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DIABETES UM PERIGO  
SILÊNCIOSO E CONSTANTE

TÉCNICOS EM ANÁLISES
CLÍNICAS TERÃO  HOMENAGEM

JORGE DE ANGÉLICA FAZ SHOW

RADIALISTAS HOMENAGEADOS

NATAL ENCANTADO-MAIS LUZ ESTE ANO
A iluminação da área da Lagoa Grande,  

será uma das novidades do Natal Encantado 
de Feira de Santana este ano. No dia 18 a 
Prefeitura realizou licitação  publica vencida 
pela Compacto, empresa que fará a decoração 
natalina que em três pontos estratégicos, será 
permanente, explica o secretário de Serviços 
Públicos, Justiniano França.

A área externa do prédio da Prefeitura  terá 
iluminação que  será mantida depois desse 
período. Isso também acontecerá no Com-
plexo de Viadutos Deputado Miraldo Gomes, 
acesso à cidade através da BR 116 norte, e no 
viaduto próximo ao antigo Clube de Campo 
Cajueiro. Às margens da Lagoa Grande, será 
instalada decoração de Natal pela primeira 
vez incluindo uma grande árvore iluminada. 
O Monumento à  Maria Quitéria, no cruza-
mento da avenida com o nome da heroína e a 
Getúlio Vargas terá uma peça decorativa em 
forma de túnel.

Tudo isso e mais as decorações das ave-
nidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos,  
Praça Monsenhor Renato Galvão (Matriz), 
com o grande presépio natalino, a Catedral 
Metropolitana e o Coreto.

O biólogo Mario Leal(foto) será o pales-
trante na sessão solene da Câmara Municipal, 
no dia 25 deste mês, quando serão homenage-
ados 21 técnicos de Análises Clínicas. A partir 
de 2020  o dia nacional da categoria, 9 de se-
tembro, passará a ser comemorado  em Feira 
de Santana, conforme a Lei 3.960  sancionada 
pelo prefeito Colbert Martins.   PÁGINA 4

O Dia Mundial do Diabetes - 14 de no-
vembro -, serviu para alertar o brasileiro para o 
perigo que representa essa doença que, muitas  
vezes, silenciosamente, causa  problemas irre-
versíveis.  Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) no planeta são 442 milhões de 
pessoas com a doença e no Brasil são 13 milhões 
de diabéticos. PÁGINA 4

RENATO PEREIRA O ESCORPIÃO 
É OITAVO DAM DE KARATE

GRENIVEL QUER DEUS 
NO HINO NACIONAL

PÁGINA 6 PÁGINA 7

Consagrado reggaeman, com um impor-
tante trabalho social na Rua  Nova, Jorge de 
Angélica estará hoje na Praça do Fórum, ao 
lado da cantora Joras(foto), para apresentar 
antigos sucessos  como Cobra Coral e Sopa de 
Papelão, além de Cachaça Mata e  Se Beleza 
Pagasse Imposto, hits atuais. PÁGINA 4

Radialistas de Feira de Santana foram 
homenageados pela Câmara Municipal, pela 
passagem do dia da categoria  7 de novembro. 
A sessão solene foi idealizada pelo vereador  
Luiz Augusto de Jesus – Lulinha, na foto com 
os comunicadores Jorge Bianchi e J. Magno. 
PÁGINA 3
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Toda sentença completa tem começo e tem fim, pois, tudo que tem fim teve começo, assim sendo, nada 
tem fim sem ter tido seu começo, visto que, o fim é uma consequência do começo, portanto, nenhuma sen-
tença pode ter começo e não ter uma palavra ou expressão que lhe dê seu fim, sob pena de ser considerada 
incompleta ou sem valor, dito isso conclui-se que, uma sentença assim, pode ser tudo na sua clareza mas é 
nada na sua conclusão. Refiro-me à sentença finalizada pela expressão et cetera e tal. Et cetera e tal tem a 
função de dar o fim da sentença, entretanto não o faz, deixa-o por conta do interlocutor, desse modo, et cetera 
e tal que devia valer tudo, não vale nada. O marido chega fora de hora em casa e a esposa: “Tá bonito, essa 
hora!”  E ele: “Encontrei uns amigos e fomos a um boteco bater papo et cetera e tal”. 

Assim, et cetera e tal não explica nada, tudo fica por conta da esposa, et cetera e tal afirma e não afirma, 
é tudo e é nada. Parece que a função do et cetera e tal é  inexplicar  o explicável. O sujeito tem um crédito 
com outro: “E aí fulano!” O outro: “Essa semana resolvo isso, vai cair um cheque et cetera e tal”. Dessa 
forma et cetera e tal é sim e é não, é a solução e é o problema, é o começo e é o fim. Parece que o Latim deu 
et cetera e tal, para a gente não dá a resposta aos outros. Mas, às vezes et cetera e tal que é nada, torna-se 
tudo à conveniência do interlocutor. 

Sexta feira passeando pela Senhor dos Passos entrei numa loja de calçado e a vendedora. “Posso ajudá-
-lo!” Respondi-lhe: “Quero um sapato” apontei os meus “com esse decote, assim, assim, et cetera e tal”.  
A jovem indicou à vitrine: “Aquele ali! E é mais confortável, elegante, et cetera e tal”. Et cetera e tal é a 
incógnita e é o resultado, é uma coisa e não é uma coisa, é o problema e é a solução. Et cetera e tal é e não é, 
o puro devir do filósofo Heráclito. O certo é que,  Et cetera e tal  circula na cidade, em todas classes sociais 
e também, em línguas neolatinas. Aí dei conta que navegava num mar de papéis com et cetera e tal sobre 
minha mesa. Aos palavrões esmurrei a mesa e censurei. Se chegar na redação da Folha do Norte com tanto 
et cetera tal,  Zadir não gostará e Melo cair em gargalhada. 

  Levantei, ergui as mãos aos céus e praguejei em voz alta. “ Droga! Droga! Basta com tanto et cetera e 
tal!!!”  Dirigi-me à janela, respirei fundo, e aí, mais sóbrio,  pus-me a olhar a rua lá embaixo, e, em introspec-
ção concluí. Tanto et cetera e tal deixa o leitor entediado. “Não!!!” bradei. Meu propósito não é entediá-lo. 
Minhas letras devem alegrá-lo, confortá-lo, distraí-lo, et cetera e tal

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian
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Criei o hábito de vol-
tar a andar pelo centro 
da cidade. Abandono o 
carro umas quatro vezes 
na semana e faço tudo 
caminhando. Isto me pro-
porciona sentir a cidade, 
seus problemas, as pesso-
as, fazer atividade física e 
o mais gratificante, reen-
contrar conhecidos que há 
muito não via.

Nestas  andanças, 
estranho muitas coisas, 
percebo de perto o quan-
to nossa sociedade vive 
uma grande inversão de 
valores, significando não 
saber mais o que é certo ou 
errado, moral ou imoral, 
positivo ou negativo. O re-
conhecimento de crenças, 
valores e princípios não 
mais existem. Tudo é mo-
dismo e se foi ditado pela 
mídia, é politicamente 
correto. A impressão que 
tenho é que o mundo está 
de pernas para o ar!

Três situações me 
chamaram atenção nestas 
andanças e por isso resolvi 
escrever sobre este tema. 
A primeira delas, foi um 
agente do SMT multando 
um veículo estacionado 
em fila dupla na porta de 
uma agência bancária e 
os pedestres falando “que 
aquilo era uma fábrica 
de multas. Que o correto 
seria o agente orientar o 
motorista para não esta-
cionar em fila dupla!”. 
Outra situação, foi numa 
blitz realizada pela Polícia 
Militar, junto ao módulo 
policial da Igreja Senhor 
dos Passos, na manhã do 
dia 06 de novembro de 
2019, para fiscalização 

Nossas casas e nossas cidades são agita-
das pelo barulho e o silêncio transformador 
é morto pela parafernália eletrônica que nos 
enche os ouvidos, os olhos e embota o cora-
ção. Fazemos de tudo para fugir do silêncio. 
Mas o contrário do que a maioria pensa, o 
silêncio não é perda de tempo, não é fuga da 
ação.

AS PESSOAS que revolucionaram o 
mundo vieram do deserto, onde tiveram a ex-
periência fértil do silêncio: foi no deserto que 
Moisés tomou a decisão de ir libertar seu povo 
do Egito. Foi no deserto que Jesus se preparou 
para sua missão de redentor do mundo. Foi 
no deserto do Saara que Charles de Foucauld, 
deu a largada de um grande movimento de 
espiritualidade cristã e humanística. 

O DESERTO é silêncio. O silêncio pro-
duz o encontro com o Deus da Vida. Quem não 
passa pela experiência do silêncio, não sentirá 
a passagem de Deus por sua vida. Vai perder 
as melhores oportunidades de crescimento 
pessoal, pois estará sempre mergulhado na 
agitação do mundo. Nossa vida precisa de si-
lêncio a fim de que possamos refletir e avaliar 
nossas atitudes. 

SOMOS tão cercados pelo barulho do som 
e da imagem que perdemos a sensibilidade 
pelas pessoas. Não calando, não ouvimos. 
Quanto mais o ruído nos dominar os sentidos, 
menos teremos paciência para escutar alguém. 
Nossas casas tornam-se ninhos de solidão e 
insensibilidade. Perdemos a disposição para a 
conversa e para o diálogo, porque a televisão, 
o computador e celular ocupam todo nosso 
tempo.

SOMOS os grandes prejudicados pela 
ausência do silêncio porque acabamos não nos 
escutando mais. Pior ainda, teremos medo do 
silêncio que nos coloca frente a frente com a 
nossa consciência e não conseguimos refletir 
sobre nossa própria vida e nossas atitudes. Por 
isso, vem a depressão, o sentimento destrutivo 
de estarmos sozinhos no mundo, de não ter-
mos quem se preocupe conosco. E o barulho 
será o remédio para fugirmos de nós mesmos.

