
FOLHA DO NORTE
Nº 6.199

Fundado em 17 de setembro de 1909
Feira de Santana-Ba, quinta-feira 30 de maio de 2019

Site: folhadonortejornal.com.br     
Email: jornalfolhadonorte@gmail.com       

R$1,00
109 anos

AMBULANTES DA SALES BARBOSA MANTERÃO 
ORDEM ATUAL NO CENTRO COMERCIAL POPULAR

Com o faleci-
mento de Manuel 
Porto, no dia  5 deste 
mês, desapareceu o 
clã da família Porto, 
que teve como líder 
o desportista  Ma-
rio Porto, apontado 
com o maior arti-
lheiros do futebol 
feirense  e pai dos 
craques: Gilson, Ed-
son Julio e Manuel. 
Já no dia 4 faleceu 
Messias Portugal, 

O secretario de 
Desenvolvimento 
Social do Municí-
pio e ex-secretário 
estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ção, no governo Ja-
ques Wagner, Ildes 
Ferreira, faleceu no 
dia 21 deste mês, 
causando grande 
consternação na ci-
dade. Foi um homem publico ético e sen-
sível aos anseios da população. CIDADE. 
Página 2.

Ildes Ferreira deixa saudadesManuel Porto último do clã

que jogou no São 
Paulo local e pra-
ticou varias moda-
lidades esportivas. 
CIDADE. Página 9 

Prevista para os segundo semestre do ano 
a transferência dos vendedores ambulantes 
cadastrados, que trabalham na rua Sales 
Barbosa para o Centro Comercial Popular, 
no Centro de Abastecimento, todavia  não 
haverá sorteio para definir novos pontos. 
“Será mantido como critério a instalação 
em seqüência, permanecendo os mesmos 
vizinhos atuais” assegurou o secretário 
de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico,  Antonio Carlos Borges  Junior. 
A definição do critério de ordenamento, 
ressaltou o secretario, foi adotada durante 
reunião realizada no dia 8 deste mês na Eu-

 A CAATINGA E AS 
ARARAS-AZUIS- DE- LEAR

CIDADE. Página 2

terpe Feirense pelos ambulantes e acatada 
pelo governo municipal.

Estiveram presentes aproximadamente 
800  vendedores, que trabalham na Sales 
Barbosa, com o  monitoramento do promo-
tor público Sávio Damasceno, que fez escla-
recimentos aos ambulantes, embasados nas 
leis, além da Concessionária Feira Popular. 
Ate ser efetuada a mudança dos ambulantes, 
serão realizadas mais reuniões. O Centro 
Comercial Popular é um empreendimento 
de Parceria Público Privado entre o Gover-
no Municipal que investe R$13 milhões e 
a Concessionária Feira Popular. 

Em um ano de 
atividade comple-
tado anteontem, a 
Policlínica de Fei-
ra de Santana reali-
zou mais de 70 mil 
procedimentos fato 
comemorado pela 
direção da unidade 
e prefeitos dos muni-
cípios consorciados. 
Foram investidos   
R$ 24 milhões, dos 
quais R$ 11,6 mi-
lhões na construção  
e R$ 12 milhões com 
equipamentos de alta 
tecnologia, mobiliá-
rio e 14 micro-ôni-
bus para o transpor-
te dos pacientes da 
região. No primeiro 
ano de funcionamen-
to, foram realiza-
das 24.078 consul-
tas médicas, 39.637 
exames e procedi-
mentos e 9.580 ser-

viços laboratoriais. 
A diretora-geral da 
Policlínica, Handa-
ra Silva, disse que o 
atendimento é feito 
com hora marcada, 
o que evita filas. São 
28 municípios, onde 
vivem mais de um 
milhão de habitantes.

Jose Carlos Pi-
tangueir, diretor do 
Hospital Geral Cle-
riston Andrade, disse 
que    “A Policlínica 
está sendo importante 
para diversos tipos de 
exames, mas princi-
palmente para as res-
sonâncias. Hoje, nós 
conseguimos fazer 
diretamente aqui as 
ressonâncias neces-
sárias para agilizar a 
realização de cirur-
gias, especialmente 
as de AVC”. CIDADE. 
Página 11

Policlínica 70 mil 
procedimentos

 

 

 



2 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, quinta-feira 30 de maio de 2019 109 anosCidade

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian

AS LIÇÕES DE SUZANO

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Feira de Santana

FOLHA DO NORTE
FUNDADO EM 17 DE SETEMBRO DE 1909

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

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

DIAGRAMAÇÃO: Lia Santos
COLABORADORES: Licia Silva e Mário Leal

EDITOR: Zadir Marques Porto

Fotolito, editoração gráfica e impressão: Editora Princesa Ltda.

ADMINISTRAÇÃO: Gilberto Navarro Lopes

A tragédia, na escola estadual Raul 
Brasil, em Suzano, na região metropo-
litana de São Paulo, resultou na morte 
de cinco alunos, duas funcionárias, um 
comerciante e dos próprios autores do 
atentado. O que Suzano nos faz pensar? 
Que lições podemos tirar desse aconte-
cimento?   .

ATÉ POUCO tempo, a criança tinha pouca “auto-
ridade” na família. Hoje, em contrapartida, ela manda 
mais do que deveria mandar. Isso é um erro grave, 
pois dizer “não” faz parte da educação. É necessário 
fazer os filhos entenderem que nem tudo é como 
eles pensam ou querem. Há crianças, hoje, que, de 
seus 7 ou 8 anos, proclamam:  Mãe, você não manda 
em mim! Pior do que isso é quando os pais aceitam 
essa tirania infantil.  A tirania se manifesta também 
na escola, quando o professor(a) parece ser o último 
a mandar. E muitos país, autorizam a rebeldia dos 
filhos, colocando-se contra os professores. 

  
PAIS E FILHOS,  professores e alunos não são 

iguais. Não se trata de autoritarismo, mas sim, de 
entender os papéis de cada um. Não adianta querer 
ser “amiguinho” do  filho ou do aluno,  tratado-o em 
pé de igualdade. Aí vem o centro da questão: Lembre-
-se de que ser amigo do seu filho ou do seu aluno é 
ajudá-lo a ser pessoa certa para si mesmo e para a 
sociedade. Há necessidade de fazê-los compreender 
que têm deveres e responsabilidades e esses os ajuda-
rão a serem cidadãos responsáveis, honestos e justos. 
Quando os limites não são fixados  estamos  criando  
egoístas  e  irresponsáveis.

O PADRE Fábio de Melo, refletindo a tragédia 
de Suzano, escreve: “os meninos não mataram porque 
o porte de arma é um projeto do atual governo. Os 
meninos mataram porque jogavam jogos violentos. 
Os meninos não mataram porque a escola foi omissa. 
Os meninos não mataram porque sofreram bullying... 
Eles mataram porque as famílias estavam desestru-
turadas e fracassadas, porque não se educa mais em 
casa, não se acompanha mais de perto. 

A TECNOLOGIA substitui o diálogo, presentes 
compram limites, direitos e deveres e não há o co-
nhecimento e respeito a Deus. Precisamos parar de 
nos omitir, de transferir culpas. A culpa é minha, é 
sua, de todos nós! “A violência é o desdobramento 
de carências afetivas, da necessidade de ser visto e 
notado, ainda que da pior maneira”. As armas não 
matam, o que mata é a ausência de amor!”

A arara-azul-de-le-
ar (Anodorhynchus le-
ari) é uma espécie ame-
açada de extinção que 
existe exclusivamente 
na caatinga do nordes-
te do estado da Bahia, 
região conhecida como 
Raso da Catarina. A 
arara-azul-de-lear foi 
descrita em 1856, po-
rém a área onde vivem 
permaneceu desconhe-
cida até 1978, quando 
a espécie foi localizada 
ao sul do Raso da Cata-
rina, mais precisamente 
numa região que abran-
ge os municípios de 
Jeremoabo e Canudos, 
onde elas utilizam as 
cavidades existentes 
nos paredões de areni-
to para dormirem e se 
reproduzirem.

Devido à escassez 
de alimentos em sua 
área de repouso, já que 
se alimentam basica-
mente de cocos de Licu-
rí (Syagrus coronata), e 
consomem em média 
300 “coquinhos” por 
dia, todo amanhecer as 
aves saem da sua área 
de repouso, percorren-
do distâncias de mais 
de 60 km, partindo para 
os municípios de Paulo 
Afonso, Santa Brígi-
da, Euclides da Cunha, 
Monte Santo, Sento 
Sé e Campo Formoso 
onde encontram em 
maior abundância sua 

A caatinga e as Araras-Azuis-de-Lear

alimentação preferida. 
Nesse vai e vem diário, 
nos finais de tarde, podem 
ser vistas retornando de 
diversas direções, emi-
tindo sons inconfundíveis 
no silencio da caatinga e 
sobrevoando os paredões 
para dormirem.

