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RIBEIRA DO POMBAL SEM SEU LÍDER POLÍTICO

SENHORA SANTANA

FUTEBOL AMERICANO NO JOIA

 

POMBAL PERDEU SEU MAIOR LIDER POLITICO   
 
      RIBEIRA DO POMBAL (Pedro Oliveira)- O  ex-prefeito 
de Ribeira do Pombal, Edvaldo Cardoso Calasans (Dadá),  
64 anos, faleceu no dia 11 deste mês , no Hospital Irmã 
Dulce, em Salvador,  colocando o município em clima de 
tristeza. Um dos mais expressivos líderes políticos do 
município foi “derrotado” pelo câncer.  O prefeito Ricardo 
Maia, decretou luto oficial de três dias. 
    “Posso gritar alto, para toda a Bahia ouvir, que nós 
construímos o hospital Santa Tereza, aqui em Ribeira do 
Pombal, durante o meu segundo mandato consecutivo. 
Quando assumi a prefeitura em 1997, só existiam as 
ruínas do prédio. Sergipe criticava a Bahia porque os 
pacientes desta região eram atendidos lá. Deixei o 
mandato em 31 de dezembro de 2004 e no dia 5 de 
fevereiro de 2005, o  governador  Paulo Souto, inaugurou 
o hospital equipado de 107 leitos, com oito de UTIS, 

Um dos mais expressivos lideres políticos  da história de Ri-
beira do Pombal, o administrador de empresas Edvaldo Cardoso 
Calazans - Dadá, que foi  prefeito do município em duas oportu-
nidades, faleceu no dia 11 deste mês, em Salvador, e foi sepultado 
no dia seguinte em Pombal, causando  comoção popular. Foram 
três dias de luto oficial no município. CIDADE. Página 10

Senhora Santana, padro-
eira do município que vem 
sendo homenageada pelos 
fieis desde o dia  17, com 
a realização do tradicional  
novenário, terá amanhã, 
no seu dia máximo, a reali-
zação da grande procissão 
que, anualmente, reúne 
mais de 10 mil pessoas e é 
considerada como uma das  
maiores manifestações de fé 
católica no estado. 

A programação para 
amanhã prevê: às 5 ho-
ras alvorada festiva,  às 7 
horas Santa Missa, às 10 
horas solene celebração 
eucarística presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, 
Dom Zanoni Demettino, às 
16 horas  grande procissão 
de Senhora Santana e  às 
18 horas encerramento do 
evento com a  palavra  de 
Dom Zanoni. Mais sobre o 
assunto na página 5.

Periperi(foto), foi 
um dos primeiros a 
usar a camisa um do 
Fluminense, goleiro de 
grande elasticidade que 
chegou a atuar no Bota-
fogo do Rio de Janeiro 
e vestiu a camisa da 
seleção brasileira fale-
ceu no dia 16 de março 
em Recife, aos 92 anos. 
CIDADE. Pagina 9

AMANHÃ O GRANDE DIA

HOSPITAL DA MULHER BATE META

Com a desclassificação do Fluminense 
do campeonato brasileiro serie D, o torce-
dor local terá, no dia 10 de agosto, no Joia 
da Princesa, a decisão da Copa Nordeste 
de Futebol Americano entre o Santana Red 
Bulls e o Bulls Potiguar do Rio Grande do 
Norte. O vencedor subirá para a segunda 
divisão. O futebol americano vem atraindo 
cada vez mais o desportista feirense que 
deve comparecer  para incentivar o “touro 
vermelho”. CIDADE. Página 9

CIDADE. Página 11

PERIPERI SÓ
LEMBRANÇA
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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.
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No dia 03 de ju-
lho de 2019, o mundo 
foi suspreendido pelas 
falhas e instabilidades 
de diversos aplicati-
vos na internet, dentre 
eles os mais comuns: 
Instagram, WhatsApp, 
Facebook e durante 
todo o dia percebi as re-
ações de preocupação, 
desconforto e decepção 
de inúmeras pessoas, 
como se não conseguis-
sem fazer mais nada em 
virtude desse problema. 
Isto me fez refletir e 
resolvi escrever este 
artigo.

Com o frequente 
surgimento de novas 
tecnologias que faci-
litam nossas rotinas, 
muitas pessoas acabam 
extrapolando o tem-
po considerado nor-
mal para o uso dessas 
ferramentas, e, essa 
nova dependência já é 
considerada por estu-
diosos como um novo 
vício e que tem relação 
com outras doenças. 
Na maioria das vezes, 
os dependentes tecno-
lógicos possuem al-
gum transtorno como 
hiperatividade, déficit 
de atenção, depressão, 
ansiedade social ou 
timidez excessiva, afir-
mam os especialistas.

Esse problema não 
é novo, já em 2015, 
um estudo da Flurry, 

VIDA REAL OU DIGITAL

consultoria do Yahoo, 
divulgado pelo Canal 
G1 da Globo.com, apon-
tou que haviam 280 mi-
lhões de “viciados” em 
aplicativos para celular 
no mundo. No entanto, 
muitos brasileiros, 10% 
do total de internautas 
segundo especialistas 
do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, já foram 
diagnosticados com este 
vício real: é a dependên-
cia de tecnologia, que faz 
suas vítimas passarem até 
12 horas conectadas e, 
quando estão off-line, os 
fazem tremer, suar, terem 
taquicardia e, em casos 
extremos, chegarem até 
a tentar suicídio.

Observem que já se 
passaram quatro anos 
desse estudo e atualmente 
tudo está mais interligado 
e apesar de não perceber-
mos, somos monitorados, 
rastreados e analisados 
todo o tempo, o que co-
nhecemos como inteli-

gência artificial e que 
possui várias aplicações 
na vida real. A Inteligên-
cia Artificial (IA) está 
inserida em jogos, pro-
gramas de computador, 
aplicativos de segurança 
para sistemas, robótica, 
dispositivos para reco-
nhecimentos de escrita à 
mão, reconhecimento de 
voz e de face, programas 
de diagnósticos médicos, 
análise das preferências 
dos usuários internet no 
que diz respeito aos seus 
gostos na hora da compra 
e muito mais.

Além dessa depen-
dência pessoal, percebe-
mos também a depen-
dência coletiva, no que 
diz respeito ao comércio, 
bancos, instituições de 
ensino, governo, servi-
ços dos mais diversos, 
etc. Quem nunca ouviu 
a frase: “Está tudo pa-
rado, o sistema caiu!”. 
Não se compra, vende, 
deposita ou saca dinheiro 

no banco, paga-se con-
tas, envia mensagens, 
recebe um vídeo ou 
imagem, encontra uma 
rota melhor para o des-
tino desejado, dentre 
inúmeras facilidades 
proporcionadas pela 
internet e seus apps, 
que só tendem a se pro-
liferar mais e mais.

Todos nós utiliza-
mos tecnologias e te-
mos que concordar que 
elas são praticamente 
impossíveis de serem 
evitadas pelas facili-
dades, comodidades e 
agilidades que propor-
cionam. Mas, como 
todo excesso vira um 
problema, com ela não 
seria diferente. Resta-
-nos o bom senso e estar 
atento quando o mundo 
digital se sobrepõe as 
atividades do nosso co-
tidiano e experiências 
da vida.

Com uma participação 
popular acima de qualquer  
expectativa, foi realizado 
no dia 7 deste mês o  bando  
Anunciador da Festa de Se-
nhora Santana, que já está em 
curso  e terá sua data magna 
amanhã, dia 26 ,quando se co-
memora o dia da Padroeira do 
município. A saída do Bando 
no domingo, dia 7, reuniu no 
centro da cidade, uma multi-
dão comparável a de um dia 
de micareta, mostrando que 
como parte profana do even-
to religioso o Bando já não 
representa a sua verdadeira 
raiz, por conta das mutações 
naturais da modernidade.

Foi um inegável sucesso, 
mas na busca da sua verdadei-
ra razão de existir o folguedo 
está muito longe. Poderia 
ser visto como uma segunda 
micareta tal a  presença de 
pessoas  de todas as faixas 
sociais  e etárias não só des-
ta cidade, como de vários 
municípios da região como 
São Gonçalo, Irará, Amélia 

Rodrigues, Conceição do Ja-
cuípe, Tanquinho, Ichu, Santa 
Barbara e outros, brincando 
sem inibição, alem  de parte 
numerosa acompanhando o 
andamento da festa, enquanto 
muitos  faziam registro com 
equipamentos fotográficos e 
câmeras . O resgate do Bando 
Anunciador, na década pas-
sada graças ao ex- reitor José 
Carlos Barreto e um grupo da 
Universidade Estadual de Fei-
ra de Santana, foi uma atitude  
corajosa e elogiável, revogan-
do uma decisão anti-popular 
do então bispo d. Silvério  

Albuquerque com o apoio 
do ex-prefeito Jose Falcão da 
Silva, ambos, de certo modo, 
com razoável dose de razão, 
diante do clima de violência 
que começava a se registra, 
fugindo o ato do aspecto de 
manifestação alegre do povo 
em reconhecimento ao valor 
da Padroeira. 

Hoje é impossível reen-
contrar a  manifestação como 
ela era no início  quando 
anunciava a próxima reali-
zação  da Festa de Senhora 
Santana. Em uma época de 
reduzidos meios de comuni-

cação, o Bando era  melhor 
formula, desse modo é dis-
pensável fazê-lo agora com o 
mesmo modelo. O que talvez 
seja melhor e adaptá-lo para 
a plenitude do século XXI, 
diante do diferente modus 
vivendi comunitário do século 
IXX, quando o evento  surgiu. 

Não se trata de criticar a 
realizaçãoa do Bando Anun-
ciador da Festa de Santana 
deste ano. É que diante da 
observação de alguns tradi-
cionalistas que propõe a for-
ma ortodoxa, que seria salutar, 
mas acreditamos impossível, 
entendemos que o evento 
atual deve ter seu modelo 
aperfeiçoado como mais um 
grande evento popular de Fei-
ra de Santana e se não fosse a 
razão precípua do seu surgi-
mento quem sabe,  poderia se 
transformar em uma segunda 
Micareta, e como existe a 
busca de uma nova data para 
a festa de momo, o mês de 
julho poderia ser estudado.A 
principio estudado.