A PESSOA que gosta do silêncio está 
em paz consigo mesmo e com a vida. Seu 
silêncio será contemplação feliz da própria 
existência. Deus age sempre no silêncio de 
nosso coração. Sem silêncio, sua presença 
passará despercebida e o sentiremos sempre 
mais distante de nós. “Quem vigia a sua boca, 
guarda sua vida, quem muito abre seus lábios 
se perde” (Prov. 13,3).

Numa manhã gélida 
de um domingo chuvoso, 
fui à Feirinha da Estação. 
Desci do carro, virei a gola 
do casaco às orelhas e entrei 
no local, de lá, dirigi-me ao 
boteco de Luia, aí a chuva 
tornou-se torrencial, saí  
do carro às pressas e entrei 
no boteco. Àquela hora já 
cheio. Todo mundo falava 
de tudo mas ninguém enten-
dia de nada. Acomodei-me 
na mesa de Valmir:  “Lúia, 
por favor uma catinga de 
porco e um tira gosto de 
frango!”  E  começamos a 
conversar, quando, de re-
pente um celta cinza parou 
na porta do boteco e do 
seu  interior desceu alguém, 
abriu a grade ligeiro e parou 
em frente nossa mesa, era 
um jovem alto, magro, de 
pulôver vermelho.  Tirou os 
óculos e pôs-se a enxuga-
-los,  aí notei um defeito 
físico em uma das mãos,  
passeou os olhos em todo 
salão  e parou em nossa 
mesa. Apontou a cadeira va-
zia: “Cavalheiros, posso?”  
Respondemos:   “Sinta-se 
à vontade!” Sentou e falou: 

“ Senhora, por favor uma 
caçutinga!” Pegou o copo to-
mou um gole e com os olhos 
parados na água que corria na 
rua, comentou: “Quanta água! 
Parece um rio, parece ele.”  Aí 
pegou no meu ante braço  e 
falou em apelo:  “Ajude-me 
mestre!!!”

Aí dei de mim com os 
brados de Lúia lá no balcão, 
derramando os mais infames 
adjetivos aos político. O salão 
às moscas,  apenas mesas va-
zias. Lá no fundo, um ébrio e 
Lúia em seus discursos depra-
vantes.  Esfregando os olhos 
e confuso, apontei as cadeiras 
de minha mesa e falei:”  Lúia! 
Cadê o rapaz  de pulôver 
vermelho que estava sentado  
aqui?” Lúia estranhou: “  O quê 
?” Apontei as cadeiras:  “Ele e 
Valmir estavam aqui, você lhe 
serviu uma caçutinga” Lúia 
fez que não ouviu. Levantei 
a voz: “ Cheguei da feirinha 
na hora da chuva e ... “   Lúia 
interrompeu:  “Peraí! Há mais 
de uma semana que não chove 
Professor! O senhor chegou 
aqui, servi a catinga de porco, o 
senhor pôs-se  a beber e come-
çou a cochilar, ninguém sentou 

aí, e feirinha é durante o dia 
e não uma hora dessa, quase 
meia noite”. E prosseguiu: “ 
Seu amigo Valmir está no sítio 
em Jaguara .”  Virou-se para 
o ébrio e comentou baixinho: 
“O boteco virou manicômio. 
Feirinha meia noite, fantasma 
em mesa. Ninguém merece!” 

Aí pus-me a pensar: “Foi 
tão real, tão real!!!” Voltei a 
olhar o salão. Deserto, des-
povoado e ermo, apenas Lúia 
difamando os políticos. A rua. 
Enegrecida, triste, melancólica 
e fumacenta. As paredes do 
Hospital EMEC. Adormecidas 
e  cobertas de fumaça, mal se 
lhes via a parte inferior. Aí pen-
sei: Valmir!!! Vou ligar! Peguei 
o celular e, do outro lado: “ Oi! 
É você! Tive lembranças  sua  
há instantes. Aqui em Jaguara 
houve uma tragédia. Um jo-
vem, por uma perda amorosa 
atirou-se nas águas do Rio do 
Jacuipe, era um bom rapaz, 
tocava no coro da igreja, era 
grande violonista, à despeito 
de seu defeito físico...” Inter-
rompi: “Você disse o quê?” 
Confirmou: “ É que ele tinha 
um defeito físico na mão”. Aí, 
após condolências despedi-

-me, desliguei e pus-me a 
relembrar: “ O rapaz, água, 
rio, o apelo...” 

Sabe-se que os sui-
cidas têm dificuldades no 
Paraiso. Cerrei os olhos, 
entrei em sintonia com as 
Vibrações do Verbo e fiz 
uma prece: “ Ó Deus! ó meu 
Pai, tenha piedade dessa 
pobre alma...” Aí abri os 
olhos e estava Lúia à minha 
frente com a chave do bote-
co na mão: “Cochilando de 
novo, êta  catinga de porco 
retada!”   E disparou: “ 
Preciso fechar o boteco 
professor, Isso aqui não é 
Estação Rodoviária não!” 
Levantei,  fui ao carro e 
parti, ouvindo de longe 
sua  advertência. “Dirija 
com cuidado!” Na Carlos 
Valadares o farol da Maria 
Quitéria fechou. Aí,  um 
vento Celestial soprou meu 
rosto e, do fumaceiro da 
rua  surgiu uma figura. Era 
alguém, alto, magro, de 
pulôver vermelho.  Parou 
em frente o carro, num 
gesto reverente agradeceu 
e sumiu, sumiu dentre o 
nevoeiro de fumaça.   

INVERSÃO DE VALORES – EVOLUÇÃO OU INVOLUÇÃO

de motocicletas. Várias 
apreendidas, condutores 
sem habilitação e algumas 
pessoas no local observando 
e comentando: “Tá pen-
sando que estão querendo 
cumprir a lei? Chegando o 
final de ano, eles querem é 
dinheiro!”. Por último, para 
não me alongar, a calçada 
da Praça Bernardino Bahia 
completamente ocupada 
por barracas e as pessoas 
andando no meio da rua. 
Perguntei a um vendedor de 
verdura o que ele achava, e 
ele me respondeu: “este es-
paço é nosso, trabalhadores, 
que ficamos aqui todos os 
dias para sustentar nossas 
famílias!”  

Nada mais é surpresa, 
tudo está dentro da norma-
lidade até o momento em 
que, quem acha natural se 
torne a vítima ou o preju-
dicado. Com esta falta de 
discernimento crescente, 
mentir, ser desonesto, enga-
nar, ocupar o lugar de outro, 
não respeitar as leis, iludir 
para levar vantagem, dentre 
outras artimanhas, tudo é 

normal. Incrível a aceita-
ção da inversão de valores. 
Nada mais causa estranheza, 
inclusive para alguns isto é 
“evolução social”.

Sobre este fenômeno, 
teria muito o que escrever, 
mas quero encerrar com um 
trecho do texto de Octavio 
Caruso (escritor, ator e crí-
tico de cinema): “será que 
o brasileiro deseja verda-
deiramente se instruir? Ou 
por hábito de gerações ou 
conveniência, sempre colo-
ca a culpa no outro e princi-
palmente no governo? Caso 
utilizemos como parâmetro 
o microcosmo representado 
pelas redes sociais, com 
uma multidão comparti-
lhando notícias falsas sem 
buscar a fonte, curtindo 
postagens de textos em que 
leram apenas a chamada, 
incitando discursos de ódio 
sem nenhum embasamento, 
seguindo a manada em qual-
quer modismo tolo, curtindo 
apenas bobagens, enquanto 
coisas sérias, que lhes façam 
pensar, são deixados pra 
depois, ou, um clássico, 

postando indiretas enig-
máticas que interessam 
apenas ao umbigo da pró-
pria pessoa, podemos ter a 
nítida constatação de que 
reina o caos. Há bastante 
tempo livre, o problema 
parece estar na lista de 
prioridades do cidadão. A 
mesma pessoa que passa 
o ano todo reclamando 
que vivemos numa nação 
que não valoriza cultura, é 
exatamente a mesma que, 
em seu tempo ocioso, va-
loriza apenas o grosseiro, 
deselegante e rasteiro. 
Talvez, essa mentalidade 
emocionalmente imatura e 
constante de bobo alegre, 
de incentivador do feria-
dão enforcado, explique 
o interesse quase doentio 
pela vergonha alheia, pelo 
bizarro, em detrimento 
do que é bom e do que é 
ético.”

E assim, o sistema 
idiocrático vai se instalan-
do e, independente do grau 
de escolaridade, posição 
econômica ou função po-
lítica, o futuro ficará nas 
mãos dos seus membros.

José Angelo Leite Pinto 
- Professor, fotógrafo e 

membro do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Feira de Santana

O PODER DO SILÊNCIO
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 Por inciativa do vere-
ador Luiz Augusto de Jesus 
- Lulinha (DEM),autor do 
projeto,  a Câmara Muni-
cipal de Feira de Santana, 
promoveu no dia 7 este 
mês, uma sessão solene 
para comemorar  Dia do Ra-
dialista. Lulinha destacou 
a importância dos “profis-
sionais que fazem a notícia 
chegar, em tempo real, aos 
mais diversos lugares do 
Brasil e do mundo”, ressal-
tando as emissoras de rádio 
feirenses e radialistas que se 
destacam neste cenário. Foi 
apresentando um vídeo em 
homenagem aos radialistas 
já falecidos que passaram 
pelas rádios feirenses.