Na primeira semana 
de maio de 2019, me-
diante autorização prévia, 
para conhecer de perto 
estas aves e o importante 
trabalho realizado pela 
Fundação Biodiversitas 
e pelo Projeto Jardins da 
Arara-de-Lear, um grupo 
de fotógrafos formado 
por Claudia Freire, Maria 
das Graças Coutinho, Jú-
lio Melo, Antônio Neto, 
Rodolfo Andrade, Rosa 
Maria e Paulo Marcelo 
Teixeira, liderados pelo 
fotógrafo Angelo Pinto 
e acompanhados pelo 
guarda-parque, esteve na 
Reserva Biológica de Ca-
nudos desde a madrugada 
até parte da manhã, para 

registrar com suas lentes 
muita beleza e magia 
existentes nesta região 
magnífica. Atualmente a 
Reserva Biológica de Ca-
nudos possui uma área de 
aproximadamente 1.500 
hectares, incluindo todos 
os paredões utilizados 
pela espécie na região. A 
posse legal e a fiscaliza-
ção constante e cuidadosa 
da área, realizada pe-
los guarda-parques, têm 
contribuído, desde sua 
criação, para o aumento 
significativo da popula-
ção da ave, que no último 
censo de 2018 chegou a 
1694 araras-azuis-de-lear 
(Anodorhynchus leari) na 
região do Raso da Catari-
na, Bahia.

Também muito im-
portante na preservação 
desta espécie, encontra-
mos o Projeto Jardins 
da Arara-de-Lear que 
contribui com soluções 
para garantir a conser-
vação da base alimentar 

da Arara-azul-de-Lear 
através da manutenção 
e ampliação da dis-
ponibilidade das Pal-
meiras Licuri (Syagrus 
coronata) na região de 
ocorrência das araras, 
através da conscientiza-
ção e participação das 
comunidades locais, 
aplicando modelos de 
desenvolvimento sus-
tentável, bem como 
promovendo a capa-
citação de pessoas em 
atividades de geração 
de renda que tenham 
à conservação como 
objetivo. Parabéns à 
todos que direta ou in-
diretamente contribuem 
para a realização deste 
significativo trabalho 
de preservação desta 
espécie, símbolo da 
caatinga baiana.

 Faleceu no dia 21 deste 
mês, aos 70 anos de idade, 
o sociólogo Ildes Ferrei-
ra, titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
de Feira de Santana, cargo 
onde se destacava pela atua-
ção técnica, mas, sobretudo 
humana,  desvelando-se 
no atendimento às causas 
sociais e às pessoas que o 
procuravam.  Natural do 
município de Valente, ainda 
muito jovem veio para esta 
cidade, onde se integrou ao 
Movimento de Organização 
Comunitária (MOC), ao 
lado do então padre Al-
bertino Carneiro, e outras 
lideranças comunitárias.

Ele foi vereador, secre-

ILDES FERREIRA – FALECEU SECRETÁRIO MUNICIPAL

tário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do estado, no 
governo Jaques Wagner. 
O corpo de Ildes Ferreira 

foi velado na Câmara Mu-
nicipal, onde o arcebispo 
emérito de Feira, Dom Ita-
mar Vian celebrou missa. O 

sepultamento foi Cemitério 
Jardim Celestial. O prefeito 
Colbert Martins decretou 
luto oficial de três dias.

Empréstimos & Financiamentos
Seguros & Planos de Saúde

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

VENDE-SE APARTAMENTO 
CONDOMÍNIO PARQUE DAS ACÁCIAS 

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

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

MELHOR LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO - 
AÉREA CONSTRUÍDA 74,3 m2

PREÇO 160.000,00

Contato:  (77) 99866-3599 - Carlos Gusmão
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Prefeitura adquire três novos veículos para 
dinamizar atendimento do Hospital da Mulher

Uma nova ambulân-
cia para o transporte de 
pacientes e mais dois 
novos veículos Fiat Mobi 
(modelo Like) foram ad-
quiridos pela Prefeitura 
Municipal de Feira de 
Santana para atender as 
demandas do Hospital 
Inácia Pinto dos Santos, 
o Hospital da Mulher.

O investimento, to-
talmente com recursos 
próprios do município, 
foi da ordem de R$ 167 
mil. A partir de agora, a 
Fundação Hospitalar de 
Feira de Santana (FHFS) 
passará a atender as de-
mandas internas e da co-
munidade feirense atra-
vés de suas unidades de 
saúde gerenciadas com 
um conjunto de nove ve-
ículos, cumprindo a meta 
de renovação e ampliação 
de frota.

O Banco de Leite 
Humano (BLH) é um dos 
setores do Hospital da 
Mulher que será direta-

mente beneficiado com a 
renovação do veículo que 
realiza o serviço móvel 
domiciliar de coleta de 
leite humano junto às 
mães doadoras cadas-
tradas.

“As demandas do 
hospital têm crescido 
muito. Com isso, Prefei-
tura é sensível à neces-
sidade de investimento 
constante na infraestru-

tura da saúde municipal 
visando a melhoria do 
atendimento à população 
e nas condições de traba-
lho da equipe técnica”, 
enfatiza Gilberte Lucas, 
diretora-presidente da 
FHFS.

Os novos veículos, 
que serão entregues ofi-
cialmente em ato sole-
ne pelo Prefeito Colbert 
Martins Filho, otimizarão 

a logística de material 
de uso hospitalar, de ex-
pediente e de documen-
tos administrativos às 
repartições municipais 
interligadas ao hospital, 
bem como material es-
terilizado que servem à 
outras unidades da FHFS, 
como o  Centro Muni-
cipal de Prevenção ao 
Câncer Romilda Maltez 
(CMPC) e o Centro Mu-

nicipal de Diagnóstico 
por Imagem (CMDI) Dr. 
Eugênio Laurine.

Já a nova ambulân-
cia segue normatização 
do Ministério da Saú-
de (portaria GM/MS nº 
2.048/2002) e possui ca-
pacidade de carga acima 
de 600 kg no comparti-
mento traseiro e janela 
de comunicação entre a 
cabine do motorista e o 
local onde acomoda-se 
a maca.

A cabine de transpor-
te de pacientes é dotada 
de suporte para soro e 
plasma, maca retrátil de 
1,80m de comprimento 
confeccionada em du-
ralumínio, com sistema 
escamoteável e pés do-
bráveis, além de rodí-
zios confeccionados em 
materiais resistentes à 
oxidação.

As características do 
compartimento permite a 
rápida retirada e inserção 
do paciente/vítima ao 

interior da ambulância, 
podendo, inclusive, ser 
facilmente manuseada 
somente por uma pessoa.

O compartimento de 
transporte é composta por 
dois cilindros de oxigênio 
em alumínio com capaci-
dade de 1m cúbico, dois 
fluxômetros com umidifi-
cador, chicote e máscara, 
régua tripla completa 
com aspirador, conjunto 
sinalizador acústico vi-
sual em led, entre outros 
itens.

Cada veículo foi en-
tregue pela concessioná-
ria, conforme contrato 
firmado com a vencedora 
do processo licitatório nº 
009/2019 (pregão pre-
sencial n° 008/2019) com 
sinalização da logomarca 
padrão “ambulância” no 
capô e na porta traseira, 
além da logo da Prefei-
tura Municipal de Feira 
e do Hospital da Mulher 
nas portas laterais.
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 A venda de 8 mil 
toneladas  de tilápia e 22 
mil quilos de camarão 
realizada este ano, anima 
os integrantes da Asso-
ciação de Pescadores de 
Ipuaçu, entidade que já 
congrega 201 pescadores 
desse distrito, que vem 
se notabilizando no setor 
pesqueiro com grandes 
perspectivas, segundo 
Jurandir Carvalho, co-
ordenadora da entidade 
e dínamo na consecução 
do projeto que, conforme 
ele explica,   recebe apoio 
da Fundação Agrovile e 
da  Prefeitura  de Feira 
de Santana.

Com esse trabalho 
esta sendo solidificada  a 
situação de dezenas de 
famílias que hoje já con-

EM IPUAÇU A PESCA É BOA FONTE DE RENDA

tam com uma boa renda 
e, naturalmente “uma 
situação de vida bem 
melhor”. A produção de 
tilápias é feita em tanques 

e com a renda obtida  na 
comercialização da espé-
cie, os pescadores devem 
investir na aquisição de 
ração e manutenção dos 

tanques dentre outras 
medidas essenciais para 
a preservação da espécie 
e  ampliação do cria-
tório. Hoje a atividade 

pesqueira no distrito de 
Ipuaçu, parte  oeste do 
município, banhado pelas 
águas da barragem do Rio 
Jacuipe,  beneficia cerca 
de 500 pessoas de forma 
direta e indireta, garan-
te Jurandir Carvalho, já 
que muitos moradores, 
que ainda não estão di-
retamente envolvidos na 
pescaria, adquirem tilapia 
para vender e também 
têm um bom ganho com 
a mercantilização. 