BANDO ANUNCIADOR,  UMA NOVA MICARETA?

 

 

Neste dia 20 celebramos o Dia do 
Amigo. Você tem muitos amigos? Quais 
são seus verdadeiros amigos e amigas? A 
amizade surge na vida da gente em mo-
mentos até inesperados: numa viagem, 
num comércio, numa fila de hospital, 
numa grande necessidade, num momento 
de dor: doença, acidente, morte... 

O AMIGO verdadeiro compreende, perdoa 
e acolhe. Está sempre presente. Não há tempo, 
distância e contratempos que possam impedir a 
verdadeira amizade. Os amigos não tem segre-
dos um para o outro. Partilham dores e alegrias. 
Eles se entendem e se aceitam como são. Os 
amigos se inspiram e se estimulam mutuamente 
a realizarem o bem e a serem felizes na família 
e na profissão.

 
O BOM AMIGO estimula a agir na busca 

de um ideal, ajuda a tornar a pessoa criativa, 
contribui com seu projeto de vida. Por isso, é 
qualidade essencial do amigo, a sinceridade. Ao 
mesmo tempo que elogia e valoriza os dons a 
serem desenvolvidos, é capaz de falar de verda-
des que nem sempre são muito agradáveis para 
aquele que ouve, mas que são fundamentais para 
o seu crescimento.

 
PESQUISAS recentes, na área da psicolo-

gia e da medicina, indicam que cultivar amigos 
sinceros evita a solidão e aumenta a imunidade a 
doenças. Uma amizade verdadeira é fundamen-
tal para a saúde física e mental das pessoas. Pode 
ser decisiva na recuperação de doentes. Por isso, 
a amizade, além de amadurecer, desenvolver 
responsabilidades, criar confiança no outro e em 
si mesmo, é uma forma esplêndida de prevenir 
e curar doenças e, até mesmo, evitar  o suicídio. 

 “UM AMIGO fiel é uma poderosa proteção: 
quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é 
comparável a um amigo fiel, o ouro e a prata não 
merecem ser postos em paralelo com a sinceri-
dade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de 
vida e imortalidade... Quem teme ao Senhor terá 
também uma excelente amizade, pois seu amigo 
lhe será semelhante”. (Ecle 6,14-17).

JESUS, muitas vezes, falou de amizade e 
amigos. Certo dia disse aos apóstolos: “ Não 
chamo vocês de escravos porque o escravo 
não sabe o que o seu dono faz, mas chamo de 
amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi 
do meu Pai”. (Jo 15,15). “O maior amor que 
alguém pode ter pelos seus amigos é dar a vida 
por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que 
eu mando” (Jo 15,12-14).
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Crianças matriculadas nas creches 
municipais passam a contar com agenda

Uma medida simples 
cujo objetivo é tornar a 
relação entre pais e cre-
che mais clara e eficiente. 
Nos próximos dias, todas 
as crianças dos Centros 
de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Edu-
cação vão contar com 
agendas personalizadas, 
onde é registrado seu 
dia a dia.  As turmas de 
Educação Infantil não 
levam atribuições ou ta-
refas para casa, mas nas 
agendas os educadores 
fazem avaliações sobre 
os alunos e contam à 
família como foi o dia 
criança na creche.

A secretária de Edu-
cação, Jayana Ribeiro, e 
sua chefa de Gabinete, 
professora Paula Soto, 
fizeram a entrega simbó-
lica das agendas às pro-
fessoras e crianças matri-

PREFEITURA 
 

 

 
 
 
 
 
 
Hospital da Mulher bate meta semestral com mais de 20 mil atendimentos 
na emergência e 5 mil internamentos 
 
Mais de 20 mil atendimentos e 5.500 internamentos. Estes são os números 
revelados no balanço somente de janeiro a junho deste ano pela Prefeitura, 
através da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), no Hospital 
Inácia Pintos dos Santos (HIPS), o Hospital da Mulher. 
Durante o semestre, a comunidade feirense teve acesso a mais de 3.500 
atendimentos ambulatoriais por mês a importantes áreas da saúde pública e 
cerca de mil pessoas foram internadas para parto ou curetagem na unidade 
hospitalar. Já no comparativo desde 2013 foram mais de 15 mil internamentos, 
revelando um aumento da oferta a cada ano. 
Outro diferencial da maternidade, na gestão do prefeito Colbert Martins Filho, é 
a oferta diária de tratamento especializado com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, 
além de assistência pré-natal com a realização dos testes do pezinho, da 
orelhinha, da linguinha, do olhinho e do ouvindo. Todos os exames são 
preconizados [recomendados] pelo Ministério da Saúde. 
“O horário de atendimento para qualquer especialidade pode ser agendado, de 
segunda a sexta, diretamente nos postos de saúde do município via central de 

culadas na Creche Escola 
Municipal Professora 
Dalva Suzart Gomes, lo-
calizada no bairro Alto do 
Papagaio. A entrega foi 
feita na sexta-feira (19) 
para o segundo semestre 
de 2019.

A secretária Jayana 

Ribeiro ressaltou que o 
item aperfeiçoa a relação 
entre CMEI – Centro 
Municipal de Educação 
Infantil – e a família, 
proporcionando também 
mais segurança às crian-
ças, já que, além de um 
espaço reservado para 

identificação de todos 
os responsáveis – pai, 
mãe, às vezes, avôs e da 
própria criança – tam-
bém permite o acesso a 
informações, como grupo 
sanguíneo, alergias e ou-
tras particularidades dos 
menores.

“Há situações em que 
a família também autori-
za outras pessoas a busca-
rem criança, como tios e 
tias, por exemplo. Então, 
a agenda facilita estes 
registros, com nomes e 
telefones”, observa a pro-
fessora Michele Marques 
Santos, vice-diretora da 
Creche Dalva Suzart.

Para Michele, a me-
dida é importante para 
fortalecer os laços entre 
família e escola. “Quan-
do nossos filhos estão 
na escola, queremos sa-
ber o que se passa. Se 
almoçou bem, se teve 
algum problema de saú-
de, principalmente no 
caso dos nossos grupos 2 
e 3 – dois e três anos de 
idade, respectivamente, 
que funcionam em tem-
po integral. É realmente 
importante para que os 

pais possam acompanhar 
mais; aproxima mesmo”, 
destacou.

A partir de anotações 
feitas nas agendas pelos 
professores, os pais e 
mães terão ainda acesso a 
outras informações espe-
cíficas, como é o caso das 
refeições: se a alimenta-
ção da criança foi boa ou 
ótima; se eles comeram 
metade, se recusaram a 
comida ou até mesmo se 
pediram mais.

Há um trecho espe-
cífico destinado também 
a breves análises sobre 
as idas das crianças ao 
banheiro. E ainda um 
espaço reservado a espe-
cificações sobre eventual 
medicação que a criança 
esteja fazendo uso – os 
responsáveis podem in-
formar a dosagem, horá-
rio correto, etc.
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O analista de sistemas 
Mateus Carvalho em 2016 
participou de um edital de 
financiamento de negócios 
inovadores promovido 
pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da 
Bahia, que lhe permitiu 
desenvolver um aplicativo 
para mototáxis. Com a ex-
periência ele ampliou seu 
ramo de atuação através 
dos conhecimentos apren-
didos e da rede de conta-
tos que construiu. Hoje 
ele possui uma empresa 
que fornece aplicativos de 
mobilidade em cidades de 

médio porte de diversas 
regiões do país.

Um novo edital de 
apoio a negócios inova-
dores foi lançado pela 
Fapesb no mês de junho, 
em parceria com o Gover-
no Federal, e vai receber 
propostas até o dia 7 de 
agosto. Mais de R$1,6 
milhão está sendo dispo-
nibilizados pelo Programa 
Centelha. “Toda pessoa 
que é residente no estado e 
que tenha a idade mínima 
de 18 anos pode participar 
do edital. Não precisa ter 
empresa neste momento, 

CENTELHA BAHIA PROPOSTAS ATÉ 7 DE AGOSTO

A vida é assim. Pode 
mudar em um minuto. 
Em muito menos, até em 
segundos! Foi assim com 
o repositor do G. Barbo-
sa,   Adenilton do Carmo 
Fernandes(foto), 38 anos. 
Em 2008 ele deixou para 
trás grande parte de sua 
existência. Pilotava uma 
Bizz a caminho de sua re-
sidência no distrito de Ma-
tinha quando foi atingido 
em cheio por um veiculo 
similar “conduzido por 
um homem alcoolizado”, 
garante Adeniton, utilizan-
do-se de caneta e papel, já 
que, em conseqüência do 
acidente, perdeu a capaci-
dade de falar.

A gravidade do vio-
lento choque, causou-lhe 
traumatismo craniano, 
com perda de massa ence-
fálica, a tal ponto que foi 
desenganado por médicos. 
Três meses hospitalizado, 
muito sofrimento e um 
novo caminho a partir daí. 
Seis meses sem pode an-
dar, com visíveis defeitos 
nos membros inferiores e 
sem falar. Hoje, locomove-
-se com dificuldade, do 
mesmo modo consegue se 
alimentar, mas não recu-

ADENILTON QUER LANÇAR LIVRO

perou a  fala. 1Com tantas 
vicissitudes Adeniton é 
um exemplo de coragem 
e determinação. Encarou 
o recomeço e com a fé 
que deposita em Deus tem 
conseguido importantes 
vitorias. Exercícios físicos, 
desenho, pintura tudo isso 
tem contribuído para essa 
melhora. Nesse programa 
de reabilitação, incluiu 
teatro e literatura. Acredi-
tava-se tímido e resolveu 
fazer teatro, como uma 
espécie de teste, e concluiu 
que havia superado esse 
sentimento. Ultimamente 

1 

dedica-se bastante ao de-
senho, à pintura em tela e 
a escrever.

