativo 
de Passageiro,  que faz 
linha em diversos bairros 
de Salvador, foi alvo do 
protesto do vereador Fa-
biano Nascimento (foto)
(Cidadania), na Casa da 
Cidadania. Ele informou 
que já trabalhou com 
transporte alternativo e 
que possui muitos cole-
gas que participaram da 
licitação realizada pelo 
Município e serão preju-
dicados caso a cooperati-
va de Salvador continue a 
atuar na cidade.

“Muitos colegas já 
foram contratados e es-
tão rodando, mas 37 es-
tão classificados e não 
foram chamados. Eles 
faziam transporte antes 

e se tiver que entrar al-
guém, que sejam eles”, 
pediu. Conforme Fabia-
no, o prefeito Colbert 
Martins e o secretário 
de Transporte e Trânsito 

Saulo  Figueiredo foram 
a Salvador tentar resolver 
este problema, já que a 
cooperativa obteve uma 
liminar para operar em 
Feira de Santana.
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Mensagem Bíblica

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

Desde 1969

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

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

Drª France França Pedra

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

38ºTOA - TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO
Data: 04 a 06 outubro de 2019

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

Inscrições Abertas. Informações Site Fé Católica.

Religião

“ Proclamai eo evangelho a toda criatura!” 
Salmo 116.

Hoje, 23 de agosto de 2019, estamos na vigessima semana 
do Tempo Comum, chegando aos últimos dias do mês vocacional 
em que celebramos as vocações sacerdotais, dias dos pais, re-
ligiosos e religiosas e no próximo domingo, os catequistas, que 
diariamente levam a palavra de Deus para todos, desde crian-
ças até idosos, e que celebram sempre em suas comunidades 
os ensinamentos do Senhor. Também o dia dos leigos, que têm 
grande importância dentro do trabalho da Igreja Católica em 
todo mundo, nas nossas comunidades. Celebremos em comunhão 
com os vocacionados para os vários ministérios e serviços na 
comunidade.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Rainha ilu-
mine todos os trabalhos realizados pelos leigos, que realizam 
as semanas missionárias nas paróquias. 

No último dia 18, celebramos a Assunção de Nossa Se-
nhora. E cantamos as glórias de Maria, que foi exaltada acima 
de todos os anjos e triunfante com o Cristo para sempre. Não 
esqueçamos, que muitas maravilhas foram realizadas por Deus 
a seu favor, e ela foi elevada de corpo e alma ao céu.  Atingiu 
a plenitude da salvação e como mãe nos espera e convida para 
sempre caminharmos rumo ao Pai, o qual sempre esteve perto. 
Que possamos continuar caminhando com ela e dizendo  Sim, 
seguindo seus passos que com certeza nos deixarão sempre junto 
de seu filho Jesus Cristo.

Hoje, celebramos Santa Rosa de Lima, nos dias 27, 28 e 
29, Santa Mônica, Santo Agostinho e o martírio de São João 
Batista com festa de padroeiro, no município de Água Fria. 

No dia 01,  iniciamos o Mês da Bílblia, que é a palavra 
de Deus em nossas vidas, nos fortalece a cada dia narrando a 
história do povo desde a criação e nos trás o anúncio da boa 
nova de Jesus Cristo até os nossos dias. Iniciamos também a 
Semana da Pátria e no dia 07, realizaremos mais um Grito dos 
Excluídos.

O mês de setembro é também marcado pela estação das 
flores e o dia 03 é dedicado ao biólogo, uma das profissões que 
escolhi e que nos faz recordar que a vida é um dos mais belos 
dons de Deus, que devemos preservá-la cada vez mais. Assim, 
peçamos à Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Esperança, 
que nos ilumine e proteja cada vez mais. 

No dia 08, celebramos a Natividade de Nossa Senhora, 
festa introduzida na Igreja, no século VII, pelo Papa Sérgio 
I e que está estreitamente ligada à vinda do Messias, como 
promessa, preparação e fruto da salvação. Venerando Nossa 
Senhora, que, com seu sim, colaborou mais diretamente para 
a vinda do Salvador, Jesus, relembramos a importância da sua 
presença em nossa fé.

Parabéns, Nossa Senhora, e continue nos iluminando!
FREI BETO – SAUDADES ETERNAS

38º TOA

O nosso querido Frei Luiz 
Alberto Lemos Rodrigues – 
Frei Beto, partiu para casa do 
Pai, foi internado no dia 11, 
com insuficiência respirató-
ria, no Hospital Sobrasa, em 
Teixeira de Freitas, Bahia e no 
último dia 17, teve uma parada 
cardíaca e veio a óbito.

Ele nasceu em Feira de Santana, Bahia, no dia 14 de feve-
reiro de 1963, pertencia a paróquia de Senhora Santana, onde 
recebeu os sacramentos e participou da C.J.C. – Comunidade de 
Jovens Cristãos de Santana, nas décadas de 1970 e 1980, tendo 
participado também do TOA – Treinamento de Oração e Ação, 
sendo que a C.J.C. e o Monsenhor Renato de Andrade Galvão 
tiveram influência na sua vocação, conforme relata no livro “ 
C.J.C. 40 Anos de Missão“. Sendo grande orientador das Irmãs 
Clarissas, que vivem no Mosteiro em nossa arquidiocese.

Ele ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 
(13.01.1989), realizou as Profissão temporária (13.01.1990) e a 

perpétua (31.01.1993). As oredenações diaconais (19.11.1995) e 
presbiteral (15.12.1996) . Fazendo parte da Província Religiosa 
Nossa Senhora da Piedade – Bahia e Sergipe. Entre as ativida-
des realizadas na Igreja Católica foi: Estudante de Teologia e 
Ecônomo, em Itabuna ( 1993-1996), Vigário Paroquial ( Alagoi-
nhas – 1996/1998), Esplanada (1998) e IV Definidor. Também 
Diretor dos professos temporários e Guardião e IV definidor 
(Salvador – 1999/2000), Diretor dos Pós Noviços, Ecônomo  e 
Vigário Paroquial ( Itabuna – 2000/2001), Mestre dos Noviços, 
Ecônomo e Vice Guardião (Esplanada – 2001/2003), Pároco e 
Vice Guardião, Vice Formador do Postulantado ( Feira de San-
tana – 2004/2011), Capelão da OSID – Obras sociais da Irmã 
Dulce ( Salvador – 2013), Missão na Provincia das Marcas ( Itália 
– 2016) e por fim Pároco e Guardião ( Itamaraju – 2017/2019).

Muitos participaram do funeral do Frei Beto, participando 
das Celebrações Eucarísitcas e homenagens, primeiro no dia 17, 
na paróquia São Cosme e Damião, em Itamaraju até a manhã 
do dia 18, à tarde na Igreja de Santo Antônio- Capuchinhos, 
em Feira de Santana e na manhã do dia 19, quando aconteceu 
a Missa de Corpo presente e em seguida os fiéis seguiram a pé 
até o Cemitério Piedade, onde aconteceu o seu sepultamento.

O Frei Beto deixará saudades eternas e uma grande lacuna 
na vida de seus familiares, dos frades capuchinhos e de todos os 
movimentos, pastorais e paroquianos onde evangelizou .

Descanse em paz. 