“Os radialistas são tra-
balhadores incansáveis e 
dignos de todas as home-
nagens, pois eles prestam 
um valoroso serviço de uti-
lidade pública. São eles os 
primeiros convocados pela 
população. Hoje, nós sauda-
mos todos os profissionais 
do rádio! Eles informam, 
emocionam, nos fazem rir 
e chorar”, declarou o par-
lamentar. Dilton Coutinho, 
apresentador do programa 
Acorda Cidade, na Radio 

RADIALISTAS HOMENAGEADOS NA CÂMARA DE VEREADORES

Sociedade, ressaltou  que 
o radialista é o profissional 
que “dedica a sua vida em 
prol da comunidade”. Ele 
também discursou sobre 
a convergência midiática, 
que transformou os ra-
dialistas em profissionais 
multimídia, declarando 
que: “hoje só sobrevive no 
mercado quem tem conhe-
cimento”.

 Valdomiro Silva, se-
cretario municipal de Co-
municação enfatizou a im-
portância da homenagem 
e enalteceu a atuação de 
Dilton Coutinho.. O presi-
dente da Rede Nordeste de 
Comunicação, Luiz Pedro 
Irujo  destacou o papel do 
radialista em “zelar pela 
sinceridade, pela objetivi-
dade e, acima de tudo, pela 
veracidade”.

No evento, foram ho-
menageados os radialistas 
Valdeir Uchoa, Silvério 
Silva, Paulo da Silva, Itajaí 
Pedra Branca, José Fernan-
do, Andreia de Almeida 
Rocha, Juarez Fernandes, 
Denivaldo Carneiro, Fra-
mário Mendes, Osvaldo 
Cruz, José da Silva Bezerra, 
Pedro da Silva Rosário, 

Valdir Moreira, Paulo Sér-
gio Coutinho Freitas, Fáti-
ma Santana Brandão, Jorge 
Bianchi, Dilson Barbosa, 
Joaquim Neto, Antônio 
Carlos Valadares, Girlânio 
Santana Guirra, Antoniel 
Vieira, José Henrique Cer-
queira, Reginaldo da Cruz, 
Danilo Santos de Freitas 
e o chefe de assessoria 
de comunicação da Casa, 
Joilton Freitas, além de 
uma homenagem ao ícone 
do rádio feirense J.Magno.

O presidente do Legis-
lativo, José Carneiro Ro-
cha, conduziu a solenidade 
e compôs a Mesa de Honra 
ao lado de Valdomiro Silva, 
secretário municipal de Co-
municação e representante 
do prefeito Colbert Martins, 
Valdomiro Silva, deputado 
federal Zé Neto, do verea-
dor e presidente da Câmara 
Municipal de Conceição da 
Feira, Carlos André da Sil-
va, presidente do Sindicato 
dos Radialistas de Feira de 
Santana, Valter Vieira, do 
presidente da Rede Nordes-
te de Comunicação, Luiz 
Pedro Irujo e do palestrante 
da noite, o radialista Dilton 
Coutinho.

Coluna do Rádio
O chapéu é a grande atração das manhãs 

de  domingo na Radio Sociedade de Feira de 
Santana. Às vezes é herói, às vezes é vilão, 
mas atrai o grande publico que acompanha 
das 10 horas ao meio-dia, o tradicionalíssimo 
Silvério Silva Show. O interessante é que o  
modelo  do programa é o  mesmo de muitos 
anos atrás, quando grande parte dos ouvintes 
sequer engatinhava, mas a audiência cresce 
a cada domingo entre gregos e troianos,  ou 
seja:  políticos, profissionais liberais, intelec-
tuais, empresários, desportistas, religiosos ou 
meramente ouvintes. Uma geografia humana 
sem limites, atestando a força do trabalho de 
Silvério Silva, um verdadeiro mágico com os 
seus chapéus!

De Olho na Cidade vai mantendo 
firme a sua audiência das 16 às 18 horas 
na Sociedade com o protagonismo do 
internacional Jorge Bianchi que está co-
memorando 26 anos de rádio. Bianchi 
começou na Carioca (atual Radio Povo) 
na área esportiva com impressionante 
evolução até chegar ao jornalismo onde 
está bem solidificado. Copas do Mundo 
e outros eventos fora do País mostram 
a capacidade de Bic sempre atuando 
ao lado do primo Valdeir Uchoa e sua 
competente equipe.

Eury Carvalho, ótimo comu-
nicador, está firme na Radio Socie-
dade de Feira sempre aos sábados 
e domingos das 20 horas até zero 
hora. Natural de Plataforma, bairro 
de Salvador, Euri começou em 1991 
na Rádio Rainha FM de Senhor do 
Bomfim. Em Feira já atuou na El-
dorado, Antares e Transamérica. No 
memento ele evidencia suas qua-
lidades nos microfones nas rádios 
Betel e Cidade de segunda-feira a 
sexta-feira das 14 às 15 horas. Aos 
sábados e domingos o publico pode 
ouvi-lo  na Sociedade.

E já se vão 15 anos sem Erivaldo 
Cerqueira, falecido em 4 de fevereiro de 
2004! O mais irreverente e criativo comu-
nicador de Feira de Santana marcou sua 
passagem pelos microfones com muita ale-
gria, espontaneidade e descontração. Atou 
como repórter policial, esportivo e geral, 
apresentador de programas de diferentes 
gêneros e  entrevistador, sempre com a mes-
ma personalidade. “Pegou fogo na dor de 
dente”, “Quem pode come bacalhau, quem 
não pode se acaba no morre-sambando”. 
“Bota prende, sapato solta”, são algumas 
expressões corriqueiramente utilizadas pelo 
criativo, surpreendente e saudoso Erivaldo 
Cerqueira, que ficaram no domínio popular!

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

Coluna do Rádio

Para começar bem o dia a sintonia das 5 às 6 horas da matina é na Subaé, onde Jorge 
Telles estraçalha conversando, rindo, brincando e rodando forró e sertanejo. O Canto 
Sertanejo capta grande audiência exatamente pela popularidade e descontração de Telles 
para o qual alegria não encontra barreiras. Mas vale lembra, também, que antes, às 4 
horas, na Radio Sociedade, Gilvan Franklin começa o Alvorada Sertaneja, que vai até às 
6 horas, com boas noticias. O Alvorada é mais informativo, falando sobre politica, saúde, 
esporte e notas gerais. O que se pode dizer é que os dois comunicadores são excelentes 
amigos e os ouvintes têm ótimas opções, isso sim!
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A já tradicional Cam-
panha Papai Noel dos 
Correios, que anualmente 
brinda muitas crianças no 
mês de dezembro, está em 
andamento na Bahia. Em 
Salvador e no interior as 
cartas podem ser recebi-
das ou “adotadas” - termo 
próprio utilizado durante 
o evento -, até o dia 6 de 
dezembro, como previsão 
de entrega dos presentes 
natalinos até o dia 11 do 
ultimo mês do ano.  As 
cartas das crianças tam-
bém podem ser adotadas 

O  Bras i l  ocu -
pa o quarto lugar no 
ranking mundial de 
países com população 
portadora de diabe-
tes. A informação foi 
anunciada pela Or-
ganização Mundial 
de Saúde (OMS) dia 
14 deste mês, quan-
do transcorreu o Dia 
Mundial do Diabetes. 
Conforme os dados 
apresentados pelo or-
ganismo, no planeta 
há uma população de 
422 milhões de diabé-
ticos, e no Brasil são 
13 milhões.  A doença 
requer muitos cuida-
dos ate porque ele é 
silenciosa e o diabético 
nem sempre sabe que 
tem esse mal e, assim, 
vezes se expõe a sérios 
perigos.  Em Salvador 
o Centro de Referencia 
Estadual para Assis-
tência do Diabetes e 
Endocrinologia (CE-
DEBA) realiza impor-

Vários equipamen-
tos médios, que haviam 
sido apreendidos no ano 
passado pela Receita Fe-
deral, durante uma fisca-
lização, num valor esti-
mado em mais de R$57 
mil, foram doados no dia 
13 deste mês, ao Hospi-
tal Martagão Gesteira, 
tradicional instituição fi-

HOSPITAL FILANTRÓPICO RECEBEU IMPORTANTES EQUIPAMENTOS
BRASIL TEM A QUARTA 
POPULAÇÃO DIABÉTICA

tante trabalho atendendo 
pessoas com a doença e 
realizando varias outras 
atividades relacionadas 
com os cuidados que 
devem ter os diabéticos.

Segundo o Cedeba 
a novidade para o tra-
tamento da doença é a 
insulina NPH e Regular, 
em forma de caneta para 
diabéticos tipo 1 – para 
crianças e adolescentes 
ate 15 anos e idosos 
a partir de 60 anos de 
idade, substituindo a in-
sulina em frascos de vi-
dro. Essa apresentação, 
segundo o Ministério da 
Saúde, é mais confortável 
e seguro, principalmente 
para pessoas idosas. A 
Sociedade Brasileira de 
Diabetes ressalta que 
essa é uma doença crô-
nica, sendo que o corpo 
da pessoa doente não 
produz insulina ou não 
consegue empregar ade-
quadamente a insulina 
que produz. A insulina 

é um hormônio que 
controla a quantidade 
de glicose no sangue. 
Quando isso ocorre 
é necessário o uso da 
insulina para controle 
da doença.  

Sede constante, 
fome, fraqueza, fadi-
ga, náuseas, vomito 
e vontade de urinar 
muitas vezes ao dia, 
são alguns dos sinais 
que podem indicar a 
presença do diabetes. 
Especialistas obser-
vam que há fatores 
que contribuem para 
o surgimento ou agra-
vamento do mal. ”São 
fatores de risco como 
o sedentarismo, so-
brepeso, triglicerídeos 
elevados, hipertensão, 
alta ingestão de açúcar 
e falta de atividade fí-
sica”. Além disso, é re-
comendado manter-se 
magro, já que o excesso 
de peso também é fator 
de risco.

lantrópica que há 54 anos 
é referencia em pediatria 
na Bahia. 