E é na literatura que 
Adenilton foca sua vida 
agora. Está com sua au-
tobiografia pronta para 
ser publicada, mas espera 
conseguir apoio para isso. 
Aposentado por conta das 
suas deficiências, o jovem 
que  reside no distrito 
de Matinha, espera que 
alguma instituição ou pes-
soa física disponha-se a 
ajudá-lo. A publicação do 
livro biográfico é muito 
significativa para ele que 
continua laborando, na 

Com forte atuação 
na Bahia, há 63 anos, 
a Legião Brasileira da 
Boa Vontade (LBV) 
está encetando mais um 
campanha em favor dos 
menos favorecidos, nota-
damente nos municípios 
de Sobradinho, Juazeiro 
e Uauá, na região norte 
do estado. Todavia a 
atuação do trabalho so-
cioeducacional da LBV 
a partir do mês de junho 
até agosto é abrangente, 
ocorrendo em nível na-
cional.

LBV - CAMPANHA DIGA SIM! 
Conforme Nize te 

Souza, do setor de relacio-
namento institucional da 
LBV/Salvador, a campa-
nha Diga Sim visa entregar 
nas cinco regiões do país, 
entre os meses de julho e  
agosto, mais de 12 mil ces-
tas básicas de alimentos 
não perecíveis  a famílias 
em situação de pobreza. 
E isso deve acontecer nos 
estados do Acre, Alagoas, 
Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo,  Goiás, 
Mato Grosso, Maranhão, 
Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rondônia, 
Roraima, Sergipe e To-
cantins. As doações para 
a campana Diga Sim da 
LBV podem ser feitas 
através do WWW,LBV.
org/digasim, pelo 0800 
055 50 99, ou  mesmo 
nas unidades da LBV. 
Para saber mais sobre 
a entrega de doações 
acesse LBV Brasil, no 
facebook, no instagram 
e no You Tube, reforça  
Nizete Souza.

ou seja, todo mundo que 
tem um CPF pode fazer o 
seu cadastro e apresentar 
suas idéias”, explica o 
responsável pela Coorde-
nação de Competitividade 
Empresarial Fapesb, Alzir 
Mahl.

A expectativa do pro-
grama é de selecionar 28 
projetos de até R$ 60 mil 
em financiamento cada 
um. A seleção acontecerá 
em três etapas. Para inscri-
ções e informações sobre o 
edital, basta acessar o site 
www.programacentelha.
com.br/ba/. 

Mateus Carvalho, desenvolvedor de aplicativos de mobilidade
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XXVIII APROFUNDAMWNTO DO TOA
- TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO

Local: Paróquia São João Batista – Água Fria- BA
Promoção: C.J.C. - Comunidade de Jovens Cristões de Santana

Data: 28 de julho de 2019   Horário: 08:00 horas

Religião

Mensagem Bíblica: “ O Senhor dará o 
trono de seu pai, o rei Davi,”.  Salmo 131.

Hoje, 25 de julho de 2019, estamos na décima sexta 
semana do Tempo Comum, últimos dias do mês festivo 
em nossa arquidiocese. Comemoramos, no último dia 
20, o dia do amigo, cantado em verso e prosa, muitas 
mensagens esse ano também para os amigos virtuais. 
Deus abençoe os amigos.

No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês 
dedicado às vocações e, no dia 04, celebramos o dia do 
padre, em todas as paróquias eles serão homenageados 
por tudo que realizam na construção do reino de Deus.

No dia 11, comemoramos o dia dos pais, recordo com 
saudade meu pai Mário Leal. Deus abençoe todos os pais.

Parabéns a todos os amigos, sacerdotes e pais do 
mundo inteiro.

FESTA DE SANT’ANA

26/07 - DIA SANTO DA PADROEIRAHoje, 25 de julho de 2019, estamos na décima sexta semana do Tempo Comum, 
últimos dias do mês festivo em nossa arquidiocese. Comemoramos, no último dia 
20, o dia do amigo, cantado em verso e prosa, muitas mensagens esse ano 
também para os amigos virtuais. Deus abençoe os amigos. 
No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês dedicado às vocações e, no dia 
04, celebramos o dia do padre, em todas as paróquias eles serão homenageados 
por tudo que realizam na construção do reino de Deus. 
No dia 11, comemoramos o dia dos pais, recordo com saudade meu pai Mário 
Leal. Deus abençoe todos os pais. 
Parabéns a todos os amigos, sacerdotes e pais do mundo inteiro. 
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Será encerrado hoje o novenário, da festa da padroeira Senhora Sant’Ana, que 
tem como tema central: “ Com Sant’Ana, Batizados e Enviados em Missaõ”, o 
pregador da noite, o nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro. Vamos 
recordar alguns momentos: 
    07/07 -  Celebração Solene de anúncio dos festejos em honra à padroeira. 
    17 à 25/07 – NOVENÁRIO  
Aconteceu durante o novenário, todos os dias, visita aos enfermos e idosos, 
Oração do Terço da Divina Misericórdia, Confissões, Celebração Eucarística, 
Oração do Santo Terço, Momento Preparatório e depois do novenário Quermesse 

Será encerrado hoje o novenário, da festa 
da padroeira Senhora Sant’Ana, que tem como 
tema central: “ Com Sant’Ana, Batizados e 
Enviados em Missaõ”, o pregador da noite, o 
nosso arcebispo Dom Zanoni Demettino Cas-
tro. Vamos recordar alguns momentos:

    07/07 -  Celebração Solene de anúncio 
dos festejos em honra à padroeira.

    17 à 25/07 – NOVENÁRIO 
Aconteceu durante o novenário, todos 

os dias, visita aos enfermos e idosos, Oração 
do Terço da Divina Misericórdia, Confissões, 
Celebração Eucarística, Oração do Santo Terço, 
Momento Preparatório e depois do novenário 
Quermesse com atrações, tendas de Sant’Ana, 
Juventude, Crianças, Santas Missões e Sacerdotes. Destaque para entrada da 
Bíblia, cada noite com um tema. No dia 21, foi comemorado com a Santa Missa 
os 57 anos da criação da Diocese, pela manhã, Missa e procissão das crianças. 
Todas as noites participação do Coral Vozes da Catedral.

A comissão da festa foi composta por Dom Zanoni Demettino Castro – 
Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana, Dom Itamar Vian – Arcebispo 
Emérito, Pe. Arivaldo Aragão Vitória – Pároco, o vigário paroquial, o padre 
Aristóteles da Silva e a equipe de coordenação os casais: Valdomiro Cordeiro 
dos santos e Ivonilza Santana dos Santos, Sérgio Silva Figueredo e Miriam 
Santos Oliveira Figueredo, Gesivaldo Mascarenhas Gomes e Elenoarte da silva 
Macêdo Gomes, Adilton Ribeiro Lima e Ainda de Oliveira Lima, Ademilson 
Araújo de Jesus Júnior e Bárbara Kelli Ferreira M. de Jesus.

As noites foram dedicadas, entre outros: às comunidades Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Lourdes, Pierre Vigne, Nossa Senhora 
da Glória, Nossa  Senhora do Carmo, São Francisco de Assis, à imprensa, 
meios de Comunicação Social, as Santas Missões Populares, aos ministérios 
leigos e de serviço.

Foram homenageados, entre outros: as pastorais, os movimentos, entre 
eles Apostolado da Oração,  Legião de Maria e C.J.C. de Santana e  o TOA ; 
os colégios Pe. Ovídio, as Irmãs Sacramentinas e do Santo Rosário, demais 
Congregações e Ordens Religiosas na Arquidiocese, destaque para os trabalhos 
desenvolvidos pelo: Dispensário Santana , Centro Social Mons. Jessé, Espa-
ço Viva Mulher, Fazenda da Esperança e Vicentinos. Os Seminários Maior 
Sant’Ana Mestra e Propedêutico Nossa Senhora da Providência e Faculdade 
Católica de Feira de Santana. Também  a PASCOM e o site Fé Católica, que 
completa 12 anos de atuação na arquidiocese hoje.

Com participação de leigos das Paróquias das foranias I, II ,III, IV,V,VI 
e VII, que a cada noite abrilhantaram os festejos.

Os pregadores foram: O arcebispo Dom Itamar Vian, os  bispos Dom 
Valdemir Ferreira dos Santos, Dom Giovanni Crippa, o monsenhor Luiz 
Rodrigues Oliveira, os padres Manoel de Oliveira Filho, Luciano dos Santos, 
Gerson Pereira de Figueiredo e o frei Jorge Rocha. 

A Festa de Sant’Ana 2019 tem cobertura da TV Subaé, diariamente nos 
jornais da Manhã, Bahia Meio e BA TV. O site Fé Católica, realiza transmissão 
através da live ao vivo no Facebook, página Fé Católica tendo até mais de 
10.000 visualizações, acompanhando e realizando pedidos de oração, não só 
em nosso país como em outros. Pelas ondas das rádios São Gonçalo e Subaé 
AM. E também pela PASCOM da Catedral.

Além disso foi noticiada pelos jornais locais e pelo nosso espaço que, 
mensalmente, através do Jornal Folha do Norte, pelo facebook e semanalmente 
no site Fé Católica, leva, aos católicos, notícias da nossa arquidiocese.
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 SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA
 As promessas de Deus se cumpriram muitas vezes em pessoas simples 

que levavam a vida com zelo como é o caso de Joaquim e Ana, que contribu-
íram com a educação de Maria, um dos fatores que a fizeram sempre assumir 
e respeitar a vontade do Pai. Vamos seguir os ensinamentos dos pais de Maria 
e fazer crescer a Igreja em  Feira de Santana . Celebremos com fé este dia de 
festa. E como diz um dos hinos a Sant’Ana: “ Santana, mestra e doce mãe. Da 
Feira, augusta padroeira, guia zelosa os seus destinos, no estrelado do imenso 
da bandeira ”.

