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DENGUE - O PERIGO CONTINUA

EDUCADORES TERÃO 
SALÁRIOS REAJUSTADOS

AVENIDA FRAGA MAIA SERÁ 
PROLONGADA E DUPLICADA 

ROBERTINHO NÃO 
ESQUECE A PRINCESA  

CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 
ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO.   

EMBASA ACABA COM 
“GATOS” EM MATINHA

MATRÍCULAS ATÉ O 
DIA 3 DE FEVEREIRO 

Com as esperadas chuvas de verão aumenta a 
preocupação das autoridades de saúde em relação 
a casos de dengue já que no ano passado houve 
crescimento de 606% na Bahia em relação ao ante-
rior. Foram 9.555 casos da doença transmitida pelo 
mosquito aedes aegypti no ano de 2018 e em 2019 
o órgão estadual registrou 67.453 notificações de 
casos suspeitos de dengue. Conforme a secretaria 
de Saúde 31 casos do mal foram confirmados, via 
laboratório, e Feira de Santana ocupa o primeiro 
lugar nesse indesejado ranking com 12 casos con-
firmados. A secretaria de Saúde alerta a população 
baiana para a necessidade de se integrar às ações de 
prevenção e combate ao mosquito aedes aegypti que 
continuam sendo executadas. 

Projeto de lei enviado no inicio do mês 
à Assembleia Legislativa, pelo governa-
dor Rui Costa, altera a Lei 10.963/2008 
readequando os valores do piso nacional 
do magistério público da educação básica, 
instituído pela Lei 11.378.2008. Com isso 
12,1 mil educadores baianos, inclusive os 
aposentados, terão seus salários reajustados 
acima do piso nacional da categoria o que 
vai gerar este ano, um gasto para os cofres 
do estado de R$53,7 milhões. 

PÁGINA 10

16 Anos 
2004 a 2020 PÁGINA 9

Recursos supe-
riores a R$2,8 mi-
lhões serão inves-
tidos pelo gover-
no municipal nas 
obras de prolonga-
mento e duplicação 
da  avenida Fra-
ga Maia, confor-
me anunciou esta 
semana o prefeito 

Colbert Martins Fi-
lho. O projeto, que 
deve ser concluído 
em sete meses, pre-
vê  a interligação  
da  zona  norte da 
cidade nas imedia-
ções da Universi-
dade Estadual de 
Feira de Santana. 
PÁGINA  10

PÁGINA  4

PÁGINA 5 Ele foi um dos responsáveis pelo titulo 
de campeão baiano de 1969 conquistado 
pelo Fluminense. Tranquilo dentro e fora 
de campo o atacante sergipano Robertinho 
conquistou Feira de Santana, como sua 
segunda cidade, e sempre que pode, deixa 
Aracaju para rever a princesa e seus amigos. 
Robertinho, ao lado de Willy Mendes(foto) 
conta detalhes da sua passagem positiva pelo 
Fluminense e  Bahia de Feira. PÁGINA 8

As matriculas nas escolas da rede estadual 
poderão ser feitas até o dia 3 de fevereiro. A se-
cretaria de Educação da Bahia decidiu ampliar 
o prazo de matriculas, depois que muitos pais 
enfrentaram problemas para inscrever seus 
filhos por meio do sistema on line. Todavia 
a secretaria  garante que todos os estudantes 
serão matriculados.

PÁGINA  3
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Apesar do calendá-
rio sempre nos permitir 
uma mágica no tempo, 
experiências, aconte-
cimentos e atitudes se 
tornam reféns de quan-
do aconteceram e isto 
fica mais forte quan-
do chegamos ao final 
do mês de Dezembro, 
quando parece que tudo 
termina e um portal 
está prestes a se abrir 
para um novo tempo e 
nova vida. Quem ima-
ginaria esta força, visto 
que o “Calendário”  foi 
criado apenas como 
um sistema para con-
tagem e agrupamento 
de dias com o objetivo 
de atender principal-
mente às necessidades 
civis e religiosas de 
uma cultura.

2020 começa cheio 
de esperanças em dias 
melhores, repletos de 
saúde, paz, amor, co-
ragem, sabedoria, dis-
cernimento, recomeço, 
realizações, promessas 
e vontade de fazer tudo 
melhor! Mas será que 
o ano que passou nos 
trouxe lições? Apren-
demos realmente, para 
evitar repetir erros? 
2020 será um ano bis-
sexto e, portanto, com 
o dia 29 de fevereiro 
na folhinha, teremos 

ANO NOVO OU NOVO ANO

um dia à mais de vida 
para colocar em prática 
novos hábitos, projetos e 
concretizar sonhos. 

