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FOLHA DO NORTE

MUNICÍPIO INVESTE MAIS DE
 3 MILHÕES NA AYRTON SENA

PÁGINA 8 

PÁGINA 3

 Em disco solo - mas a dupla com 
Pyrany continua -, o sertanejo Léo Ribeiro 
lançará até o final do mês o cd “Um bai-
linho lá  na roça” com 12 faixas que ele 
gravou em São Paulo. Quem não conhece 
o trabalho solo de Léo, por certo vai apro-
var pois  ele mostra que no forró é tão bom 
como no estilo sertanejo. Todas as com-
posições  são do artista sendo que quatro 
delas em co-autoria. Este ano dupla Leo 
Ribeiro  e Pyrany marcou grande sucesso 
com a musica “Calcinha no Varal” que 
continua sendo executada em emissoras 
de radio do País. PÁGINA 7 

Com as lojas 
“Visão Moda Mas-
culina”, a emissora 
de radio MF, pri-
meira FM da cida-

Léo Ribeiro Léo Ribeiro 
    Príncipe do arrastapé     Príncipe do arrastapé 

Um bailinho la na roçaUm bailinho la na roça

de, hoje Princesa 
FM, o jornal Feira 
Hoje, uma agencia 
de viagens, dentre 
outras iniciativas, 
e sua presença no 
meio social - sim-
plicidade e simpa-
tia -, José Olym-
pio Mascarenhas 
marcou em Feira 
de Santana que no 
dia 1º deste dele se 
despediu com pesar. 
PÁGINA 2

EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS
PODE GERAR PERDA  DE 7 BI. 

FUNDADOR DO JB HOMENAGEADO

ESTADO COLOCA QUASE R$ 
4 BI NA ECONOMIA ESTE MÊS.

FEIRA PERDEU UM
 HOMEM DE VISÃO

LÉO RIBEIRO
EM NOVO CD

PREFEITO PRESIDIU SOLENIDADE DE 
APOSENTADORIA DE SERVIDORES

PÁGINA 5

Fundador do Jor-
nal da Bahia, poli-
tico, advogado, es-
critor, empresário, 
homem de  extrema  
determinação, João 
da Costa Falcão foi 
um grande construtor 
de sonhos, concreti-
zando sempre o que 
idealizava. No dia 
28 de novembro ele 
foi merecidamente   
homenageado pela 

Assembleia Legisla-
tiva do estado. João 
Falcão era feirense 
filho do casal João 
Marinho Falcão e Ad-
nil da Costa Falcão. 
PÁGINA 3

 O prefeito Col-
bert Martins Filho  
anunciou   na tarde 
de segunda-feira, a 
pavimentação asfál-
tica da rua Fagundes 
Filho, ligando a Ayr-
ton Senna ao bairro 
Papagaio. Na  obra 
sob a responsabili-
dade da  Mazza En-
genharia o governo 
municipal investirá  
R$ 3.205.784,98 e a 
empresa tem prazo 
de seis meses para 
concluir os 760 me-

tros lineares previs-
tos no projeto conce-
bido pela Secretaria 

de Planejamento e 
coordenado pela Se-
cretaria de Desenvol-

vimento Urbano.
“A região Norte 

é um novo marco no 

setor de mobilidade 
urbana de Feira de 
Santana, um vetor 
de desenvolvimento 
que está valorizando 
localidades como o 
Alto da Mangabei-
ra, Mirassol e Santa 
Rita, e que futura-
mente estará se in-
terligando à Univer-
sidade Estadual de 
Feira de Santana”,  
ressaltou o prefeito 
Colbert Martins  Fi-
lho.

O desenvolvi-

mento  da região les-
te da cidade,  onde 
está a Avenida Ayr-
ton Sena teve inicio  
há seis anos, a par-
tir de uma emenda 
parlamentar ao or-
çamento da União 
de autoria  do então 
senador João Dur-
val Carneiro. Hoje a 
região experimenta 
intenso desenvolvi-
mento, que deve se 
acentuar  com a pa-
vimentação da rua 
Fagundes Filho.
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UMA FIGURA MARCANTE  NA CIDADE
Lojista que moder-

nizou o comércio local e 
teve forte influencia nos 
meios de comunicação, 
faleceu no dia 1 deste mês, 
e foi sepultado no Cemité-
rio Piedade, o empresário 
feirense José Olímpio 
Mascarenhas. Homem de 
grande visão empresarial e 
extrema cordialidade, ele 
marcou no comércio da 
cidade, a partir da década 
de 60 com as lojas Visão 
Moda Masculina, que ves-
tiam os jovens da época.

Era grande amigo de 
Sidney Miranda e   Avido 
Medeiros, diretores da 
Rádio Carioca de Feira 
e por conta da sua ad-
miração pela emissora 
foi o responsável pelo 
surgimento  da  radio MF 

(Mascarenhas & Falcão), 
primeira emissora FM da 
cidade – atual Princesa 
FM -, que tinha progra-
mação musical similar a 
da Carioca.  Também foi 
um dos fundadores do 

jornal Feira Hoje.  José 
Olímpio foi presidente 
do Clube de Diretores 
Lojistas e do Clube de 
Campo Cajueiro. Apoiou 
o jovem Augusto Cesar 
Orrico, na instalação do 

JOSÉ OLYMPIO MASCARENHAS

Observatório Astronô-
mico Antares e foi um 
dos fundadores da pri-
meira agência de viagens 
de Feira. Jose Olympio 
Mascarenhas marcou em 
Feira de Santana.

CARTA DE JESUS 
Natal é convite para dar e receber presen-

tes. Há presentes esperados, presentes úteis 
e outros vulgares. Trocar presentes de Natal 
é, sobretudo, lembrar o melhor presente que 
recebemos de Deus: Jesus, que assumiu nos-
sos sofrimentos e nossas alegrias. A “Carta 
de Jesus”, enviada pela professora Maria dos 
Santos Almeida, fala desse presente. Vale a 
pena ler.

“SOU O  MENINO Jesus, sou aquela 
criança, de brilho nos olhos, que veio ao 
mundo numa noite fria, e mesmo diante de 
tanta pobreza que o mundo me ofereceu, re-
cebi muito amor de meus pais, Maria e José. 
Vim para fazer morada entre vocês, e quando 
cheguei, os anjos apareceram num coro celes-
tial, entoando num glorioso cântico; Glória a  
Deus nas Alturas, Paz na Terra às pessoas de 
Boa Vontade.

DEUS, então, me cercou de luz e cresci 
em sabedoria e humildade. Fui cumprindo 
aos poucos minha missão: milagres, curas, 
conversões, mudanças de vida da escuridão 
para a luz e muitos passaram a crer em Deus. 
Mas, quando aceitei os planos do meu Pai, 
em minha história, também, apareceram 
dificuldades, atribulações e sofrimentos que 
me levaram à morte na cruz. Essa é minha 
história. Ela renasce a cada Natal.

 NESTE Natal de 2019 venho pedir a 
você, de presente, muita luz, paz e esperança  
para os que se sentem no abismo, o perdão  
aos teus irmãos e alegria aos desesperados. 
Quero de presente um abraço de amor aos 
idosos, uma oração sincera aos que estão com 
problemas de saúde, e que você se lembre, 
diante de sua mesa farta, dos que não tem o 
que comer.

QUERO de presente que você se lembre 
daquela pessoa querida e especial que já não 
está fisicamente ao seu lado, e que você aceite 
o vazio de sua vida. Quero de presente que 
você sinta como é importante esta sua vida 
que renasce junto comigo a cada Natal. E de 
presente vou te dar a realização dos teus mais 
íntimos desejos que irão chegar aos céus, 
e que voltarão ao universo cheio de saúde, 
alegria e esperança. Basta ter fé.” 

ESSA CARTA resume a vida e a missão 
de Jesus e a gratidão que a Ele devemos. 
Portanto, vamos agradecer a Deus por ter 
enviado Jesus, possibilitando maior união 
entre as pessoas. É um Feliz Aniversário onde 
todos compartilhamos o que temos de melhor. 
Abençoado Natal, com Jesus presente em 
você e sua família!

CORAL DO CAPS DÁ EXEMPLO DE SUPERAÇÃO 
E ALEGRIA NO NATAL ENCANTADO

Sob a regência do maestro 
Josenilson Santos, o Coral do 
Centro de Atenção Psicoso-
cial- CAPS II Oscar Marques, 
composto por 22 integrantes, 
abriu a programação do Natal 
Encantado na tarde/noite desta 
terça-feira (10) entoando can-
ções de artistas famosos e de 
cunho natalino, emocionando 
várias pessoas que assistiram 
a apresentação.

Para o maestro e funcio-
nário do CAPS II, Jó Santos, 
a participação do Coral, que 
se apresenta pela segunda vez 
no Natal Encantado, é muito 
importante para os integrantes, 
que também são pacientes, 
especialmente no aspecto da 
auto-estima.

“É uma oportunidade 
ímpar pra gente poder mos-
trar esse trabalho que é feito 
no dia a dia, durante todo o 
ano, no CAPS Oscar Mar-
ques. Quando a gente vê 
que a cada dia que passa 
os pacientes começam a ter 
confiança em si mesmos e 
se sentirem mais à vontade, 
é gratificante. Tem pacien-
tes que chegaram no CAPS 
achando que não tinha capa-
cidade de pegar uma pasta e 
ler as músicas e cantar com 
a gente e hoje estão aqui, 
demostrando toda alegria. 
Pra gente é muito satisfatório 
proporcionar essa alegria 
para os pacientes”, ressaltou 
Jó.

Bastante emocionada 
com a apresentação do Coral, 
a jovem Luciana Cristina 
Teixeira, moradora do bairro 

CASEB, observa que “o Na-
tal não é só presentes e sim um 
momento de confraternização, 
amor ao próximo, paz e muita 
solidariedade e reflexão. E 
isso nós temos que passar para 
os nossos filhos”, enfatizou 
Luciana, que assistiu a apre-
sentação junto com seu bebê, 
de um ano de idade.

Outra que também se 
emocionou bastante foi a se-
nhora Maria Lúcia de Souza, 
do município de Jacobina, 
que pela primeira vez assiste 
as apresentações do Natal En-
cantado de Feira de Santana.

Durante a noite ainda 
se apresentaram no palco da 
Getúlio Vargas, os Sambado-
res do Nordeste, do distrito 
da Matinha e a Orquestra 
da UEFS(Universidade Es-
tadual de Feira de Santana). 
Nests quarta-feira (11) esta-
rão se apresentando: o Coral 
Dispensário Santana, Coral 

Emoções, Agnus Dei-Grupo 
Jovem IBAV e Africana, a 
partir das 16 horas.