O Martagão, sedia-
do em Salvador, atua 
exclusivamente pela 
SUS e atende milhares 
de crianças anualmente. 
Broncoscópio, sensor 
de oxigênio, pinças de 
uso medico, monôme-

tro digital, dentre outros 
equipamentos doados ao 
hospital foram apreendi-
dos pela Receita Federal 
no ano de 2018, durante 
a Operação Espelho, que 
desarticulou um esquema 
de fraude em importação 
de mercadorias proce-
dentes de Miami, Estados 
Unidos.

TÉCNICOS EM ANÁLISES CLÍNICAS 
SERÃO  HOMENAGEADOS NA CÂMARA

PAPAI NOEL DOS CORREIOS 
pela internet até o dia 29 
deste mês.

 Através da internet os 
padrinhos devem acessar 
o blog da campanha, po-
dendo se transformar em 
padrinho de no máximo 
cinco crianças. A Cam-
panha Papai Noel dos 
Correios, também alcança 
o interior baiano através 
de postos de adoção em 
Feira de Santana, Itabu-
na, Barreiras, Juazeiro 
e Vitoria da Conquista, 
dentre outras cidades. As 
pessoas interessadas em 

participar desta campanha 
de grande valor social, já 
que objetiva contemplar 
com brinquedos crian-
ças que talvez – devi-
do à situação familiar -, 
não irão tê-los no Natal, 
podem obter mais in-
formações através da in-
ternet. Também poderão 
se inteirar mais sobre os 
personagens, a história e 
principais momentos da 
campanha, acessando  as 
redes sociais da empresa 
@Correiosbr; @correios 
@correiosoficial.

Vinte e um técnicos em Análises 
Clínicas de Feira de Santana serão 
homenageados pela Câmara Muni-
cipal, em sessão solene, no dia 25 
deste mês, a partir das 19h30min. 
Será palestrante o biólogo Mário 
Leal, autor da ideia que foi apresen-
tada pelo vereador Isaias dos Santos 
e transformada em Lei Municipal 
3.960 de 9.09.2019 sancionada pelo 
prefeito Colbert  Martins. O dia do 
Técnico em Análise Clínica será 
comemorado anualmente, a partir 
de 2020, no dia 6 de setembro, data 
nacional da categoria. Mario Leal 
ressalta que o primeiro laboratório 
da cidade foi instalado pelo falecido 
médico Renato Bitencourt Câmara 
Sá.  Nilson Coelho Lopes, da Anacli, 
é o mais antigo profissional do mu-
nicípio  com 50 anos de atividade.

O biólogo 
Mário Leal
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HOSPITAL DA MULHER ACOLHE ALUNOS DO PROGRAMA 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

O novo modelo de 
gestão implementado 
pelo Governo do prefei-
to Colbert Martins Fi-
lho, através da Funda-
ção Hospitalar de Feira 
de Santana, no Hospital 
Inácia Pinto dos Santos 
(Hospital da Mulher), 
tem sido referência para 
instituições de ensino na 
prática de estágios curri-
culares do Programa de 
Residência Médica. 

O Hospital da Mulher já 
conta, desde o ano passado 
(2018), com o Programa de 
Residência Médica em Gi-
necologia e Obstetrícia. Cre-
denciado através do Minis-
tério da Educação (MEC), 
aos Conselhos Nacional e 
Regional de Medicina, o 
HIPS oferece estrutura física 
moderna, e equipe multipro-
fissional especializada no 
parto humanizado e método 
Cangurú.

O prefeito Colbert 
Martins Filho, médico por 
formação, observa que o 
programa de residência mé-
dica destaca-se, sobretudo, 

por habilitar futuros espe-
cialistas em ginecologia e 
obstetrícia de faculdades e 
universidades de Salvador e 
outros municípios da Bahia. 

A presidente da Fun-
dação Hospitalar de Feira 
de Santana, Gilberte Lucas, 
acrescenta que os residentes 
do Hospital da Mulher são 
acompanhados por uma Co-
missão da Residência Mé-
dica (COREME). “Esta co-
missão é coordenada pelos 

médicos Márcia D’Amaral 
e Francisco Mota, orienta-
dores para formação de es-
pecialistas, com objetivo de 
consolidar conhecimentos 
teóricos, técnicos e práticos. 
Com a residência é possí-
vel aprimorar nas nossas 
unidades, como o CMPC 
e o Hospital da Mulher, 
conhecimentos relativos a 
anatomia e fisiologia femi-
nina, diagnosticar patolo-
gias ginecológicas, coletar 

e avaliar corretamente os 
resultados de exames para 
prevenção do câncer de colo 
uterino”, elencou.

A presidente obser-
va ainda que a Fundação 
Hospitalar possui um leque 
de atividades, em suas 
unidades, que permite a 
contribuição para a prática 
de estágios curriculares 
nas mais diversas áreas 
de formação de ensino 
superior das instituições 

conveniadas. “O Governo 
Municipal vem fazendo 
parcerias com as institui-
ções de Ensino Superior e 
Técnico, mantendo assim 
em nossas unidades da 
saúde um número consi-
derável de estagiários”, 
afirmou.

Ela acrescenta que “o 
HIPS tornou-se uma uni-
dade de referência graças 
à alta qualidade do aten-
dimento prestado à comu-
nidade de Feira e região, 
além de atender a cerca de 
80 municípios do estado, 
oferecendo campo de es-
tágio e treinamento para 
alunos de sete instituições 
de ensino superior, cinco 
escolas do nível técnico e 
cinco instituições de ensino 
de pós-graduação conve-
niadas para a prática do es-
tágio curricular”, concluiu.

Halana Costa, coor-
denadora da Educação 
Continuada do Hospital da 
Mulher, explica que a partir 
do 5º semestre os alunos re-
alizam atividades práticas 
das disciplinas  específicas 

de saúde da mulher e saú-
de da criança, com atua-
ção no Centro Obstétrico 
de Alojamento Conjunto, 
Unidade de Leitos Inter-
mediários e Unidade de 
Leitos-Método Canguru. 
O campo de estágio con-
templa alunos dos cursos: 
Medicina, Enfermagem, 
Fisioterapia, Farmácia, 
Fisioterapia, Biomedicina, 
Psicologia além dos Cursos 
Técnicos de Enfermagem.

Segundo a coordena-
dora, tanto o supervisor da 
instituição de ensino, quan-
to os alunos são orientados 
pela enfermeira da unidade 
específica do plantão. “Eles 
têm muito à contribuir com 
o nosso trabalho e com o 
equipamento público. Eles 
auxiliam na rotina, pro-
põem melhorias, ofertam 
capacitações para a equipe 
e aproveitam a oportuni-
dade para saírem daqui 
com experiência e  prática 
do que foi estudado ante-
riormente na teoria dentro 
de sala de aula”, ressaltou 
Halana Costa.
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Renato Pereira - o Escor-
pião de Ibirapuera, desde o dia 
13 de julho deste ano, é faixa 
preta oitavo Dam de karatê, 
graduação que o coloca entre 
os principais mestres brasi-
leiro, já que existe apenas 
um nono Dam no país, em 
São Paulo. Na Bahia são três 
na graduação de oitavo dam, 
incluindo ele. O exame foi 
prestado em São Paulo, na 
Confederação Brasileira de 
Karatê, órgão máximo dessa 
modalidade esportiva.  Fei-
rense, há cerca de cinco dé-
cadas à frente da Associação 
Atlética Feirense, Renato Pe-
reira começou no pugilismo 
em São Paulo, ainda menor de 
idade, praticando boxe, karatê 
e judô, voltando para Feira de 
Santana em 1963.

Aqui deu vida à luta-
-livre, modalidade preferida 
na época, realizando lutas me-
moráveis no Ginásio de Es-
portes do Feira Tênis Clube, 
com pugilistas como Euclides 
Pereira, Wilson Tairowick, 
Valdemar Santana,  Didi, Fi-
delão, Demônio Cubano, Ted 
Boy Marino, Verdugo, Touro 
Novo. Tornando-se pratica-
mente imbatível e atraindo, 
a cada combate, uma legião 
de fervorosos admiradores. 
Sempre voltado para o espor-
te, Renato Pereira  à frente da 
Associação  Atlética Feirense 

RENATO PEREIRA-ESCORPIÃO É OITAVO DAM DE KARATE

(AAF) desenvolve um traba-
lho  exemplar na formação de 
novos atletas.  Graduado em 
três modalidades: nono dam 
em Karatê,  6 dam em judô e 
7 dam em jiu-jitsu , o mestre 
Renato Pereira já formou  
mais de 100 faixas preta na 
AAF e levou muitos deles a 
títulos estaduais, nacionais  e 
internacionais, inclusive no  
Mundialito de Karatê. Respei-
tado pela sua história de vida 
e sua trajetória no pugilismo, 
Renato não para e permanece 
recepcionando aquelas pesso-

Cachaça Mata e Se 
Beleza Pagasse Imposto, 
hits do momento, e suces-
sos anteriores como Sopa 
de Papelão e Cobra Coral 
fazem parte do repertório 
que será apresentado pelo 
reggaeman Jorge de An-
gélica, ao lado da cantora 
Joras, hoje, na Praça do 
Fórum  como parte da pro-
gramação alusiva ao Dia 
da Consciência Negra. 
Destaca a presença de Lai, 
nova dançarina do grupo 
que estará no palco. No 
dia 10 de dezembro ele se 
apresentar  no Pelourinho, 
Salvador, com outro show. 
Pioneiro do reggae em 
Feira de Santana, Jorge 
de Angélica desenvolve 
amplo trabalho social no 

JORGE DE ANGÉLICA 
MOSTRA SUCESSOS HOJE 

bairro Rua Nova, através 
do Projeto Mão Angelical, 
propiciando aulas gratuitas 
de violão, dança, capoeira 
e teclado para jovens do 
bairro. Para isso, ressalta, 

“contamos com o apoio da 
Fundação Egberto Costa, 
da Prefeitura e do EMEC, 
instituição que oferece 
grande apoio à cultura em 
Feira de Santana” conclui.