 Embora no dis-
trito pratique-se a agri-
cultura, como ocorrer em 
todos os oito distritos no 
município, a atividade 
pesqueira se sobrepõe, 
e é extremamente pro-
missora, volta a dizer o 
coordenador da  Associa-

ção de Pescadores salien-
tado que recentemente o 
prefeito Colbert Martins 
da Silva Filho efetuou 
uma  visita ao distrito 
e mostrou satisfação ao 
conhecer o projeto.”O 
prefeito Colbert Martins 
elogiou o trabalho  
que vem sendo realizado 
e salientou que irá ajudar 
a Associação, tanto que 
estabeleceu diálogo com 
os secretários Joedilson 
Freitas, titular da Agricul-
tura, Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Rural 
,e Arsênio Oliveira, do 
Meio Ambiente  para 
que sejam feitas gestões 
visando aumentar a verba 
destinada a associação” 
conclui Jurandir Carva-
lho.

Aos 94 anos de idade, 
faleceu no dia 22 deste mês, 
o coronel PM da reserva, 
Adauto Santos, homem 
íntegro e admirado pela 
suas atitudes sensatas du-
rante toda a sua existência. 
Natural de Salvador estava 
radicado nesta cidade há 
mais de 30 anos. Foi diretor 
do Presídio Regional de 
Feira de Santana e delega-
do de Policia em Barreiras, 
Bom Jesus da Lapa e outras 
cidades baianas.

Evangélico fervoroso, 
o coronel Adauto Santos 
era membro da 2º Igreja 
Batista, na Rua Boticá-
rio Moncorvo, Kalilandia, 
onde seu corpo foi velado 
e o pastor Miquéias França 
exaltou as suas qualidades 
de cidadão. A Polícia Mi-

COMUNIDADE PERDE UM HOMEM 
EXEMPLAR – CORONEL ADAUTO SANTOS

Técnicos da Uefs e Uesb assinam 
acordo com o Governo do Estado

Troféu do Prêmio Internacional de Poesias 
Chave de Ouro 2018 e Medalha. Entre Ingleses, 
Portugueses, Franceses, Espanhóis, Suecos, Afri-
canos, Japoneses... Grata honra representar a terra 
de Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, 
Castro Alves, Gregório de Matos, Vinícius de 
Moraes, Raul de Leoni, JulioSalusse... O Soneto 
é a sagrada arquitetura da forma.

A Casa dos Encantos
Noite. Ouvem-se os passos da lembrança...
A solidão se senta, oblíqua, à mesa.
Cálice de sonho, uma sombra acesa
e essa saudade que jamais descansa.

Pensa a mobília... imensa ausência avança 
com garras frias de cruel Tigresa:
treme a lâmpada, cala-se, indefesa,
e pela sala outra faísca dança.

Dançam quadros, agitam-se as cortinas.
Uma lágrima escapa, cristalina,
das louças e lençóis, em luz, convulsa...

Chora a xícara, canta o pé da porta,
esfinge-se o tapete e a casa, absorta,
intimisticamente encantos pulsa. DILSON SOLIDADE DE LIMA

Prêmio Internacional de Poesias

litar da Bahia emitiu nota 
sobre o falecimento do 
coronel Adauto Santos que 
deixou viúva, a senhora 
Maria José Santos. São 

nove os filhos do casal: 
Ubirajara, Ubiratan, Ada-
line, Adailton, Adaumi, 
Adauto Filho, Pedro, Sara 
e Ana. Os netos são nove.

O Governo do Estado e 
representantes dos sindicatos 
dos servidores técnicos-
-administrativos da Univer-
sidade Estadual de Feira de 
Santana (Uefs) e da Univer-
sidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (Uesb) assinaram 
acordo, na tarde desta terça-
-feira (28), durante reunião 
na Secretaria de Relações 
Institucionais (Serin), em 
Salvador. 

 O documento assinado 
estabelece a reestruturação 
da tabela de vencimentos dos 
técnicos-administrativos das 
duas instituições. O acordo 
é o mesmo que foi assinado 
pelo governador Rui Costa, 
no último dia 23, com re-
presentantes dos servidores 
técnicos da Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb) 
e da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (Uesc).

 O superintendente de 
Recursos Humanos da Se-
cretaria da Administração 
(Saeb), Adriano Tambone, 
explica que, com a adesão 

da Uefs e Uesb, cerca de 1,5 
mil servidores das quatro 
instituições, entre técnicos e 
analistas, serão beneficiados 
com a reestruturação remu-
neratória. 

 “Esse acordo beneficia 
tanto os servidores de 40, 
quanto de 30 horas, que 
passam a ter ganhos médios 
de até 10%. Além disso, a 
gente inclui o remaneja-
mento de vagas na tabela de 
cargos da Uefs e da Uesb, 
o que viabiliza a promoção 
desses grupos de técnicos e 
analistas. É importante des-
tacar que a gente destrava a 
grande maioria das promo-
ções que estavam represadas 
para essas duas categorias”, 
afirmou. 

 Segundo o superinten-
dente, a gestão estadual deve 
encaminhar uma comple-
mentação do projeto de lei 
que já foi enviado à Assem-
bleia Legislativa da Bahia 
(Alba) na semana passada. 
O envio deve ocorrer nos 
próximos dias para incluir 

a Uefs e Uesb no projeto 
de lei. 

A representante do Sin-
dicato dos Servidores da 
Uefs, Daiana Alcântara, 
destacou o avanço nas ne-
gociações que culminaram 
na assinatura do acordo. “Ti-
vemos resposta para quatro 
pontos importantes da nossa 
pauta de reivindicações. O 
principal deles é a conquista 
do aumento do nosso salá-
rio, que estava abaixo do 
mínimo, além da alteração 
do quadro de vagas, que 
permitirá as promoções e 
progressões de analistas 
e técnicos. E sobretudo, é 
importante pontuar a aber-
tura da mesa de negociação 
que foi imprescindível para 
concretizar as conquistas 
que alcançamos”.  

Também participaram 
da reunião o presidente do 
Fórum dos Servidores Téc-
nicos-Administrativos das 
Universidades Estaduais, 
Firmino Oliveira, e deputa-
dos estaduais. 
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Drª France França Pedra

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Arquidiocese de Feira de Santana

ARRAIÁ C.J.C.- TOA 2019
Celebrando Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo

Local: Chácara na Comunidade Baixa Fria – Distrito de Maria Quitéria
Data: 16 de junho de 2019   Horário: 14:00 horas

Religião

Hoje, 30 de maio de 2019, estamos na 
Sexta Semana da Páscoa, amanhã encerra-
mento do mês de Maria, muitas comunidades 
e paróquias realizarão a Coroação de Nossa 
Senhora,  louvando à mãe de Jesus Cristo. 
É o dia da visitação de Nossa Senhora a sua 
prima Isabel. Mostrando confiança nos de-
sígnios do Senhor, Maria partilha com Isabel 
sua ajuda e sua alegria. Na quadra do Dispen-
sário Santana, às 19:30 minutos. Participe!

PAPA FRANCISCO DECRETA 
CANONIZAÇÃO DE IRMÃ DULCE

No último dia 14 uma notícia divulga-
da pelo site “Vatican News”, canal oficial de 
comunicação do Vaticano, foi comentada 
e trouxe alegria para os católicos brasilei-
ros, principalmente os baianos, a religiosa 
beata Dulce dos Pobres – Irmã Dulce será 
proclamada a primeira santa brasileira pela 
Igreja Católica, será chamada Santa Dulce 
dos Pobres.

O decreto de canonização foi assinado 

Continuemos, não só em maio, mas em todos os meses, sau-
dando Maria. 

No dia 01, iniciamos o mês de Junho e com ele o ciclo das festas 
juninas: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Que são 
celebrados com muita festa entre o nosso povo.

No próximo dia 05, celebro o dom da minha vida e agradeço a 
Deus por todos os momentos vividos; tenho certeza que eles me farão 
crescer cada vez mais. Obrigado Senhor!

Também será comemorado o Dia Mundial da Ecologia e do Meio 
Ambiente, tema sempre discutido nos mais diversos ambientes atra-
vés de momentos de conscientização e de luta pela sua preservação, 
já que vem sendo destruído diariamente por nós, que não tomamos 
consciência do que é preservar. Façamos nossa parte para termos 
um ambiente melhor. É o dia de São Bonifácio e seu nome significa 
boas ações; ele durante a vida se preocupou incansavelmente com a 
edificação de mosteiros, diocese e igrejas.

No próximos domingos as festas da : Ascensão do Senhor, 
Pentecostes e Santíssima Trindade.

pelo Papa Francisco, no Vaticano, na última segunda-feira dia 13. De 
acordo com o “Vatican News”, o Papa Francisco recebeu em audiên-
cia, o prefeito do Congregação das Causas dos Santos, cardeal Angelo 
Becciu, o qual autorizou o Dicastério Vaticano a promulgar o decreto 
sobre Irmã Dulce. A proclamação acontecerá nos próximos meses, cuja 
data ainda não foi divulgada, provavelmente no mês de julho.