Hoje, 23 de agosto de 2019, estamos na vigessima semana do Tempo Comum, 
chegando aos últimos dias do mês vocacional em que celebramos as vocações 
sacerdotais, dias dos pais, religiosos e religiosas e no próximo domingo, os 
catequistas, que diariamente levam a palavra de Deus para todos, desde crianças 
até idosos, e que celebram sempre em suas comunidades os ensinamentos do 
Senhor. Também o dia dos leigos, que têm grande importância dentro do 
trabalho da Igreja Católica em todo mundo, nas nossas comunidades. 
Celebremos em comunhão com os vocacionados para os vários ministérios e 
serviços na comunidade. 
Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Rainha ilumine todos os trabalhos 
realizados pelos leigos, no ano dedicado a eles. 
No último dia 18, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E cantamos as 
glórias de Maria, que foi exaltada acima de todos os anjos e triunfante com o 
Cristo para sempre. Não esqueçamos, que muitas maravilhas foram realizadas 
por Deus a seu favor, e ela foi elevada de corpo e alma ao céu.  Atingiu a 
plenitude da salvação e como mãe nos espera e convida para sempre 
caminharmos rumo ao Pai, o qual sempre esteve perto. Que possamos continuar 
caminhando com ela e dizendo  Sim, seguindo seus passos que com certeza nos 
deixarão sempre junto de seu filho Jesus Cristo. 
Hoje, celebramos Santa Rosa de Lima, dias 27, 28 e 29, Santa Mônica, Santo 
Agostinho e o martírio de São João Batista com festa de padroeiro, no município 
de Água Fria.  
No dia 01,  iniciamos o Mês da Bílblia, que é a palavra de Deus em nossas vidas, 
nos fortalece a cada dia narrando a história do povo desde a criação e nos trás 
o anúncio da boa nova de Jesus Cristo até os nossos dias. Iniciamos também a 
Semana da Pátria e no dia 07, realizaremos mais um Grito dos Excluídos. 
O mês de setembro é também marcado pela estação das flores e o dia 03 é 
dedicado ao biólogo, uma das profissões que escolhi e que nos faz recordar que 
a vida é um dos mais belos dons de Deus, que devemos preservá-la cada vez 
mais. Assim, peçamos à Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Esperança, que 
nos ilumine e proteja cada vez mais.  
No dia 08, celebramos a Natividade de Nossa Senhora, festa introduzida na 
Igreja, no século VII, pelo Papa Sérgio I e que está estreitamente ligada à vinda 
do Messias, como promessa, preparação e fruto da salvação. Venerando Nossa 
Senhora, que, com seu sim, colaborou mais diretamente para a vinda do 
Salvador, Jesus, relembramos a importância da sua presença em nossa fé. 
Parabéns, Nossa Senhora, e continue nos iluminando! 
 
FREI BETO – SAUDADES ETERNAS 
 

 
 

FESTA DO SENHOR DO BONFIM
 E SENHOR DOS PASSOS

AGOSTO : MOMENTOS 
DIVERSOS NA ARQUIDIOCESE

FESTA DE SANTA CLARA E  NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

No mês de setembro, acontece a festa do Senhor do Bonfim, 
com novenário de 06 a 14 de setembro, já aconteceu o Anúncio, tendo 
como tema central: “O chamado à santidade e a missão de santificar 
a igreja”. No dia 08, Celebração Eucarística, às 07:30h e em seguida 
carreata do regresso da cruz da Caminhada do Perdão, com destino a 
Igreja de Santo Antônio - Capuchinhos.

No dia 15, encerramento com a seguinte programação: 07h30 
– Santa Missa; 09h30 – Batizados; 16:00h – Santa Missa Solene – 
Presidida por Dom Zanoni Demettino Castro, seguida de Procissão 
e Bênção do Santíssimo Sacramento. A frente dos festejos os padres 
Pedro Jr., diácono Vicente Lima e comissão da festa.

A 23ª festa em louvor ao Senhor dos Passos, acontece, de 22 a 
29 de setembro, tem como tema central : “ Batizados e Enviados “ , 
na Igreja Senhor dos Passos, com transmissão pela rádio Web Nossos 
Passos. Entre os eventos em preparação acontece no dia 01, a Nossa 
Feira, no Ária Hall, com início às 11:00 horas e término às 17:00h.

No dia 29 às 07:00 horas, procissão saindo da Capela do Hospital 
Dom Pedro de Alcântara, para Igreja Senhor dos Passos e às 10:00 
horas , será o encerramento, com uma Missa Solene, presidida e com 
pregação do nosso arcebispo dom Zanoni Demettino Castro. Na co-
missão da festa, o pároco monsenhor Luiz Rodrigues e o vigário padre 
Francismário Soares. Parabéns!

No dia 29 às 07:00 horas, procissão saindo da Capela do Hospital Dom Pedro de 
Alcântara, para Igreja Senhor dos Passos e às 10:00 horas , será o encerramento, 
com uma Missa Solene, presidida e com pregação do nosso arcebispo dom Zanoni 
Demettino Castro. 
Na comissão da festa, o pároco monsenhor Luiz Rodrigues e o vigário padre 
Francismário Soares. Parabéns! 
 

 
 

 
 
 
38º TOA 
 
O 36ºTOA – Treinamento de Oração e Ação, acontecerá nos dias 04 a 06 de 
outubro, no Centro de Formação Dom Itamar Vian - Papagaio. Sendo preparado 
com muito empenho pela equipe de trabalho, que tem à frente a equipe da 
CJC/TOA . A cada ano, o trabalho tem atingido jovens e adultos, de diversas  
paróquias da nossa arquidiocese e outras, que buscam aprofundar a fé e o 
conhecimento da palavra de Deus através da Oração e Ação.  
Nos dias 10 e 17 de agosto, animaram os novenários de Nossa Senhora D’ Ajuda 
e Nossa Senhora da Glória e antes da realização do 38° TOA, os novenários de 
São Mateus, na comunidade Ferrobilha; Senhor do Bonfim, na comunidade 
Magalhães e São Francisco, nas comunidades Dispensário Santana e Almeida e 
na paróquia São Francisco de Assis. 

No dia 29 às 07:00 horas, procissão saindo da Capela do Hospital Dom Pedro de 
Alcântara, para Igreja Senhor dos Passos e às 10:00 horas , será o encerramento, 
com uma Missa Solene, presidida e com pregação do nosso arcebispo dom Zanoni 
Demettino Castro. 
Na comissão da festa, o pároco monsenhor Luiz Rodrigues e o vigário padre 
Francismário Soares. Parabéns! 
 

 
 

 
 
 
38º TOA 
 
O 36ºTOA – Treinamento de Oração e Ação, acontecerá nos dias 04 a 06 de 
outubro, no Centro de Formação Dom Itamar Vian - Papagaio. Sendo preparado 
com muito empenho pela equipe de trabalho, que tem à frente a equipe da 
CJC/TOA . A cada ano, o trabalho tem atingido jovens e adultos, de diversas  
paróquias da nossa arquidiocese e outras, que buscam aprofundar a fé e o 
conhecimento da palavra de Deus através da Oração e Ação.  
Nos dias 10 e 17 de agosto, animaram os novenários de Nossa Senhora D’ Ajuda 
e Nossa Senhora da Glória e antes da realização do 38° TOA, os novenários de 
São Mateus, na comunidade Ferrobilha; Senhor do Bonfim, na comunidade 
Magalhães e São Francisco, nas comunidades Dispensário Santana e Almeida e 
na paróquia São Francisco de Assis. 

O 38ºTOA – Treinamento de Oração 
e Ação, acontecerá nos dias 04 a 06 de ou-
tubro, no Centro de Formação Dom Itamar 
Vian - Papagaio. Sendo preparado com muito 
empenho pela equipe de trabalho, que tem à 
frente a equipe da CJC/TOA . A cada ano, o 
trabalho tem atingido jovens e adultos, de 
diversas  paróquias da nossa arquidiocese 
e outras, que buscam aprofundar a fé e o 
conhecimento da palavra de Deus através 
da Oração e Ação. 

Nos dias 10 e 17 de agosto, animaram 
os novenários de Nossa Senhora D’ Ajuda e 
Nossa Senhora da Glória e antes da realização 

do 38° TOA, os novenários de São Mateus, na comunidade Ferrobilha; Senhor 
do Bonfim, na comunidade Magalhães e São Francisco, nas comunidades 
Dispensário Santana e Almeida e na paróquia São Francisco de Assis.

As inscrições continuam abertas. Maiores informações no site www.
fecatolica.com.br ou pelo telefone (75) 9131-6071.

Durante o mês de setembro, animaremos Celebrações Eucarísticas, na 
Catedral de Santana e Capela Nossa Senhora de Lourdes.

Aconteceu a festa de Santa Clara, em diversas 
comunidades, em todo país. Ela foi  a primeira mulher 
que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco e com ele 
fundou a segunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube 
transformar seus longos anos de enfermidade em aposto-
lado fecundo. Ela é padroeira da comunicação televisiva.  

Na paróquia de Santa Clara, no conjunto Panorama, 
no período de 02 a 10, tendo  como tema: “ Experimentai 
as bem-aventuranças: Sejais, pois, Santos”.   