NATAL ENCANTADO
Instituído em 2013, 

quando aconteceu a  primei-
ra edição, o Projeto  Natal 
Encantado já se consagrou 
como um importante evento 
no calendário da cidade. 
Anualmente tem atraído 
milhares de pessoas do mu-
nicípio e de outras cidades 
da região para assistirem 
as apresentações de corais, 
artistas orquestras e teatros.

No decorrer destes 7 
anos de existência do Natal 
Encantado, inúmeros artistas 
de renome nacional como 
Gal Costa, Fagner, Família 
Lima, Joana, Os Pholhas, 14 
BIS, Wanderley Cardoso, 
Jorge Vercilo, João Bosco, 
Diogo Nogueira, além de 
orquestras, concertos, corais 

e grupos teatrais se apresen-
taram nos palcos instalados 
na praça Padre Ovídeo e 
Getúlio Vargas.

Com apresentações di-
versificada para todos os pú-
blicos, o Natal Encantado 
2019, realizado pelo Governo 
do prefeito Colbert Martins 
Filho, está sendo bastante 
prestigiado e promete ain-
da mais animação, com a 
participação de consagrados 
artistas da Música Popular 
Brasileira (MPB) como: 
Alceu Valença, Fafá de Be-
lém, Margareth Menezes, 
Armandinho, Jau, Marizélia, 
entre outros, que estarão se 
apresentando no palco da Pra-
ça Padre Ovídeo (Matriz), nos 
dias 16,17,18,19 e 20.

A programação foi ini-
ciada na última sexta-feira 
(6), com apresentações no 
Paço Municipal e na Avenida 
Getúlio Vargas, até o dia 15.
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O feirense João da 
Costa Falcão, foi home-
nageado no dia 28 de no-
vembro, pela Assembleia 
Legislativa do estado /
ALBa, em sessão espe-
cial, pelo transcurso do 
seu centenário de nasci-
mento. O deputado Alex 
Lima (PSB), foi o autor 
da proposta que gerou 
a homenagem. Advoga-
do, político, jornalista, 
escritor e empresário, 
membro da Academia 
de Letras da Bahia,João 
Falcão foi o fundador do 
Jornal da Bahia, matutino 
que circulou entre  1958 e 
1994, como um dos  mais 
importantes órgãos da 
imprensa baiana. 

Entre 1968 e 1975 
devido ao regime de re-
pressão o jornal sofreu 
com a retirada de publi-
cidades oficiais e  outras, 
mediante o patrulhamen-
to que o governo do es-
tado manteve, mas com 
o significativo slogan 
“Não deixe essa chama 
se apagar”, João Falcão  
conseguiu ultrapassar 
as enorme barreiras que 
foram impostas ao órgão 
informativo. 

Idealista e determi-
nado jamais se curvou 
às dificuldades que fo-
ram muitas, atribuídas, 
principalmente, ao então 
governador Antônio Car-
los Magalhães. Contando 
com o apoio da equipe 
de jornalistas e funcio-

JOÃO FALCÃO HOMENAGEADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

nários, ele manteve o JB 
circulando num enfreta-
mento sem precedentes 
na história da imprensa 
baiana. Filho do casal 
João Marinho Falcão e 
Adnil da Costa Falcão, 
João nasceu em Feira de 
Santana, em 24 de no-
vembro de 1919 e faleceu 
em 27 de julho 2011 com 
92 anos de idade. 

Em 1938 aos 19 anos 
fundou revista antifascis-
ta Selva, fechada no go-
verno de Getúlio Vargas. 
No mesmo ano ingressou 
no Partido Comunista do 
Brasil (PCB). Em 1945 
fundou o matutino O 
Momento, que sofreu o 
mesmo  castigo pela di-

tadura e resolveu fechar 
em 1958.

João Falcão foi de-
putado, fundador do 
Banco Baiano da Pro-
dução (depois Banco da 
Produção),foi empresário 
nos ramos metalúrgico 
e imobiliário, escritor e 
jornalista, destacando-se, 
sobremodo, à frente do 
Jornal da Bahia, diário 
de qualidade que tinha 
um grande publico leitor. 

Enfrentou uma luta 
renhida para manter o 
Jornal da Bahia mos-
trando algumas das suas 
maiores qualidades: o 
destemor e a fidelidade 
ao seu ideário.

O programa de 
extinção e fusão  de 
municípios previsto na 
Proposta de Emenda da 
Constituição (PEC) do 
pacto federativo, pode 
resultar  em uma perda 
de arrecadação da or-
dem de R$ 7 bilhões/
ano, tanto para os que 
poderão ser extintos 
como para os que irão 
agrega-los. 

A informação é da 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) 
após estudos feitos so-
bre o assunto.  Segundo 
a entidade  e de acordo 

EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS 
PODE GERAR PERDA DE 7 BI 

com o estudo, em Goiás,  
por exemplo,  a arrecada-
ção pode cair à metade. 
Cita o caso dos municí-
pios de Uirapuru, Nova 
América e Guarínos que 
devem ser absorvidos por 
Crixas. 

0s quatro  municípios 
goianos arrecadam atual-
mente  R$38 milhões de 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) e 
com a fusão a previsão é 
de que receberão R$ 17 
milhões.   Desse modo, 
conforme os estudos do 
CNM, tanto os 1.217 
municípios que devem 

ser extintos terão per-
das financeiras como 
os 702 municípios que 
irão absorvê-los.  A 
proposta do governo 
é de extinguir  todos 
os municípios como 
menos de cinco mil ha-
bitantes e arrecadação 
própria inferior  a 10% 
da receita total. A atual 
arrecadação do FPM 
dos  municípios rela-
cionados no programa é 
de R$25, 1 bilhões, mas 
esse total poderá cair 
para R$18,05 bilhões se 
a proposta de fusão for 
colocada em prática.

Uma queda de 
0,5% é registrada até 
agora pelo comércio 
baiano em relação a 
igual período do ano 
passado. De acor-
do com estimativa 
do Fecomércio-Ba 
o faturamento deste 
ano deve fechar com 
R$66,6 bilhões. Diz o 
órgão que os valores 
estão muito longe do 
que se vendia no pe-
ríodo pré-crise  como 
em 2014, por exem-
plo, quando foram  

QUEDA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE 0,5% ESTE ANO
contabilizados R$83 
bilhões.  Conforme a 
instituição os setores 
que deveriam ter melhor 
desempenho são os que 
comercializam produtos 
essenciais e farmácias. 

“O resultado pro-
jetado para o ano é de 
3,1% e 1,7% respecti-
vamente. Vale ressaltar 
que o setor  supermer-
cadista evitou  uma 
queda  maior, já que 
representa  cerca  de 
um terço de tudo que   
vende no estado”.  Res-

salta ainda que o Fe-
comércio que apesar 
das duas atividades 
estarem com proje-
ção positiva para o ano 
como vestuário, tecidos 
e calçados (1,3%) e 
eletrodomésticos e ele-
trônicos (0,7%), o fatu-
ramento deles ainda é 
bem abaixo do visto no 
ano passado  o que tor-
na  a base da compara-
ção mais fraca” expli-
ca Guilherme Dietze, 
consultor econômico  
do Fecomércio-Ba

Sales Barbosa nº 420- Centro 

Feira de Santana - BA, 44002-256

Telefone: (75) 3221-8977

QUE VOCÊ COMPARTILHE 
FELICIDADES 

E INSPIRE SONHOS! 
E QUE A CADA NOVO DIA 

VOCÊ TENHA MAIS 
E MAIS MOMENTOS 
DE ALEGRIA PARA 

CONTINUARMOS JUNTOS .

A NYLMYLLE MODAS 
DESEJA QUE  A SUA
 VIDA SEJA  CHEIA

 DE ALEGRIA. 
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Aos 73 anos de idade,  
40 dos quais movimen-
tando-se graças a uma  
cadeira de rodas, faleceu 
no dia 20 de novembro, 
nesta cidade, o ex-lateral 
do Vitória, Bahia de Feira, 
Sergipe e Muriaé de Minas 
Gerais, Mona ( Raimundo  
José Cardoso Assunção) 
que foi sepultado no Ce-
mitério Jardim das Flores, 
com a presença de fami-
liares, amigos, ex-colegas 
de profissão e desportistas. 
Jogador de muita técnica, 
que ele às vezes preteria 
em função da virilidade  
desnecessária, devido às 
suas qualidades, Mona 
começou aos 17 anos no 
Botafogo local, na época 
do inesquecível desportista 
Manoel de Emília (Manoel 
Fausto dos Santos).Em 
1967 foi contratado pelo 
Vitória.

No rubro-negro da 
capital atuou duas tempo-
radas como lateral esquer-
do titular na equipe que 
contava com: Detinho, Tei-
xeira, Romenil, Lacerda, 
Mona, Edmundo e Olívio, 
Reginaldo, Bassu, Didico e 
Itamar. Do Vitória o lateral 
esquerdo se transferiu para 
o Nacional de Muriaé, Mi-
nas Gerais.

 O Sergipe foi busca-
-lo, posteriormente votou 
a esta cidade para defender 
o Bahia de Feira, onde 
encerrou a  carreira, por 
entender que o futebol 
profissional na época não 
era promissor.

FALECE EX-LATERAL DO 
VITÓRIA E BAHIA DE FEIRA 

AÇÃO SOCIAL NO BAIRRO 
CONCEIÇÃO II OBTEVE SUCESSO 

A VOLTA DO SERESTEIRO ROQUE SENA

Em 30 de agosto de 
1979 como conferencista 
da Transportadora Caribé,  
que pertencia ao mestre 
de karate, Denilson Cari-
bé, seu grande amigo, de 
forma voluntária resolveu 
carregar uma caixa, para 
ajudar a funcionários da 
empresa. Pisou em falso e 
“sofreu um estalo” na colu-
na vertebral. Submeteu-se 
a varias cirurgias, passou 
14 meses no hospital, teve 
uma parada cardíaca, mas 
não houve recuperação. 
Futebol técnico, chute for-
tíssimo com ambos os pés, 
Mona cobrava escanteio, 
falta e até pênalti de “pau-
lista”, coisa que nenhum 
outro atleta fazia na época. 