O processo chegou em sua fase final após o reconhecimento de 
um milagre atribuído a religiosa e por todo o trabalho social desem-
penhado em toda a sua história. A confirmação foi feita pela Santa 
Sé. O novo milagre atribuído a ela é sobre pessoa que dormiu cega e 
acordou enxergando, informou Dom Murilo Kriguer, arcebispo primaz 
da Arquidiocese de São Salvador. A informação também foi confirmada 
pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Ainda não foi divulgado, no 
entanto, quem foi a pessoa que recebeu a graça, nem de onde ela é e 
quando o caso aconteceu.

Nascida em Salvador em 26 de maio de 1914, Irmã Dulce, conhe-
cida como  anjo bom da Bahia, foi uma religiosa da Congregação das 
Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.

Ela faleceu em 22 de maio de 1992. Seu processo de beatificação 
ocorreu em 22 de maio de 2011, após autorização do Papa Bento XVI. 
O primeiro atribuído à Irmã Dulce, que levou à sua beatificação, trata 
da recuperação de uma paciente que teve uma grave hemorragia pós-
-parto e cujo sangramento subitamente parou, sem intervenção médica. 
O início do processo de canonização da freira aconteceu em 2000.

Três graças alcançadas por devotos, após orações a Irmã Dulce, 
estavam sendo analisadas pelo Vaticano, com vista no processo de 
canonização da religiosa. Esses três casos foram enviados ao Vaticano 
pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em 2014, após análise de 
profissionais da própria instituição.

A canonização de Irmã Dulce será a terceira mais rápida da história 
(27 anos após seu falecimento), atrás apenas da santificação de Madre 
Teresa de Calcutá (19 anos após o falecimento da religiosa) e do Papa 
João Paulo II (9 anos após sua morte).

FESTA E PROCISSÃO DE SANTO ANTÔNIO
Um dos grandes eventos da Arquidiocese 

de Feira de Santana com certeza são os festejos 
em louvor a Santo Antônio que acontecem na pa-
róquia de Santo Antônio, bairro dos Capuchinhos, 
que será iniciado amanhã e se estende até o dia 
13 de junho, sempre às 20:00 horas,  tendo como 
tema central : “ Sede Santos”.  Transmitida pela 
Rádio Sociedade de Feira de Santana e pela Web 
TV Capuchinhos e, em seguida, muita animação 
na quermesse ao lado da Igreja.

Santo Antônio de Pádua, que é comemorado dia 13 de junho, em todo 
o mundo, no nosso país, é festejado nas noites frias de junho, com fogueiras, 
comidas típicas, fogos, forró e muita animação. Nessa época, relembro o 
tempo de criança vivenciando as trezenas.  No dia dedicado a ele, conhecido 
como casamenteiro, que é doutor da Igreja, e considerado um de seus maiores 
pregadores, por sua maneira clara de anunciar a palavra de Deus. Foi ordenado 
sacerdote na ordem dos Cônegos Agostinianos e, posteriormente, mudou-se para 
a Ordem dos Franciscanos. É um santo de grande devoção popular. 

Eu, particularmente, desde criança fui acostumado juntamente com minha 
família a participar dos festejos, principalmente da procissão dos romeiros, 
a qual muitas vezes fui nos paus de arara, acompanhando o pessoal da zona 
rural e outras cidades. É uma verdadeira demonstração de fé do povo simples 
a Santo Antônio, chova ou faça sol, a procissão motorizada não perde o brilho! 
Assim a tradição é mantida.

Se você nunca participou, poderá comprovar, no próximo dia 09, quando 
acontecerá esse grande momento pelas ruas da nossa cidade e estão previstas 
Celebrações Eucarísticas às 06:30 h, 08:30 h, 11:00 h (dos romeiros, presidida 
por dom Zanoni Demettino Castro ) e 20:00 h. Será também o dia dos romeiros 
com procissão motorizada às 10:00 horas, show às 13:00 h, despedida às 15:00 h.

No dia 13, dia de Santo Antônio, missa às 06:30h, 08:30h, 11:00h, se-
guida de almoço partilhado; das 15:00h às 17:00h – Plantão de Bênçãos, das 
17:00h às 19:00h – Hora santa – Adoração ao Santíssimo Sacramento, 19:00 h, 
acontecerá procissão pelas ruas do bairro dos Capuchinhos, seguida de missa, 
encerrando a festa.

No dia 18, às 17:00 h missa em ação de graças pela realização do treze-
nário. Parabéns a toda comissão da festa que tem à frente o dinâmico pároco 
frei Mário Sérgio Souza.

Parabéns a todos que celebram Santo Antônio e que ele inteceda por nós!
Não deixe de participar! Parabéns pela presença dos Frades Capuchinhos 

na Arquidiocese de Feira de Santana.
Na tradição popular acontece o Trezenário nas fa-

mílias e em nossa cidade destaco nas residências de Dona 
Detinha ( Olhos D’Água) e do arqueólogo Vitor Batista ( 
Eucaliptos) , tendo como tema: “ Celebrando a cultura e 
a religiosidade popular” e o Tríduo no SESC no período 
de 10 a 12, às 18:00 horas, seno no último com procissão 
até a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Tomba.

FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em todo o mundo, aconteceram muitas festas de-

dicadas à Santíssima Trindade e todos nos reunimos em 
comunhão com as três pessoas da Santíssima Trindade, 
o Deus único que nos convida a fazer parte da sua vida 
trinitária. Benditos seja o Pai criador, o Filho salvador e o 
Espírito santificador.

Em nossa cidade acontecerá com novenário de 07 
a 15 de junho, ás 19:30 minutos, na paróquia do mesmo nome, no Conjunto 
Feira X, , que tem como tema central “Guiados pela Santíssima Trindade em 
defesa e preservação da Amazônia”.

O encerramento será no dia 16, com grande dia da festa,  procissão, às 
17:00 horas e Celebração Eucarística, às 18:00 horas, presidida pelo arcebispo 
metropolitano dom Zanoni Demettino Castro.

Assim cremos na Trindade Santa. Presente na vida da Igreja e em nossas 
vidas.

Parabéns ao pároco  Pe. Ronildo França, o vigário Pe. Leandro Chequela 
e toda comissão da festa. Santíssima Trindade nos proteja.

FESTA DE CORPUS CHRISTI EM NOSSA ARQUIDIOCESE
No dia 20 de junho, mais 

uma vez, por volta das 08:30 h, 
acontecerá na praça Pe. Ovídio 
uma Celebração Eucarística, pre-
sidida por Dom Zanoni Demettino 
Castro, com participação do arce-
bispo emérito Dom Itamar Vian e 

todo clero, celebrando a Festa de Corpus Christi - Festa do Corpo e 
Sangue de Cristo. Como já é tradição, ela atrairá centenas de fiéis às 
ruas e também muitos que não são católicos, mas  passarão pela ruas 
principais da cidade logo cedo para verem os belíssimos tapetes con-
feccionados por paróquias, comunidades e grupos, que como todos os 

anos se empenharão para que esta bela festa aconteça. 
Serão momentos de reflexão, num gesto de amor que será de-

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

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

Momentos : Aconteceu... 
15 ANOS DA GRUTA DO ROSÁ-

RIO DA VIRGEM SANTÍSSIMA...05, 
Celebração Eucarística em Ação de 
Graças, presidida pelo Monsenhor Luiz 
Rodrigues, marcou os 15 anos de funda-
ção da comunidade Gruta do Rosário da 

Virgem Santíssima, que realiza um grande trabalho de evangelização em nossa 
arquidiocese. Na oportunidade foi lançado o livro: Lapsos de Luz – Os Lapsos 
da Madre. Adquira o seu. Parabéns pelo trabalho de evangelização.

ORDENAÇÕES DIACONAIS 
... pela imposição das mãos e oração 
consecratória do nosso arcebispo dom 
Zanoni Demettino Castro, foram orde-
nados diáconos: Vicente Vieira Lima 
(11/05) e três permanentes: Fernando 
Alves Carneiro, Jonatan de Souza 
Barbosa e José Carlos Soares dos San-
tos(25/05).  Parabéns na nova missão.

IRMÃS CLARISSAS REALIZAM  ASSEMBLEIA...11 a 18, no Mos-
teiro das Irmãs Clarissas, aconteceu a assembleia extraordinária participarão 46 
irmãs clarissas, dos 20 mosteiros existentes no Brasil.  Tendo participação das 
madres e uma irmã de cada mosteiro. Com o objetivo de estudar o documento 
do Papa Francisco para a Vida Contemplativa – Cor Orans, sendo esse exclusi-
vamente para vida contemplativa. No dia 19, encerramento em Salvador, com 
Celebração Eucarística presidida por Dom Murilo Krieger.

BENÇÃO DO CENTRO SOCIAL 
MONSENHOR JESSÉ TORRES...18, após a 
reforma, pelo arcebispo Dom Zanoni Demetti-
no Castro. No convite a frase da primeira santa 
brasileira Dulce dos Pobres que nos diz: “ Só 
com amor, fé e dedicação é possível transfor-
mar e realidade em que vivemos ”. Parabéns 
a Irmã sinor e equipe. Continue colaborando.