No dia 11, muita festa com alvorada festiva, café 

FESTA DE SANTA CLARA E  NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
  
Aconteceu a festa de Santa Clara, em diversas comunidades, em todo país. Ela 
foi  a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco e com ele 
fundou a segunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube transformar seus 
longos anos de enfermidade em apostolado fecundo. Ela é padroeira da 
comunicação televisiva.   
Na paróquia de Santa Clara, no conjunto Panorama, no período de 02 a 11, tendo  
como tema: “ Experimentai as bem-aventuranças: Sejais, pois, Santos”. No dia 
11, muita festa com alvorada festiva, café partilhado. À tarde, acolhida às 
imagens dos padroeiros das comunidades, missa solene presidida pelo arcebispo 
Zanoni Demettino Castro, seguida de procissão pelas ruas do bairro e Bênção do 
Santíssimo Sacramento. 
Parabéns a todos que trabalham na realização da festa! Que a frente o Pe. Luis 
Flávio. 
Santíssima Trindade os ilumine e Santa Clara os proteja sempre! 
Na  paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  a festa foi iniciada, no dia 04, 
aconteceu grande carreata de Anúncio da Festa e o novenário de 09 a 17,   tendo 
como tema central “Sede santos , porque o vosso Pai Celeste é Santo” Mateus 
5,48.  
No domingo dia 18, aconteceu o dia da grande festa, com Celebração Eucarística,   
presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, seguida 
de procissão percorrendo  as principais ruas do bairro. 
Parabéns aos padres Jorge Ribeiro e Jorge Fontes, ao diácono Adriano dos 
Santos, à PASCOM paroquial e todos que fazem acontecer a paróquia! 
 
 

 
 
 
 
 

FESTA DE SANTA CLARA E  NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
  
Aconteceu a festa de Santa Clara, em diversas comunidades, em todo país. Ela 
foi  a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco e com ele 
fundou a segunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube transformar seus 
longos anos de enfermidade em apostolado fecundo. Ela é padroeira da 
comunicação televisiva.   
Na paróquia de Santa Clara, no conjunto Panorama, no período de 02 a 11, tendo  
como tema: “ Experimentai as bem-aventuranças: Sejais, pois, Santos”. No dia 
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Santíssimo Sacramento. 
Parabéns a todos que trabalham na realização da festa! Que a frente o Pe. Luis 
Flávio. 
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5,48.  
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partilhado. À tarde, acolhida às imagens dos padroeiros das comunidades, 
missa solene presidida pelo arcebispo Zanoni Demettino Castro, seguida 
de procissão pelas ruas do bairro e Bênção do Santíssimo Sacramento.

Parabéns a todos que trabalham na realização da festa! Que a frente 
o Pe. Luis Flávio.

Santíssima Trindade os ilumine e Santa Clara os proteja sempre!
Na  paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  a 

festa foi iniciada, no dia 04, aconteceu grande carreata de 
Anúncio da Festa e o novenário de 09 a 17,   tendo como 
tema central “Sede santos , porque o vosso Pai Celeste é 
Santo” Mateus 5,48. 

No domingo dia 18, aconteceu o dia da grande festa, 
com Celebração Eucarística,   presidida pelo arcebispo 
metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, seguida de 
procissão percorrendo  as principais ruas do bairro.

Parabéns aos padres Jorge Ribeiro e Jorge Fontes, 
ao diácono Adriano dos Santos, à PASCOM paroquial e 
todos que fazem acontecer a paróquia!

As inscrições continuam abertas. Maiores informações no site 
www.fecatolica.com.br ou pelo telefone (75) 9131-6071. 
Durante o mês de setembro, animaremos Celebrações Eucarísticas, na Catedral 
de Santana e Capela Nossa Senhora de Lourdes. 
 

 
 
 
Momentos que aconteceram: 
 
 
A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Tomba, celebrou a  
festa da sua padroeira, no período de 11 a 20 de agosto,   teve como tema central 
“Eis ai tua mãe” João 19,27, com Celebração Eucarística. No programa da festa 
o pe. Jorge relatou o histórico da paróquia e conclui dizendo: “ Somente juntos 
podemos pensar numa Igreja que vive a sua fé”. 
Os pregadores foram Dom Itamar Vian, monsenhor Luiz Rodrigues, os padres 
Pedro Jr, Gerson Figueredo, Aristoteles da Silva, João Falcão, Edson Porcino, 
Leandro Chequela e Wilson Andrade. 
No dia da festa,  aconteceu Celebração Eucarística, às 17:00 horas,  presidida 
pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, seguida de 
procissão percorrendo  as principais ruas do bairro. 
Parabéns ao padre Jorge Ribeiro, ao diácono Adriano dos Santos, à PASCOM 
paroquial, à comissão 2017 e todos que fazem acontecer a paróquia! 
 
 
 
 

 
AGOSTO : MOMENTOS DIVERSOS NA ARQUIDIOCESE 
 
No mês de agosto aconteceram diversos eventos em nossa arquidiocese, entre 
eles: no dia 03, a Vigilia Vocacional Arquidiocesana, que tefe como tema: “ 
Vocação e Discernimento”, com participação de 133 pessoas das diversas 
paróquias da nossa arquidiocese e dia 04, o Encontro Famílias Restauradas, na 
paróquia Nossa Senhora de Fátima com participação da Irmã Zélia Garcia – 
Copiosa Redenção e Pe. Francisco Spínola. 
A Semana Nacional da Família, no período de 11 a 18, tendo como tema “A 
família, como vai?”. Em nossa arquidiocese, cada paróquia realizará a sua 
programação com diversas atividades, durante toda a semana. Destaque para o 
XVII Seminário da Família, que aconteceu no dia 03, promovido pela Pastoral 
Familiar, na paróquia São José Operário. 
O Hosana Feira, nos dias 17 e 18, com participação de Cristiane Silva, Cassiano 
Meireles, Natal Silva e Pe. Uélisson, da Comunidade Canção Nova, promovido 
pelos Amigos da Canção Nova, da paróquia Nossa Senhora Aparecida.  
Também no dia 18, o Encontro Arquidiocesano dos Coroinhas, com participação 
de 800 coroinhas das diversas paróquiais. O encerramento, foi Celebração 
Eucarística, na quadra do Colégio Santo Antônio – Capuchinhos. 
O nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro realizou visita pastoral em todos 
esses eventos e também nas Semanas Missionárias que estão acontecendo em 
nossa arquidiocese. 
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Mensagem bíblica: “ Proclamai eo evangelho a toda criatura!” Salmo 116. 
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No mês de agosto aconteceram diversos 
eventos em nossa arquidiocese, entre eles: no 
dia 03, a Vigilia Vocacional Arquidiocesana, 
que tefe como tema: “ Vocação e Discerni-
mento”, com participação de 133 pessoas das 
diversas paróquias da nossa arquidiocese e dia 
04, o Encontro Famílias Restauradas, na paró-
quia Nossa Senhora de Fátima com participação 
da Irmã Zélia Garcia – Copiosa Redenção e Pe. 
Francisco Spínola.

A Semana Nacional da 
Família, no período de 11 a 
18, tendo como tema “A fa-
mília, como vai?”. Em nossa 
arquidiocese, cada paróquia 
realizará a sua programação 
com diversas atividades, durante toda a semana. Destaque para o XVII 
Seminário da Família, que aconteceu no dia 03, promovido pela Pastoral 
Familiar, na paróquia São José Operário.

O Hosana Feira, nos dias 17 e 18, com par-
ticipação de Cristiane Silva, Cassiano Meireles, 
Natal Silva e Pe. Uélisson, da Comunidade Can-
ção Nova, promovido pelos Amigos da Canção 
Nova, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. 

Também no dia 18, o Encontro 
Arquidiocesano dos Coroinhas, com 
participação de 800 coroinhas das di-
versas paróquiais. O encerramento, foi 
Celebração Eucarística, na quadra do 
Colégio Santo Antônio – Capuchinhos.

O nosso arcebispo Dom Zanoni 
Demettino Castro realizou visita pas-
toral em todos esses eventos e também 
nas Semanas Missionárias que estão 
acontecendo em nossa arquidiocese.

Momentos que aconteceram:
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“O tempo é o melhor autor. Sempre encontra um final perfeito”. - Charlie Chaplin

Réveillon do Meio do Ano 
A produção do Réveillon do Meio do Ano pede para avisar ao 

público que chegue mais cedo amanhã ao Pestana Convento do Carmo, 
em Salvador. Pela primeira vez, o evento contará com um show   de 
abertura. Antes da “virada” festejada pelo Projeto Musical MUDEIde 
NOME, a cantora Ju Moraes, apresentará seu show Samba Reggae e 
Outras Vibes. No repertório, músicas autorais, canções que fizeram parte 
de seus álbuns anteriores e versões de sucessos da música brasileira.