Atualmente: Muito  dinheiro e riqueza, na mão de poucos, 
muitas armas de fogo circulando pelas ruas, porém, muito medo 
e muita insegurança.

É necessário muita oração, vigilância, paciência  fé em Deus 
para perseverarmos no  bem até o fim de nossos dias, enquanto 
encarnados na terra.

Edílio Lopes 

ATUALMENTE

as que demonstram interesse 
em artes marciais hoje muito 
mais modalidades esportivas. 
Observa, por exemplo, que o 
karatê atualmente um esporte 
olímpico, quando surgiu no 
Japão, era uma luta mortal.

“Na época os campone-
ses tinham que destinar 80% 
de tudo que conseguiam, tra-
balhando duro, para o Impe-
rador. O karatê surgiu assim, 
nos campos, onde os traba-
lhadores se preparavam, com 
exercícios, principalmente 
endurecendo as mãos, para 
usa-las como armas, quando 
eram atacados pelos samurais. 
Era uma luta mortal, hoje é 
reconhecido como um esporte 
olímpico que, naturalmente, 
já não tem os mesmos obje-
tivos. 

Mas requer disciplina, 
determinação e respeito pelos 
que o praticam”, observa o 
mestre Renato Pereira, na sua 
experiência e simplicidade 
adquiridas em meio século 
de pratica de artes marciais. 
A Confederação Brasileira 
de Karatê, (CBK), onde ele 
prestou exame, é vinculada 
ao MEC e integra o Comitê 
Olímpico Brasileiro, como 
também aos órgãos sul-ame-
ricano e pan-americano, e 
à Federação Internacional 
de Karatê, que tem sede na 
França.
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A inclusão do nome de 
Deus na Bandeira Nacional, 
no Hino Nacional e no Hino 
da Bandeira foi sugerida ao 
presidente Jair Bolsonaro 
pelo evangélico e ex-verea-
dor de Araci, Grenivel Mou-
ra. Nesse sentido Grenivel 
enviou correspondência ao  
presidente  no dia  26 de 
julho deste ano e ,segundo 
disse à FN, manteve conta-
to  posterior positivo com a 
assessoria dele. “Falei com 
a doutora Claudia Campos, 
sua assessora e ela infor-
mou que a correspondência 
chegou ao presidente,  mas 
devido a extensão dos com-
promissos e atividades dele, 
pediu-me aguardar até o final 
do ano, quando Bolsonaro 
deverá despachar sobre o 
assunto ” explica.

“É necessária uma revo-
lução teocrática para que o 
Brasil possa dar certo, e para 
isso ocorrer é necessário co-
meçar  com a personalidade 
nacional, incluindo o hino” 
garante Grenivel,  acrescen-
tando que “o lema Ordem e 
Progresso não será uma rea-
lidade enquanto não cultuar-
mos  a Deus em tudo” e cita 
o Hino dos Estados Unidos 
como exemplo positivo.

Evangélico e apoiador 
do presidente Bolsonaro, 
Grenivel Moura propõe mo-

GRENIVEL QUER DEUS NO HINO NACIONAL

dificar a ultima estrofe do 
Hino Nacional para: “Dos 
filhos deste solo és mãe 
gentil, Deus te salve Bra-
sil”. No Hino da Bandeira 
seria alterada a quinta es-
trofe que passaria a ser “E 
o Brasil por seus filhos ama-
do, poderoso com Deus há 
de ser”. Também o Pavilhão 
Nacional seria alterado, 
sendo  adicionado o nome 
de Deus e ficaria com esta 
inscrição “ Deus, Ordem e 
Progresso”.

Grenivel Moura é ex-

-vereador emérito da Bahia 
com ideias interessantes, 
como a  atual que ele defende 
com vigor observando que 
a inclusão do nome de Deus 
nos principais símbolos do 
País é uma proposta que 
deve ter a simpatia de todos 
independente de religião. 
Grenivel  foi   candidato a 
deputado federal em 1978 
e ocupou a vereança pelo 
PDS-3, em Araci, no período 
1983/1988, mas relata que 
foi muito  prejudicado na sua 
carreira politica.

O gás natural na Bahia 
teve o preço reduzido em 
4% desde o dia 1 deste 
mês, conforme delibera-
ção da Companhia de Gás 
da Bahia (Bahiagás). O 
reajuste aconteceu devi-
do a variação de preços 
de aquisição do produto 
junto à Petrobrás e a di-
minuição da margem da 
própria empresa.  Também 
houve mudança de preço 
no segmento automotivo, 
uma vez que o GNV co-
mercializado nos postos 
de combustíveis sofreu 
redução de 4,43%. Con-
forme a Bahiagás, com 

GNV ESTÁ MAIS BARATO NA BAHIA
essas alterações nos preços 
o produto, já considerado 
mais vantajoso em relação 
aos demais combustíveis 
dessa linha, ”fica ainda 
mais competitivo”.

O Sistema de Levan-
tamento de Preços da Pe-
trobras indicou que no 
período de 27 de outubro e 
2 deste mês, o preço médio 
do GNV em Salvador era 
de  R$3,17 .Em Feira de 
Santana o preço do pro-
duto, no mesmo espaço de 
tempo, era de R$2,99 re-
presentando menos R$0,15 
do que em Camaçari, na 
região  metropolitana de 

Salvador, onde o preço era 
R$3,14. Todavia nas pes-
quisas em  postos de Sal-
vador,  foram constatadas 
diferentes preços, sendo o 
maior  R$3,19 e o menor 
R$2,99.

 Conforme a Bahia-
gás, independente disso, o 
gás natural gera uma serie 
de  vantagens aos usuários: 
mais prático, mais seguro, 
econômico e mais correto 
do ponto de vista ambien-
tal. Ressalta ainda a empre-
sa baiana a versatilidade do 
gás natural que “pode ser 
usado de diferentes formas 
em variados segmentos”.
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No dia 11 este mês o 
governado Rui Costa inau-
gurou a Policlínica Regio-
nal de Senhor do Bonfim, 
na região norte, a decima-
-quarta implantada pelo 
governo no interior da Bahia 
com um investimento da 
ordem de R$23 milhões 
contemplando ampla área 
territorial, que compreende 
onze municípios, através do 
Consórcio Interfederativo 
de Saúde. Fazem parte dele: 
Andorinha, Antônio Gon-
çalves, Campo Formoso, 
Cansanção,  Filadélfia, Iti-
úba, Jaguarari, Nordestina, 
Ponto Novo, Queimadas e 
Senhor do Bonfim, sede do 
consórcio.

“O governo do estado 
construiu a policlínica e o 
custeio com a manutenção 
será dividido entre o estado 

POLICLÍNICA DE SENHOR DO BONFIM ATENDE A 11 MUNICÍPIOS

e os municípios que fazem 
parte do consórcio. Cada 
município pagará, de forma 
proporcional à sua popula-
ção.  Trata-se de mais uma 
unidade de saúde  da Bahia, 
planejada e construída  num 
modelo integrado” destacou 
Rui Costa.  A Policlínica de 
Senhor do Bonfim começou 
a funcionar no dai 12 deste 
mês, com a capacidade de 
atender 350 mil pessoas 
residentes nos municípios de 
sua abrangência. Uma equi-
pe de 67 profissionais atende 
na unidade de saúde entre 
médicos, enfermeiros, psi-
cólogo farmacêutico, nutri-
cionista, ouvidor, assessores 
técnicos, assistente social, 
técnicos em enfermagem, 
técnicos em radiologia  e 
assistentes administrativos.

 A unidade conta ainda 

com ônibus equipado com 
ar condicionado e internet 
wi-fi, para o transporte de 
pacientes que residem em 
municípios vizinhos. 

As consultas são nas 
especialidades de: angio-
logia, cardiologia endocri-
nológica,  gastrenterologia, 
neurologia, ortopedia,  oftal-
mologia, otorrinolaringolo-
gia,  ginecologia/obstetrícia,  
mastologia e urologia.  

A unidade também ofe-
rece exames  com ressonân-
cia magnética, tomografia,  
mamografia,  ultrassonogra-
fia com doppler,  ecocardio-
grafia, ergometria,  mapa, 
holter, eletroencefalograma, 
raio X , eletrocardiograma, 
endoscopia, colonocosco-
pia,  nasolaringoscopia,  
colposcopia, histeroscopia 
e cistoscopia.

MELHORA A RENDA DA 
POPULAÇÃO PRETA E PARDA 

Dados do Instituto de 
Geografia e Estatística do 
Brasil (IBGE) relativos 
ao ano de 2018 indicam 
que  a população forma-
da por pessoas que se 
declaram de cor preta 
ou parda na Bahia, estão 
entre os sete em cada 
10 com renda domiciliar 
maior no estado. Repre-
sentando assim, 73,5% 
dos que tinham maiores 
rendimentos domiciliares 
per capita. Desse modo 
os pretos e pardos eram 
509 mil dentre as 692 mil 
pessoas que formavam o 
grupo dos que tinham, no 
ano passado, renda domi-
ciliar per capita média de 
R$3.588 na Bahia.

 Diz anda o IBGE 
que a participação de pre-
tos ou pardos entre aque-
les com maior renda domi-
ciliar na Bahia em 2018, 
aumentou em relação ao 
ano anterior (2017). Em 
2017 essa participação era 
de 63,3% eno ano passado 
aumentou para 73,5%. 

CRISE ECONÔMICA AUMENTOU 
EXTREMA POBREZA NO PAÍS

VENDAS EM SUPERMERCADOS 
CRESCERAM EM SETEMBRO

A crise econômica 
enfrentada pelo País no 
período e quatro anos - 
2014 /2018 -, levou mais 
de 4,5 milhões de pesso-
as a extrema pobreza. É 
o que aponta estudo do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Relata que 13,5 
milhões de brasileiros 
viveram abaixo da linha 
de pobreza no ano pas-
sado (2018), ou seja, 4,5 

milhões a mais do que 
no ano de 2014 quando 
a  crise começou.