JUNTOS PODEMOS MAIS...18, realização do Show Beneficente 
Juntos Podemos Mais, em prol do Lar Mariano, em Humildes, promovido 
pelas Irmãs do Cenáculo da Caridade, com participação do frei Mário Sérgio, 
lençamento do cd e encerramento com o DJ Angelus. Adquira o cd e colabore 
com a manutenção do centro que trabalha com crianças.

"Elevo o cálice da minha salvação, invocando o 
nome santo do Senhor." Salmo 115
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Condema nega recurso da Embasa por provocar
poluição ambiental e aplicação de multa está mantida

Na última reunião 
do Condema (Conselho 
Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável e 
Meio Ambiente), reali-
zada na quarta-feira, 22, 
foi apreciado o recurso 
administrativo referen-
te ao auto de infração 
e a aplicação de multa 
emitidos pela Secretaria 
Municipal do Meio Am-
biente (Semmam) contra 
a Embasa, em virtude dos 
danos ambientais causa-
dos no Parque da Cidade 
Frei José Monteiro So-
brinho. Após análise, os 
conselheiros julgaram 
por manter a multa.

O problema se ar-
rasta desde 2018, quan-
do a Semmam emitiu a 
primeira notificação a 
Embasa, após constatar o 
lançamento de esgoto in 
natura em área do Parque 
da Cidade, bem como no 
Loteamento Parque da 
Cidade devido às obras 
inacabadas das constru-
ções de uma Estação Ele-
vatória de Esgoto (EEE).

Naquela época foi so-
licitado que o órgão pro-
movesse a manutenção 
do equipamento, de modo 
a evitar a persistência dos 
danos causados ao meio-
-ambiente. A Embasa 
admitiu o problema, por 
meio de documento, com 
a justificativa de que os 
moradores daquela região 
fizeram ligações clandes-
tinas antes da conclusão 
dos serviços.  

Contudo, a Semmam 
encaminhou o caso ao Se-
tor Jurídico que avaliou 
pertinente a aplicação 
de multa no valor de R$ 
5 milhões, por conside-
rar infração gravíssima. 
Após aplicação da pe-
nalidade, mais uma vez, 
a defesa foi indeferida 
por estar fora do prazo. 
Diante disso, a Embasa 
recorreu ao Condema, 
que considerou manter a 
penalidade.  

O secretário de Meio 
Ambiente, Arcênio Oli-
veira, e presidente do 
Condema, afirma que 
agora será aplicada mul-
ta diária a Embasa até 
que os níveis de polui-
ção sejam sanados, bem 
como a recuperação de 
toda a área degradada 
do equipamento público 
municipal. A decisão será 
oficializada pelo Conde-
ma à Embasa.

O MAP (Mercado de 
Arte Popular), um dos 
principais entrepostos 
da cultura popular de 
Feira de Santana, já está 
decorado com coloridas 
bandeirolas e balões ju-
ninos.

C o m e r c i a n t e s  e 
clientes vão festejar em 
grande estilo e alegria 
Santo Antônio, São João 
e São Pedro, santos do 
período, como manda a 
mais rica das tradições 
sertanejas.

Como no período na-
talino, as pessoas gostam 
de ver estes espaços, bem 
como as lojas, enfeitadas 
com motivos juninos. É 
uma das portas para en-
trar no clima.

Bandeirolas e balões 
cruzando de um lado ao 
outro do MAP passam 

para os visitantes de esta-
rem entrando num gran-
de arraiá urbano, dei-
xando as comemorações 
ainda mais animadas.

A secular estrutura 
arquitetônica do MAP 
favorece o fortalecimen-
to do clima junino dentro 
dele e no seu entorno. 
Uma boa ornamentação 
pode favorecer aqueci-
mento nas vendas. O Go-
verno do prefeito Colbert 
Martins Filho também 
garantirá a apresentação 
de bandas e trios de forró 
durante o período junino. 

O colorido da de-
coração contribui para 
tornar os ambientes mais 
alegres. Afinal, o São 
João é o período festivo 
de longe preferido tanto 
por sertanejos e como 
por litorâneos.

MAP recebe decoração 
para o São João
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“Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre.” – Charles Chaplin

Os clientes do Boulevard Shopping Feira de Santana já podem 
contar com uma série de comodidades na hora de ir às compras. Isso 
porque o shopping lança o Espaço Cliente, um balcão com diversos 
serviços localizado na Entrada E3, em frente à Centauro. Entre eles 
encontram-se: achados e perdidos, pulseiras infantis para identificação 
de crianças, guarda-volumes, empréstimo de cadeira de rodas para quem 
tiver com mobilidade reduzida, aluguel de carrinhos de bebê, aluguel 
de carrinhos pet e empréstimos de carregadores portáteis de celular. 

Além disso, o espaço funciona como um ponto de informações e 
os clientes também poderão registrar suas opiniões, críticas e sugestões. 
Esta é mais uma novidade que o Boulevard Feira está lançando em 
comemoração aos seus 20 anos. O site do empreendimento também 
passou por uma recente atualização, que agora funciona como aplicativo 
e os clientes podem pagar o estacionamento, comprar ingresso para o 
cinema, dentre outros serviços. (foto)

Vernissage
Será hoje, às 19 horas, 

no Espaço Decor, o Vernissa-
ge da exposição dos trabalhos 
do renomado artista plástico, 
radicado em Feira, Gil Mário 
(foto).

O Espaço Decor fica 
situado na Avenida Getúlio 
Vargas, n.º 3.251 – Santa 
Mônica e a temporada da 
mostra seguirá até o dia 14 de 
junho. Mais informações pelo 
telefone (75)99117.8887.

Palestra
A médica ginecologista Ana Cristina Batalha realizou um 

bate-volta Salvador-Feira de Santana, o dia 15, para um encontro 
especial. 

A convite da médica ginecologista Fabiane Araújo, ela mi-
nistrou uma concorrida palestra sobre “Tecnologias Baseadas em 
Energia Aplicadas em Ginecologia”, para os ginecologistas da 
cidade, na Varanda Gourmet Disbal. Ana Cristina falou sobre o 
laser vaginal, radiofrequência, LED, HUFU e HIFEM, assuntos que 
já são uma tendência entre as mulheres que buscam, entre outros 
procedimentos, o rejuvenescimento íntimo e técnicas não cirúrgicas 
para as queixas ginecológicas. Ginecologista e especialista em re-
juvenescimento genital, Ana Cristina é sócia da Clínica EMEG, em 
Salvador e, realiza diversos tratamentos para quem busca a melhora 
da autoestima íntima.

Forró
O VIII Forró do Lar do Irmão Velho acontece neste sábado (01 

de junho), no Prime Music, a partir das 20 horas, com as seguintes 
atrações: Waldômio, Xamô Pq Quis e Manguaça à Granel. 

O ingresso individual custa R$35,00 e a mesa para 4 pessoas 
R$200,00. Maiores informações pelos telefones: (75) 3625.1608 
e 99857.6984.

Comodidades Boulevard

Professor 
Cláudio

 Moreira, que 
completou idade 
nova no dia 4, 
com direito a 

animada come-
moração entre 

familiares e 
amigos. Na foto 
entre as primas 

Ana Cecília 
Araújo e Ana 

Karina Moreira.

Jantar dos Namorados
Ano passado foi um sucesso, por isso as amigas empre-

sárias Rita Dórea e Alfreda Xavier promoverão o II Jantar dos 
Namorados, dia 12 de junho, às 20 horas no Spazio Eventos. 

Será uma noite surpreendente. Uma festa dançante com 
um cardápio maravilhoso e show de Luziel. Informações 
e mesas pelos telefones: (75) 98105.7021 (Rita Dórea) e 
99880-0404 (Alfreda Xavier). Facam logo suas reservas. 
Não fiquem de fora desse evento inesquecível!

Jayme Cunha e Jayme Cunha Júnior aniversariantes 
deste mês, nos dias 22 e 24, respectivamente. 

A comemoração foi com um almoço em família.
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Coluna do Rádio

Nivaldo Cruz, professor, 
comunicador, poeta, dentre 
outras coisas, que apresenta-
va o Oxe Oxente, na Radio 
Subaé, programa  voltado 
inteira para a cultura nordes-
tina, deve voltar em  breve 
aos microfones, desta feita 
na Radio Princesa. Mais uma 
vez o mote deve ser a cultura 
brasileira. Seus admiradores 
aguardam com  expectativa.

Joilson Barbosa, da 
equipe do Canal 970, pro-
grama liderado por Roberto 
Rubens o famoso ”capitão 
gancho” aos sábados na 
Radio Sociedade, está fe-
liz. Joilson comemora  39 
anos de radio. Lembra que 
começou na antiga Cultura.

 Danilo Ribeiro Santana - o 
”Danilo Abranavel”, é mais 
um new-face do rádio feiren-
se. Formado em jornalismo 
pela Faculdade Anísio Teixeira 
integra o elenco do programa 
Linha Direta, comandado por 
Fernando Moreira, na Radio 
Sociedade, das 12 às 13 horas. 
Boa voz, bem preparado Danilo 
Abranavel tem tudo para brilhar 
na comunicação.