Em seguida, com direito a contagem regressiva à meia noite, 
queima de fogos virtual, brinde e muita alegria, Ricardo Chaves, 
Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz sobem ao palco da festa 
proporcionando a experiência de celebrar a vida, brincar e renovar as 
energias e metas para a segunda metade do ano. No repertório, além das 
autorais, sucessos da música baiana e canções que marcaram a história 
dos integrantes do grupo, apresentadas com novos arranjos.  Para en-
trar no clima da noite, o público deve vestir branco. Os ingressos para 
o evento custam R$ 90,00 (2º lote) e estão à venda nas lojas Bilbao,  
Sympla, Partiu Balada e Minha Entrada.

O Réveillon do Meio do Ano, é uma realização do Projeto Mu-
sical MUDEIdeNOME, em parceria com a Oquei Entretenimento e o 
produtor cultural Ginno Larry.

Plim
A renomada arquiteta feirense Milla Oliveira, junto com 

mais três colegas arquitetos, Érika Moisinho, Renata Araújo 
e Tito Coccorese, lançará o Projeto PLIM. Um movimento 
livre pela arquitetura, que nasceu para desvendar os desafios 
de como é a vida do “ser” arquiteto.

O evento será no dia 30 de agosto, no Espaço Decor, às 
19 horas e terá como foco principal transformar o mercado 
de arquitetura e design, capacitando os novos profissionais 
e reforçando o compromisso com a ética.

Panorama
Em homenagem à Fotografia, que neste ano completa 

180 anos de existência, acontece até o dia 23 de setembro, no 
Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira – MAC, 
em Feira de Santana, a 9ª Exposição Fotográfica PANORAMA. 
Vale a pena conferir!

Arlete e Joselito Falcão de Amorim. Ele é o  aniversariante 
do dia 4 de setembro. Um grande feirense, que completará 

100 anos de muitos bons exemplos de cidadão do bem e que 
muito faz pela nossa terra. Desejamos muita paz, saúde e 

alegrias sem fim. 

Vanmila Freitas 
Costa, colou grau 

no curso de 
Administração, 
pela Faculdade 
de Tecnologia e 
Ciências - em 

solenidade 
realizada no dia 
17, no Auditório 
da Câmara de 

Dirigentes 
Lojistas (CDL).A mais nova 

Nutricionista da cidade, 
Thamires Stefhany de 
Oliveira Freitas, que 

colou grau pela 
Faculdade Nobre, no dia 

10, em solenidade 
realizada no Imperial
 Espaço Eventos, para 

alegria de seus pais 
Francisco Carlos e 

Luiza, demais
 familiares e amigos.

Inauguração
O prefeito Colbert Martins Filho inaugurou, no sábado 

(17), às 11 horas, o Centro de Convivência Para Idosos Dona Zazinha 
Cerqueira, o mais moderno, amplo e completo espaço voltado para 
promoção da qualidade de vida das pessoas na terceira idade no Brasil. 
A entrega do equipamento, mantido através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (Sedeso) com investimentos de cerca de R$ 1 
milhão só na estrutura, contou com a presença da ministra da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Na reta final para inauguração, o Dona Zazinha recebeu o mo-
biliário.  Todos os preparativos foram sendo supervisionados pelo 
secretário da Sedeso, Pablo Roberto Gonçalves, em um mutirão com 
todos os funcionários. 

Pablo Roberto destaca que o Dona Zazinha tem a capacidade de 
atendimento ampliada de 650 pessoas para 1.500 nas novas instalações. 
“Neste novo espaço, modelo de destaque a nível nacional, serão ofer-
tados novos serviços de integração dos idosos, elevando a qualidade 
de vida”, frisou. 

O novo espaço dispõe de refeitório, sala de massagem, cozinha, 
despensa, baterias de sanitários masculinos e femininos, duas salas 
para atendimento técnico, primeiros socorros, salão de beleza, salão de 
jogos, sala de atividades, sala para equipe multidisciplinar, academia 
completa, laboratório de informática, piscina e vestiário. 

O novo equipamento, em instalações próprias, está construído em 
uma ampla área na rua Itacarambi, transversal da rua Macário Cerqueira, 
bairro Muchila, vizinho ao Centro Municipal de Cultura Maestro Miro.

Familiares de Zazinha Cerqueira
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É positiva a expectativa 
do secretário de Agricul-
tura, Recursos Hídricos  e 
Desenvolvimento Rural, 
Joedilson Freitas em rela-
ção às safras deste ano de 
feijão e milho dos pequenos 
ruralistas, aqueles que re-
cebem ajuda direta do mu-
nicípio, principalmente em 
sementes selecionadas para 
o plantio. O bom período de 
chuvas é o termômetro para 
essa mensuração. Acredita 
o secretário que se o tempo 
permanecer com as mesmas 
variáveis, o trabalho no 
campo será compensador. 
A colheita do feijão já está 
próxima, observa. “Feijão 
depende de três águas: água 
no plantio, água na floração 
e água na panela” cita riso-
nho o secretário, lembrando 
uma máxima antiga do ho-
mem do campo. 

A prefeitura distribuiu 
entre os pequenos agricul-
tores 60 toneladas de grãos 
selecionados de feijão e 30 
toneladas de sementes de 
milho, volume considera-
do suficiente para atender 
toda a demanda existente. 
Este ano essa contribuição 
do município requer uma 
contrapartida dos ruralis-

JOEDILSON ESPERA BOA SAFRA DE FEIJÃO E MILHO

tas. Eles terão de devolver 
o mesmo quantitativo de 
grãos recebidos após a co-
lheita. A meta do governo 
municipal, segundo Joe-
dilson Freitas, é repassar 
as sementes para entidades 
que desenvolvem projetos 
assistenciais no município, 
trabalho que deverá ser feito 
em conjunto com a Secreta-
ria de Ação Social.

“Iremos nos reunir 
para listar as entidades que 
serão contempladas e  o 
volume de grãos que será 
destinado a  cada uma delas. 
Isso como forma natural de 
reconhecimento ao impor-

tante trabalho social que 
elas desenvolvem em favor 
da população de Feira de 
Santana” ressalta Joedilson 
Freitas.O modelo de “ban-
co de sementes” que já foi 
aplicado anos atrás, caiu em 
desuso devido a dificuldade 
de controle e a variação das 
colheitas nos últimos anos, 
devido à falta de chuvas.

Com a mesma expecta-
tiva positiva, Freitas analisa 
a 44 Exposição Agropecuá-
ria de Feira de Santana (Ex-
pofeira), programada para o 
período de   1 a 8 de setem-
bro no Parque João Martins 
da Silva. Os preparativos do 

parque logo serão iniciados 
acreditando o secretario de 
Agricultura, Recursos Hí-
dricos e Desenvolvimento 
Rural que os resultados 
serão melhores este ano por 
conta no tempo. ”Tem cho-
vido bem o que é essencial 
para o campo, a  prefeitura 
fará como sempre a sua par-
te, propiciando as melhores 
condições  possíveis para 
que os expositores possam 
ter êxito nos seus empreen-
dimentos, os comerciantes 
idem e o publico também  
viva um grande  evento” 
conclui. 

MAIS DE 2,8 MIL PESSOAS ESTÃO EM 
TRATAMENTO CONTRA A AIDS EM FEIRA

Em Feira de Santana, 
mais de 2,8 mil pessoas com 
HIV estão em tratamento no 
Programa Infecção Sexual 
Transmissível/DST/Aids. O 
equipamento mantido pelo 
Governo do prefeito Colbert 
Martins Filho funciona no 
Centro de Saúde dr. Leone 
Leda. No primeiro semestre, 
exames detectaram que 160 
pessoas foram contamina-
das pelo HIV, que provoca 
a aids.

Elas se submeteram ao 
teste rápido, cujo resultado é 
apresentado em meia hora, e 
ao exame sorológico, que de-
manda alguns dias para que 
o resultado seja apresentado.

A média de novos diag-
nósticos chegou a quase um 
por dia. Em 2018 foram 360 
novos casos. Houve uma 
redução de 20 infecções, 
na média, em relação aos 
primeiros seis meses do ano 
passado.