DIA DOS AVÓS
No dia dedicado a Senhora Sant’Ana e São Joaquim, comemoramos o dia 

dos avós. Para mim dia de saudade, pois Ana Araújo, Manoel Lima, Enedina 
Leal e Manoel Leal já partiram para a casa do Pai, deixaram suas histórias e 
marcas para todos nós. Sempre lembrado com amor por filhos, netos e bisnetos. 
Será dia de alegria para muitas vovós e vovôs que receberão gestos de carinho 
dos seus netos e bisnetos. Portanto, não esqueça  deles nesse dia! Lembremos 
também dos que são abandonados ou esquecidos por suas famílias nos asilos, 
praças, ruas da nossa cidade e país.  

Que a Santíssima Trindade, São Joaquim e Senhora Sant’Ana abençoem 
e iluminem todos os avós!

Participei as oito noites do novenário, e agradeço a comissão e demais 
equipes pela parceria. Parabéns pelo trabalho e dedicação.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Luz ilumine todos que 
fazem o site Fé Católica.

FÉ CATÓLICA – 12 ANOS

 
 
 
Será encerrada amanhã a festa com alvorada festiva, Celebração Eucarística, às 
07;00 horas, presidida pelo Pe. Aristóteles da Silvae Solene Concelebração 
Eucarística, às 10:00 horas, presidida pelo nosso arcebispo dom Zanoni 
Demettino Castro, com participação de Dom Itamar Vian - Arcebispo Emérito e o 
Clero . O pregador será Dom Edney Gouvêa Matoso – Bispo da Diocese de Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro, à tarde, às 16:00 horas, a Procissão com diversas 
imagens dos respectivos padroeiros, percorrendo algumas ruas da cidade. Em 
seguida, encerramento e bênção do Santíssimo Sacramento. 
 
 SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA 
   
As promessas de Deus se cumpriram muitas vezes em pessoas simples que 
levavam a vida com zelo como é o caso de Joaquim e Ana, que contribuíram com 
a educação de Maria, um dos fatores que a fizeram sempre assumir e respeitar 
a vontade do Pai. Vamos seguir os ensinamentos dos pais de Maria e fazer crescer 
a Igreja em  Feira de Santana . Celebremos com fé este dia de festa. E como diz 
um dos hinos a Sant’Ana: “ Santana, mestra e doce mãe. Da Feira, augusta 
padroeira, guia zelosa os seus destinos, no estrelado do imenso da bandeira ”. 
 
DIA DOS AVÓS 
 
No dia dedicado a Senhora Sant’Ana e São Joaquim, comemoramos o dia dos 
avós. Para mim dia de saudade, pois Ana Araújo, Manoel Lima, Enedina Leal e 
Manoel Leal já partiram para a casa do Pai, deixaram suas histórias e marcas 
para todos nós. Sempre lembrado com amor por filhos, netos e bisnetos. Será 
dia de alegria para muitas vovós e vovôs que receberão gestos de carinho dos 
seus netos e bisnetos. Portanto, não esqueça  deles nesse dia! Lembremos 
também dos que são abandonados ou esquecidos por suas famílias nos asilos, 
praças, ruas da nossa cidade e país.   
Que a Santíssima Trindade, São Joaquim e Senhora Sant’Ana abençoem e 
iluminem todos os avós! 

Será encerrada amanhã a festa com alvorada 
festiva, Celebração Eucarística, às 07;00 horas, 
presidida pelo Pe. Aristóteles da Silvae Solene 
Concelebração Eucarística, às 10:00 horas, presi-
dida pelo nosso arcebispo dom Zanoni Demettino 
Castro, com participação de Dom Itamar Vian 
- Arcebispo Emérito e o Clero . O pregador será 
Dom Edney Gouvêa Matoso – Bispo da Diocese 
de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, à tarde, às 16:00 
horas, a Procissão com diversas imagens dos res-
pectivos padroeiros, percorrendo algumas ruas da 
cidade. Em seguida, encerramento e bênção do 
Santíssimo Sacramento.

Hoje, o site Fé Católica completa 
doze anos de missão, a homenagem foi 
na primeira noite do novenário em lou-
vor à nossa padroeira Senhora Sant'Ana.

O site Fé  Católica surgiu em 
nossa Arquidiocese no dia 25 de Julho 
de 2007, realizando a cobertura da pro-
cissão de encerramento da festa da nossa 
padroeira Senhora Sant’Ana e show 
dos Cantores de Deus. Nestes 12 anos, 
o site mudou muito, cresceu, evoluiu e 

 
Participei as oito noites do novenário, e agradeço a comissão e demais equipes 
pela parceria. Parabéns pelo trabalho e dedicação. 
Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Luz ilumine todos que fazem o 
site Fé Católica. 
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Hoje, o site Fé Católica completa doze anos de missão, a homenagem foi na 
primeira noite do novenário em louvor à nossa padroeira Senhora Sant'Ana. 
O site Fé  Católica surgiu em nossa Arquidiocese no dia 25 de Julho de 2007, 
realizando a cobertura da procissão de encerramento da festa da nossa padroeira 
Senhora Sant’Ana e show dos Cantores de Deus. Nestes 12 anos, o site mudou 
muito, cresceu, evoluiu e conquistou toda a cidade, alem de outras em todo Brasil 
e no mundo. Entre as coberturas fora do nosso estado, participamos de eventos 
no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraíba. 
Com o objetivo de divulgar os eventos em nível de Arquidiocese, para que as 
pessoas tenham acesso a tudo o que se passa nos eventos em todas as paróquias 
da Arquidiocese, em diversas etapas como: agenda, fotos, informações, 
mensagens, evangelho do dia, colunas, formações e tudo mais que o nosso povo 
precisa saber sobre a sua Igreja. 
A proposta do site surgiu da ausência de um site em Feira de Santana e, porque 
não dizer, no estado da Bahia, que se voltasse exclusivamente para divulgar e 
promover os eventos relacionados ao povo católico. Apesar de sempre contar 
com a cobertura de alguns sites de eventos em Feira, era uma necessidade e um 
pedido do próprio povo a criação de um site voltado exclusivamente para os 
eventos católicos. E assim fomos pioneiros. 
Parabéns a equipe: Arcebispo Emérito Dom Itamar Vian (Colunista), Everton 
Ramos (Fotógrafo), Edmilson Santos (Fotógrafo), Fernanda Santos (Editora e 
Assistente de redes sociais), Mário Leal (Colunista e fotógrafo) e Robson Miranda 
(Diretor e Coordenador). 
Que a Santíssima Trindade continue iluminando a equipe. 
 
IRMÃ DULCE SERÁ CANONIZADA PELO PAPA FRANCISCO 
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No último dia 01, o Papa Francisco presidiu, na Sala Clementina, no Vaticano, o 
Consistório Ordinário Público para a Canonização de cinco Beatos, dentre os quais 
Irmã Dulce Lopes Pontes, que a partir de 13 de outubro, será venerada nos 
altares como Santa Dulce dos Pobres. Dia de muita alegtria para os católicos 
brasileiros, principalmente os baianos, a religiosa beata Dulce dos Pobres – Irmã 
Dulce será a primeira santa brasileira pela Igreja Católica. 
O milagre para canonização foi do maestro José Maurício Bragança Moreira que 
ficou cego durante 14 anos e, em 2014, voltou a enxergar, após rezar pedindo à 
intercessão de Irmã Dulce dos Pobres; o reconhecimento deste milagre levará à 
canonização da primeira santa brasileira. 
Dom Murilo assinalou ainda que, provavelmente, muitas pessoas, “em números, 
fizeram mais do que Irmã Dulce, mas poucos fizeram com tanto amor e é isso o 
que caracteriza o trabalho dela: o amor que ela colocou naquilo que ela fez”. 
O Arcebispo informou ainda que, após a cerimônia de canonização presidida pelo 
Papa Francisco no dia 13 de outubro, no Vaticano, no dia seguinte, “portanto 14 
de outubro, às 10h, na Igreja Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, nós 
teremos a Missa da Santíssima Trindade, agradecendo este dom”. 
Por outro lado, “no dia 20 de outubro, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, 
será a primeira Missa oficial no Brasil”. 
 
PAPA FRANCISCO NOMEIA DOM JOSÉ RUY LOPES NOVO BISPO DA DIOCESE DE 
CARUARU 
 
 

No último dia 01, o Papa Francisco presidiu, na Sala 
Clementina, no Vaticano, o Consistório Ordinário Público 
para a Canonização de cinco Beatos, dentre os quais Irmã 
Dulce Lopes Pontes, que a partir de 13 de outubro, será 
venerada nos altares como Santa Dulce dos Pobres. Dia de 
muita alegtria para os católicos brasileiros, principalmente os 
baianos, a religiosa beata Dulce dos Pobres – Irmã Dulce será a primeira santa 
brasileira pela Igreja Católica.

O milagre para canonização foi do maestro José Maurício Bragança 
Moreira que ficou cego durante 14 anos e, em 2014, voltou a enxergar, após 
rezar pedindo à intercessão de Irmã Dulce dos Pobres; o reconhecimento deste 
milagre levará à canonização da primeira santa brasileira.

Dom Murilo assinalou ainda que, provavelmente, muitas pessoas, “em 
números, fizeram mais do que Irmã Dulce, mas poucos fizeram com tanto 
amor e é isso o que caracteriza o trabalho dela: o amor que ela colocou naquilo 
que ela fez”.

O Arcebispo informou ainda que, após a cerimônia de canonização pre-
sidida pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro, no Vaticano, no dia seguinte, 
“portanto 14 de outubro, às 10h, na Igreja Santo Antônio dos Portugueses, em 
Roma, nós teremos a Missa da Santíssima Trindade, agradecendo este dom”.

Por outro lado, “no dia 20 de outubro, às 16h, na Arena Fonte Nova, em 
Salvador, será a primeira Missa oficial no Brasil”.