Inexplicavelmente 
deixava a técnica de lado 

pela virilidade, provo-
cando temor em alguns 
atacantes como os arti-
lheiros Pinheirinho do 
Fluminense  que quase 
teve uma orelha decepada 
e Freitas que chegou a ser  
artilheiro do Brasil, ao lado 
de Pelé. 

Cauteloso nos clássi-
cos contra Bahia de Feira, 
antes da bola rolar, Freitas 
ia parlamentar com ele. 
”Seu Mona, Jesus Cristo 
está olhando, vá devagar-
zinho”. Membro de uma 
família de bons jogadores, 
como seus irmãos Cói, 
Valter e Zé Larápio, Mona 
atuava também como ata-
cante, zagueiro ou meia, 
mais no futebol profis-
sional destacou-se com a 
camisa seis.

A Ação Social com 
Feira de Saúde realizada 
no dia 7 deste mês, no bair-
ro Conceição II, alcançou 
pleno sucesso. Organizado 
pela Associação Comunitá-
ria de Moradores do bairro 
Conceição com apoio direto 
do vereador Luiz Augusto 
de Jesus – Lulinha (DEM) 
o evento reuniu centenas 
de moradores que  apro-
veitaram bem a programa-
ção com diversos serviços 
gratuitos contando com o 
a parceria  da Secretaria de 
Saúde do Município. 

Foram feitos atendi-
mentos nas áreas de saúde, 
cidadania, esporte, beleza e 
lazer,  modificando a rotina 
do sábado da comunidade, 
que  agradeceu ao vereador 
Lulinha por sempre estar 
presente e pelas  ações de 
melhorias realizadas.  Al-

guns serviços tiveram pro-
cura acentuada durante todo 
o dia como  a aferição de 
pressão, testes de glicemia, 
orientações nutricionais, 
atendimento psicológico, 
massagem, orientação com 
educador físico, orientação 
odontológica com distribui-
ção de kits, testes rápidos 
de Hepatites, Sífilis e HIV, 
com a Unidade Móvel de 
Saúde. 

A comunidade contou 
ainda com  serviços de 
beleza através da Escola de 
Cabeleireiro Avance e San-
são Academia do Barbeiro, 
proporcionando corte de 
cabelo feminino / masculi-
no, escova, hidratação capi-
lar, sobrancelhas. Também 
houve serviços jurídicos, 
orientações com CRAS e 
na área de lazer: aula de 
dança, sorteio de brindes, 

recreação e brincadeiras 
para a garotada, além de um 
café da manhã.

 “Finalizamos o ano 
com “chave de ouro”, um 
evento lindo e pensado com 
muito carinho, sempre es-
tarei apoiando ações que 
beneficiam a população. 
Estamos no caminho certo, 
nossa gente merece mais, 
receber o carinho e reco-
nhecimento da população é 
o que nos motiva. Agradeço 
a todos que participaram e 
não poderia deixar de agra-
decer aos colaboradores e 
profissionais que dedicaram 
seu tempo para ajudar o 
próximo, ao prefeito Colbert 
Martins pelo suporte e apoio 
de sempre, ao presidente da 
Associação João Reis e dona 
Leny Oliveira”, disse ao final 
o dia o vereador Lulinha feliz 
com o êxito da programação.

Mona
(Raimundo  

José Cardoso 
Assunção) 

O cd Ensaio Núme-
ro 2 - Ao Vivo, recém- 
lançado pelo cachoei-
rano Roque Sena, é um 
verdadeiro álbum de 
seresta, hoje difícil de 
ser ouvida diante das 
mutações verificadas 
na essência da  musica 
brasileira. Professor, 
radialista, composi-
tor, cantor, sobretudo 
um poeta, Roque Sena 
mantem-se equilibrado 
no cotidiano agitado e 
a cada dia mais impes-
soal e o passado lírico e 
nostálgico.

 Assim ele conse-
gue mergulhar em uni-
versos e traz à tona can-
ções como: Serenata no 

Monte,  Normalista, 
Faz isso não amor, essa 
em parceria com Antô-
nio Cardoso. Em Bons 
Tempos, composição 
dedicada aos amigos 
Carlos Melo, Zadir Por-
to e Cesar Ubaldo, o 
autor rememora sua 
saudosa vivencia em 
Feira de Santana cen-
trada nesses três gran-
des amigos. Além de 
composições próprias 
e suas com Antônio 
Cardoso e Chuin, e uma 
de Fernando Teixeira, 
Roque Sena interpreta 
as belíssimas Laura 
(Braguinha e Alcir Pi-
res Vermelho) e Copa-
cabana (Braguinha e 

Alberto Ribeiro).
Ensaio Número 2 – 

Ao Vivo-, seresta como 
nos bons tempos do 
romantismo, que vai 
em cheio aos corações 
dos saudosistas. A bela 
voz de Roque Sena, 
conta com o Grupo 
Chorinho e Saudades: 
Laza (violão), Jairinho 
Macambira (timbal) e 
Vandinho (maracas).
Produção de Antônio 
Morumbi e gravação, 
de ótima qualidade, 
no Studio Radio Web 
– Olha o Pititinga, Ca-
choeira. Roque Sena 
faz um agradecimento 
especial a Ivanildo Pau-
lo (Nego Fujão).

Mona
 (Raimundo  

José Cardoso 
Assunção) 
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PREFEITO PRESIDE SOLENIDADE DE APOSENTADORIA

Com 41 anos de contri-
buição à Previdência Muni-
cipal, José Carlos Bacelar 
de Jesus, que ingressou 
no serviço público como 
agente de serviços gerais em 
outubro de 1978, está entre 
os vinte e oito servidores 
que assinaram o termo de 
aposentadoria, em soleni-
dade presidida pelo prefeito 
Colbert Martins Filho, na 
manhã desta  segunda-feira, 
9, no auditório da Secretaria 
de Saúde.

Esta honraria ocorre 
mensalmente, após a pu-
blicação dos nomes dos 

servidores aptos a se aposen-
tarem, numa lista elaborada 
pelo Departamento de Re-
cursos Humanos da Secre-
taria de Administração, no 
Diário Oficial do Município.

O secretário de Admi-
nistração, Sebastião Cunha, 
lembrou que a aposentadoria 
é um momento extraordiná-
rio para se praticar o ócio 
de maneira criativa, “uma 
fase da vida que nos permite 
fazer atividades que nos dê 
alegria e prazer”, pontuou.

Colbert Filho enfatizou 
à busca de uma outra ativi-
dade como meio de os novos 

aposentados preservarem à 
saúde mental, considerando 
que a média do tempo de 
vida dos brasileiros vem 
aumentando a cada ano, 
“e temos que nos preparar 
para quando este dia che-
gar”, disse, ao agradecer 
aos novos aposentados pela 
contribuição que deram ao 
Município.

O ato contou ainda com 
as presenças dos secretários 
Paulo Aquino (Governo), 
Edson Borges (Cultura), e 
o  presidente da  Instituto 
da Previdência Municipal, 
Alcione Cedraz.

Pessoas que superaram a depressão 
através da dança ostentam alegria

Para os alunos das ofi-
cinas de Dança de Salão do 
Programa Arte de Viver, ini-
ciativa da Prefeitura através 
da Fundação Egberto Costa, 
o encerramento das atividades 
do semestre, no último sábado, 
07, teve um simbolismo muito 
especial, além do momento 
de confraternização. Alguns 
deles, que sofriam de depres-
são, encontraram na atividade 
um auxílio fundamental para 
superar a doença. O encer-
ramento foi marcado por um 
grande baile, no Espaço Chão 
de Estrelas.

Um dos exemplos de su-
peração é a dona de casa Daura 
Oliveira, 65 anos (foto). “A 
dança de salão aumenta minha 
auto-estima. É fundamental 
para eu não ficar em casa, de-
pressiva. Você esquece todos 
os problemas e só pensa em 
coisas boas”, relatou Daura, 
que participa da oficina há 4 
anos.

O professor de Dança de 
Salão do Programa Arte de Vi-
ver, Anselmo Miranda, ressalta 
que existem outros casos de 
alunos que fazem tratamento 
contra depressão, e que em 
comum apresentavam dificul-

dades quanto a coordenação 
motora e a concentração. 

“Percebo uma enorme 
evolução dos meus alunos. 
No início do semestre alguns 
chegavam dopados de remé-
dios na sala e hoje já evoluíram 
bastante, até em relação às 
medicações. Alguns já dimi-
nuíram as dosagens e estão 
aprendendo a dançar de uma 
forma surpreendente. Eram 
pessoas desacreditadas para 
a dança por causa dos efeitos 
colaterais dos medicamentos 
e hoje conseguem dançar, se 
divertir, ter uma vida diferente, 
bem  mais saudável”, relata 
Anselmo Miranda.

Um dos exemplos de ale-

gria contagiante no grupo é a 
artesã Maria Auxiliadora, 55 
anos. Ela participa das ofici-
nas desde de 2007, e declara 
ser apaixonada pelo Arte de 
Viver, em especial pela Dança 
de Salão. “Fico contando os 
minutos para dançar. Me sinto 
bem, me sinto muito leve, sem 
contar que faz muito bem para 
o corpo e a mente”, salienta.

As oficinas do programa 
“Arte de Viver” são mantidas 
pelo Governo do prefeito Col-
bert Martins Filho, através da 
Fundação Cultural Egberto 
Tavares Costa. As aulas de 
dança de salão, entre outras 
oficinas, acontecem no Centro 
de Cultura Maestro Miro.

EXPOSIÇÃO SOBRE SANTA DULCE DOS POBRES 
NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA ATÉ HOJE
A exposição “Um 

pingo de luz”, que tem 
como personagem santa 
Dulce dos Pobres, aberta 
na quinta-feira da semana 
passada, no Salão Nobre 
da Prefeitura de Feira de 
Santana, já foi visitada por 
mais de 200 pessoas. Será 
encerrada nesta terça-feira.

No livro de assina-
turas constam visitantes 
de municípios da região, 
como Conceição da Feira, 
Riachão do Jacuípe, e ou-
tros mais distantes, como 
Jequié.

E cada uma destes vi-
sitantes expressa emoções 
diferentes, onde fé e admi-

ração andam lada a lado – e 
muitas vezes entrelaçadas. 
Em frente da estátua em 

tamanho real, católicos pa-
ram por instantes e fazem 
uma oração.

Ora a fazem baixinho, 
ora mentalmente. “O que a 
gente pede é paz, porque 
a gente está passando por 
um período muito delica-
do, na nossa vida social, 
nos relacionamentos”, 
afirmou a dona de casa 
Celina dos Santos.