A maioria dos novos 
pacientes, como vem sendo 
constatado nos últimos anos, 
é formada por homens, que 
se declaram heterossexuais, 
entre 21 e 30 anos – em idade 

reprodutiva. Significa que 
estas pessoas não usaram o 
preservativo, que é a mais 
eficiente ferramenta para se 
evitar este e outros tipos de 
infecções provocadas pela 
relação sexual.

Há também aquelas 
pessoas que já apresentam 
sintomas da aids porque não 
buscaram tratamento médico 
quando descobriram o vírus 
nos seus organismos.

A coordenadora do pro-
grama, Vanessa Sampaio, 
disse que o número de mu-
lheres com HIV é quase 
igual às pessoas do sexo 
masculino. “Há alguns anos, 
era uma mulher para quatro 
homens.

Quem for diagnosticado 
com o vírus é encaminhado 
para fazer novos exames e, 
se confirmada a presença, 
passa a receber orientação 
médica. O tratamento é ini-
ciado imediatamente.

O antirretroviral man-
tem a carga viral inde-
tectável, permitindo que 
o organismo se recupere, 
bem como a qualidade de 
vida.
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Coluna do Social do Rádio

Jornal Transamérica, 
diariamente das 6 às 9 
horas, na Transamérica 
FM, sob o comando do 
ex-deputado estadual, 
Carlos Geilson, con-
tinua com a marca de 
um dos melhores infor-
mativos matutinos de 
Feira de Santana. Muita 
informação e a expressi-
va participação popular. 
Uma equipe forte com 
destaque para Rivaldo 
Ramos, Carlos Valadares  
Daise Laine, Cristiane 
Baiana, Elias Lucio  e 
Alan Santos.  

Foi empossada no 
dia 4 de julho a diretoria 
do Rotary Club de Feira 
de Santana - Portal do 
Sertão - para o período 
2019/2020 e no dia 8 
as diversas comissões. 
Presidente: Fernando 
Teixeira, vice: Marcos 
de São Pedro. Comis-
são de Administração 
- secretária: Ana Souza 
Moraes, secretária exe-
cutiva: Yara Portugal 
Lima Cruz, tesoureiro: 
Péricles Moraes, diretor 
de Protocolo: Marcos de 
São Pedro. Governador 
eleito 2020-2021 - Luís 
Antônio Cruz. 

Nilda de Jesus Nas-

EMPOSSADOS NOVOS DIRIGENTES ROTARIANOS

Informe Subaé, um no-
ticiaria curto e objetivo, às 
meias horas, ao longo da 
programação da emissora do 
Mar da Tranqüilidade, man-
tém qualidade na apresentação 
de Andre Pimentel. Modelo 
antigo, mas sempre atual e 
interessante, uma vez que atrai 
ouvintes para o momento da 
informação e não cansa como 
os noticiários muito longos.

 O feirense Lourivaldo Teixei-
ra começou na Radio Sociedade 
de Feira, em 1948 passando para 
a Rádio Cultura (ZYK- 27). Em 
1951 foi contratado pela Radio 
Cultura da Bahia. Pouco tempo 
depois, transferiu-se para a Rádio 
Tamandaré de Recife, radicando-se 
na capital pernambucana.

No Balanço, todos os sábados das 
17 às 18 horas na Rádio Sociedade de 
Feira, é um  programa interessante que 
reúne noticias curtas, boa musica e a 
participação do ouvinte com premia-
ções. Muito bom o trabalho do trio: 
Onildo Gusmão, Antonia Serra e 
Cosme Alves. Fazem um trabalho super 
agradável.

  DE OLHO NA CIDADE 
de segunda-feira a sexta-feira, 
das 16 às 18 horas na Sociedade 
de Feira, já se firmou como um 
noticiário bem cheio e variado, 
mostrando a cidade  nos seus 
diversos aspectos. A dupla Jorge 
Bianchi e Valdeir Uchoa, tio e 
sobrinho mantém   entrosamento 
o que é fundamental em qual-
quer atividade.

 O esporte na Subaé tem 
o comando de Sotero Filho 
que apesar da sua juventude 
realiza ótimo trabalho colo-
cando a  emissora na briga 
pela audiência em um seg-
mento muito importante no 
radio. Integram a  equipe: 
Jorge Teles (narrador) José 
Fernando e Antonio Sátiro 
(comentaristas).

cimento - comissão de 
Desenvolvimento do 
Quadro Associativo, 
Marcos de São Pedro - 
comissão de Administra-
ção - Raymundo Luiz de 
Oliveira Lopes, comis-
são de Imagem Pública 
- Honorato Magalhães 
Almeida - comissão de 
Projetos Humanitários 
- Luís Carlos Tosta - 
comissão da Fundação 
Rotária. Governador As-
sistente: Maria Nilce. 
Governador 2019-2020 
- Paulo Pereira da Silva

 Atividades em de-
senvolvimento: Campa-
nha do Agasalho, Apoio 
aos Jovens; participação 

no projeto Proerd, do-
ação de um tablete ao 
aluno que se destacou 
no curso do 1 º semes-
tre. Desenvolvimento 
do Quadro Social, cada 
companheiro apresen-
tará  um convidado que 
tenha perfil rotariano 
para conhecer o Rotary. 
Projeto de Apoio  à Ju-
ventude. 

Áreas de enfoque 
rotariano: prevenção e 
tratamento de doenças, 
recursos hídricos e sa-
neamento, saúde  ma-
terno-infantil, educação 
e alfabetização, desen-
volvimento econômico 
e comunitário.

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

 

 

 

Artista de reconhecida qualidade 
o juazeirense Lucian Junior, retorna às 
atividades após um breve período de re-
cesso. Excelente sanfoneiro, tecladista,  
violonista e  compositor, Lucian  Junior já 
registrou vários hits de forró em CDs, com 
repertório onde exprime o seu bom gosto 
musical. Versátil destaca-se, também como 
interprete de MPB. Domingo, Dia dos Pais, 
ele foi a grande atração do novo restauran-
te Cintra Costelaria, rua Frei Caneca . O 
publico  aplaudiu o belo show!

UM BELO SHOW DE LUCIAN JUNIOR
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Representado a mais 
numerosa categoria de 
trabalhadores do municí-
pio, com mais de 30 mil 
profissionais, o Sindicato 
dos Trabalhadores no 
Comercio de Feira de 
Santana experimenta um 
período de dificuldades 
por conta da reforma  
trabalhista que, segundo 
o presidente do órgão, 
Antonio Cedraz, veio 
com o distinto objetivo 
de destruir  a força do tra-
balhador brasileiro. “Foi 
um a reforma tramada 
nos gabinetes dos gran-
des empresários e não 
poderia ser diferentes: 
contra a classe trabalha-
dora brasileira” diz ainda 
que a  reforma  “apenas 
serviu para oficializar o 
que já existia, o trabalho 
sem a carteira de trabalho 
assinada”.

A extinção do  im-
posto sindical, por exem-
plo,  fragilizou demais 
os órgãos de classe. No 
caso do STCFS essa con-
tribuição representava 
70% nos custos, explica 
Cedraz, e sem essa funda-
mental ajuda o sindicato 
vem “apertando o cin-
to” de todas as formas e 
valendo-se mais das taxas 
recolhidas dos associa-
dos, cujo montante fica 
muito distante da  real 
necessidade.

REFORMA TRABALHISTA PREJUDICA SINDICATO

Relata Antonio Ce-
draz que o Sindicato dos 
Trabalhadores no Comer-
cio oferece uma gama de 
serviços aos associados. 
Só na área da saúde são 
15 profissionais em di-
versas especialidades mé-
dicas “um quadro maior 
do que a de algumas pre-
feituras” enfatiza. Há 
ainda assistência jurídica, 
a social e o esporte, re-
sultando em gastos para 
o sindicato. Cedraz não 
entende como a inflação 
no final do ano passado, 
conforme o governo, foi 
abaixo de 1,40% “como 
tudo muito caro” e isso 
“prejudicou a negociação 
do reajuste salarial com 
o patronato, mas alguns 
companheiros, às vezes 
não entende isso”.