PAPA FRANCISCO NOMEIA DOM JOSÉ RUY 
LOPES NOVO BISPO DA DIOCESE DE CARUARU

 
 
A Diocese da cidade de Caruaru contará com novo bispo, José Ruy Gonçalves 
Lopes. O religioso capuchinho de 51 anos, que estava à frente da Diocese de 
Jequié, na Bahia, foi nomeado pelo papa Francisco, no último dia 10, para 
substituir dom Bernardino Marchió. 
O novo bispo de Caruaru nasceu em 6 de agosto de 1967, na cidade de Feira de 
Santana/BA. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap) 
em fevereiro de 1985 e proferiu seus votos em 10 de janeiro de 1988. O religioso 
foi ordenado sacerdote em dezembro de 1993. Foi nomeado para a Diocese de 
Jequié pelo papa Bento XVI no dia 4 de julho de 2012 e recebeu a ordenação 
episcopal no dia 7 de setembro do mesmo ano. Seu lema episcopal é “Ex toto 
corde”, que quer dizer “De todo coração”. 
O novo bispo emitiu uma mensagem ao povo e afirmou que coloca-se à 
disposição de todos. "Sei que na 'terra do barro', onde há a criatividade de 
mestres, artesãos e escultores que elaboraram obras de arte, não faltará a 
matéria prima da fé a fim de que com a Graça de Deus, possamos construir esta 
grande ponte para o Céu", afirmou dom José Ruy. 
Dom Ruy, na década de 1980 foi comunitário da C.J.C. de Santana e também 
participou do 4º TOA – Treinamento de Oração e Ação e entre outras funções 
em nossa cidade foi diretor do Colégio Santo Antônio. 
Parabéns na nova missão a partir de 21 de setembro de 2019, na Diocese de 
Caruaru, no estado de Pernambuco. 
Que a Santíssima Trindade ilumine cada vez mais sua vocação. 
 
XXVIII APROFUNDAMENTO DO TOA  
  
 
 

A Diocese da cidade de Ca-
ruaru contará com novo bispo, José 
Ruy Gonçalves Lopes. O religioso 
capuchinho de 51 anos, que estava à 
frente da Diocese de Jequié, na Bahia, 
foi nomeado pelo papa Francisco, no 
último dia 10, para substituir dom 
Bernardino Marchió.

O novo bispo de Caruaru nas-
ceu em 6 de agosto de 1967, na cidade 
de Feira de Santana/BA. Ingressou na 
Ordem dos Frades Menores Capu-
chinhos (OFMCap) em fevereiro de 
1985 e proferiu seus votos em 10 de janeiro de 1988. O religioso foi ordenado 
sacerdote em dezembro de 1993. Foi nomeado para a Diocese de Jequié pelo 
papa Bento XVI no dia 4 de julho de 2012 e recebeu a ordenação episcopal no 
dia 7 de setembro do mesmo ano. Seu lema episcopal é “Ex toto corde”, que 
quer dizer “De todo coração”.

O novo bispo emitiu uma mensagem ao povo e afirmou que coloca-se 
à disposição de todos. "Sei que na 'terra do barro', onde há a criatividade de 
mestres, artesãos e escultores que elaboraram obras de arte, não faltará a matéria 
prima da fé a fim de que com a Graça de Deus, possamos construir esta grande 
ponte para o Céu", afirmou dom José Ruy.

Dom Ruy, na década de 1980 foi comunitário da C.J.C. de Santana e 
também participou do 4º TOA – Treinamento de Oração e Ação e entre outras 
funções em nossa cidade foi diretor do Colégio Santo Antônio.

Parabéns na nova missão a partir de 21 de setembro de 2019, na Diocese 
de Caruaru, no estado de Pernambuco.

N o  p r ó x i m o 
dia 28, acontecerá o 
XXVIII Aprofunda-
mento do TOA – Trei-
namento de Oração e 
Ação, promovido pela 
C.J.C. – Comunidade 
de Jovens Cristãos de 
Santana, na cidade 
de Água Fria, sendo 
o sétimo itinerante, o 
último foi na comuni-
dade Xavante, em São 
Gonçalo dos Campos.  

 
 
 
No próximo dia 28, acontecerá o XXVIII Aprofundamento do TOA – Treinamento 
de Oração e Ação, promovido pela C.J.C. – Comunidade de Jovens Cristãos de 
Santana, na cidade de Água Fria, sendo o sétimo itinerante, o último foi na 
comunidade Xavante, em São Gonçalo dos Campos. 
O encontro terá como tema “Como São Francisco de Assis, Batizados e Enviados”, 
será pregado pelo pe. Anderson Moura , pároco de Água Fria, contará com a 
participação de pessoas de diversas paróquias da Arquidiocese de Feira de 
Santana que já participaram do TOA. 
Durante o dia do aprofundamento, acontecerão orações, louvor, partilha, 
testemunhos etc. A Celebração Eucarística será às 11:00 horas, na igreja de São 
João Batista, na cidade de Água Fria . 
 
 
Mensagem Bíblica: “ O Senhor dará o trono de seu pai, o rei Davi,”.  Salmo 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O encontro terá como tema “Como São Francisco de Assis, Batizados 
e Enviados”, será pregado pelo pe. Anderson Moura , pároco de Água Fria, 
contará com a participação de pessoas de diversas paróquias da Arquidiocese 
de Feira de Santana que já participaram do TOA.

Durante o dia do aprofundamento, acontecerão orações, louvor, partilha, 
testemunhos etc. A Celebração Eucarística será às 11:00 horas, na igreja de 
São João Batista, na cidade de Água Fria .

XXVIII APROFUNDAMENTO DO TOA 
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silvalicia18@gmail.com

“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz.” – Aristóteles

O feirense dom José Ruy Gonçalves Lopes,  foi nomeado pelo 
Papa Francisco como novo bispo, ao governo pastoral da dio-
cese de Caruaru (PE). Dom José Ruy, até o momento à frente 

da diocese de Jequié – BA, sucede a dom Bernardino Marchió, 
cuja renúncia ao cuidado pastoral da mesma diocese de Carua-
ru (PE) foi aceita pelo Santo Padre por ter chegado ao limite de 
idade de 75 anos estabelecido pelo Código de Direito Canônico. 

Especializado em 
procedimentos estéticos 
e de saúde, o Instituto 
Chronos foi inaugura-
do em Salvador pelas 
médicas Mirella Pelis-
sari e Juliana Hardman 
(foto). Voltado para os 
cuidados com a saúde e 
beleza, o centro promo-
ve tratamento integrado 
e combinado otimizando 
os resultados dos pa-

Estética e Saúde

cientes. Abrangendo as áreas da dermatologia clínica e estética, 
medicina integrativa/funcional, nutrição e fisioterapia, a clínica 
oferece tratamentos de cuidados com a pele através de laserterapia, 
indutores de colágeno, toxina botulínica, harmonização facial, 
preenchimentos e terapia nutricional endovenosa personalizada de 
vitaminas, minerais e aminoácidos em doses suficientes para cor-
rigir erros metabólicos ou deficiências alavancadas por um estilo 
de vida pouco saudável. O Instituto tem localização privilegiada 
na Avenida Paralela, no empresarial Wall Street (salas 1018 a 1020 
B) e possui estacionamento privativo.

Mundo Encantado dos Livros
 Diversão e cultura se encontram no Boulevard Shopping durante 

a 4ª edição da Book Lovers Kids, que segue até o dia 31 de julho. A ini-
ciativa, que acontece na Entrada E3 do empreendimento, conta com mais 
de 3 mil livros infantis e infanto-juvenis, com valores a partir de R$ 5,00.  

A feira de livros é desenvolvida pela Ponto Cultural e visa criar um 
mundo encantado dos livros. “É impossível passar pela feira e não ser 
absorvido pelas cores e pela alegria dos personagens. Na área externa, 
temos painéis com interações, como “caça aos personagens”, muitas 
cores e frases inspiradoras reforçando a importância de ler para as crian-
ças. Queremos encantar adultos e crianças e mostrar a importância de 
formar grandes leitores a partir do contato com o livro infantil”, explica 
o empresário Luiz Aragão.

 Cuide-se Bem Acalma
Quando a barreira protetora da pele é comprometida ela 

acaba se tornando mais suscetível à ação de fatores externos, 
que podem causar irritação ou alergias, resultando em uma pele 
sensível. Por isso, vermelhidão, manchas e coceiras são alguns 
dos sinais que acabam se manifestando. Mas, isso não significa 
que você precisa encontrar um produto supercaro, sem fragrância 
e sem graça para que a sua pele tenha o cuidado que precisa. 
Conheça Cuide-se Bem Acalma, a nova linha de cuidados pes-
soais do Boticário, hipoalergênica e testada por dermatologistas.

Como a pele sensível fica facilmente irri-
tada, para controlar a situação é preciso apostar 
em produtos com fórmulas específicas a partir 
de ingredientes que não causem sensibilidade. 
Pensando nisso, escolhemos o extrato de Aloe 
Vera para ser o principal componente da linha 
Cuide-se Bem Acalma, uma planta conhecida por 
benefícios de efeitos calmantes e hidratação, além 
de uma fragrância deliciosa e hipoalergênica.

“Hoje 1/3 das brasileiras possuem pele 
sensível. Para chegarmos em um produto ideal 
realizamos inúmeros testes em Institutos quali-
ficados, onde as pesquisas foram conduzidas de 
acordo com as diretrizes de boas práticas clínicas e todos os vo-
luntários tiveram acompanhamento de Médicos Dermatologistas. 
Entendemos que o cuidado com a pele sensível abrange diversas 
características e, por isso, desenvolvemos uma linha completa, 
por um preço acessível que atende a todos os públicos”, conta 
Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Visita
O Centro Comercial Popular (Cidade das Compras), recebeu, na 

tarde da quinta-feira (18), a visita do superintendente do Sebrae/Bahia, 
Jorge Khouri, de Carlos Andrade, presidente do Conselho Deliberativo da 
entidade, acompanhado do prefeito Colbert Martins Filho e do secretário 
do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos 
Borges Júnior.

O equipamento, prestes a ser inaugurado, se constitui no mais 
arrojado centro de compras popular que vem sendo erguido no Nordeste.

Com mais de 2.200 lojas, o Cidade das Compras vai contemplar 
1.800 camelôs que comercializam suas mercadorias no Centro da cidade, 
sobretudo nas ruas ruas Sales Barbosa, Conselheiro Franco e adjacências. 
A transferência do comércio informal para o Cidade das Compras é parte 
do Projeto Pacto da Feira. Lançada em 2013, sob o governo do ex-prefeito 
José Ronaldo de Carvalho, a iniciativa tem como um dos focos principais 
promover a requalificação urbana das ruas centrais do Comércio.