Para a aposentada 
Norma Mendes, santo 
Dulce dos Pobres merece 
todas as reverências, e 
não apenas dos baianos. 

“Foi uma santa em vida”. 
A dona de casa Delzuite 
Lopes de Souza disse que 
gostou da exposição. “A 
ideia foi ótima”.

“Muito emocionante 
a gente ver este traba-
lho”, disse a dona de casa 
Carmem Lúcia Alves de 
Araújo. “Todos são muito 
bonitos”.

As telas e a estátua 
criadas pelo artista plástico 
Félix Sampaio foram ex-
postas em Roma, quando 
irmã Dulce foi canonizada, 
em outubro deste ano. 

Base da PM será construída 
no Centro de Abastecimento

As ações para que 
o Centro de Abaste-
cimento de Feira de 
Santana se torne um 
local mais tranquilo 
para as compras se-
guem no propósito do 
Governo Municipal. 
Nesta segunda-feira, 
9, já foi definida a ins-
talação de uma base 
da Polícia Militar no 
entreposto comercial.

A área foi definida 
após uma visita téc-
nica dos secretários 
Antônio Carlos Bor-
ges Júnior (Desenvol-
vimento Econômico), 
Moacir Lima (Pre-
venção à Violência); 
o diretor do Centro 
de Abastecimento, 
Cristiano Gonçalves, 
e o major PM Garcia.

A base será uma 
extensão da 64ª Com-
panhia Independente 

da Polícia Militar e 
vai ficar localizada 
em ponto estratégi-
co próximo à saída 
que dá acesso a ave-
nida Olimpio Vital. 
O Centro também já 
conta com uma base 
avançada da Guarda 
Municipal.

Reduzir os índi-
ces de assaltos e ou-
tros crimes dentro do 
Centro de Abasteci-
mento é um objetivo 
que o prefeito Colbert 
Martins Filho vem 
buscando desde que 
assumiu a Prefeitura. 
“Para isso acontecer 
é preciso contar com 
as parcerias também. 
Por isso a importân-
cia da PM, que tem 
esse papel de fazer a 
segurança de nossa 
população”.

Indústria de Biscoitos Itália Ltda, CNPJ: 
14.418.982/0002-21 torna público que está 
requerendo à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMAM a Licença de Operação 
(Produção de biscoitos e salgadinhos extru-
sados de milho), localizada na Rua Baneb, 
91 Centro Industrial do Subaé – CIS Feira de 
Santana – Ba CEP 44010-820.

PEDIDO DE LICENÇA (LICENÇA OPERAÇÃO)
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“Há tanta suavidade em nada dizer e tudo se entender.” -  Fernando Pessoa.

A família Jambeiro Taboada Dórea em dupla comemoração. 
Festa do aniversário do pai Herval e da filha Bárbara, 

no sábado (7), no Casarão Fróes da Mota. 
Na foto, o casal Rita e Herval com a filha Bárbara,

o filho Eduardo, a nora Graziela e o neto Guilherme.

Em Sessão Solene realizada 
no Salão Nobre da Faculdade de 
Medicina da Bahia da Universidade 
Federal da Bahia – UFBA, no Terrei-
ro de Jesus, em Salvador, no dia 26 de 
novembro, o cardiologista feirense 
André Luiz Cerqueira de Almeida, 
filho de Jacira e Antonio Carlos Pinto 
de Almeida, tomou posse na Acade-
mia de Medicina da Bahia. 

A saudação ao novo acadêmi-
co foi feita pela Profa. Dra. Eliane 
Elisa de Souza e Azevedo. André 
Almeida herdou a Cadeira de n.º 
32, anteriormente ocupada pelo 
Acadêmico Emérito Luiz Carlos 
Calmon Teixeira e que tem como 
Patrono Luiz Anselmo da Fonseca. 
O atual Presidente da Academia é 
o renomado médico Antônio Carlos 
Vieira Lopes.

Posse Campanha de Natal O Boticário
Para dar continuidade ao posicionamento da marca sobre o amor, a cam-

panha de Natal incentiva o amor mais puro de todos, que é o que está por trás 
de qualquer tipo de doação. Sob o conceito “Doe amor neste Natal”, assinando 
com “Onde tem amor tem beleza”, a marca incentiva o público a viver histórias 
reais de amor por meio de atitudes importantes.

“Nossas campanhas de datas comemorativas sempre retratam histórias 
de amor que tocam as pessoas, que refletem a realidade delas, o momento em 
que a sociedade passa. Ao longo desse ano, em especial, recebemos milhares 
de histórias de amor enviadas pelos nossos consumidores – como parte da 
nossa campanha institucional. Parte delas abordava doações. E elas ajudaram 
a chamar nossa atenção para o quanto esse é um tema sensível para a nossa 
sociedade. E, ao mesmo tempo, algo tão possível de mudar pelas mãos de cada 
um”, conta Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário.

Criada pela AlmapBBDO, a campanha, que segue a tradição da marca 
em abordar temas sensíveis de forma emocionante, traz o filme “Coração”, 
que mostra a história de um senhor que deixa mensagens para seus familiares 
acreditando que pode não estar vivo para passar o Natal com eles. Ao conseguir 
um transplante, ele ganha uma nova chance de viver e decide passar o Natal de 
forma diferente: agradecendo a família que autorizou a doação de órgãos de um 
ente perdido. O filme reforça a generosidade desta época do ano e estimula o 
público a compartilhar e doar amor mesmo com pessoas que não fazem parte 
da própria família.

Natal de Ouro Boulevard
Foi realizado na sexta-feira (06), às 17 horas, no Boulevard Shopping, 

o 1° sorteio de R$ 25 mil da promoção “Natal de Ouro Boulevard”. O sorteio 
foi conduzido por Nadinne Matos, da Administração do Shopping, e Alber-
tino Sampaio, Presidente da Associação de Lojistas do Boulevard. Altino do 
Nascimento Neto, auditor da empresa CONPEC, fez a apuração e validação 
do cupom sorteado. Uma criança da plateia retirou o cupom premiado.

A ganhadora do 1° sorteio de R$ 25 mil em certificados de barras de ouro 
foi MARIA DOROTEA SILVA BATISTA, de 56 anos, de Feira de Santana.

Ainda faltam 2 sorteios, são 2 chances de ganhar! O 2º, no valor de 25 
mil, acontecerá no dia 20 de dezembro e o final, de R$ 100 mil, será no dia 3 
de janeiro de 2020. Os sortudos receberão o valor líquido em reais, correspon-
dente ao valor dos Certificados de Ouro de acordo com a sua contemplação 
no sorteio, ou seja, R$ 25.000,00 ou R$ 100.000,00, em sua conta bancária.

Cidinha Kruschewsky, a aniversariante do dia 18, 
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A imponência do antigo Palácio Arquiepiscopal da Sé, morada de bispos 

e arcebispos, e também Centro Administrativo e Pastoral da Igreja Católica no 
Brasil por mais de 100 anos, voltou a fazer parte da vida da capital baiana. De-
pois de duas décadas fechado, o Palácio da Sé, localizado no Centro Histórico 
de Salvador, reabriu suas portas no 06 de dezembro, às 18 horas, para contar os 
quase quinhentos anos da história da Igreja Católica no Brasil; história esta que 
se confunde com o processo de ocupação e colonização do país, e da formação 
de nosso povo.

O prédio, construído do século XVIII, e reconhecido como patrimônio do 
povo brasileiro, agora restaurado, será transformado em um Centro de Referência 
da História da Igreja Católica no Brasil e abrigará exposições permanente e even-
tual, estabelecendo uma nova área social e cultural na cidade, contribuindo assim 
para o fortalecimento da revitalização do Centro Histórico de Salvador. “O Palácio 
da Sé é uma referência na história da Igreja de Salvador, afinal desde o começo 
do século XVIII ele serviu aos bispos, serviu a vários arcebispos e foi também 
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nós prestamos à Arquidiocese e, particularmente, à Bahia porquê desse Palácio 
saíram determinações, ordens e também orientações pastorais para todo o Estado da 
Bahia”, afirma o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

O processo de restauração durou cinco anos, sob o comando do IDH (Ins-
tituto do Desenvolvimento Humano) e, por último, pelo padre Abel Pinheiro, 
presidente do Centro Cultural Palácio da Sé. “Foi um trabalho exaustivo, mas o 
cansaço do árduo trabalho se transforma em imensa alegria ao ver este grande 
patrimônio voltar a ficar à disposição do nosso povo”, disse o padre Abel. Neste 
período, padre Abel, auxiliado pelo padre Luís Simões, contou com uma equi-
pe de voluntários, referências nas suas atividades, como o engenheiro Thales 
Azevedo, o arquiteto Luiz Humberto Carvalho e a engenheira Ângela Márcia 
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Cibelli 
Lima dos 

Santos que
 trocará de 
idade no 
dia 20. 
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Um Bailinho lá na 
Roça, uma música ale-
gre e buliçosa, dá título 
ao novo cd do cantor e 
compositor Léo Ribeiro 
que deve ser lançado até 
o final do mês. Nesse cd, 
gravado em São Paulo, 
Léo aparece em carreira 
solo como “O Príncipe 
do Arrasta-pé”, o que 
pode parece estranho 
para o publico, que já 
se acostumou a ouvi-lo 
ao lado de Pyrany, for-
mando uma das duplas 
mais afinadas do País. 
“A dupla continua, canto 
o sertanejo com Pyrany, 
desde a década de 90 e 
vamos continuar. Vamos 
fazer novos trabalhos”, 
garante Léo.

São 12 faixas na base 
do arrasta-pé, um dos 
ritmos  mais apreciados 
do nordeste, pela sua 
“fervura”. Em quatro 
composições aparece 
Celso Ribeiro como co-
-autor. Um Bailinho na 
roça, Vem dançar forró, 
Forró largado,  São João 
e Amor e Paixão, Parece 
atriz de novela,  Que 
mulher boa, Cadê a turma 
da cachaça, O verdadeiro 

Léo Ribeiro Léo Ribeiro 
    Príncipe do arrastapé     Príncipe do arrastapé 

Um bailinho la na roçaUm bailinho la na roça

LÉO RIBEIRO ESTÁ CHEGANDO COM UM BAILINHO LÁ NA ROÇA

São João, Viva a Bahia 
viva a alegria, Devolva 
o meu São João, Vamos 
coisar, Baixinha delicia. 
São as 12 faixas do cd  
que sendo prensado em 
São Paulo para ser lan-
çado  este mês. Com esse 
trabalho Léo que está ra-
dicado em Feira de San-
tana  - é proprietário da 

Phyton Nordeste Essên-
cias -, forte empresa do 
segmento de essências, 
sediada no Centro In-
dustrial do Subaé ( CIS) 
presta  uma homena-
gem direta ao Nordeste, 
através do forró.  Nesse 
trabalho feito no Studio 
Som das Águas, São Pau-
lo, a produção executiva, 

direção  artística e os 
arranjos, são do maestro 
Jony Z. S. Miranda, que 
também aparece  no acor-
deom, contrabaixo, bate-
ria e percussão  e back 
vocal ao lado de Mary 
Assunção. Mixagem e 

masterização de  Bráulio 
Valadares Barral. A arte 
gráfica, de ótima quali-
dade, é de Jony Miranda.