Um detalhe que tam-
bém tem prejudicado 
diretamente o sindicato é 

a redução do  numero de 
integrantes da categoria: 
“Eram mais de 37  mil 
comerciários em  Feira 
de Santana,  hoje devem 
ser pouco mais de 30 
mil”, alem disso  os que 
contribuem estão longe 
do que deveria ser: ”Nós 
temos, talvez, 15% de 
associados, mas os que 
contribuem regularmente 
devem ser 7%. Isso retira 
a possibilidade de fazer-
mos ainda mais pelos 
nosso companheiros, de-
vido  à exigüidade  de re-
cursos”. Ele diz ainda que 
tem sido feito campanhas 
para  arregimentar mais 
associados, e mesmo com 
algumas  adesões garante 
que está muito longe do 
que deveria ser. “Mas o 
sindicato está cumprindo 
o seu papel em defesa dos 
comerciários, da melhor 
forma possível”, reafirma.

Viajando por estradas 
de chão, terrenos esbura-
cados, áreas desoladas e 
ameaçadoras, fotógrafos 
idealistas, verdadeiros 
sonhadores, empenham-
-se na captação da beleza 
noturna do céu sertanejo 
no contraste entre a luz e 
as sombras. Esse traba-
lho resulta no registro de 
imagens cada vez mais 
raras e distantes da vida 
urbana, até mesmo   des-
conhecidas por alguns. 

Parte da produção, 
registrando fifós e can-
deeiros, do banco de 
imagens sobre a vida 

FIFÓS E CANDEEIROS EM EXPOSIÇÃO 
NA CASA DO SERTÃO ATÉ O DIA 13

sertaneja, pertencente ao 
Museu Casa do Sertão, 
da Universidade Estadual 
de Feira de Santana, pode 
ser vista até o dia 13 de 
setembro. “Os objetos, 
ainda comuns em alguns 

lares e vendas da zona ru-
ral não beneficiados com 
a eletrificação  ,acom-
panham a trajetória do 
povo sertanejo” explica 
Everaldo Góes, do Museu 
Casa do Sertão.   

Edital de Convocação Para Assembléia de Fundação.
Associação Espírita Missionários da Luz (Feira de Santana- Ba)
Convida todos os interessados para a Assembléia de fundação 

da Associação Espírita Missionários da Luz  a comparecerem no dia 
25 de agosto  de 2019 ,às 09:00 horas, em primeira convocação, e às 
9h30h, com os presentes. A assembléia acontecerá na Rua E numero 
236 – conjunto Morada das Árvores, Feira de Santana, Ba,  oportuni-
dade em que os presentes poderão participar na qualidade de Sócios 
Fundadores. Na ocasião será discutido e votado o projeto de Estatuto 
Social e eleitos os membros  do Conselho de Administração,do Conselho 
Fiscal e da Diretoria.

Feira de Santana, 25 de agosto de 2019-08-12 Comissão Organi-
zadora: Clarival da Costa Vidal,  Eduardo Pimentel Gomes Gonçalves,  
Álvaro Arapiraca da Silva, Elisa Arlene  Carinhanha, Tiago Borges, 
Miguel Pedro Éça Porto. 

MINISTRA E PREFEITO FIRMAM CONVÊNIOS
Na manhã do dia 

17, foi inaugurado o 
Centro de Convivên-
cia para Idosos Dona 
Zazinha Cerqueira, o 
prefeito Colbert Mar-
tins da Silva Filho e 
a ministra da Mulher, 
Família e Direitos Hu-
manos, Damares Alves, 
assinaram o protocolo 
de intenções para a 
criação da Central de 
Interpretes de Língua 
Brasileira de Sinais, no 
município, e guias de 
interpretes para pessoa 
com deficiência audi-
tiva.

Na oportunidade 
também houve a as-
sinatura do plano de 
trabalho do Espaço 4.0, 
destinado a oferecer 

cursos para formação 
e capacitação de jovens 
na área tecnológica. 
“Será um espaço do-

tado de equipamen-
tos tecnológicos mais 
avançados para qua-
lificar jovens para o 

mercado de trabalho”, 
afirmou o prefeito.

Outras três assina-
turas de convênios fo-

ram referentes à ordem 
de fornecimento de ma-
teriais de informática; 
um veículo e móveis de 

escritório para atender 
o Conselho Munici-
pal de Participação e 
Desenvolvimento das 
Comunidades Negras 
e Indígenas e a Divisão 
de Igualdade Racial.

Convênio firmado 
entre o Município e o 
Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Hu-
manos também assegu-
rou oito computadores 
completos e materiais 
de escritório para o 
Programa Viver – En-
velhecimento Ativo e 
Saudável, bem como a 
contratação de equipe 
e materiais necessá-
rios para o Núcleo de 
Enfrentamento à Vio-
lência Contra Pessoa 
Idosa.
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CORAÇÃO OU RAZÃO!  EIS A QUESTÃO 
Leonidio Marchy Arte milenar, surgida 

na China, no Século VI, 
a xilogravura foi intro-
duzida no Brasil pelos 
portugueses e ganhou 
notoriedade no nordeste 
brasileiro, em especial 
entre os poetas corde-
listas, que passaram a 
ilustrar a capa do seus 
livros com trabalhos por 
eles mesmos produzidos 
ou por outros artistas 
populares. O alagoano 
Natividade (José Luiz 
Natividade Costa), 57 
anos, natural de Junquei-
ra é o mais destacado 
xilografista da atualidade.

Desde 1985 na ati-
vidade, ele já produziu 
mais de 1.200 matrizes 
e ilustrou cerca de 80 
cordéis, alguns da autoria 
dele, uma vez  que desde 
2007 também passou a 
escrever esses livros po-
pulares.

Reconhecido  em 
todo o nordeste e até 
nacionalmente, Nativi-
dade teve todo seu acervo 
adquirido pelo governo 
do estado de Alagoas e 
entronizado no Palácio 
Zumbi dos Palmares, 
em Maceió, por conta 
das comemorações do 
aniversario da capital ala-
goana, juntamente com 
obras de Enéas Tavares 
e João Gomes, também 
xilografistas.

Filho do servidor pu-

No dia  4 de setem-
bro, às 20 horas, no  es-
paço do antigo Clube de 
Campo Cajueiro, será co-
memorado  o centenário 
de vida do professor Jose-
lito Falcão Amorim, uma 
das figuras publicas de 
maior prestígio e respeito 
de Feira de Santana. Resi-
dindo em Salvador com a 
esposa, professora Arlete 
e demais familiares, ele 
acompanha o dia-a-dia da 
cidade princesa, através 
dos  meios de comunica-
ção e de amigos, com in-
vulgar interesse, próprio 
de quem jamais esquece 
sua terra, amando-a ver-
dadeiramente.

Filho de Manoel Bis-
po de Amorim e D. Esmá-

CENTENÁRIO DE JOSELITO FALCÃO AMORIM

ÍCONE DA XILOGRAVURA NORDESTINA

ria Boaventura de Amo-
rim, Joselito Amorim 
nasceu em 4 de setembro 
de 1919(foto). Oursou 
o ginásio e na Escola 

Técnica do Comércio no 
Colegio Santanópolis, 
formou-se contador, no 
ano de 1947. Foi  profes-
sor, diretor do Internato e 

diretor do Curso Noturno 
do Santanopolis.  

Casado com Arlete 
Leão de Amorim, tem 
quatro filhos todos com 
formação superior. Como 
professor, lecionou Ma-
temática, no Colégio Es-
tadual, Escola Normal 
e Colégio Santanópolis, 
onde também foi Inspetor 
de Ensino. Exerceu os 
cargos de: diretor presi-
dente da URBISCOHAB 
(Companhia de Habi-
tação e Urbanização da 
Bahia);   e integrou o 
Conselho do Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

Foi  vereador em 
dois períodos, secretá-
rio municipal na ges-
tão do prefeito Arnold 

Ferreira da Silva(1959-
-1962);presidente da Câ-
mara Municipal, 1963 a 
1964. Prefeito municipal, 
de 8 de maio de 1964 a 
7 de abril de 1967, em 
substituição ao advogado 
Francisco Pinto. 

Construiu o Ginásio 
Municipal Joselito Amo-
rim; iniciou a constru-
ção do estádio “Jóia da 
Princesa”; inaugurou o 
Museu Regional, o Par-
que de Exposição João 
Martins da Silva, (1966) 
a Estação Rodoviária, 
(1966), a Biblioteca Mu-
nicipal Amold Ferreira da 
Silva, em 26 de abril de 
1966. Inaugurou o Fórum 
Filinto Bastos, o Colégio 
Estadual, o DERBA e 

o conjunto residencial  
“Cidade Nova”. 