O projeto de requalificação, orçado em R$ 200 milhões, será iniciado 
tão logo ocorra a relocação dos camelôs para o novo entreposto comercial, 
um equipamento erguido numa área de aproximadamente 26 mil metros 
quadrados, capacitado para oferecer mais de 500 vagas de estacionamento.

O espaço também contará com diversas áreas de serviços, um am-
plo centro gastronômico, além de um moderno Centro de Convenções.
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Coluna do Social do Rádio

O Diário da Feira, noticioso 
diário das  17 às 19 horas na Radio 
Subaé, completou  11 anos no ar, 
com uma qualidade informativa 
cada vez mais apurada. Ótimo tra-
balho faz Juarez Fernandes(foto) 
e sua equipe onde despontam Fra-
mário Mendes, Elias Lucio, Leon 
Wanderley, Fabrício Almeida e 
Emerson Brito. A coordenação é 
de Andréa Rocha.

O paulista Renato Ribeiro 
solidificou-se como Ancora do 
Subaé Notícias, das 6 às 9 horas, 
de segunda-feira a sábado. Muito 
jovem ele começou na Socieda-
de, no Linha Direta com  Dilson 
Barbosa. Versátil e inteligente RR 
é um dos mais destacados comu-
nicadores da Princesa do Sertão.

Há muito tempo afastado dos microfones, 
por decisão própria, está radicando em Valença, 
Esdras Magalhães, uma das vozes mais bonitas 
da Bahia. Começou garoto na Radio Escola de 
São Gonçalo dos Campos (atual Radio Fun-
dação). Em 1968 veio para a Rádio Carioca, 
formando na equipe pioneira da emissora da Or-
ganização Alceu N. Fonseca. Excelente locutor 
comercial e noticiarista, durante bom tempo foi 
locutor de chamadas da TV Aratu (Rede Globo) 
e diretor do sindicato da categoria. Inexplicavel-
mente deixou a profissão.

Preparado, consciente do que 
fala, o jornalista Joilton Freitas, 
mantém forte audiência todas 
as tardes, das 15 às 16 horas, 
na Radio Sociedade de Feira, 
com o programa Rotativo News.  
Considerado, por muitos, como 
polemico, devido seus pensamen-
tos, expostos em comentários, 
especialmente no trato de temas 
políticos, ele granjeia com isso, 
a sintonia de gregos e troianos, 
o que é mais importante para a 
emissora.  

Nivaldo Cruz, que 
apresentava o interessan-
te Oxe Oxente na Radio 
Subaé,  programa voltado 
prioritariamente para a 
cultura nordestina, alias 
era único com essa rotu-
lagem na cidade, agora 
está na Princesa todas as 
sextas feiras das 16 às 18 
horas. Não é mesma linha  
mas tem um bom percen-
tual do programa anterior 
o que já é alguma coisa 
para a realidade atual do 
radio local.  

As origens da cultura 
nordestina não podem 
ser jogadas fora como 
muitas coisas já foram. 
Vale lembra a formação 
da população de Feira 

que embora hoje cos-
mopolita, teve base nos 
migrantes de Pernambu-
co, Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ala-
goas, Sergipe, e de esta-
dos mais distantes como 

Pará e Maranhão. Aqui já 
predominou a sanfona, o 
triângulo e a zabumba, 
o cordel, a pandeirada, 
o aboio, o improviso na 
feira-livre e no campo 
do gado!

CONCEIÇÃO DO COITE - O cozinheiro Djalma 
Araujo Pereira, popular Lana, lançou no dia 6 deste mês, no Centro Cultural em Con-
ceição do Coité, o livro Receitas do Chef Lana. Com quase 40 paginas, o compendio 
reúne um grande número de receitas, algumas especiais de quase exclusividade do autor 
e consideradas saborosas pelos que já as experimentaram. O lançamento fez parte da 
programação da Semana da Cultura e dos 86 anos de emancipação do município que 
ocorreu no dia 7 deste mês.

         Natural de Pé de Serra, na época pertencente a Riachão do Jacuípe Djalma 
Lana tornou-se um cozinheiro famoso. Aos 11 anos veio para Feira de Santana onde 
aprendeu a cozinhar. Durante algum tempo residiu no Rio de Janeiro onde exerceu a 
profissão com sucesso, granjeando êxito. Trabalhou para a família de Osvaldo Aranha 
e em restaurante famosos como Magestic e  Pigalle.

        Voltou à Bahia, fixando-se em Feira de Santana, durante vários anos, trabalhan-
do em casas de famílias da sociedade e no Fluminense de Feira. Fã da famosa atriz de 
Hollywood, Lana Turner adotou definitivamente o sobrenome da artista. Aqui teve um 
restaurante de grande freqüência. depois, mudou-se para Conceição do Coité, instalando 
um restaurante onde permaneceu até a aposentadoria.

LANA LANÇA LIVRO DE RECEITAS

 

 

SOCIAL 

 

   Uma bela festa no dia 14 deste mês marcou  os  
quatro meses do garotão João Carneiro,  neto de 
Wellington Carneiro e Tereza Cristina. Karla 
Carneiro, mãe do aniversariante, ofereceu bonita 
recepção aos convidados no Diamond Residência 
Na foto Léo, Karla e João, com a camisa tricolor do 
Fluminense. 

 

Social  Social Social Social

Uma bela festa no dia 14 
deste mês marcou  os  quatro 
meses do garotão João Carneiro,  
neto de Wellington Carneiro e 
Tereza Cristina. Karla Carneiro, 
mãe do aniversariante, ofereceu 
bonita recepção aos convidados 
no Diamond Residência Na foto 
Léo, Karla e João, com a camisa 
tricolor do Fluminense.

 Edson Santos - Edson do 
Celular -, sua esposa Luciana 
e a filhinha Isabelly, de um ano 
de idade. Família feliz como 
se pode perceber pela foto. 
Felicidades! 

Neto de Wellington Freitas Carneiro ( Léo ) e Thereza Christina de 
Almeida Carneiro. 
Filho de Karla Christina de Almeida Carneiro. 
Festinha realizada no Diamond Residência, no dia 14/07/2019. 
Bom Gosto vem de berço, graças ao vovô Léo. 
(Para ser entregue a Zadir)  
Obrigada.  

 

 No dia 17 deste mês aniversariou o comu-
nicador Jorge Telles, da Radio Subaé, onde atua 
como narrador titular da equipe de esportes, apre-
sentador do programa matinal Canto Sertanejo  
titular do Abelhudo Subaé e eficiente repórter 
geral. Querido pelo publico e todos os colegas 
de profissão, Jorge Teles foi profusamente ho-
menageado. Parabéns da FN!
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Esporte

Dezesseis anos, 1.75 
metro de altura, bom do-
mínio de bola, bom passe, 
finalização com quali-
dade à média distancia, 
Mateus Carvalho Santa-
na, é mais uma promessa 
para o futebol baiano 
que surge na Escola Ta-
tiane Pinheiro,  sob a 
preparação  do “professor 
Reginho”, o ex-zagueiro 
profissional que, com 
muita dedicação e “olho 
clinico”, vai descobrindo 
uma garotada bola da 
bola.

Filho do candealen-
se Jailson Carneiro, um 
apaixonado pelo futebol 
e que já esteve nas quatro 

MATEUS A UM PASSO DO VITÓRIA COPA NORDESTE DE FUTEBOL AMERICANO

PERIPERI UM DOS REMANESCENTES DO ANTIGO FLUMINENSE

linhas “brincando de go-
leiro”, como ele gosta de 
dizer, o feirense Mateus 
Carvalho leva à sério a 
idéia de se profissionali-
zar e nos próximos dias 
deverá iniciar um perío-
do de adaptação no E.C. 
Vitória. 

 Desde o ano passado 
ele integra o núcleo do Vi-
tória/CAIC, nesta cidade, e 
por conta disso já integrou 
essa equipe em São Paulo 
enfrentando o Corinthians 
e o Dom Bosco.

Destro, joga na meia-
-esquerda, onde se sente  
bem, na armação de jo-
gadas e finalizações. Ro-
naldinho é o jogador de 

sua preferência,mas não 
o imita.”Creio que cada 
um deve ter o seu estilo 
próprio, nada de cópias.

O fato de admirar-
mos alguém não signi-
fica que devemos imi-
tá-lo” diz consciente 
apesar da pouca idade. 
E reforçando essa visão, 
ele leva à sério os estu-
dos na Escola Tatiane 
Pinheiro, no Conjunto 
João Paulo, já que pre-
tende fazer o curso de 
Direito. “Mesmo se tudo 
der certo no futebol, 
pretendo ter uma for-
matura, porque o saber 
é fundamental na vida” 
concluí Mateus.

Um dos últimos 
remanescentes da equi-
pe do Fluminense  de 
Feira de Santana, que 
ingressou na era pro-
fissional e disputou o 
campeonato baiano de 
1954, o arqueiro Peri-
peri, faleceu no dia 16 
de março em Recife, 
aos 92 anos, no Hos-
pital Jaime da Fonte, 
onde estava internado. 
Amilton Ferreira Leal, 
natural de Salvador, 
residia em Paulo Afon-
so onde desfrutava de 
grande popularidade  
prestigio.

Periperi começou 
no Vitória da capital, 
sagrando-se campeão 

baiano em 1953. No 
ano seguinte veio para 
o Fluminense, de-

a camisa da Seleção 
Brasileira, na Copa 
Bernardo O’ Higgins, 
disputada no Chile 
contra a seleção da-
quele país em 1957. 
A então Confedera-
ção Brasileira de Fu-
tebol (CBF), designou 
a seleção baiana para 
representar o país nes-
sa competição.O time 
baiano formou com 
Periperi, Pequeno, Val-
der, Pinguela, Nelinho 
e Boquinha, Teotonio,  
Otoney, Elias, Matos, 
e Raimundinho. Peri-
peri, Valder, Raimun-
dinho e Elias eram do 
Flu.