     Um centenário de 
vida comemorou no dia 
24 deste mês a senhora 
Nair Dantas Cerqueira e 
Silva, lúcida e atenta às 
novidades do cotidiano. 
Torcedora do Bahia, ela 
gosta de telenovelas e 
música, alem de ainda 
desenvolver atividades 
domésticas. Natural de 
Amargosa, assim como 
o seu falecido marido, 
Airton Cerqueira e Silva, 
que era auditor fiscal do 
estado, dona Nair leva 
uma vida calma na sua 
residência, rua Visconde 
do Rio Branco,ao ao lado 
do filho Moacir e outros 
membros da família. 

São filhos de dona 
Nair: Nairton, Alfredo, 
Moacir, Raimundo, Ma-
ria da Conceição, Maria  
Auxiliadora, Maria de 

          Mais um ano de vida 
comemorou no dia 20, o  
aestro Israel Exalto, proprie-
tário do Ies Studio, um dos 
mais requisitados  da cidade 
pelos artistas para gravações. 
Fundador do extinto grupo de 
rock Israel Stone, ele tem vasta 
experiência na área musical já 
que  atuou durante cerca de 25 
anos no Rio de Janeiro e São 
Paulo, participou do grupo de 
Osvaldo Sargenteli e excursio-
nou, visitando o Japão, a Itália, 
a França dentre outros países.

Nasceu no dia 21, Bento, o belo e saudável filho do jovem casal  Juliane 
Pereira e Brendo. Festa maior da avó Hildete Pereira “Dete de Val”, viúva do 
saudoso Val da Escola de Samba, que ganhou o seu quarto neto. Alegria na rua 
Platina, Rua Nova.

Nair Dantas comemora 100 anos

Fátima  e Maria Verôni-
ca. Também era filho de 
dona Nair, José Dantas, 
funcionário do estado e  
consagrado artista. Zé 

Dantas, que era cantor de 
forró faleceu há mais de 
dois anos. O natalício da 
senhora Nair Dantas foi 
comemorado em família.

Aniversariou o maestro Israel Exalto

DONA NIETA 100 ANOS DE VIDA

No dia 21 trocou de idade 
o comendador Dilton Coutinho, 
campeão de audiência na região 
com o seu programa Acorda’  
Cidade, das 6 às 9 horas na Ra-
dio Sociedade de  Feira. Dilton 
repetiu o gesto de recepcionar 
colegas, amigos, ouvintes e 
colaboradores na data maior. 
Parabéns! Também aniversaria-
ram em maio Tanurio Brito(dia 
1) e Dilson Barbosa(dia6).

O dia 15 de junho em 
Tanquinho,  será uma data 
especial para a família da 
professora  Antonieta Carnei-
ro Magalhães Moraes, que 
convida  amigos e ax-alunos 
para comemorar os cem 
anos de vida de dona Nieta, 
uma educadora que marcou 
na comunidade. A ação de 
graças, alusiva a passagem 
do natalício será às  9 horas 
na Igreja  Matriz de Santo 
Antonio (Tanquinho-BA). 
“Nieta. Uma pessoa linda e 
uma vida bem vivida, merece 
celebração” diz o convite. 
Parabéns! 
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Esporte

O FUZUÊ NO MORRO DO MACACO
LEONIDIO MARCHY

 ...e os omi bai-
xou no pedaço e levou 
nóis pro Distrito. Me 
chamaro, empurrei a 
porta e entrei. Era u’a 
sala grande, no centro 
u’a mesa véia empoei-
rada, onde um dotô de 
cara fechada e barba 
de três dias,  mastiga-
va um charuto grande 
e fedorento, olhou pra 
mim cuspiu a ponta 
do charuto de lado e 
rosnou: “É você o Es-
curinho arruaceiro do 
Morro do Macaco!”  E 
apontou u’avéia cadei-
ra:  “Sentaí.” Sentei, a 
cadeira envergou e me 
biliscou no bumbum.  
Prosseguiu: “Vocês 
lá de cima são muito 
errados...” Aí me aco-
modei na cadeira com 
medo de Oto biliscão 
e falei:

 “Dotô o Chico 
Tranca foi qui armou 
a kizumba, o mala sem 
alça é sujeira dotô! 
Cheguei no Morro do 

Macaco no cu da madru-
ga, di boa, a rapaziada 
fazia a cabeça e eu tra-
tei de sondá a cafua, aí 
filmei uma figura,  era 
a nega Trevina, pensei. 
Vou quexá e levá pro 
coió,  joguei o bafo de 
boca e a nega tremeu 
na base mas acontece 
que o pilantra do Chico 
Tranca tava afim da peça 
também e na hora qui 
arrastei a figura p’ra dá 
o tiro di misericórdia,  o 
gaiato presepou na minha 
frente. Aí azedou  dotô, 
desci-lhe o chinelo.  O Zé 
Mané caiu de cu trancado 
dotô, aí a cafua pegou 
fogo. Era pau p’ra todo 
lado dotô, a nega Trevi-
na pegava junto comigo 
de chinelo e cabeçada. A 
boca esquento dotô”. Aí 
o dotô mi interrompeu: “ 
Seu Escurinho! Dá para 
o senhor usar uma lin-
guagem mais clara ou 
vou ter que desenterrar 
Champollion.” Aí falei: 

 “ Dotô!!! É a lingua-

gem do Morro, represen-
ta nossa cultura!  “Mas 
dotô o vagal apronta em 
toda boca e qué dá de 
migué.  Semana passa-
da, o carne de pescoço 
aprontou com um bamba 
na tenda do Avilinu no 
Morro do piôio, o bamba 
vai fechá o palitó dele. 
O vagal dá uma di João 
sem Braço mas é vacilão 
dotô,  pinta sujeira e qué 
curtíu’adibirimbau. O 
mala suja baratinô n’ua 
zuada qui tevi no Morro 
do Gato, pisou na bola e 
o bicho pegou,a curriola 
ligadona, quebrou todo”. 
Aí o dotô se aproximo 
di mim, senti o fedô do 
charuto: “Seu Escuri-
nho! Sua linguagem me 
deixa confuso e o com-
portamento de vocês lá 
do Morro não me agra-
da...” Aí respondi: “Dotô 
nóis é vitima da socieda-
de!!! Aqui no asfalto o 
povo diz quinóis é um, 
cinco,sete,  mas nóis é 
do trampo. 1,5,7 e 1,7,1, 

tem mesmu é aqui! A 
moçada di colarinho 
branco,e dotô finge que 
não vê”. Quando falei 
isso o deléga pulou da 
cadeira já com a chave 
do xilindró na mão, 
butucou os zóios em 
cima de mim e berrou: 
“Você disse o quê?”

Aí senti qui pisei 
na bola e todo gandaia 
ia vê sol nascê qua-
drado. Mas! Malandro 
é malandro, Mané é 
Mané!!! Falei: “Eu 
disse que o dotô não vê 
porque se o dotô vê o 
dotô enquadra! Odotô 
trancafia mesmu!!! “ 
Aí o doto vortoup’ra 
cadeira, passou a mão 
no rosto cansado e em-
baraçado e falou: “Seu 
Escurinho saia daqui já 
com sua turma!”Lá fora 
a raça me aguardava: 
“ E aí! sujou!sujou!” 
Falei: “Quando trincou 
na vara joguei u”a  pá 
de kaô e vamu di pinoti 
malandragi!!!”

MANUEL PORTO-  O FIM DE UMA FAMÍLIA DE CRAQUES
 Aos 67 anos fale-

ceu no dia 5 deste mês, 
Manoel Porto, caçula 
e dos quatro filhos do 
conhecido desportista 
Mario Porto. Assim 
como Gilson Porto, 
Edson e Julio, Manoel 
seguiu a carreira do pai, 
considerado como um 
dos melhores atacantes 
do futebol feirense dos 
anos 40/50 tendo atuan-
do, profissionalmente, 
no Galícia a no Bahia 
da capital.

Manoel Porto, nas 
peladas dos anos 60, ao  
lado dos irmãos ganhou 
fama e ainda muito jo-
vem passou algum tem-
po no Botafogo do Rio 
de Janeiro. Mas o time 
da estrela solitária tinha 
o insuperável Garrin-
cha, com a camisa sete 
e um elenco de craques 
o que dificultou a per-
manência do jogador 
feirense que gostava 
de atuar pela ponta di-

        

Mostrou também que sabia

Jogar com maestria

No campo de futebol

Onde cumpriu seu destino

Em campo desde menino

 Levando seu nome ao sol

Por ter sido na Bahia

Onde mais se destacou

Recordo do Fluminense

Time baiano feirense

Onde você mais brilhou.
reita. De volta à Bahia, 
Manoel Porto defendeu 
o Fluminense de Feira 
e o Ypiranga, atuando 

ainda no ASA equipe 
do futebol de Alagoas.