É de sua autoria o 
“Plano Integrado de Fei-
ra de Santana”. Esteve 
nos Estados Unidos, em  
1966, para obter mais 
experiências na gestão 
municipal. Fundador e 
presidente da Associação 
dos Amigos de Feira de 
Santana e  diretor dos 
ExCombatentes. Integra 
a Academia de  Educação 
de Feira de Santana”, é 
detentor a Comenda da 
Ordem do Mérito Grã-
-Cruz, como grande co-
mendador e da Comenda 
Maria Quitéria, outor-
gada pela Câmara de 
Vereadores de Feira de 
Santana.

blico, Benicio Nativida-
de Costa (falecido) e da 
bordadeira  Maria Edite 
Costa, hoje com 81 anos 
em plena atividade labo-
ral, Natividade é membro 
da Academia Alagoana 
de Literatura de Cordel 
(AALC), cadeira 12, que 
tem como patrono Luiz 
da Costa Pinheiro. 

Natividade teve tra-
balhos seus  incluídos no 
Livro Axé Bahia, publi-
cado em 2016, na Califór-
nia, Estados Unidos.  Ele 
produz trabalhos belís-
simos de rara perfeição, 
dentre eles xilogravu-
ras de Lampião e Maria 
Bonita, Maria Quitéria, 
Jesus Cristo e Maria, 
Castro Alves, Prefeitura 
de Feira, alem de casa-
rios,  paisagens e cenas 
do cangaço. Já teve 30 

trabalhos seus publicados 
como selos pela EBCT .

Lembra que na in-
fância acompanhava o 
trabalho de dona Edite 
quando ela desenhava, 
costurava e bordava rou-
pinhas para crianças e 
o mestre Manoel Mar-
ques na carpintaria, o que 
contribuiu muito para a 
sua formação artística. 
Em 1980, mudou-se para 
Salvador, formando-se 
em Artes Plásticas pela 
Universidade Federal  da 
Bahia (UFBa). 

De uma habilidade 
incomum o artista ala-
goano, que sempre visita 
o cordelista  Jurivaldo 
Alves Silva ,no Mercado 
de Arte Popular, também 
ministra cursos e oficinas 
e palestra sobre a arte que 
ele domina com precisão.

 “Os corpos perten-
cem ao rei da França e 
as almas pertencem a 
Deus.”  Aos brados en-
tre as chamas, Jacques 
de Molay, grão mestre 
da Ordem dos Tem-
plários, proferiu suas 
últimas palavras ao ser 
queimado vivo junto a 
37 seguidores, em 18 
de março de 1.314. Era 
seu desabafo às injúrias 
de Felipe,  o belo, rei 
da França que usara de 
acusações infames para 
liquidar a Ordem, seus 
principais seguidores 
e usurpar seus bens.
Desse modo, naqueles 
tempos, criava-se moti-
vo para usar-se a força 
e satisfazer desejos irra-
cionais. Átila, o flagelo 
de Deus, Genghis-kha-
ne outros, deixaram 
rastros de sangue aos 
conquistados. Quando 
Breno atirou sua espada 
sobre o prato da balança 
e proferiu a célebre fra-
se “vae victus” espelha 
tudo isso.

Hoje, porém, te-
mos leis que regulam 
direitos e deveres do 
cidadão, quando as in-
fringimos recebemos 
sanções “nulla lexs ine-
sanctione” tais sanções 
objetivam nos fazer tri-
lhar o caminho da razão 
e não da irracionalida-
de. Como disse Aristó-
teles: “O homem, como 

animal racional, deve ser 
guiado pela razão sob 
pena de perder seu predi-
cado”  As leis de trânsito 
colocam  semáforo nas 
ruas para racionalizar o 
cidadão, fazê-lo entender 
onde termina seu direito 
e começa o direito do 
outro. Aqui em Feira te-
mos leis que priorizam o 
estacionamento de idoso 
e de deficiente.

Numa Sexta feira à 
tarde fui ao Banco, com 
meu carro devidamente 
autorizado a estacionar na 
vaga de idoso, mas, como 
todas estavam ocupadas, 
estacionei na Rua Boti-
cário Moncorvo, numa 
vaga de deficiente, afinal, 
pensei: “O idoso é um 
deficiente”. Mais tarde 
lá no Banco recebi o te-
lefonema, a SMTT havia 
levado meu carro, com 
autorização no painel e 
tudo.Com sensatez e ra-
cionalidade decidi, ama-
nhã vou tirá-lo e tomar 
providências.  À tardinha 
saí do Banco e na Rua 
Barão de Cotegipe parei 
no boteco do Manoel.  “Ô 
Martim, uma cassutinga e 
um espetinho de frango!” 
Aí ouvi os brados:  “Le-
varam meu carro!!!Vou 
fazer e acontecer...” 

     Era um cavalhei-
ro muito irritado numa 
mesa ao lado. Não sei 
se ele tem razão ou não, 
só sei que, se sentimos 

injustiçados devemos 
procurar as leis ese 
incorremos em erros 
resignemo-nos, apren-
damos a viver com os 
tropeços.Afinal “errare 
humanum est” O erro é 
um aprendizado, seja-
mos racionais. Amea-
ças a Prefeito, agente da 
SMTT é descontrole, é 
ouvir a voz do coração 
no calor das emoções. 
Aprendamos a ouvir a 
voz da razão. O coração 
é irracional!!  Os ce-
mitérios e os presídios 
estão cheios de gente 
que o ouviu. Os femicí-
dios estão aí. E o leitor 
atônito: “Como alguém 
pode fazer tamanha 
barbárie!” É a voz do 
coração leitor.  O cora-
ção é selvagem!!!

Se uma perda amo-
rosa, considere-a como 
resto, lixo, escória que 
você deixou para al-
guém usar. Seja racio-
nal!  Numa discussão na 
rua, no trânsito, mante-
nha seu tom de voz, 
mire o rival nos olhos 
com serenidade, deixe-
-o esbravejar. Conserve 
seu tom de voz. O tom 
de voz mostra o estado 
de espírito. Os essênios 
eram chamados irmãos 
de voz macia. O cora-
ção é perverso! Pode 
arruiná-lo!!! Ignore sua 
voz.  Ouça a voz da 
razão. 
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TVE BAHIA INAUGURA SINAL DIGITAL NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ
O processo de ex-

pansão do sinal digital da 
TV Educativa (TVE) no 
interior do estado chegou 
a Ipirá, no centro norte 
da Bahia. A solenidade 
de inauguração do ca-
nal 10.1 da emissora no 
município foi realizado 
dia 12, com a presença 
do secretário de Educa-
ção do Estado, Jerônimo 
Rodrigues, da secretária 
estadual de Relações Ins-
titucionais, Cibele Carva-
lho, do diretor-geral do 
Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia (Ir-
deb), Flávio Gonçalves, 
além de deputados, vere-
adores, professores, es-
tudantes e da população 

de Ipirá. A nova estação 
retransmissora recebeu 
investimento do Governo 
do Estado de R$ 128 mil. 
A iniciativa faz parte da 
primeira fase do processo 
de interiorização do sinal 
digital. Juazeiro e Gua-

nambi serão as próximas 
cidades contempladas. 

Na ocasião, Jerônimo 
Rodrigues destacou o 
impacto da expansão do 
sinal da emissora pública 
para o interior. “É uma 
opção de qualidade, com 

conteúdo interativo, di-
versificado, que respeita 
a inclusão, que garante a 
responsabilidade cultural 
do estado da Bahia, do 
Brasil e, naturalmente, 
desse território. Aos pou-
cos, a TVE está conse-

guindo ocupar um espaço 
de forma tranquila e, aci-
ma de tudo, respeitando a 
cultura local”, afirmou. 

A TVE e a Rádio 
Educadora, que integram 
o Irdeb, fazem parte da 
estrutura organizacional 
da Secretaria da Educa-
ção do Estado. 

A emissora pública 
exibe em sua programa-
ção conteúdos diversi-
ficados, que vão desde 
o jornalismo, shows e 
esportes, a programas 
infantis, educativos e 
culturais. 