Periperi foi para a 

pois esteve em outras 
equipes, inclusive no 
Botafogo de Futebol 

e Regatas do Rio de 
Janeiro. Todavia sua 
maior alegria foi vestir 

cidade de Paulo Afon-
so para dirigir a seleção 
amadora do município 
a convite de dirigentes 
da Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco 
(CHESF) e trabalhou 
nessa empresa como 
escrevente, passando 
a auxiliar de escritório. 
Foi professor de edu-
cação física, auxiliar 
de enfermagem e co-
ordenador da equipe de 
mergulho da empresa. 
O ex-goleiro do Flu-
minense foi sepultado 
no dia 17 de março em 
Paulo Afonso, deixou 
viúva dona Valdir e 
filhos Valmir, Djalma, 
Jorge, Tânia e Ana.

Santana Red Bulls 
x Bulls Potiguar deci-
dirão dia 10 de agosto 
às 18 horas no estádio 
Joia da Princesa, o ti-
tulo da Copa Nordeste 
de Futebol Americano 
2019 terceira divisão. O 
representante de Feira 
de Santana chega pela 
segunda vez a uma fi-
nal. No ano passado o 
time dirigido por Da-
nilo Freitas enfrentou 
o Tritons de Fortaleza 
que foi campeão e subiu 
para a segunda divisão.  
Este ano a expectativa 
é em torno da ascensão 
do clube local para a 
segunda divisão.

 A equipe tricolor 
(tem as cores de Feira 

de Santana), vem trei-
nando regularmente e o 
técnico e jogador Danilo 
Freitas embora    reconhe-
cendo a força do clube 
do Rio Grande do Norte, 
confia em sua equipe 
que tem como destaques, 
dentre outros, o atacante 
Irving  Rodrigues e o 
defensor Yan. Estão re-
lacionados para o jogo: 
Irving Rodrigues, Vitor 
Menor,  Victor Mendes, 
Huck, Stalone, Zamboni, 
Ataíde, Kruger, Odael 
e Gabriel (atacantes). 
Lewis, Rafael, Yago, Da-
nilo Freitas, Yan, Casas, 
Leal, Patchara, Hugo, 
Titã (Defensores). O cer-
tame é disputado por 
cinco equipes: Santana 

Red Bull, Recife Hor-
ses, São Bento Snakes, 
Patos, Brasil Red Bulls. 
No ano passado o San-
tana Red Bulls disputou 
a final com o Tritons de 
Fortaleza que subiu 
para a segunda divi-
são. ”Agora é a nossa 
vez de subir “garante 
o  atacante Irving”. O 
Red Bulls Santana, o 
primeiro clube de fute-
bol americano da Bahia 
foi fundado em 2007 e 
é uma homenagem a 
Feira de Santana.Tem 
as cores da  bandei-
ra do município, e o 
Bulls(touros) reme-
mora que antigamente 
Feira era conhecida 
como “terra do gado”.

 

Irving Rodrigues e Danilo Freitas, destaques do Santana Bulls
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Todo ser vivo nasce, 
desenvolve-se, reproduz-se 
e morre. Assim, o morrer 
é conseqüência do nascer. 
Portanto a morte é natural 
e inevitável. Nasce-se para 
ela. Uma está atrelada a 
outra. Misticamente falan-
do, todo nascimento é uma 
morte e toda morte é um 
nascimento. O que fez Pitá-
goras afirmar: “Tudo é uma 
só e a mesma coisa.”  As-
sim, nascemos para morrer 
e morremos para nascer. 
Claro que ficamos entris-
tecidos quando perdemos 
nosso ente querido, pois, 
ignoramos que a morte é a 
passagem para outra vida. 
Os orientais levam isso 
muito a sério. Acham que 
quando se morre por uma 
causa nobre, ganha-se um 
lugar de fidalguia na outra 
vida, lá no outro mundo e,  
por isso eles tomam atitu-
des que nós ocidentais, as 
ignoramos e os chamamos 
de loucos.

Os Kamikazes, os ho-
mens bomba, aliás.  Aqui 
no ocidente, na Guiana, 
o pastor Jim Jones, com 
o pretexto de uma vida 
melhor no outro mundo, 
impôs a suicídio coletivo, 
918 seguidores.  Ôpa!!! Ô 
leitor! Não estou fazendo 
apologia à morte e nem in-
citando ninguém a alguma 
desgraça por dias melhores 
no outro mundo. Acho me-
lhor parar por aqui. 

Certa vez Diógenes, 
maior filósofo da escola 
dos cínicos, padecia de 
uma dor no ombro, um 

DO BOTECO DE ADILSON AO PARAISO
Leonidio Marchy

transeunte ao vê-lo queixar-
-se disse: “Ô mestre! Tu não 
achas que o viver e o morrer 
é a mesma coisa, porque não 
te  deixas morrer e te livras 
dessa dor?” E o  Cão de Ate-
nas respondeu: “Não!!! Eu 
recebi esse corpo do Criador 
para conservá-lo! Antes devo 
curá-lo até que eu o devolva 
quando Ele achar que devo.” 

Na verdade, o fato de 
se ignorar o outro mundo, 
deixa as pessoas apreensivas, 
porém, na literatura há casos 
de pessoas que numa parada 
cardíaca visitaram o outro 
mundo e narraram com rique-
za de detalhes. Um cardiolo-
gista holandês fez pesquisa 
com pacientes e constatou 
que 18% deles narraram sua 
passagem lá.  Sábado, no bo-
teco do Adilson, Alfredo do 
Aladim  me contou que certa 
vez foi dado clinicamente 
morto,  num hospital daqui 
de Feira. Ele falou que apenas 
se lembra de uma  luz forte 
e um nevoeiro envolve-lo, 
de repente estava num lugar 
cheio de flores, árvores frutí-
feras, pássaros, borboletas e 
animais. Na  atmosfera calma 
e meiga, avistou um portal 
grande, onde um velho de 
longas barbas,  vestindo uma 
túnica  cor de açafrão, à mão 
uma prancheta, chamou-o e 
disse: “Entre naquela sala, o 
Supremo Mestre quer vê-lo!” 
Alfredo entrou.

Suaves cantos sacros o 
embeveceram. 

ra um lugar sereno co-
berto duma nuvem violeta, 
donde saiu uma voz mansa 
e macia: ”Que fazes aqui 

filho?” Alfredo falou: “Pai!  
Não sei. Lá na Terra Pai, 
segui as lições do Teu fi-
lho, meu irmão Jesus, só 
pratiquei o bem, fiz com 
que o Aladim, em Feira 
de Santana,  fosse grande 
recolhedor de impostos,  
ajudando  a minorar os pro-
blemas sociais,  cultivei os 
amigos e sempre os tratei 
com sinceridade e respeito. 
Hoje,  aposentado, curto 
uma bisteca simpática no 
boteco de Djalma,um trago 
no Barbudo’s drink, outro 
no boteco de Adilson.E aí, 
da nuvem violeta  soou: 
“Volte filho! Ainda não é 
tua vez.” E Alfredo viu-se 
fora  do portão e  deitado 
numa espécie de ataúde,um 
sujeito com um chapéu es-
quisito empurrou o ataúde. 

Aí ele ouviu choros 
e mais choros, abriu os 
olhos assustados e retum-
bou  a gritaria: “Fefeu 
não morreu! Fefeu não 
morreu!” Todos em júbilos 
aos  abraços. Os prantos  se 
transformaram em euforia. 
E Alfredo confuso: “Quê 
bagunça é essa aqui! E es-
sas velas! Apaguem!  Não 
é noite não! “  Sérgio seu 
filho: “ Você está bem meu 
pai?” Alfredo retrucou: “ 
Claro! Claro! Porque todo 
esse pessoal aqui Sérgio!  
Atrapalharam minha con-
versa com Deus! Eu estava 
conversando com Deus 
no Paraíso!”  No meio do 
pessoal Djailson gritou: “ 
Ele tava conversando era 
com Tarzan no boteco do 
Adilson!!!”

POMBAL PERDEU SEU MAIOR LIDER POLÍTICO  
RIBEIRA DO POM-

BAL (Pedro Oliveira)- O  
ex-prefeito de Ribeira do 
Pombal, Edvaldo Cardoso 
Calasans (Dadá),  64 anos, 
faleceu no dia 11 deste mês , 
no Hospital Irmã Dulce, em 
Salvador,  colocando o mu-
nicípio em clima de tristeza. 
Um dos mais expressivos 
líderes políticos do município 
foi “derrotado” pelo câncer.  
O prefeito Ricardo Maia, de-
cretou luto oficial de três dias.

“Posso gritar alto, para 
toda a Bahia ouvir, que nós 
construímos o hospital Santa 
Tereza, aqui em Ribeira do 
Pombal, durante o meu se-
gundo mandato consecutivo. 
Quando assumi a prefeitura 
em 1997, só existiam as 
ruínas do prédio. Sergipe 
criticava a Bahia porque os 
pacientes desta região eram 
atendidos lá. Deixei o man-
dato em 31 de dezembro de 
2004 e no dia 5 de fevereiro 

de 2005, o  governador  Paulo 
Souto, inaugurou o hospital 
equipado de 107 leitos, com 
oito de UTIS, resolvendo o 
problema local e regional. 
Mas, fui impedido de falar”, 
desabafou Dadá na época 

Em 2006, ao sair can-
didato a deputado estadual 
pelo PDT, o ex-prefeito deu 
o troco ao governo do estado, 
que sempre ganhou em Pom-
bal, ao apoiar o PT de Jaques 
Wagner que obteve 13.147 

votos contra 8.655 de Paulo 
Souto. Natural de Mirandela, 
na época distrito de  Pombal,  
Dadá fez o  2° Grau em Sal-
vador e na década de 70, foi 
para Aracaju, tornando-se 3º 
tenente do Exercito. Casou 
com Marta Marcília de Melo 
Gomes, que lhe deu  três 
filhos, Alessandro, Breno e 
Vinícius Calasans.