Antes desse cd, em 
meados do ano, a dupla 
Léo Ribeiro e Pyrany 
lançou um cd  que conti-

nua sendo bem executado 
em emissoras de radio do 
país, tendo como  maior 
hit “Calcinha no varal”. 
Ciente das suas qualida-
des, Léo não se empolga 
com o sucesso e mostra 
toda sua fé, simplicidade 
e  confiança ao agradecer: 
“Em primeiro lugar agra-
deço ao meu Deus pela 
sua infinita misericórdia, 
que se renova todos os 
dias, dando-me o fole-
go de vida, paz, saúde, 
sabedoria  e inspiração. 
Agradeço também a toda 
minha família, que é  a 
minha base e o meu porto 
seguro. Muitíssimo obri-
gado!” conclui.
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ESTADO COLOCA QUASE R$ 4 BI NA ECONOMIA ESTE MÊS
Quase R$4 bilhões 

estão sendo lançados na 
economia  baiana este 
mês, com o pagamento  
dos servidores do go-
verno do estado - ativos, 
pensionistas e aposenta-
dos- , mediante as  folhas 
dos meses de novembro e 
dezembro, além da quita-
ção da segunda  e ultima 
parcela do decimo tercei-
ro salário. 

A Secretaria de Ad-

ministração efetivou a 
folha de pagamento do 
mês de novembro com 
270 mil servidores no dia 
29, no  valor de R$1,58 
bilhão.  No dia 20 deste 
mês será feito o paga-
mento da segunda parcela 
do 13 salario, que  corres-
ponde a cerca de  R$850 
milhões.

  No dia 30  será paga 
a folha do mês de dezem-
bro que representa  R$1,5 

bilhão. Fechando as duas 
folhas o valor exato é de 
R$3,9 bilhões que devem 
ter um reflexo positivo na 
economia do estado em 
especial no segmento co-
mercial gerando emprego 
e renda, e desafogando 
muitas famílias que têm 
compromissos pendentes. 

O secretário de admi-
nistração Edelvino  Góes, 
destaca a politica fiscal 
do estado .”O pagamento 

em dia da folha salarial  
coloca a Bahia entre os 
estados que conseguem 
honrar  seus compro-
missos com o funciona-
lismo público ,mesmo 
em um cenário  de crise 
nas finanças  estaduais, 
que tem levado  mui-
tos governos  a parcelar 
ou alterar  as datas de 
pagamento dos salários 
mensais e do decimo 
terceiro-salario” relatou.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL MOSTRA CRESCIMENTO DIZ O IBGE
A produção indus-

trial no País teve au-
mento de 0,8% no mês 
de outubro, comparan-
do-se com o verificado  
mês de setembro, por 
conta, principalmente, 
das vendas nos segmen-
tos de produtos alimen-
tícios e farmacêuticos. 
Isso é o que revela o 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Foi a  terceira 

alta mensal   seguida  e 
o melhor resultado para 
o mês de outubro desde 
2012, quando  houve 
elevação de 1,5%. 

Na comparação com 
outubro do ano passado  
a indústria avançou 1%, 
resultado  um pouco 
inferior ao do mês de se-
tembro (1,1%), momen-
to em que foi interrom-
pido o período de três  
meses seguidos  no  ver-

melho na comparação 
interanual. Conforme  
André Macedo, gerente 
de pesquisa do órgão, 
esse movimento  de três  
meses seguidos de alta  
não era visto desde  os 
últimos quatro meses 
de 2017, o que significa 
“um tom de aumento no 
ritmo de produção e de 
uma  mudança do com-
portamento industrial” 
garante.

Transmitida atra-
vés da urina de animais 
infectados – em espe-
cial o rato-, a leptos-
pirose, é uma doença 
perigosa que já causou 
10 mortes este ano na 
Bahia e chama mais a 
atenção das autoridades 
nos períodos de  muita 
chuva como geralmente 
ocorre no final de ano,  
devido às trovoadas. A 
Secretaria de Saúde do 
estado contabilizou este 
ano 56 casos da doença 
com 10 óbitos, enquan-
to durante todo o ano 

COM CHUVAS, CUIDADO COM A LEPTOSPIROSE

anterior foram 71 casos 
registrados e  11 mortes. 
Em 2018 foram 65 pes-
soas internadas, este ano 
foram 33  internações.

Detalhe importante 
é que a leptospirose é 
transmitida pelo contato 
com  a urina do animal 
infectado. Ele não de-
senvolve a doença, mas 
passa a ser portador e  
transmiti-la através da 
urina que é depositada 
na água, solo e alimen-
tos. No ser humano a 
doença penetra através 
da pele, notadamente 

se houver ferimento. 
O rato de esgoto é o  
maior transmissor  nas 
cidades, todavia outros 
animais como cães, bo-
vinos e equinos podem 
se tornar portadores 
da leptospirose, isso 
principalmente na zona 
rural.

A  maior parte dos 
casos é registrada em 
locais de grande cida-
des, onde moradores 
ocupam áreas sem in-
fraestrutura, ou sanea-
mento básico adequada, 
e há  alta presença de 

ratos. Os trabalhadores 
no segmento de limpeza 
pública, também podem 
ser vitimas do mal, nesse 
caso, considerada como 
doença ocupacional.  A 
leptospirose apresenta-
-se após o  período  de 
sete a 14 dias do contato 
da pessoa com a agua 
ou objeto  infectado  e 
é difícil diagnosticá-la, 
devido à semelhança 
com outras doenças in-
fecciosas agudas como 
a dengue e a pneumo-
nia. Com a evolução o 
doente torna-se ictérico 
(olhos amarelados) e 
a pele avermelhada, 
tem redução da diurese 
(passa  a urinar menos) 
devido lesão nos rins, 
sofre dores musculares 
e de cabeça. Se houver 
agravamento esse quan-
do pode evoluir para o 
óbito. A hidratação logo 
no início  da doença e 
o uso de antibióticos 
podem sana-la, mas se 
houver evolução, torna-
-se necessário interna-
mento. O mais impor-
tante  é evitar a doença 
e sendo detectada ,fazer 
tratamento imediato

A Bolsa Família - o 
mais importante progra-
ma social do governo 
federal -, vai ser refor-
mulado A pedido da Casa 
Civil, o Ministério da Ci-
dadania deve incrementar 
o programa que na gestão 
do ex-presidente Luiz 
Inácio- Lula, foi  de im-
portância fundamental 
para famílias pobres do 
país. Para diferenciar 
da origem, por questões 
políticas, e estabelecer a 
marca  do governo Bol-
sonaro, o programa de-
verá ser “batizado” como 
“Renda Brasil”  e ser 
ampliado para atender a  
jovens de até 21 anos de 
idade, e conceder valores 
maiores aos beneficiá-
rios. Na folha do mês 
de setembro o beneficio 

BOLSA FAMILIA PASSARÁ 
A SER RENDA NO BRASIL

médio pago às famílias 
foi de R$189,21  com a  
reforma  a previsão é que 
esse rendimento chegue e 
R$ 205/mês. O governo 
pretende aumentar a mé-
dia atual, mas ainda não 
há um valor definido. 

O plano original da 
ala do governo era de 
aumentar em R$16,5 bi-
lhões os recursos para o 
programa que tem orça-
mento previsto de R$29,5 
bilhões em 2020. São  
R$14,1 bilhões adicio-
nais ao que já é gasto 
anualmente e mais R$2,4 
bilhões para  pagar o 13 
salario no ano que vem. 
Todavia, a área econô-
mica avisou que pode 
garantir no momento o 
máximo de  R$4 bilhões 
adicionais.
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Drª France França Pedra

ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS

Mensagem Bíblica: “ Hoje nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor”. 
Lucas 2,11.

Arquidiocese de Feira de Santana

NATAL NO LAR DO IRMÃO VELHO
COM APRESENTAÇÃO DO NASCIMENTO DE JESUS
Data: 25 de dezembro de 2019 -Horário:09:00 horas

Animação: C.J.C. / TOA

Hoje, 16 de dezembro de 2019, estamos na 
terceira semana do advento e no próximo domin-
go, é o quarto domingo e acenderemos a última 
vela da Coroa do Advento. Ontem, celebramos, o 
aniversário do Papa Francisco.

Não deixe de passear à noite pela cidade e ver 
a decoração da nossa cidade, não deixe de visitar 
a Catedral Metropolitana de Senhora Sant’Ana, 
Boulevard Shopping, também em residências, clínicas, estabeleci-

mentos comerciais e escolas 
que embelezam as noites 
de dezembro. As lojas com 
bonitas decorações, algu-
mas delas com o presépio 
e comemorações em resi-
dências, lojas, empresas, 
escolas, restaurantes, entre 
outros. Monte um presépio 
em sua casa!

Estamos vivendo, em todas as comunidades rurais ou urbanas do 
nosso país, a preparação para o Natal, com realização, nas casas, das 
novenas do Natal em Família – Famílias unidas celebram o Natal do 
Senhor.  Cada grupo realiza, com uma dinâmica própria, e são muitos 
os materiais à disposição como: CPP – Centro de Pastoral Popular 
com o tema : “Jesus é a nossa luz”. Forme seu grupo, na sua rua, 
com seus parentes, no ambiente de trabalho, com seus amigos, se una 
a todo o povo católico e alcance graças através da preparação para 
o Natal do Senhor. Realize um gesto concreto! Ajude o seu irmão!

Assim todos nós celebramos a Vida e no dia 24, véspera do 
Natal. Jesus vai nascer.

A Prefeitura Muni-
cipal de Feira de Santana 
através da Secretaria da 
Cultura, Esporte e Lazer e 
Fundação Egberto Costa 
realizam pela sétima vez 
o projeto Natal Encantado 

7º NATAL ENCANTADO

No último dia 30 de novembro foi realizada 
a Cantata de Natal promovida pelo casal Sobrinho 
e Loura, abindo para visitação o presépio na sua 
residência, no bairro do Sobradinho.