Afastado do seu es-
porte preferido há mui-

tos anos, nem mesmo ia 
ao Joio da Princesa para 
acompanhar os jogos 
dos clubes da cidade,  
resumindo a sua vida ao 
trabalho que realizava 
no bairro Feira X, onde 
residia há muito tempo, 
auxiliando sua filha 
Manoela  Porto na parte 
de instrução física dos 
alunos da Escola Ideal, 
que ela dirige naquela 
parte da cidade. 

Uma alteração nos 
joelhos por conta das 
atividades no tempo de 
futebol profissional vi-
nha prejudicando a sua 
mobilidade. Manoel 
Porto, ultimo rebento 
do clã Mario Porto, 
foi-se deixou. Viúva a 
senhora Marli Santos 
Porto e os filhos Ma-
nuela, Milena e  Mar-
cos, que teve um bom 
inicio no futebol, mas 
preferiu não seguir a 
profissão que  deu fama 
à família.

O poeta Arlindo Rosa homenageia Manoel 
Porto, com esta poesia.  

Um Craque Feirense:  

O esporte feirense per-
deu no dia 4 deste mês 
Messias Portugal, figura 
muito conhecida na cidade 
e que dedicou sua juven-
tude ao esporte praticando 
diversas modalidades com 
destaque. Messias tinha 80 
anos de idade  e faleceu em 
Salvador, mas foi sepul-
tado no Jardim Celestial, 
nesta cidade. Na juventude 
dedicou-se com denodo ao 
esporte, tendo jogado vôlei, 
basquete, futebol de salão e 
futebol de campo. Foi um 
ciclista de escol, figurando 
entre os cinco melhores ci-
clistas da Bahia, época em 
que os feirenses, Inocêncio 

e Raimundo Nonato eram 
os lideres dessa modalidade 
do gênero no estado.

No futebol Messias 
Portugal foi titular do São 
Paulo durante muito tem-
po. Canhoto, chute forte, 
vigoroso e bom driblador, 
era um jogador que impu-
nha respeito com a camisa 
11, até porque não fugia do 
jogo duro e enfrentava o 
adversário mesmo os mais 
violentos, com destemor. 
De uma família de despor-
tistas Messias mantinha ex-
celente relacionamento com 
os amigos da época de fute-
bol que lamentaram muito o 
seu desaparecimento.

MESSIAS PORTUGAL
FALECEU EX-CRAQUE DO SÃO PAULO
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O brincar que abraça a diferença: a experiência do Dia B
O direito ao brincar é 

garantido por lei a todas 
as crianças. E justamente 
para reforçar a importân-
cia da inclusão no Dia 
Mundial do Brincar, cele-
brado esta terça-feira, 28, 
a Secretaria Municipal de 
Educação abordou o tema 
“O brincar que abraça 
a diferença” na quarta 
edição do Dia B em Feira 
de Santana. A iniciativa 
envolveu crianças, ado-
lescentes, professores e 
outros profissionais de es-
colas públicas municipais 
e instituições privadas.

De acordo com o ar-
tigo 16 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), “o direito à li-
berdade compreende os 
seguintes aspectos: [...]
brincar, praticar esportes 
e divertir-se”. Na Escola 
Municipal João Paulo II, 
da Associação Nacional 
de Instrução, do bairro 
Queimadinha, o objetivo 
do Dia B foi incentivar 
entre as crianças brinca-
deiras inclusivas, como o 
“futebol às cegas”.

As crianças foram 
vendadas para simular a 
experiência vivida pelas 
pessoas com deficiência 
visual; uma bola com gui-
zo – que sinaliza através 
do som seu deslocamento 
– permitiu aos alunos o 

exercício no “futebol às 
cegas”.

“Já tivemos alunos 
deficientes visuais na es-
cola e achamos importante 
mostrar a todos como 
funciona uma proposta de 
educação inclusiva. Desta 
forma, eles vivenciam o 
que o outro sente. Sempre 
promovemos brincadeiras 
sem separação de grupos e 
os alunos se incluem mui-
to bem”, destaca a diretora 
da escola, a professora 
Ana Célia Dantas Tanure.

“A gente tem que 
prestar muita atenção, 
usar a audição ao máximo 
e ficar atento para encon-
trarmos a bola, acabamos 
usando mais os outros sen-
tidos quando não podemos 

usar a visão”, relata Kaue 
Walace Dias Albuquerque, 
de 10 anos. “Foi o meu 
primeiro Dia B e achei 
muito bom”.

A inclusão dos pais e 
responsáveis

Um dos pontos abor-
dados pela Divisão de 
Educação Infantil foi a 
importância do brincar 
para todas as idades. Pen-
sando nisso, a Creche 
Escola Municipal Profes-
sora Dalva Suzart Gomes, 
do bairro Papagaio, pro-
moveu um Dia B com a 
presença de pais e respon-
sáveis. Desde o dia 20 de 
maio, a unidade de ensino 
propõe atividades com a 
participação das crianças 
e adultos da comunidade.

“O brincar é essen-
cial na vida das pessoas. 
Quando reunimos os pais, 
responsáveis e os alunos, 
reforçamos laços afetivos 
entre eles e incentivamos 
para que esses adultos não 
esqueçam da importância 
da diversão na vida das 
suas crianças”, defende a 
diretora  da creche, a pro-
fessora Marina Guimarães 
dos Santos.

As crianças ficaram 
satisfeitas com a participa-
ção. “Na semana passada, 
meu pai esteve aqui e 
brincou de peteca comigo, 
eu achei muito legal poder 
brincar com meus cole-
guinhas e com ele”, con-
ta José Miguel Marques 
Vieira, de quatro anos. 

Apreensão de equipamentos sonoros 
neste ano supera 2018, aponta Semmam

De janeiro a mea-
dos de maio deste ano, a 
Secretaria de Meio Am-
biente apreendeu 502 
equipamentos sonoros. 
A quantidade deste ano 
é maior da registrada 
em oito meses do ano 
passado, quando 211 des-
tes equipamentos foram 
apreendidos.

O secretário de Meio 
Ambiente Arcênio Oli-
veira informa que em 
2019 já foram realizadas 
15 blitzen, em conjunto 
com outros órgãos de 
fiscalização, como Guar-
da Municipal, Polícia 
Militar, Polícia Civil e 
Superintendência Muni-

cipal de Trânsito (SMT).
“A Semmam con-

tinua atuando de modo 
intensivo no combate à 

poluição sonora no mu-
nicípio,  tanto veicular 
quanto domiciliar. Os 
números apontam um 

trabalho eficiente: em 
pouco mais de quatro 
meses deste ano, a quan-
tidade de equipamen-

tos apreendidos superou 
2018”, afirma o titular 
da Semmam. Em 2017 
foram recolhidos 232 
equipamentos.

Arcênio Oliveira re-
força que as operações 
são rotineiras e atendem 
as denúncias que chegam 
através do Serviço 156 
ou pelos telefones (75) 
3322-9300 (Semmam) 
e 99170-7198 (somen-
te finais de semana). É 
considerado abuso o vo-
lume do som acima de 70 
decibéis, de dia, e de 60 
decibéis, à noite, confor-
me a Lei Complementar 
nº 041/09.

A respeito do espa-
ço Arena Senador, si-
tuado na rua Senador 
Quintino, onde fiscais 
do órgão constataram 
que os níveis sonoros 
não estavam compatíveis 
com o horário, durante 
uma fiscalização realiza-
da em março, o secretário 
municipal afirma que, 
até o momento, o local 
não possui autorização 
da Semmam para a rea-
lização de shows antes 
que faça a adequação 
acústica, atendendo a le-
gislação ambiental. A vi-
sita dos fiscais atendeu a 
denúncias de moradores.

Prefeitura promove Workshops para discutir 
agendas estratégicas de Feira 2030

Representantes de di-
versos segmentos organi-
zados da sociedade feiren-
se e também gestores do 
Governo Municipal estão 
discutindo a agenda estraté-
gica de Feira 2030, visando 
definir os caminhos que o 
município deve seguir em 
busca de seu crescimento 
ordenado até a próxima 
década. As discussões estão 
sendo realizadas através 
de workshops realizados 
na Câmara de Dirigentes 
Lojistas e com temas apre-
sentados por especialistas 
da empresa de consultoria 
EY (Ernst Young), que atu-
am como moderadores dos 
debates.

Ao todo serão qua-
tro workshops visando a 
discussão de temas vitais 
para o desenvolvimento 
sustentável e equilibrado 
de Feira de Santana, pro-
movidos pela Secretaria de 
Trabalho, Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
(Settdec), coordenada pelo 
secretário Antônio Carlos 
Borges Júnior.

No dia 22 foi aborda-
do o tema “Ambiental e 
Social” e no dia 23 sobre 
“Tecnologia e Inovação”, 
ambos tendo como mo-
derador Roberto Silva, da 
empresa de consultoria EY.