Deixou o Exercito nos 
anos 90, para morar em Ri-
beira do Pombal. Depois em 
Salvador, fez graduação em 
Administração de Empresa. 
A vida política de Dadá, veio 
por influência do pai, Edval 
Calasans, popular Divá, que 
foi prefeito de Ribeira do 
Pombal e de  Banzaê. 

 O corpo de Dadá foi 
velado  na  Câmara Muni-
cipal, de onde o cortejo se-
guiu acompanhada por uma 
multidão até o Cemitério 
Senhor da Ascensão, onde 
foi sepultado sob grande 

comoção e aplausos. Prefeito 
de Pombal, em 1996, Dadá 
profissionalizou e moralizou 
os serviços públicos, em es-
pecial a Educação, com uma 
política salarial adequada. 
Contratou professores gra-
duados de Feira de Santana, 
incentivou a formação dos 
professores leigos, realizou 
concurso público, supriu os 
quadros de servidores, além 
de reconstruir e modernizar o 
Colégio Evência Brito. 

“Notabilizou-se por ter 
uma personalidade dócil, 
não guardar mágoas, estar 
sempre solícito e responder 
a ofensa com um sorriso leal. 
Assim, chegou a neutralizar 
inúmeros ofensores. Dadá se 
fez ouvir e sempre será lem-
brado, pois sua história está 
marcada como a do político 
pombalense mais impor-
tante”, observa o professor 
Osvaldo Morais. 

O ex-prefeito de Feira 

de Santana, José Ronaldo 
classificou Dadá como “um 
homem de coração fantásti-
co, uma pessoa amiga que 
sabia respeitar a todos, fazia 
política com amor e era 
amado pelo seu povo. Tenho 
muito prazer em ter sido seu 
amigo e seu companheiro. 
Vai fazer uma grande falta 
a política deste município” . 

“Dadá era uma liderança 
popular e em momento al-
gum se distanciou dos pom-
balenses. Dedicou sua vida  
a este povo. Eu estava no 
Rio de Janeiro,  só consegui 
um vôo via São Paulo,para 
Salvado e estou aqui como 
pombalense, com o dever de 
prestar homenagem a esse 
amigo que deixa um legado 
muito grande.

 Um exemplo de sua 
luta: a construção do Hos-
pital Santa Tereza” disse o 
ex-deputado federal José 
Carlos Aleluia.

VENDE-SE APARTAMENTO 
CONDOMÍNIO PARQUE DAS ACÁCIAS 

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

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

MELHOR LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - 
AÉREA CONSTRUÍDA 74,3 m2

PREÇO 160.000,00

Contato:  (77) 99866-3599 - Carlos Gusmão

COM APOIO DA SETUR, PESQUISA FIPE VAI 
IDENTIFICAR PERFIL DO TURISTA ESTRANGEIRO

A fim de identificar 
o perfil dos turistas es-
trangeiros que visitam a 
Bahia, profissionais da 
Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas 
(Fipe) atuam em Salva-
dor até o próximo dia 
30. A série de entrevistas 
realizadas no aeropor-
to da capital baiana faz 
parte da terceira etapa 
do estudo da Demanda 
Turística Internacional 
do Ministério do Turismo 
(MTur). Mais 23 cidades, 
como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza e Reci-
fe, integram o escopo da 
pesquisa de abrangência 
nacional.

Em Salvador, os pes-
quisadores contam com 
o apoio logístico da Se-
cretaria do Turismo da 

Bahia (Setur). A pesquisa 
é realizada em quatro 
etapas e vai permitir a 
identificação da origem 
e perfil socioeconômico, 
motivação da viagem, 
gasto médio e tempo de 
permanência. Os resulta-
dos devem ser divulgados 
pelo MTur no primeiro 
semestre de 2020.

A última edição da 
pesquisa mostrou que 
o país recebeu mais de 
6,6 milhões de turistas 
estrangeiros em 2018. 
Na época, 65,4% deles 

chegaram ao Brasil via 
transporte aéreo. Para 
a Bahia, os principais 
mercados emissores fo-
ram Argentina, Chile, 
Estados Unidos, Uru-
guai, Portugal, Itália e 
Alemanha. O segmento 
de lazer foi o principal 
motivador de viagens 
para o estado (76,1%) 
e os destinos mais visi-
tados foram Salvador, 
Porto Seguro e Mata 
de São João (Costa do 
Sauipe, Imbassaí e Praia 
do Forte).

ESTADO 
 
. 

 

 



11FOLHA DO NORTE Feira de Santana-Ba, quinta-feira 25 de julho de 2019109 anos Cidade

Mais de 20 mil aten-
dimentos e 5.500 inter-
namentos. Estes são os 
números revelados no 
balanço somente de ja-
neiro a junho deste ano 
pela Prefeitura, através da 
Fundação Hospitalar de 
Feira de Santana (FHFS), 
no Hospital Inácia Pintos 
dos Santos (HIPS), o 
Hospital da Mulher.

Durante o semestre, a 
comunidade feirense teve 
acesso a mais de 3.500 
atendimentos ambulato-
riais por mês a importan-
tes áreas da saúde pública 
e cerca de mil pessoas 
foram internadas para 
parto ou curetagem na 
unidade hospitalar. Já no 
comparativo desde 2013 
foram mais de 15 mil 
internamentos, revelando 
um aumento da oferta a 
cada ano.

Outro diferencial da 
maternidade, na gestão 
do prefeito Colbert Mar-
tins Filho, é a oferta diá-
ria de tratamento especia-
lizado com fisioterapeuta 
e fonoaudiólogo, além de 

Hospital da Mulher bate meta semestral com mais de 20 
mil atendimentos na emergência e 5 mil internamentos

assistência pré-natal com 
a realização dos testes do 
pezinho, da orelhinha, 
da linguinha, do olhinho 
e do ouvindo. Todos os 
exames são preconizados 
[recomendados] pelo Mi-
nistério da Saúde.

“O horário de aten-
dimento para qualquer 
especialidade pode ser 
agendado, de segunda a 
sexta, diretamente nos 
postos de saúde do mu-
nicípio via central de 
regulação”, ressalta a 

presidente da FHFS, Gil-
berte Lucas, ou ainda no 
próprio hospital.

Os recém-nascidos 
prematuros têm, após alta 
médica, a oportunidade 
de atendimento ambu-
latorial gratuito por um 
ano e todos são realiza-
dos pela equipe médica 
e técnica do Hospital da 
Mulher.

O setor ambulatorial 
se destacou com a marca 
de 10 mil recém-nascidos 
e crianças de até 13 anos 

com acesso direto a es-
pecialistas pediátricos, 
como cirurgião, hema-
tologista, neurologista, 
ortopedia, cardiologista, 
endocrinologista, gastro-
enterologista, pneumo-
logista, pediatra, nefro-
logista, fonoaudiólogo e 
fisioterapeuta.

Quando se trata de 
mães assistidas os núme-
ros são mais animadores 
para o balanço da saúde 
pública municipal: foram 
mais de 4.500 pacientes 

que tiveram acompanha-
mento de nutricionista, 
endocrinologista, psi-
cólogo, fisioterapeuta 
uroginecológico, além 
de pré-natal de alto risco, 
ultrassonografia, climaté-
rio, planejamento fami-
liar, curativo e retirada de 
ponto, aferição de pressão 
arterial e ginecologista.

A estudante de en-
fermagem Rosângela de 
Jesus Santos, moradora 
do bairro Aviário, é o 
exemplo entre as mais 

de 1200 pacientes que 
são acompanhadas pelo 
Serviço de Planejamento 
Familiar do Hospital da 
Mulher.

“Aqui mesmo fui 
atendida e direcionada 
para fazer exame transva-
ginal. É muito bom e não 
perdemos tempo, além da 
equipe de funcionários 
ser excelente”, afirma.

Nos últimos meses, 
a prefeitura já investiu 
cerca de R$ 1 milhão em 
reformas, ampliações e 
aquisições de novos e 
modernos equipamentos 
que contemplam além 
do ambulatório, setores 
como enfermarias, UTI 
neonatal, berçário, ad-
ministrativo, logística, 
tecnologia da informação 
e de infraestrutura.

“Meu filho nasceu 
prematuro aqui neste hos-
pital e tive toda assistên-
cia. Sempre que preciso 
de exames laboratoriais 
e de pediatra para meus 
filhos sou bem atendida”, 
relata Cristiane Souza, 
técnica em Saúde Bucal.

Profissionais de saúde são atualizados quanto ao 
preenchimento da ficha de notificação das arboviroses

Em oficina reali-
zada na última quin-
ta-feira (18), profis-
sionais da Vigilância 
Epidemiológica que 
atuam nas Unidades 
de Pronto Atendi-
mento (UPA) e Poli-
clínicas municipais 

 
 

foram atualizados 
quanto ao preenchi-
mento das fichas de 
notificação das arbo-
viroses.

A capacitação 
promovida pela Pre-
feitura tem o intuito 
de qualificar o tra-

balho de notificação 
dos casos suspeitos 
para as arboviroses. 
“O maior número de 
notificação é oriun-
do das unidades de 
emergência, tanto 
públicas como parti-
culares. Essa oficina 

vem para integrar os 
trabalhos para dar 
encerramento aos ca-
sos com maior agili-
dade”, afirma Neuza 
Santos, supervisora 
da Vigilância Epide-
miológica.

Ainda de acordo 
com ela, em um mo-
mento de epidemia 
é necessário ter a 
articulação de toda a 

rede. “O processo de 
preenchimento da fi-
cha deve ser enrique-
cido de detalhes para 
que os técnicos da 
Secretaria de Saúde 
possam avaliar me-
lhor o caso”, pontua 
a supervisora.

Frequentemente 
a Secretaria de Saú-
de tem promovido 
capacitações e atu-

alizações dos pro-
fissionais. Semanal-
mente, todos os ges-
tores que integram a 
rede de assistência 
ao paciente acometi-
do pelas arboviroses 
participa da Sala de 
Situação da Dengue, 
ação realizada pelo 
Governo do Prefei-
to Colbert Martins 
Filho.
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