MOMENTOS DO NATAL...

Já no último dia 07, foi apresentado o Natal Raios de Luz, em frente a 
Igreja São Francisco de Assis. Ajude o Dispensário Santana adquirindo os seus 
panetones e presenteando alguém no Natal. Ajude-nos a ajudar.

O Centro Social Monsenhor Jessé Torres, que 
trabalha com moradores de rua, realizou um almoço no 
último dia 12,   com distribuição de presentes para os 
moradores de rua. Visite o bazar com roupas, calçados, 
entre outros produtos e a campanha “Momento de Vida 
lhe dá Vida neste Natal”, mais uma vez, a campanha ar-
recadará alimentos não perecíveis que serão destinados 
ao Centro Social Monsenhor Jessé Torres. 

São muitas as instituições que precisam de nossa ajuda não só nessa 
época e sim durante todo o ano, já que para sobreviverem tem que alimentar, 

vestir, cuidar da saúde, entre outros aspectos importantes para a vida. Nesses 
locais são acolhidas crianças, jovens, idosos, pessoas que vivem na rua, vi-
ciados em drogas.

Muitos realizarão confraternizações de Natal e você pode ajudá-los. 
Entre tantos outros estão: Lar do Irmão Velho, Dispensário Santana, Centro 
Social Monsenhor Jessé Torres, Fazenda da Esperança Santa Dulce dos Pobres, 
AFAS, AAPC, Orfanatos, escolha um deles e faça o seu gesto concreto do 
Natal. Visitando e ajudando.

A Rede Bahia realiza até amanhã a Campanha Natal do Bem e você pode 
ajudar deixando seu presente para crianças carentes da nossa cidade na sede 
da TV Subaé. Colabore!

No início do ano, entre os dias 02 e 06 de janeiro, 
acontecerá mais uma vez apresentação do Reisado Estrela 
de Belém, pleas ruas bairros Eucaliptos, Tomba, entre 
outros. Na coordenação o arqueólogo Vitor Batista. Você 
poderá conferir as fotos no facebook Momento de Vida. 

Parabéns a todos pelas iniciativas de tornar o nascimento de Jesus Cristo, 
o nosso  Salvador, mais belo e festejado por todos.

MOMENTOS DE AGRADECER...
Nesta época, por toda parte, as cidades estão mais bonitas, esperando o nascimento 

de Jesus. Muitas árvores foram montadas, trazendo luz e cores para todos, espalhadas 
nas casas, ruas, lojas, escolas, entre outros, com tamanhos variados e muita criatividade. 
Também muitas cascatas de luz em diversas residências e lojas dando um toque todo 
especial às noites de dezembro. Lembremos que este símbolo da vida é utilizado desde o 
século passado, mas cada um a enfeita para receber a verdadeira vida: O Cristo. Na noite 
de Natal recordarei meu pai, Mário Leal. Principalmente a época de criança, quando eu 
colocava o sapato ele sempre deixava um presente. Foram natais inesquecíveis.

Na oportunidade, quero desejar à minha mãe, irmãos, sobrinhos, cunhados, tios, 
primos, afilhados, compadres, parentes, amigos, alunos, leitores, internautas e colegas do 
Jornal Folha do Norte, CEEP em Saúde, EAEFS,CJC/ TOA, HTO Fisioterapia, nossos 
arcebispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, leigos, colabora-
dores, divulgadores, patrocinadores da coluna durante o ano e, em especial, à  Blosson 
Ville Cosméticos (Suzane e Kennedy Cupertino), Clidens ( Dras Marília e Marilda 
Costa), Clilab – Análises Clínicas Laboratorial (Dra. France Pedra),  Fama – Materias 
de Construção (Edvonete e Agenor Margoti), Jota Neto Confecções (Marlúcia e João 
Lima), e a toda comunidade feirense a seguinte mensagem:

Momento de Vida... Mais um ano está chegando ao fim. Momento de parada para 
reflexão de tudo que vivemos de bom e ruim. Um balanço é necessário para que em 2020 
possamos realizar coisas novas. Com o pensamento positivo podemos iniciar uma nova 
jornada, na presença de Deus.

Em 2019, mais uma vez, vivemos novas experiências pessoais e profissionais, 
convivemos em novos ambientes, viagens, reencontros com amigos, conhecemos novas 
pessoas, desenvolvemos novos projetos, novos cursos, foram momentos intensos e de 
crescimento. Também vivenciamos momentos de decepção que fazem parte da nossa 
jornada. De tudo fica um pouco e crescemos.

Vamos viver “Um novo tempo”, como nos propõe Ivan Lins na canção, “Um novo 
tempo, apesar dos castigos/ Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos, pra 
nos socorrer” e a vida são os novos tempos. Vamos vivê-los com intensidade. E Fábio 
Jr e  Marinho Marcos nos deixam essa mensagem: “Já faz mais de dois mil anos/ que o 
homem veio à Terra/ ensinar pra gente a força do amor/ infelizmente o ser humano/ ainda 
continua em guerra./ e quanto menos consciência, maior a dor”.

Celebremos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, em Belém, com seus pais Maria 
e José. Não esqueçamos que os anjos davam glória a Deus e por lá estavam os pastores 
Lucas, Gabriel e Josué com seus rebanhos, a estrela indicava o local do nascimento de 
Jesus e mais tarde os magos do Oriente, Gaspar, Melquior e Baltazar iriam presentear o 
nosso Rei com ouro, incenso e mirra.

Vamos continuar presenteando diariamente - Cristo!
No dia 25, é Natal. Boas Festas, Feliz Natal e um 2020 com Luz e Vida!

O verdadeiro sentido do Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo e através 
do Presépio, que é montado em nossas casas e foi idealizado e montado pela primeira 
vez por São Francisco de Assis, representamos o nascimento do Salvador, o que 
nos faz sentir mais profundamente a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, 
através da idealização do presépio, ou seja, a cena do ambiente onde Jesus nasceu.

Essa realidade nos faz penetrar nos ensinamentos que constituem a doutrina 
de Jesus: pobreza, simplicidade, humildade, fé, docilidade, uma cadeia de ensina-
mentos para a vida cristã. Afinal, assim foram a vida e os ensinamentos de Jesus, 
desde o início.

No Natal de 1223, São Francisco de Assis montou o primeiro presépio e, 
somente por volta de 1484, é que surgiram as imagens dos Reis Magos. Hoje, mi-
lhares de presépios são montados em igrejas, casas e lugares públicos para celebrar 
o nascimento de Jesus e interpretar a nossa vida a partir da dele.

A montagem de presépios tem crescido muito em nossa cidade. Eu, particu-
larmente, desde criança, compartilho essa experiência com minha mãe Miracy Lima 
Leal, que arma o presépio desde os seus 15 anos. Na casa dos meus irmãos Antonio 
Mário, Ana Lúcia e Dayanna Christina também são montados presépios, sendo na 
casa de minha irmã com a participação dos meus sobrinhos Thiago José e Thaís Maria. 
Lembrando também das minhas sobrinhas Maria Rita e Bella Maria.

Para mim não existe Noite de Natal sem a Oração diante do Presépio. Afinal, a 
maior comemoração do Natal é o nascimento de Jesus. Na nossa cidade, são montados 
presépios e, na zona rural, é também conhecido como lapinha. Nele representamos 
as imagens do Menino Jesus, Maria, José, pastores, anjos, reis magos e também 
colocamos boi, burro, carneiros, camelos e o galo.

Cada um com a sua criatividade revela um único sentido: recordar Jesus 
Cristo-Luz e Vida. Arme um presépio!

ORIGEM DO NATAL
  A data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo é o Natal. Na anti-

guidade, ele foi comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão 
a data do nascimento de Jesus. O 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de 
comemoração, somente no século IV e a cada ano  são ampliadas as comemorações, 
estilos de decoração, entre outros.

Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam 
o início do inverno. Portanto, acredita-se que havia uma relação deste fato com a oficia-
lização da comemoração do Natal.

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o 
tempo que levou para os três reis Magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem 
os presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus, na gruta em Belém.

Nos nossos dias, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações 
natalinas no começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal, o que coincide 
com a festa dos reis.

Falando do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância 
para o Ocidente, pois marca o ano 1da nossa História.

 MISSA DE NATAL

que foi iniciado no último dia 06 e se estende até o dia 20, acontecerá na praça 
Padre Ovídio – Matriz, janelas do paço municipal e avenida Getúlio Vargas, 
será marcado por ampla programação, com orquestras, as filarmônicas, corais, 
apresentação do Auto de Natal do CUCA e apresentação do nascimento de 
Jesus Cristo do Grupo Teatral Renascer , entre outros e corais nas janelas do 
paço municipal, até do dia 13.

Atrações de referência nacional estão previstas para o evento, confira a 
programação na  Praça   Pe. Ovídio – Matriz:

Hoje - Orquestra Afrosinfônica e Fafá de Belém, amanhã – Orequestra 
Neojiba e Aramandinho,  18 – Maryzélia e Margarete Menezes, 19 Jau e Marco 
Pereira Trio e 20- Orquestra de Mambo e Alçeu Valença.

Na Praça da Matriz um presépio gigante, a fachada da Catedral de Senhora 
Santana, foi decorada com lâmpadas, um treno com Papai Noel no estaciona-
mento de prefeitura, o Paço Municipal com luzes e um grande laço, árvores da 
Getúlio Vargas, peças decorativas nos postes da Avenida Senhor dos Passos, 
alguns viadutos da cidade e uma grande grande bola  no cruzamento da Avenida 
Getúlio Vargas e Maria Quitéria e o Eu Amo Feira com motivo natalino. Parabéns 
ao prefeito Colbert Martins Filho, secretário Edson Borges e toda sua equipe.

Parabéns a todos pelas iniciativas de tornar o nascimento de Jesus Cristo, 
o nosso  Salvador, mais belo e festejado por todos.

Natal! Jesus renasce a cada dia de nossas Vidas

O nosso 
arcebispo dom 
Zanoni  De-
mettino Cas-
tro presidirá, 
na Catedral 
Metropolitana de Senhora Santana, 
às 20:00 horas, a Missa do Natal, antes 
da missa a Cantata de Natal. 