Já no dia 24 a abor-
dagem foi sobre o tema 
“Desenvolvimento Econô-
mico”, tendo como modera-
dora Kássia Oliveira e como 
especialista Luiz Cláudio. 
As discussões retornam no 
dia 4 de junho, quando será 

realizado workshop so-
bre “Infraestrutura”, tendo 
como moderadora Monique 
Leiras e como especialistas 
Gustavo Gusmão/Paulo 
Lucas.

Especialistas e re-
presentantes de diversos 
segmentos organizados da 
sociedade discutem, du-
rante os encontros, temas 
relevantes, como o incenti-
vo e a ampliação das ações 
do IPTU Verde, Programa 
para acompanhamento e va-
lidações das metas e ações 
para saneamento, Incentivar 
a instalação de energias 
renováveis (residencial, co-
mercial e industrial), Criar 
Parque Eólico Municipal, 
Fomentar programas para 
primeiro emprego e muitos 
outros.

O consultor Roberto 
Silva, da EY, ressalta a im-
portância do evento. “Esta-
mos realizando a quarta fase 
do projeto, que é a criação 
das agendas estratégicas 
com objetivo de discutir e 
propor as ações de constru-
ção do Plano de Desenvol-
vimento Econômico. O pla-
no já está na fase final, com 
grande participação dos 
setores públicos, privado 
e da academia”, observou.

Já o especialista Luiz 
Cláudio Campos destacou 
a necessidade de estar se 
discutindo o município para 
os próximos 20 ou 30 anos. 
“Estamos aqui discutindo 
como é esperado o desen-
volvimento de Feira de 
Santana para os próximos 
10, 20 ou 30 anos”.
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Policlínica da região de Feira de Santana realiza 
mais de 70 mil procedimentos em um ano

Com mais de 70 mil 
procedimentos realiza-
dos, a Policlínica de Feira 
de Santana completa um 
ano nesta terça-feira (28) 
de portas abertas e com 
uma solenidade de co-
memoração, que reuniu 
a direção da unidade e 
prefeitos dos municípios 
consorciados. Foram in-
vestidos no equipamento 
R$ 24 milhões, sendo R$ 
11,6 milhões na constru-
ção física da Policlínica, 
e R$ 12 milhões na aqui-
sição de equipamentos de 
alta tecnologia, mobiliá-
rio e de 14 microônibus 
que fazem o transporte 
dos pacientes morado-
res da região. Durante o 
primeiro ano de funcio-
namento, foram reali-
zadas 24.078 consultas 
médicas, 39.637 exames 
e procedimentos e 9.580 
serviços laboratoriais.

A diretora-geral da 
Policlínica, Handara Sil-
va, explica que o atendi-

mento é feito com hora 
marcada, o que evita filas. 
“Os pacientes vêm dos 
seus municípios nos nos-
sos microônibus, o exame 
é agendado na Secretaria 
de Saúde do município 
onde eles moram e no dia 
marcado eles vêm fazer o 
exame e depois retornam 
para casa, sem despesa 
de transporte”. Segundo 
ela, a unidade atende 28 
municípios, onde vivem 
mais de um milhão de 

habitantes. Para o diretor 
do Hospital Geral Cleris-
ton Andrade, José Carlos 
Pitangueira, neste ano de 
funcionamento a Policlí-
nica vem salvando vidas.  
“A Policlínica está sendo 
importante para diversos 
tipos de exames, mas 
principalmente para as 
ressonâncias. Hoje, nós 
conseguimos fazer dire-
tamente aqui as resso-
nâncias necessárias para 
agilizar a realização de 

cirurgias, especialmente 
as de AVC”.

Prefeito do Consór-
cio Intermunicipal de 
Saúde que faz a gestão 
financeira da Policlínica 
e prefeito de Coração de 
Maria, Edmário Paim 
informa que, somente do 
município, já foram aten-
didas mais de 2,5 mil pes-
soas. “O mais importante 
é que alguns exames de 
alta complexidade eram 
solicitados, como colo-

noscopia, endoscopia, to-
mografia, e nós tínhamos 
dificuldade de marcar 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Hoje em 
até dez dias já consegui-
mos dar resolutividade 
a esses exames. Então a 
avaliação deste primeiro  
ano de funcionamento é 
muito positiva”.

De Feira de Santana, 
a dona de casa Genivalda 
Cerqueira tem 59 anos e 
está sendo atendida na 
Policlínica pela segunda 
vez. “A primeira vez eu 
fui muito bem atendi-
da. Marquei o exame no 
posto, já cheguei aqui 
com hora marcada, fui 
atendida, gostei muito. 
Hoje estou de volta para 
fazer outro exame”.  

O motorista Aldair 
Coelho está na Policlíni-
ca pela primeira vez. “Se 
não tivesse a Policlínica 
eu não conseguiria fazer 
o exame, porque pelo 
SUS está cada vez mais 
difícil, e eu não tenho 
dinheiro para fazer no 
particular. Estou sendo 
muito bem atendido e me 
sentindo em uma clínica 
particular”.

A unidade oferece 

consultas em até 18 es-
pecialidades diferentes, 
além de exames como 
ressonância magnética, 
tomografia computado-
rizada, ultrassonografia, 
ecocardiografia, eletro-
encefalograma, endosco-
pia, colonoscopia, entre 
outros. A manutenção 
da Policlínica Regional 
de Saúde é custeada por 
meio de um consórcio 
formado pelos municí-
pios, que assumem 60% 
dos custos mensais, e o 
Estado, com o pagamento 
de 40% das despesas.

Os municípios con-
sorciados são Água 
Fria, Amélia Rodrigues, 
Anguera, Antônio Car-
doso, Baixa Grande, 
Candeal, Capela Do 
Alto Alegre, Concei-
ção Do Jacuípe, Cora-
ção De Maria, Feira De 
Santana, Gavião, Ichu, 
Ipecaetá, Ipirá, Irará, 
Nova Fátima, Pé De 
Serra, Pintadas, Rafael 
Jambeiro, Riachão do 
Jacuípe, Santa Bárbara, 
Santanópolis, Santo Es-
tevão, São Gonçalo Dos 
Campos, Serra Preta, 
Tanquinho, Teodoro 
Sampaio, Terra Nova.

A Cooperativa Cana-
vieirense de Apicultores 
(Coaper), de Canavieiras, 
litoral Sul da Bahia, está 
apostando na produção de 
pólen, alimento que vem 
se destacando por suas pro-
priedades e benefícios à 
saúde humana. O produto 
foi eleito por especialistas 
do Congresso Brasileiro 
de Apicultores como o me-
lhor pólen do Brasil e, com 
apoio do Governo da Bahia, 
estará presente na Natu-
raltech 2019, maior feira 
de produtos saudáveis da 
América Latina, de 5 a 8 de 
junho, em São Paulo.

A Coaper possui a pri-
meira unidade de beneficia-

Agricultura familiar da Bahia tem primeira 
unidade de beneficiamento de pólen apícola

mento de pólen apícola da 
agricultura familiar do país 
e é formada por 26 coopera-
dos, que possuem de 35 a 40 
caixas de abelhas em suas 
propriedades e fornecem 
a matéria-prima utilizada 
pela cooperativa. Toda a 
produção é realizada, des-
de o apiário até o envase, 
dentro das Normas de Boas 
Práticas implantadas com a 
supervisão da Universidade 
de Taubaté (Unitau), em 
São Paulo, e é fiscalizada 
pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF).

Para a coordenadora 
do programa de apicultura 
da Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR), 

Marivanda Eloy, a conquis-
ta do SIF mudou não só a 
qualidade do pólen, mas, 
principalmente, a qualidade 
de vida dos produtores: “O 
apicultor já sabe quanto vai 
ter no bolso, porque sabe 
que nesse mercado não vai 
ter nenhum problema em 
relação à comercialização”.

Na cooperativa são 
produzidos cerca de 600 
quilos de pólen por mês e 
os produtos são comercia-
lizados com a marca Natu-
flora, em todo o Território 
Nacional, especialmente no 
Sul e Sudeste. Em Salvador, 
podem ser encontrados em 
lojas como Grão de Arroz e 
Espaço Natural.

O representante da 
Coaper, Anselmo Ma-
tos Nascimento, afirmou 
que é preciso dar cada 
vez mais visibilidade aos 
produtos da agricultura 
familiar e que o apoio do 
Governo do Estado na 
participação na Natural-
tech traz para as coope-
rativas essa oportunidade: 
“Vamos mostrar a quali-
dade do nosso produto, 
que traz respeito ao meio 
ambiente e responsabili-
dade social”.

A Coaper foi selecio-
nada no edital de Qualifi-
cação de Agroindústrias 
da Agricultura Familiar 
do projeto Bahia Pro-
dutiva, executado pela 
Companhia de Desen-
volvimento e Ação Re-
gional (CAR), empresa 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural 
(SDR), por meio de acor-
do de empréstimo com 
o Banco Mundial. Estão 
sendo investidos R$301,1 
mil para implantação de 
estação de energia solar e 
a qualificação da unidade 
de beneficiamento de mel.
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