Detalhe interessa é 
que os brasileiros viven-
do abaixo da linha de 
pobreza -13.5 milhões 
de pessoas - represen-
tam um contingente po-
pulacional maior que 
a população de países 
como a Bélgica, Grécia 
e Portugal, dentre outros. 
Outro item importante 

revelado é quem nem 
sempre que está traba-
lhando vive acima da 
linha da pobreza. 

O ingresso no mer-
cado de trabalho nada 
tem a ver, diretamente, 
com essa classificação 
.Conforme o IBGE dos  
13,5 milhões de  extre-
mamente pobres no Bra-
sil 1,8 milhões estavam 
ocupados no mercado de 
trabalho no ano passado.

Desse modo, conforme os 
dados da Síntese de Indi-
cadores Sociais (SIS) di-
vulgados pelo IBGE. Em 
2018 os pretos ou pardos 
eram 27,7% das pessoas 
com 10%  maiores  rendi-
mentos  domiciliares per 
capita. Ressalta Mariana 
Viveiros, supervisora  de 
Disseminação e Informa-
ção do IBGE que “esse 
movimento é  positivo, 
mas não sabemos como 
será o comportamento da-
qui para frente. O que po-
demos observar é que em  
2018 os mais ricos tiveram 
uma redução nas suas 
rendas médias ,um grupo 
formado especialmente 
por brancos.  Entre 2017 
e 2018 somente os pretos 
e pardos tiveram aumento 
real de ganho. Isso signi-
fica que a desigualdade 
social está diminuindo. 
Importante destacar que 
na Bahia essa redução 
foi maior do que no País” 
garante Mariana Viveiros.

 Ainda conforme 

o instituto em 2018 o 
percentual de pessoas que 
vivem abaixo da linha de 
pobreza  recuou na Bahia 
e no País de um modo 
geral, apos ter aumentado 
por três anos consecuti-
vos  2015, 2016, 2017. 
Apesar disso no ano pas-
sado quatro em cada 10 
baianos (42,9%), um em 
cada cinco soteropolitanos 
(22,3%) e um em cada 
quatro brasileiros (25,3%) 
viviam abaixo da linha de 
pobreza. O Brasil não tem 
uma linha de pobreza de-
finida, mas levando-se em 
conta os critérios do Ban-
co Mundial para países de 
renda média de US$5,50/
dia em paridade de poder 
de compra (PPC), no ano 
passado estariam na li-
nha abaixo da pobreza na 
Bahia pessoas com renda 
de R$413,00 mensais. 
Todavia 6,3 milhões de 
baianos viviam com  me-
nos disso  no ano passado 
e só na capital (Salvador) 
eram 637 mil pessoas.

Um crescimento real 
de 1,87% nas vendas foi 
registrado pelos super-
mercados, hipermercados 
e atacarejos do país no 
mês de setembro, em re-
lação ao mesmo período 
de 2018, conforme in-
formação da Associação 
Brasileira de Supermer-
cados (Abras). O cres-
cimento nas vendas de 
janeiro a setembro foi de 
3,22%, comparando-se 
ao ano passado, todavia 
no mês de agosto, houve 
uma queda real de 4,94%.

A Abras relata que as 
vendas em atacarejos têm 
crescido nos últimos anos 
mais do que nos super-
mercados e isso se deve 
a atuação mais ampla 
desses estabelecimentos 
que vende mercadorias 
convencionais - para o 
consumidor -,  mas, tam-
bém vende para bares, 
restaurantes e hotéis. 

Diz a entidade que 
olhando o período de 
janeiro a setembro do 
ano passado e deste ano, 
o setor supermercadista 

registrou alta de 1,92% .  
“O que nos mostra que a 
economia está melhoran-
do mesmo que gradativa-
mente. 

Na comparação com 
agosto, que teve o maior 
acumulado no período 
desde 2014, setembro 
teve leve desaceleração, 
mas já era esperado. 
Acredito que seguire-
mos nesse patamar, em 
torno de 3%, até o mês 
de dezembro” diz João 
Sanzovo Neto, presidente 
da associação de classe.
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ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Mensagem Bíblica: “Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!” Lucas 23, 37.

Hoje, 22 de novembro de 2019, estamos na trigésima 
terceira semana do Tempo Comum, celebramos, Santa 
Cecília, virgem e mártir, Itália, séc. III, a padroeira dos 
músicos, foi uma jovem de viva humildade e caridade 
para com os necessitados. Por suas virtudes, obteve a 
conversão do esposo. Morreu vítima da perseguição contra 
os cristãos. No próximo domingo a festa do Cristo Rei, 
encerrando o ano litúrgico.

No último dia 15, celebramos os 130 anos da Pro-
clamção da República e no dia 20, o Dia da Consciência 
Negra, com comemorações em todo o país e 21, a Apre-
sentação de Nossa Senhora, celebrada no Ocidente desde 
o século XIV, esta memória realça a primeira doação que 
Maria fez a si mesma, tornando-se modelo de toda pessoa 
que se consagra ao Senhor. Com a mãe de Deus, exaltamos 
ao Senhor por suas maravilhas. 

No próximo dia 01 de dezembro, comemoramos o 
Dia Mundial de Combate a AIDS. A Pastoral da AIDS, 
gradativamente, implanta-se nas comunidades e dioceses 
em todo o Brasil, cumprindo sua missão de informar, 
acolher e promover solidariedade com as pessoas que 
vivem com Aids. 

Será o primeiro do Advento, iniciaremos o Ano Litúr-
gico, organizado pela Igreja para melhor celebrarmos o 
mistério da Vida, Morte e Ressurreição de Jesus, junto 
com o povo de Deus, no dia-a-dia de suas comunidades. 
Se aproxima o final do ano e percebemos que o tempo 
passa depressa e não volta. A cada dia realizamos novos 
projetos e muitos deles nos fazem crescer. Acenderemos 
nesse dia a primeira vela na Coroa do Advento.

O clima de Natal, a cada dia toma conta de todos, mui-
tas confraternizações acontecem nas escolas, empresas, 
entre tantos outros ambientes trazendo momentos de paz.

Neste período, diversos grupos já estarão realizando, 
nas casas,  as novenas do Natal em Família, que é uma 
tradição do nosso povo. Faça a experiência

Arquidiocese de Feira de Santana

CELEBRAÇÃO EM AÇÃO DE GRAÇAS DOS 36 ANOS DO TOA 
Data: 01 de dezembro de 2019 

Local: Catedral Metropolitana de Senhora Santana - 
Horário:17:00 horas

Animação: C.J.C. / TOA

FESTA DO CRISTO REI
No próximo dia 24, o último 

do ano litúrgico, celebraremos a 
Festa do Cristo Rei do Universo. 
Que tenhamos apenas um Rei e que 
a lei dele seja a nossa: amar até as 
últimas consequências.   

Muitas paróquias e comuni-
dades celebram esta festa, em que 
recordamos as palavras enfáticas 
de Jesus Cristo, perante Pilatos: 
“Meu reino não é deste mundo”. 
Percebemos que os reinos que Jesus 
pregou são de justiça e paz, e devem ser construídos diariamente em 
nossas vidas, para que assim tenhamos dias melhores num mundo tão 
conturbado e carente de justiça, onde reina a violência. Jesus Cristo, 
nosso Rei, espera muito de cada um de nós e de nossas comunidades 
para construirmos um mundo de paz e justiça. Que possamos sempre 
proclamar: Rei, rei. Jesus é o Rei! 

Na nossa arquidiocese, a festa do Cristo Rei acontece na paróquia 
Cristo Redentor, no JOMAFA, o novenário se estende até amanhã, 
sempre às 20:00 horas, tendo como tema:  “ Igreja Corpo Mísitco do 
Cristo” e lema: “ Comunidade dos Batizados e Enviados”. 

No domingo, dia 24, dia festivo, com missa dos idosos e enfer-
mos, batizados, e às 17:30 horas, procissão, seguida de Celebração 
Eucarística, presidida pelo Pe. José Abel Pinheiro de Carvalho – Cura 
da Catedral de São Salvador da Bahia. À frente dos festejos, os padres 
Gerson Figueredo, João Eudes Rocha e o diácono Marcilio Filho.

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
 A festa de Nossa Senhora das 

Graças, na paróquia do mesmo 
nome, bairro Cidade Nova, tem 
como tema central “ Com Maria 
viver a caridade”. O novenário foi 
iniciado dia 18 e se estende até o 
dia 26, com Celebração Eucarísti-
ca, sempre às 19:30 horas. Momen-
tos especiais nos dias 23: 09:00 – 
Missa com os idosos e doentes; dia 
24 – 09:00 horas – Missa com as 
crianças, 16:00 horas – Procissão 
com percurso pelas comunidades 
(saindo da Adelba), 19:30 horas – 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO 
DIÁCONO VICENTE VIEIRA LIMA

Santa Missa e termina dia 27,  dia votivo de Nossa Senhora das 
Graças, às 19:00 horas – Ofício da Imaculada Conceição ( Irmãs 
do Cenáculo da Caridade) e às 19:30 horas, Celebração Euca-
rística, presidida pelo Pe, Carlos Marçal – Reitor do Seminário 
Bom Pastor – Diocese de Ruy Barbosa – BA. 