Não esqueçamos que a tradi-
cional Missa do Galo, pelo menos na 
maioria das igrejas de nossa cidade, 
já não acontece mais à meia-noite. 
Mesmo assim, continua sendo costu-
me das famílias católicas se reunirem 
em torno do altar para Celebração do 
Nascimento de Jesus Cristo e depois 
irem para suas casas, onde realizam 
momentos de oração, confraterniza-
ções e Ceias de Natal com produtos da 
época. Muitas luzes e cores enfeitam 
as casas, muitas famílias armam o 
seu presépio e oram à meia-noite. 
Recordemos o nascimento de Jesus 
através de Lucas 2,1-14.

No dia 25, dia de Natal, a missa 
do dia será celebrada em muitas co-
munidades e paróquias que terão seus 
horários divulgados e você não pode 
deixar de participar e celebrar a festa 
da vida. Na Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana, às 19:00 horas.

A CJC/TOA realiza a novena do 
Natal em família. Mais uma vez, no pe-
ríodo natalino e como gesto concreto do 
Natal em família, acontece a Campanha de 
Solidariedade, ajudando o Centro Social 
Monsenhor Jessé Torres, realizarão no dia 
22, a Confraternização de Final de Ano.

No dia 24, participarão da Missa 
de Natal. Já no dia 25, passaremos a 
manhã com os Idosos do Lar do Irmão 
Velho, recordando o Nascimento de Jesus, 
encenaremos o nascimento e levaremos 
Papai Noel com presentes e muita alegria 
através das canções natalinas, para assim 
partilhar com os idosos o nascimento de 
Jesus Cristo, com visitas nos quartos dos 
acamados para um bate papo e momentos 
de partilha.Assim eles celebrarão o Natal 
do Senhor. No dia 21, animarão o nove-
nário da Sagrada Família, na comunidade 
Escoal, parpoquia Nossa Senhora dos 
Humildes e na oitava de Natal, dia 28, 
animarão o novenário da Sagrada Família, 
na comunidade do Jenipapo, paróquia de 
São José das Itapororocas, encerrando 
assim as atividade do ano 

CJC / TOA

MOMENTOS DO NATAL...
A celebração do Natal é repleta 

de símbolos, que fizeram desta tradi-
ção uma das festas mais ornamenta-
das. São entoadas belas canções como: 
Noite feliz, Sinos de Belém,  Anoite-
ceu, Boas Festas, Então é Natal, Natal 
das crianças, Bate o sino, entre outras.

Falaremos sobre alguns deles 
para que você conheça melhor e 
utilize-os dando sentido ao seu Natal.

ANJOS 
 M e n -

sageiros de 
Deus na his-
tória da sal-
vação. São o 
sinal de que 
“os céus se 
a b r i r a m  e 
Deus visitou 

SINOS
No Natal o seu toque simboliza 

alegria e júbilo pelo nascimento de 
Jesus Cristo e todos os cristãos louvam 
o Menino. 

As badaladas dos sinos de Natal 
representam a mensagem “Nasceu 
Jesus!”. Além disso, acredita-se que 
o som dos sinos possa afastar tudo de 
ruim e trazer boa sorte

VELAS
 As velas sim-

bolizam a presen-
ça de Cristo como 
luz do mundo. Ele 
próprio disse:”Eu 
sou a luz do mundo. 
Quem anda comigo 
não anda nas tre-
vas”. Cada Natal 
deve renovar a nossa fé em Jesus e 
nosso empenho de viver n’Ele, e como 
Ele, a luz do mundo.

É sempre verde, está 
s e m p r e  m a n i f e s t a n d o 
e comunicando vida, em 
qualquer lugar, em qualquer 
situação, como Jesus, que 
sempre e em todo lugar é, 
para nós, Vida. Viva a Vida 
com intensidade!

PINHEIRO

seu povo”. Simbolizam a comu-
nicação com Deus.

 ESTRELA
 Os magos vindos do Oriente 

á procura de Jesus, foram guiados 
por uma estrela até Belém. A 
estrela tem 4 pontas e uma cauda 
luminosa. As quatro pontas re-
presentam as 4 direções da terra: 
Norte, Sul, Leste, Oeste, de onde 
vem os homens para adorar a 
grande luz que é uma estrela de 
fé, de amor, de esperança para o 
seu irmão.

 ARRANJOS SECOS
 O que está seco é porque não tem 

vida.Portanto, sempre que estivermos 
longe de Jesus, estaremos secos, pois só 
Ele é a Vida e comunica vida. Jesus veio 
até nós para que tudo se desenvolva, tudo 
tenha vida.

  BOLAS COLORIDAS

As bolas coloridas, que adornam o 
pinheirinho querem significar os frutos da-
quela árvore viva que é Jesus. Representam 
os dons maravilhosos que o nascimento 
de Jesus nos trouxe. São as boas ações 
daqueles que vivem em Jesus, como Jesus.
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NATAL ENCANTADO: APRESENTAÇÕES DIVERSIFICADAS
Em meio a movi-

mentação no comércio, 
com lojas abertas, consu-
midores já garantindo as 
compras de final de ano 
e o trânsito fluindo, em 
frente ao palco do Natal 
Encantado, na avenida 
Getúlio Vargas, a apo-
sentada Edna Teles, 65, 
saboreia um saquinho de 
pipoca enquanto assiste a 
apresentação da Compa-
nhia de Ballet Antonieta 
Peres. A programação ao 
ar livre ocorreu na tarde 
desta segunda-feira, 9.

“Faço questão de 
acompanhar o Natal 
Encantado, que a cada 
ano se supera com apre-
sentações belíssimas. 
É sempre uma emoção 
diferente”, disse prome-
tendo levar os netos nos 
próximos dias:  “Apro-
veitei que já estava no 
comércio e parei para 
assistir. Mas, irei trazer 
meus netos para que pos-
sam também vivenciar 
esse momento de alegria 
e fé”. Enquanto isso, 

jovens bailarinas dos 
bairros Jardim Cruzeiro e 
Pampalona levaram para 
o palco o balé clássico, 
jazz e o contemporâneo 
numa apresentação que 
durou cerca de 40 mi-
nutos.  

“O Natal Encantado 
é também um espaço de 
visibilidade, que dá a 
oportunidade para o ar-
tista feirense e aos grupos 
culturais divulgarem seu 
trabalho, contemplando 
as várias linguagens ar-

tísticas. Sem dúvidas, é 
algo que já faz parte da 
rotina da cidade e que 
aguardamos com grande 
expectativa”, conside-
rou a professora Hely 
Pedreira.

Ela também presti-
giou a programação nes-
ta tarde, que prosseguiu 
com as apresentações do 
Coral da Uefs e Sammy 
Amor e Música, e ressal-
tou ainda que o evento 
promovido pelo Governo 
do prefeito Colbert Mar-

tins Filho oportuniza a 
população a ter contato 
com músicos do cenário 
nacional: “Todos têm 
acesso, é gratuito”.

As apresentações no 
palco da Getúlio Vargas 
tiveram início na sexta-
-feira, 6, e prosseguem 
até o dia 15 com eventos 
à tarde – exceto no dia 
14 quando será a partir 
das 10h - e no período da 
noite.  Entre as atrações, 
os cantores feirenses Gil-
sam e Djalma Ferreira.

MAIS SERVIÇOS DE SAÚDE
 PARA PESSOAS DEFICIENTES

São oficinas e centros especializados em ortopedia e 
odontologia, que beneficiarão mais de 1 milhão de pesso-
as. O Ministério da Saúde irá investir R$ 70,1 milhões/
ano para custeio desses serviços. O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, anunciou, no dia 3 deste nmês,  
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a criação 
de 66 novos serviços de odontologia e ortopedia, com 
atendimento especializado às pessoas com deficiência. 
Mais de 1 milhão de pessoas deverão ser beneficiadas.  

A maior parte desses pedidos de habilitação estava 
pendente desde 2018, e agora poderão iniciar o atendi-
mento à população. O Ministério da Saúde irá repassar 
R$ 70,1 milhões por ano para custear os serviços no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Também com o objetivo de qualificar o atendimento 
a esse público, o ministro lança, pela primeira vez, dois 
guias com orientações para os profissionais de saúde que 
atuam nas áreas de odontologia e ortopedia.

CONSELHO DA PESSOA IDOSA 
VAI ELEGER NOVOS MEMBROS

O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira 
de Santana (CMDPI) vai eleger os novos membros, para o biê-
nio 2020-2021. O pleito será realizado o próximo dia 17, uma 
terça-feira, na Casa dos Conselhos, à rua Domingos Barbosa de 
Araújo, 411, bairro Kalilândia.

A eleição, cja comissão coordenadora é presidida por Fátima 
Casaes, será realizada das 9h às 11h e o resultado sai logo em 
seguida. Qualquer cidadão, maior de idade, pode participar do 
pleito, desde que apresente o RG.

Em função da eleição marcada para o dia 17 deste mês, nesta 
terça-feira, 10, não será realizada a reunião ordinária, conforme 
informa a diretoria do conselho.



11Feira de Santana-Ba, segunda-feira 16 de dezembro de 2019110 anosFOLHA DO NORTE

Coluna do Rádio

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

“Basta Crer“, titulo 
do primeiro cd do evan-
gélico Warley Ramos, po-
de-se entende como um 
resumo dos 23 anos vivi-
dos pelo jovem mineiro, 
as suas vicissitudes, di-
ficuldades extremas em 
tão curto tempo de exis-
tência, até o momento, 
glorificado pelo Senhor, 
mas ainda desprovido de 
um futuro garantido o que 
vai depender, sobretudo, 
da fé que ele carrega a 
cada passo, a cada dia.

Natural do Vale do 
Jequitinhonha, Minas 
Gerais, Warley  não teve 
a felicidade de conhecer 
o pai, que faleceu antes 
do seu nascimento, ca-
bendo a  dona Luciene 
Souza Ramos, a missão 
de criá-lo assim como 
aos demais filhos. Vida 
de pobreza, sem perspec-
tiva, fez com que Warley, 
ainda menor de idade, 
procurasse na musica, 
cantando em bares, uma 
nova trajetória.

Conheceu a igreja 
Evangélica e começou  a 
frequenta-la, até decidir 
vir para Feira de Santana 
três anos atrás. As difi-
culdades continuaram, 
foi morador de e rua, 

BASTA CRER- UMA DEMONSTRAÇÃO DE FÉ

durante três meses, e 
não se escusa a dizer que 
“comi  restos retirado do 
lixo”. Mas, mantendo-se 
firme na sua convicção, 
como ele mesmo diz: 
”basta crer”, foi vislum-
brado por evangélicos 
que, além de alimenta-lo 
fizeram-no   entrar em 
uma nova etapa de vida. 
Hoje ele frequenta o tem-
plo da Igreja quadrangu-
lar  Nova Jerusalém, no 
bairro do Tromba, e vive 
da venda de CDS. Um 
trabalho autoral que mos-
tra não só a  sua fé, como  
capacidade e criatividade 
em cada letra.