Casa do futebol baia-
no, a TVE realiza a trans-
missão de jogos de seis 
competições. No último 

dia 4, iniciou a transmis-
são do Campeonato In-
termunicipal de Futebol, 
maior competição de fu-
tebol amador do país. De 
agosto a dezembro serão 
transmitidos 20 jogos na 
TV, YouTube, Twitter, 
Facebook e portal do 
Irdeb. 

Além disso, a emis-
sora é responsável pela 
maior cobertura do Car-
naval e é a única a exibir 
o São João da Bahia e 
os principais shows que 
ocorrem no estado. Re-
centemente, a TVE ini-
ciou a exibição diária do 
programa Hora do Enem, 
voltado aos estudantes 
baianos. 

TVE Bahia 
 

 

 

 

 

 

SDR E PREFEITURA DE BELMONTE ASSINAM DOCUMENTO 
INAUGURADO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL EM MADRE DE DEUS

O município de Ma-
dre de Deus, situado na 
Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), rece-
beu, na manhã do dia 12, 
um importante reforço 
no atendimento público 
de pessoas com trans-
tornos mentais graves. 
O governador Rui Costa 
inaugurou uma unidade 
do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) tipo 
I, no bairro Cururupeba, 
que contou com um in-
vestimento de mais de R$ 
2,1 milhões, entre obras e 
equipamentos.

“O objetivo do Go-
verno em construir esse 
tipo de equipamento é 
ampliar o atendimento 
e dar atenção especial a 
pessoas que têm algum 
distúrbio mental, dando 
acolhimento, carinho e 
tratamento especializado. 

Por isso, outras unidades 
estão sendo construídas 
no estado. A próxima 
a ser entregue será em 
Candeias”, revelou o go-
vernador.

O CAPS é constituí-
do por uma equipe mul-
tiprofissional e que atua 
com uma ótica interdis-
ciplinar e realiza, priori-
tariamente, atendimento 
a pessoas de todas as 
idades com transtornos 
graves e persistentes. 

O atendimento tam-
bém inclui pessoas com 
necessidades decorren-
tes do uso de álcool e 
outras drogas, seja em 
situações de crise ou nos 
processos de reabilita-
ção psicossocial, sendo 
substitutivo ao modelo 
asilar. 

As unidades são ins-
taladas em cidades e ou 

regiões com pelo menos 
15 mil habitantes.

Para o secretário de 
Saúde (Sesab), Fábio 
Vilas Boas. “É uma uni-
dade de saúde destinada 
não ao tratamento do 
corpo, mas ao tratamen-
to dos males da mente. 
No Caps são tratadas do-
enças como a ansiedade, 
depressão e outros trans-
tornos que precisam do 
acompanhamento de 
psicólogos e psiquiatras, 
caso haja necessida-
de de medicação. Aqui 
os pacientes vão poder 
contar com uma equipe 
completa para atender 
essas necessidades”.

Durante a visita ao 
município, o governador 
também visitou o Co-
légio Estadual Antônio 
Balbino.

O título de Reco-
nhecimento de Domí-
nio Municipal, docu-
mento que transfere 
do Governo do Estado 
para a prefeitura o do-
mínio das terras da 
área urbana do mu-
nicípio de Belmonte, 
foi assinado dia 12, 
na sede da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Rural (SDR), em Sal-
vador. 

A iniciativa é do 
Governo do Estado, 
por meio da Coorde-
nação de Desenvolvi-
mento Agrário (CDA), 
órgão vinculado à 
SDR. Participaram do 
ato o titular da SDR, 
Josias Gomes, a coor-
denadora executiva da 
CDA, Camila Batista, 
o prefeito de Belmon-
te, Janival Borges, e a 
ex-coordenadora exe-
cutiva da CDA, Renata 
Rossi. 

De acordo com Jo-
sias Gomes, o processo 
visa agilizar a regulari-
zação fundiária de ter-
renos urbanos. “Hoje 
nós fizemos a forma-
lização de um pleito 

do município de Bel-
monte. O importante 
é a acolhida que nós 
estamos sentindo dos 
prefeitos, uma prova 
de que era correto par-
tir para essa tomada de 
decisão, e alertar para 
que outros prefeitos 
que pretendam aderir 
a esse formato de re-
gularização de áreas 
urbanas façam as suas 
reivindicações à SDR, 
que nós vamos analisar 
e fazer o mesmo proce-
dimento”. 

O prefeito de Bel-
monte afirmou que o 
município “já está no 
final deste processo, 
que foi longo, mas 
que agora, com o novo 
decreto do Governo 
do Estado, isso vai ser 
simplificado. 

A ação é de grande 
importância para aque-
les munícipes que têm 
sua área e não têm uma 
garantia legal dessa 
área, para tomar um fi-
nanciamento, para po-
der construir ou fazer 
operações no banco”.  

A ação é realizada 
após a assinatura do 

governador Rui Costa, 
no último mês de ju-
lho, do decreto que re-
gulamenta o reconhe-
cimento de domínio 
de terras devolutas em 
municípios baianos. 

O objetivo é forta-
lecer a integração entre 
Estado e municípios 
na regulação da malha 
fundiária, por meio de 
uma política pública 
que descentraliza o 
planejamento urba-
no e a regularização 
fundiária urbana dos 
municípios da Bahia. 

O  d o c u m e n t o 
estimula os meca-
nismos de regulação 
pelo Estado, uma vez 
que a CDA/SDR en-
focará as atividades 
de validação e fisca-
lização dos trabalhos 
de campo a serem 
realizados pelo poder 
público municipal. 

A partir da assina-
tura do decreto, todos 
os gestores e gestoras 
municipais passam a 
ter o direito à solici-
tação formalmente 
ao Estado, por meio 
da CDA.
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Resultados das sondagens no Sarkys 
serão apresentados na terça-feira

A liberação do trá-
fego exclusivo para 
ônibus, em frente ao 
Edifício Sarkys, a par-
tir desta quarta-feira, 
21, e continuação dos 
estudos que levem ao 
diagnóstico das causas 
do rebaixamento do 
solo sob a fundação, fo-
ram decisões tomadas 
durante reunião entre o 
prefeito Colbert Filho 
e representantes das 
partes envolvidas neste 
processo.

Também foi anun-
ciado que os resulta-
dos das sondagens que 
estão sendo feitas pela 
Prefeitura serão en-
tregues na terça-feira, 
quando o grupo voltará 
a se reunir. O encontro, 
a pedido do governo 

municipal, foi realizado 
no Paço Maria Quité-
ria, à tarde. Deverá ser 
formada uma comissão, 
por profissionais da 
área e a Defesa Civil, 
para que acompanhe 
todos levantamentos.

A abertura do tre-

cho interditado ao trân-
sito será gradual. O 
prefeito Colbert Filho 
disse que a segunda 
faixa apenas será libe-
rada aos veículos, pos-
sivelmente a partir de 
quinta-feira, se as me-
dições que estão sendo 

feitas diariamente no 
prédio, não apresentem 
aumento no recalque. 
“Tudo será feito com 
a máxima segurança”.

Foi opinião de que 
o solo está se estabi-
lizando, mas o pré-
dio nos últimos dias 

está com a sua carga 
estática - sem o peso 
dos equipamentos e da 
movimentação diária 
das pessoas. Como não 
sabem o que está acon-
tecendo na estrutura do 
imóvel, construído há 
68 anos, recomenda-
ram que continuem as 
sondagens.

“Estamos em busca 
do diagnóstico para que 
possamos tomar as de-
cisões corretas”, avalia 
o coordenador interino 
da Defesa Civil, Pe-
dro Américo. “Ainda 
vamos fazer uma de-
talhada inspeção das 
fundações do prédio, 
para ver como estão e 
como são”. 

A expectativa é 
de que esta parte do 

serviço demande uma 
semana. A decisão do 
que vai ser feito, diz o 
coordenador da Defesa 
Civil, será tomada em 
conjunto, bem como 
os estudos que estão e 
serão realizados vão ser 
compartilhados entre as 
partes interessadas.

Participaram repre-
sentas da Embasa, entre 
eles o gerente regional 
Euvaldo dos Santos 
Neto, da Ricardo Ele-
tros, que tem loja num 
dos prédios, da Câmara 
de Dirigentes Lojistas, 
ACEFS (Associação 
Comercial e Empresa-
rial de Feira de San-
tana), da Prefeitura de 
Feira de Santana e da 
família Sarkys, dona do 
prédio.