Recordemos a devoção a Nossa Senhora das Graças, que 
através da medalha milagrosa e da jaculatória, atrai muitos 
devotos. Foi a Santa Catarina de Labouré que ela apareceu 
na noite de 18 para 19 de julho e no dia 27 de julho de 1830, 
conversando, disse: “Este globo que vedes representa o mundo 
inteiro, particularmente a França, e cada pessoa em particular. 
E eis o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que 
me pedem”. Formou-se, então, em torno da Santíssima Virgem, 
uma espécie de medalhão oval, em redor do qual se liam, em 
letras de ouro, as seguintes palavras: “Ó Maria, concebida sem 
pecado, rogai por nós que recorremos a vós!”. Logo depois, as 
mãos de Maria, carregadas de graças simbolizadas pelos raios 
luminosos, abaixaram-se e se estenderam conforme a graciosa 
atitude reproduzida sobre a medalha, enquanto a voz dizia: “Fa-
zei, fazei cunhar uma medalha conforme este modelo! As pessoas 
que a usarem receberão grandes graças, sobretudo trazendo-a 
ao pescoço; as graças serão abundantes para todas as pessoas 
que tiverem confiança”.

No mesmo instante, o quadro pareceu voltar-se e a Irmã viu, 
no outro lado, a letra M, encimada por uma cruz e repousando 
numa base horizontal; em baixo do monograma de Maria, dois 
corações: um cercado de espinhos, e outro transpassado por 
um gládio.

Dois anos após as aparições, a medalha foi cunhada, com 
a aprovação do Mons. de Quélen, arcebispo de Paris e, desde 
então, sua difusão maravilhosa através do mundo foi acompa-
nhada de incessantes prodígios de curas, de preservação e de 
conversões.

Busquemos graças através de Nossa Senhora das Graças, 
mãe de Jesus e nossa.

Parabéns a toda comissão da festa e ao pároco padre Vitor 
Zacarias Luaco .
FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Celebraremos, no dia 08 de 
dezembro, a festa da Imaculada 
Conceição. A padroeira da Bahia 
e de muitas paróquias da nossa 
arquidiocese é celebrada em 
todo país, em Salvador, com 
muita festa . Ela é a prova de 
que, para Deus, nada é impossí-
vel. Foi santificada para cumprir 
sua missão, na condição de 
criatura. Através da fé e com seu 
sim, tornou-se a mãe do nosso 
Salvador, Jesus Cristo e teve seu 
dogma proclamado por Pio IX, 

em 1854. Maria, toda bela e santa, foi preservada de todo mal, 
para trazer ao mundo a fonte da santidade.

Todas as Igrejas celebram esta festa e, na nossa arquidio-
cese, ela é padroeira de muitas paróquias e comunidades, entre 
elas a do bairro da Conceição,  com tema central: “ Magnificat 
o Canto de Maria”, a festa será iniciada 26 de novembro e segue 
até o dia 07 de dezembro, sempre às 19:30 horas.

No dia 08, o dia da festa, com alvorada festiva,  às 06:00 
horas, Oficio da Imaculada Conceição, às 06:30 horas e às 08:00, 
Celebração Eucarística. À noite, às 17:30 horas, procissão e às 
19:00 horas, solene Celebração Eucarística, presidida pelo Pe. 
Francsico Spinola. À frente dos festejos os padres Francisco Spi-
nola, diácono João Antônio Barros, Conselho Pastoral Paroquial, 
Irmãs de São José, Irmãos Cisterciensos e comissão da festa.

Outras festas de Nossa Senhora da Conceição,  na cidade 
da Conceição do  Jacuípe, comunidade Morada do Sol, paróquia 
Nossa Senhora Aparecida – Feira IX,  na paróquia de Todos os 
Santos, na comunidade do Genipapo, paróquia Nossa Senhora 
dos Humildes  e na comunidade do Teles, em São Gonçalo dos 
Campos e na paróquia São Francisco de Assis.

Na capela Nossa Senhora de Lourdes, tradicionalmente, o 
jornalista Oydema Ferreira, que completa 45 anos de jornalismo, 
festeja a Imaculada Conceição, com Celebração Eucarística, 
no dia 08, às 07:00 horas da manhã, celebrada pelo arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian. 

Todos são convidados a celebrar Nossa Senhora da Con-
ceição.

Amanhã acontecerá a or-
denação sacerdotal do diácono 
Vicente Vieira Lima , às 17:00 
horas, na Igreja do Senhor do 
Bonfim - Cruzeiro , com a im-
posição das mãos e Oração Con-
secratória do nosso arcebispo 
dom Zanoni Demettino Castro, 
em Celebração Eucarística que 
contará com grande participação 
de presbíteros e fiéis de toda 
arquidiocese.   

O lema é: “Ide e produzi 

 

fruto que permaneça.” João 15,16. No domingo, dia 24, as 
Primeiras Misssa – na paróquia Santuário Nossa Senhora Aa-
precida, às 08:00 horas , no bairro Vaqueijada, às 10:00 horas, 
na comunidade Cajueiro Grande, ambas na cidade de Serrinha 
– BA e às 19:00 horas, na Igreja Senhor do Bonfim – Cruzeiro.

Parabéns ao novo sacerdote! Que a Santíssima Trindade e 
Nossa Senhora o ilumine cada vez mais na vocação.

36 ANOS DO TOA
O TOA – Treinamento de Oração e Ação, promovido pela C.J.C. 

– Comunidade  de Jovens Cristãos de Santana, celebra seus 36 anos de 
fundação no dia 29 de novembro e comemora com Celebração Eucarísti-
ca, no dia 01 de dezembro, às 17:00 horas, na Catedral Metropolitana de 
Senhora Santana.

Durante esses anos realizaram 38° TOAS, com participação de cente-
nas de pessoas de diversas cidades na nossa arquidiocese e de outras como a 
de São Salvador, Senhora Santana ( Serrinha) e dos Aracaju e Pernambuco; 
XXVIII Aprofundamentos em Feira de Santana, alguns itinerantes nas 
localidades de Serra Preta(Bravo), Terra Dura, Limoeiro, Catana Velha 
(Água Fria), São Bento de Inhatá ( Amélia Rodrigues), na comunidade 
Xavante, município de São Gonçalo dos Campos, na cidade de Água Fria 
e o XXIX na cidade de Santanópolis, no mês de maio .

No trabalho interligado a C.J.C. animam celebrações eucarísticas 
na Catedral Metropolitana e Capela Nossa Senhora de Lourdes, animam 
novenários, eventos católicos e participam de momentos da arquidiocese 
de nossa arquidiocese.

Os integrantes do TOA são de diversas paróquias da nossa arquidioce-
se, eles contam com o apoio de sacerdotes, religiosas, seminaristas e leigo 
na realização. Também dos arcebispos Dom Zanoni Demettino Castro e 
Dom Iamar Vian e na orientação espiritual o Pe. João Eudes Rocha.

Parabéns a todos que fizeram e fazem parte da história dos 36 anos 
do TOA.
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“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer 
a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”. Rui Barbosa

Encontro 
Pela 9ª vez, o Encontro de Veículos Antigos Princesa do Sertão, apre-

sentará relíquias aos apaixonados do antigomobilismo. De hoje a domingo, 
quase 300 automóveis serão expostos, à visitação, para um público estimado 
de 30 mil pessoas. De conversíveis a utilitários, de ônibus a carros do exército 
americano, os visitantes poderão apreciar carros que virão de diversas partes do 
país e, os colecionadores terão, no pátio do América Outlet, o local ideal para 
expor suas raridades. Além da exposição de veículos, um mix de empresas do 
segmento automotivo, que vai desde serviços a concessionárias, comercializará, 
no local, peças e acessórios veiculares.

O Encontro de Veículos Antigos é uma iniciativa do Clube da Ferrugem 
que busca divulgar e incentivar a cultura do antigomobilismo em Feira de 
Santana e Região, com organização e gestão da Feira da Praça, que levará 
ao evento diversidade gastronômica, arte, cultura e muita diversão para toda 
família, com excelentes opções também para a criançada. Matheus Rios, 
presidente do Clube da Ferrugem, afirma que “o evento já é consolidado em 
todo Brasil, estando no calendário nacional de eventos de antigomobilismo, e 
de grande relevância para a cidade, pois fomenta o lazer, turismo e cultura, e 
consequentemente a economia do município.”

Com uma grade musical, bem eclética, com ritmos dos anos 80 a um bom 
som pop rock, a Feira da Praça garante que será um evento muito divertido.

Na manhã da terça-feira (19) 
o médico dermatologista feirense 
Alberto Cordeiro inaugurou, no Sho-
pping Villa Lobos, em São Paulo, a 
Academia da Face. Primeiro espaço 
do país destinado à musculação do 
rosto. 

O evento contou com a pre-
sença da Sabrina Sato, embaixadora 
da Academia e de todo o clã Sato: 
dona Kika, Karina, Suely e Karin 
Sato, além da Mônica Salgado, 
Darlei Bittencourt, Rodrigo Costa e 
Nathan, mais conhecido como Nana 

Barras de Ouro Neste Natal
Vários desejos podem virar realidade com a promoção de Natal do 

Boulevard Shopping, que vai sortear até R$ 150 mil em certificados de barras 
de ouro para três sortudos. 

Para participar, o cliente precisa trocar R$ 250 em notas fiscais de compras 
realizadas entre os dias 14 de novembro e 30 de dezembro de 2019 por um 
cupom. Antes de inserir na urna, os clientes devem responder corretamente à 
seguinte pergunta: “Qual o Shopping que sorteia R$ 150.000,00 em certificados 
de barras de ouro neste Natal?”.

Os sorteios serão divididos em três momentos. No dia 6 de dezembro 
acontecerá o primeiro sorteio de R$ 25 mil, e no dia 20 de dezembro, aconte-
cerá outro sorteio de R$ 25 mil. Já no dia 3 de janeiro de 2020 será realizado o 
grande sorteio de R$ 100 mil em certificado de barras de ouro. 

Para quem realizar compras de segunda a sexta durante o mês de novem-
bro, os cupons serão duplicados. O balcão de troca está montado na entrada 
E3, em frete à loja Iplace.