O antigo gosto mu-
sical pelo  sertanejo - 
Gustavo Lima e Eduardo 
Coita - principalmente, 
quando  cantava em bar-
zinhos, foi substituído 

por melodias  que pro-
clamam sua fé no Senhor. 
São letras de boa qualida-
de, externando muito do 
seu viver, a  exemplo de: 
Basta Crer; Não temas 
meu amigo; Em Ti, Jesus; 
Azeite na Botija; Eu sou 
pentecostal; A volta do 
filho de Deus; A sétima 
trombeta e Testemunho. 
Warley Ramos ainda en-
frenta dificuldades, viven-
do da música evangélica, 
mas o sorriso presente em 
seu rosto, externa confian-
ça na pastora Audinete e 
demais membros da Nova 
Jerusalém. Ele destaca 
também o trabalho de 
Elias Marcelo, do  EMP 
Studio, onde foi gravado 
o CD Basta Crer, primeiro 
passo de uma  carreira que 
tem tudo para ser brilhan-
te - BASTA CRER!
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Bahia em Debate, às tardes, na 
Radio Povo, um programa de noticias 
com a proposta de discutir e analisar 
os fatos que ali são apresentados. 
Wilson Passos está no comando, 
sempre, muito atento e eficaz nas 
suas análises, tendo ao lado Emanuel 
Brito. Ótimo trabalho. Na verdade os 
assuntos se alargam - se assim for ne-
cessário -, e noticias além, da Bahia 
também são divulgadas.  Passos é 
versátil e bem inteirado dos fatos.

Bela voz, ótima dicção, cordialís-
simo, Gildarte Ramos da Penha foi um 
dos maiores valores do radio feirense 
entre os anos 60 e 70, do século passa-
do, além de ator, produtor e diretor de 
teatro. Deixou o radio, mas seu nome 
permanece na lembrança dos seus 
companheiros e ouvintes. Gildarte faz 
parte da galeria de ouro do radio local.

Final de ano, o tempo parece mudar. 
Os bons sentimentos fluem, o dia a dia 
ganha uma alegria terna de irmandade e, 
nesse cenário de forte influencia natalina, 
o comercio tem movimento acentuado. 
No ar percebe-se ao lado de publicidades, 
a boa e necessária musica do serviço de 
som de Pedro Nunes. O sistema instalado 
em pontos estratégico no comercio é uma 
tradição de muitos anos e tem o aval da 
comunidade devido aos cuidados que Pedro 
Nunes destina tanto à parte técnica como à 
programação musical. Parabéns!

Com o final do campeonato brasilei-
ro de futebol, nas suas quatro divisões, as 
equipes esportivas das emissoras locais, 
que fazem esse tipo de cobertura redu-
zem suas atividades, praticamente em  
compasso de recesso, mas já pensando 
na temporada de 2020 que deve começar 
em janeiro com o campeonato  baiano de 
futebol. Ai é arrumar a casa e começar 
tudo de novo. A expectativa é de novi-
dades nas equipes de Miro Nascimento 
(Sociedade), Sotero Filho (Subaé), e 
Wilson Passos (Povo).

O telefone móvel ou 
celular, como é mais co-
nhecido, trouxe benefícios 
indiscutíveis e necessários 
à vida moderna, mas, como 
muitos medicamentos, tem 
as suas contra indicações.  
A Organização Mundial 
de Saúde (OMS)  indica 
que 80% da população  
mundial  tem, ou terá, do-
res nas costas, provocadas 
por problemas de   coluna 
e postura errada. O uso 
frequente do celular, que 
parece algo absolutamente 
normal, aparece segundo 
estudos como o vilão tra-
zendo complicações para 
a coluna, tais como dores 
cervicais, relacionadas 
com o mau posiciona-
mento da cabeça ao usar 
o celular.

Os estudos indicam 
que ao abaixar para mexer 
como aparelho, a cabeça 
do usuário fica com um 
ângulo de 60 graus o que 

faz com que ela fique bem 
mais pesada, ocasionando 
não só o prazer tecnológi-
co, mas danos no pescoço 
e na coluna.  “a nossa co-
luna vertebral, apresenta 
curvaturas fisiológicas em 
cada nível. Temos lordose 
cervical, a cifose torácica 
e lordose lombar, dando à 
coluna um aspecto da letra 
S”, é a explicação cienti-
fica. A OMS ressalta que 
além dos efeitos causados 
na estética,  os problemas 
e dores na coluna  associa-
dos ao uso excessivo do 
telefone celular  são con-
siderados uma epidemia 
global.  Enquanto a média 
mundial de dor crônica 
atinge a 35% das pessoas, 
no Brasil os danos são 
maiores, já que aqui essa 
incidência alcança a 37% 
da população. Diz ainda 
a OMS que as consultas 
médicas aumentaram cer-
ca de 40% entre pacientes 

jovens que se queixam de 
dor cervical. Esse tipo de 
doer ocorremais como o 
avanço da idade, todavia 
ultimamente está se acen-
tuando entre a população 
jovem,  devido ao isso 
de dispositivos móveis. 
As mãos também podem 
sofrer com o uso constante 
do celular.

Conforme especia-
listas ao usar o celular a 
pessoa deve levantar a 
cabeça. O ideal é que o 
maxilar forme um ângulo 
de 90 graus com o pescoço. 
Em vez de se abaixar para 
olhar o celular, o usuário 
deve levantar o aparelho a 
altura do seu rosto.

 Além disso, é conve-
niente fazer alongamento 
para o pescoço duas ou 
três vezes ao dia, levan-
tando a cabeça para o teto 
e voltando à posição de 90 
graus. Isso deve ser feito 
dez vezes.

USO REPETIDO DE CELULAR 
FAZ MAL PARA A COLUNA 

Madrugada 102. 1 - de zero 
hora até as 4 horas da madruga-
da-, na Radio Sociedade de Feira, 
um programa que “pegou em 
cheio” como se diz no futebol. Gel 
Cassianno faz um trabalho sério 
com competência que agrada ao 
publico, o que se percebe devido 
à ótima participação de ouvintes 
todas as noites.Músico, cantor, 
comunicador, Géo está “de cama-
rote”, ganhando a cada dia, mais 
audiência.
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Leonidio Marchy
UMA TRAPAÇA INFERNAL NO BAR DE PICÓ

Habitualmente, à penumbra crepuscular, a 
vizinhança se reúne para se divertir, num mo-
mento saudável e amistoso, ao redor de uma 
mesa de dominó no Bar de Picó. A regra é: 
Quem perde levanta e dá lugar ao outro. Numa 
sexta-feira, o sol ao ocaso, todos se divertiam e 
o cel. Ferreira inspirado, levantava um a um e 
às vezes de maneira humilhante. Cara de gato, 
chico romero etc. etc., quando, um hilux preta 
parou à porta do bar e de seu interior saiu um 
sujeito de sua cor, alto, magro, bem trajado, 
grossos cordões de prata pendurados ao pescoço, 
nos dedos reluzentes anéis de pedras vermelhas 
e à mão uma mochila negra. Subiu à calçada e 
pôs-se a olhar as proezas do cel. Ferreira, que 
em dado momento gritou:  Ô Tita! Traz outra 
catinga de porco curadinha que hoje eu bato até 
no Diabo! ”. Mais tarde, quando não havia mais 
ninguém o sujeito falou: Cel.! Dê-me a honra de 
uma partida!” O cel. respondeu.” Sentaí moço! 
Se presepares quebro-te de pau!” O sujeito 
sorriu pondo a mostra uma porção de dentes de 

ouro. Sentou, colocou a mochila sobre a mesa e 
enquanto mexia o dominó,  o  brilho das pedras dos 
anéis fluíam no espaço, de repente parou e estendeu 
a mão: “ Cel.! Sou  Satanás, mensageiro do Diabo, 
o rei das trevas, o poderoso. Meu senhor precisa de 
suas habilidades.”  E  aí, abriu a mochila cheia de 
dinheiro e completou. “ É tudo seu, basta assinar 
aqui com o seu sangue!” E deu-lhe uma folha de 
papel vermelha. 

      Cel. Ferreira lembrou que Tita fizera um 
curso de demoniologia em Cachoeira e lhe dissera 
que contrato firmado com o Diabo, seria nulo se 
houvesse algo falso. Pensou um pouco e falou: 
“Aceito! Vou no balcão  pegar outra catinga de 
porco e furar o dedo.” Lá,  enquanto Tita o servia, 
pegou uma muriçoca e esmagou no dedo. Voltou 
à mesa e firmou o dedo no contrato, Satan passou-
-lhe  a mochila  e  perdeu-se na negritude da noite, 
entre os carros na Rua Carlos Valadares. Alegre 
pela conquista, Satan chegou no território diabó-
lico e entregou o contrato  para o  Diabo que logo 
descobriu  trapaça e bradou:

Me arrombei, me arrombei!!! O cel. Ferreira 
esculhambou o inferno, perdi todo o dinheiro.” 
Levou a mão a cabeça ou melhor aos chifres. 
“O safado assinou com sangue de muriçoca. 
Trapaceiro descarado!” Enquanto isso, aqui na 
Terra, o cel. comprou fazendas, chácaras, carros 
e aplicou o resto. Lá nas Trevas, o Diabo reuniu 
os demônios e informou medidas para corrigir 
a perda: “Vou reduzir mininzérios, suspender 
promoções e concursos às fornalhas, alterar a 
previdência infernal, vender todo patrimônio e 
eliminar aqueles com fraudes, aí, no meio da 
aclamação de vivas dos demônios, Lúcifer, chefe 
dos mininzérios,  levantou seu tridente dourado: 
“Mestre, não é mais prático eliminar as fraudes!” 
O Diabo respondeu: “Não! Vou vender tuuu...
do!!! Vou usar métodos dos políticos do Brasil, 
meus aliados”.  E aí, diante os berros dos demô-
nios com os tridentes erguidos: “VIVA NOSSO 
REI! VIVA OS POLÍTICOS DO BRASIL!!!”  
o Diabo finalizou: “ Vamos ter um inferno mais 
quente e martirizado”. 