Troque Brinquedos por Ingressos
A Arena Fonte Nova promove uma campanha de troca de brin-

quedos por ingressos. Serão disponibilizados, no total, 300 ingressos 
do setor Cadeira Superior Norte, para a partida entre Bahia x Atlético-
-MG, que acontece, em Salvador, no dia 27 (quarta-feira), às  21 horas, 
com limite de quatro ingressos por pessoa. Os produtos arrecadados 
serão doados para as crianças participantes do Fonte de Natal, evento 
beneficente da Arena Fonte Nova, que ocorre no mês de dezembro.

Para a troca do ingresso, o torcedor deve apresentar os brinquedos 
com a nota fiscal correspondente a, no mínimo, R$ 30. A troca dos 
brinquedos acontecerá na recepção da Arena, com acesso pelo EDG 
(Edifício Garagem), na Ladeira Fonte das Pedras, até amanhã, entre 10 
horas e 17 horas. No momento da troca será necessário apresentar um 
documento de identificação original com foto e CPF.

São inúmeros os brinquedos do McLanche Feliz que fizeram parte 
da vida de milhões de brasileiros de diferentes gerações. Quem nunca 
criou expectativa para ver o seu personagem preferido acompanhando o 
seu sanduíche? Essa e outras memórias se encontram na comemoração 
de aniversário do McLanche Feliz, que se consagra como uma das opções 
preferidas do cardápio desde o seu lançamento, há 40 anos. 

Na Bahia, a McLover Dani Coni, designer e proprietária do blog 
Gastronomia Salvador, é uma dessas milhões de pessoas que tiveram a 
história marcada pelos brinquedos do McLanche Feliz. Tanto que, até hoje, 
os itens fazem parte da sua vida. Em 2007, ano em que seu filho mais velho, 
Rafael Coni, completou dois anos, ela teve a iniciativa de começar a reunir e 
organizar os brinquedos. Hoje, são cerca de 200 itens, que a designer exibe 
com orgulho por toda a casa.  

“Sempre gostei de frequentar o McDonald’s, saborear um McLanche 
Feliz e levar um brinquedo para casa. Depois que tive meus filhos, a ida até 
o Méqui se tornou cada vez mais frequente, o que aumentou ainda mais meu 
acervo – que se tornou nosso, pois agora compartilho o hobby de agrupar os 
brinquedos com os meus filhos e esposo”, explica a designer.

 

A jovem Fernanda Daniela 
Trindade Borges, formanda 
no Curso de Direito, Turma 
2019.1, pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana 
– UEFS, que colará grau com 
Solenidade a ser realizada no 

dia 29 de novembro, no 
Auditório Central da UEFS, 

para alegria de seus 
orgulhosos pais 

Débora e Antônio Carlos 
Borges dos Santos Júnior.

Na programação, consta Culto 
Ecumênico, no Anfiteatro 

do Módulo II da UEFS, na 
quinta-feira (28), às 19h30 

min., em louvor e gratidão pela 
exitosa conclusão no Curso.

Academia da Face

Rude. O novo empreendimento, criado pelo renomado dermatologista e que 
tem como objetivo a estimulação elétrica diretamente nos músculos faciais, 
chega com um exclusivo conceito no Brasil, feito por meio de variados treinos. 

Trata-se do primeiro espaço no país com foco em exercícios dos músculos 
faciais, por meio de treinos especializados e acompanhados por profissionais 
qualificados. A Academia da Face apresenta uma gama de exercícios desti-
nados aos músculos faciais, assinados por Alberto Cordeiro, oferecendo aos 
pacientes procedimentos não-invasivos e naturais para conquista de uma face 
mais jovem e revigorada.

A Sociedade Filarmônica 25 de Março de Feira de Santana na 
Temporada 2019 do Projeto Música no Casarão Fróes da Mota, mês 

passado, homenageou o ex-prefeito de Feira Joselito Falcão de Amorim.

40 anos de McLanche Feliz
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INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PARA O 
NATAL ENCANTADO É MAIOR ESTE ANO

A licitação que a Pre-
feitura de Feira de Santana 
realizou nesta segunda-
-feira, 18, para contrata-
ção de empresa respon-
sável pela iluminação do 
Natal na cidade, envolve 
vários novos locais, em 
relação a decoração dos 
últimos anos, além de ter 
um outro componente 
importante: em três pon-
tos estratégicos, ela será 
permanente. Essas são 
as novidades que impli-
cam em um investimento 
maior em 2019, explica o 
secretário de Serviços Pú-
blicos, Justiniano França.

O prédio da Prefeitura 
é um dos equipamentos 
municipais que vai ganhar 
uma iluminação, em sua 
área externa, para atender 
não apenas aos festejos de 
fim de ano, sendo mantida 
depois desse período. Não 
demandará mais despesa, 

de luz, para o Natal se-
guinte.

Outros dois locais 
com essa mesma confi-
guração são o Complexo 
de Viadutos Deputado 
Miraldo Gomes, acesso à 
cidade através da BR 116 
norte, e o viaduto próximo 
ao antigo Clube de Campo 

Cajueiro, início da BR 
324. São pontos onde não 
havia iluminação natalina 
nos últimos anos em Feira 
de Santana. Também nes-
ses locais o investimento 
representará utilização 
permanente.

Às margens da La-
goa Grande, na avenida 

Eduardo Froes da Motta, 
onde ocorre grande fluxo 
de veículos conduzindo 
residentes locais e tam-
bém de outras cidades, a 
Prefeitura vai instalar uma 
decoração de Natal pela 
primeira vez. O lugar  re-
ceberá uma grande árvore 
iluminada.

Mais um equipamento 
de grande movimento a 
receber iluminação para 
o Natal é o Monumento 
à heroína Maria Quitéria, 
localizado no cruzamento 
da avenida que leva o 
mesmo nome e a Getúlio 
Vargas. Ali será instalada 
uma complexa peça de-
corativa em formato de 
túnel, novidade para este 
ano.

Tudo isso e mais as 
decorações das avenidas 
Getúlio Vargas e Senhor 
dos Passos,  Praça Mon-
senhor Renato Galvão 
(Matriz), com o super-pre-
sépio natalino, a Catedral 
Metropolitana e o Coreto.

Duas empresas (uma 
delas de Feira de Santana) 
disputaram a licitação rea-
lizada nesta segunda-feira 
e o menor preço foi apre-
sentado pela Compacta, 
com sede em Salvador, 

que fará pela primeira vez 
este trabalho. 

A Prefeitura não é 
obrigada a contratar todos 
os itens individualizados 
da licitação. A proposta 
de iluminar para o Natal 
uma antena de rádio ou tv, 
por exemplo, dificilmente 
será colocada em prática. 
Uma das poucas com vi-
sibilidade adequada para 
esse tipo de decoração está 
descartada pelo proprie-
tário da emissora, que vê 
inviabilidade técnica para 
que o equipamento receba 
esse tipo de instalação.

Este ano, o Município 
contratou um profissional 
especialista em ilumina-
ção para elaboração do 
projeto, bem como efe-
tuar acompanhamento da 
execução do previsto em 
contrato. Uma forma de 
fiscalizar a qualidade da 
prestação do serviço.

PREFEITO COLBERT FILHO DÁ ORDEM DE SERVIÇO PARA 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA TESOURA, NO SITIO NOVO

Os moradores do apra-
zível bairro Sítio Novo re-
ceberam o prefeito Colbert 
Martins Filho, na tarde desta 
segunda-feira,18, para come-
morar, com direito a espocar 
de fogos, o anúncio das obras 
de requalificação da Praça da 
Tesoura.

O projeto idealizado pela 
Secretaria de Planejamento, 
sob a coordenação da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano, consta da colocação 
de bancos de concreto, piso 

intertravado, novas lumi-
nárias, plantio de mudas de 
plantas ornamentais, e um 
estacionamento.

Localizada numa área 
onde se encontra instalado 
um módulo que será ocupado 
pela Polícia Militar, a nova 
praça vai custar aos cofres 
do município R$ 52.994,28. 
As obras serão tocadas pela 
Construtora  Lima Silva, e 
concluídas dentro de dois 
meses.

O prefeito Colbert Mar-

tins Filho destacou que o 
investimento proporcionará 
uma melhor qualidade de vida 
a comunidade, “ que deve ze-
lar pela preservação da praça 
que vamos inaugurar no dia 
19 de janeiro”, disse.

O ato contou com as 
presenças dos secretários 
José Pinheiro (Desenvolvi-
mento Urbano), Paulo Aqui-
no (Governo); o Chefe de 
Gabinete, Mário Borges, 
além de lideranças políticas 
e comunitárias.

PREFEITURA PRORROGA CENSO 
PREVIDENCIÁRIO ATÉ HOJE
A data final do Cen-

so Previdenciário da 
Prefeitura de Feira de 
Santana, que seria en-
cerrado no dia 14, foi 
prorrogada por decisão 
do Governo do prefeito 
Colbert Martins Filho 
até hoje, dia 22.

O levantamento está 
sendo feito pelo IPFS 
(Instituto de Previdência 
de Feira de Santana). O 
servidor deverá se diri-
gir ao Ginásio Joselito 
Amorim, da 8h às 11h e 

das 14h às 17h. O censo 
é importante ferramenta 
informatizada de Gestão 
Previdenciária de dados 
cadastrais e funcionais 
dos servidores públicos 
efetivos e seus respecti-
vos dependentes vincu-
lados ao regime próprio 
de Previdência Social do 
município.

O não compareci-
mento à convocação 
relativa ao Censo Pre-
videnciário acarretará 
a suspensão temporária 

do pagamento da remu-
neração mensal até a re-
gularização da situação 
cadastral. Ao contrário 
da primeira fase, quando 
o atendimento foi reali-
zado tendo como base a 
letra inicial do nome do 
servidor, nesta não mais 
existe esta exigência.

Informações no ban-
ner no alto da primeira 
página do site da Prefei-
tura de Feira de Santana 
– www.feiradesantana.
ba.gov.br.
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