Ano de Olimpíada 
no Japão, de Eleições 
Municipais, de trabalho, 
luta, conquistas e pro-
fundas reflexões sobre 
nossa vida e sobre o lugar 
que vivemos. É o início 
de um novo ciclo, não 
adianta tocarmos a vida 
de qualquer jeito, sem 
foco, responsabilidade, 
compromisso e compe-
tência, depois simples-
mente jogar a culpa no 
outro pelos fracassos e 
insucessos! Dostoievski 
afirmava que “Todos 
somos responsáveis de 
tudo, perante todos.” É 
através das atitudes e 
não das palavras, que 
criamos possibilidades 
para praticar o “bem sem 
olhar a quem”, promover 
o respeito nas relações 
humanas, a fim de que 
a ética e a moral sejam 

práticas rotineiras para 
um bem coletivo.

Para muitos a virada 
de ano é como se fosse 
um passe de mágica que 
acontece uma vez ao ano 
e onde fazemos inúmeras 
promessas. Já dizia um 
antigo ditado: “ninguém 
é obrigado a prometer, 
mas se prometeu tem que 
cumprir.” É o momento 
em que sonhamos muitas 
coisas, porém, é neces-
sário lembrar que apesar 
da palavra “sonho” ser 
muito bonita, “realizar” 
é o mais importante da 
vida, pois é realmente o 
que fica. 

Não fique protelando 
pra depois das férias, do 
carnaval, inicie agora seu 
novo ano, dê a partida 
para uma grande virada, 
não deixe para amanhã, 
faça o que precisa ser 
feito imediatamente. Pre-
pare-se para tempos de 
esforços e dificuldades, 
mas também de vitórias, 

conquistas, realiza-
ções e prosperidade.

Como sabiamen-
te escreveu Carlos 
Drummond de An-
drade, “Para ganhar 
um Ano  Novo que 
mereça este nome, 
você, meu caro, tem 
de  merecê-lo, tem de 
fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas 
tente, experimente, 
consciente. É dentro 
de você que o Ano 
Novo cochila e espera 
desde sempre.”

Desejo aos meus 
colegas de jornal e a 
todos os leitores, um 
2020 onde possamos 
estar com nossas men-
tes e corações cheios 
de esperança, alegria, 
amor e vontade de 
sermos e fazermos 
melhor neste novo 
ano que se inicia.

Leonidio Marchy

NIRVANA, O ENCONTRO FRATERNO NO ESPAÇO DE ZADIR 

Na labuta da se-
mana, é normal que te-
nhamos desequilíbrios 
vibratórios entre os áto-
mos de nossos órgãos, 
provocando desconforto 
orgânico e psíquico. As-
sim, buscamos harmoni-
zar suas vibrações. Para 
tal, faz-se necessário 
efetuarmos exercícios 
místicos, como medi-
tação, preceterapia e, 
principalmente, harmo-
nização vibratória com 
nossos irmãos dos reinos 
vegetal, mineral e ani-
mal. Em vista disso, nos 
finais de semana nosso 
grupo se reúne no Espa-
ço de Zadir. É um lugar 
acolhedor, aplausível e 
psicoterapeuta. À entra-
da, no primeiro portão, o 
portão principal, somos 
envolvidos por vibra-
ções de um arbusto com 
flores coloridas. As cores 
vibram em sintonia com 
nossas vibrações. Eis as 

bases da cromoterapia e 
fitoterapia. Aquele arbusto 
representa nossos irmãos 
do mundo vegetal.

Seus galhos são se-
cos garranchos rudes e 
retorcidos, com formas 
que evocam as Leis Divi-
na.     Uns, têm formas do 
triângulo, que representa 
leis da matéria. Outros, do 
quadrado, que representa 
sua estabilidade. Outros, 
são varas ásperas e gros-
seiras, que representam 
a vara de Esculápio, que 
não só curava os doentes, 
como ressuscitava os mor-
tos. Com a permissão do 
Criador. E outros, o círculo, 
que representa o próprio 
Criador. Ao chegarmos no 
segundo portão, recebemos 
vibração de nossos irmãos 
do mundo mineral: O Ferro 
do portão, a pedra do piso e 
a terra das paredes. TODA 
MATÉRIA TEM SUA ES-
PÉCIE DE VIDA. E serve 
de terapia para harmoni-

zar nossos átomos. Eis os 
princípios básicos da geo-
terapia, hidroterapia e equi-
terapia. Desse modo, toda 
matéria vibra e através da 
vibração se comunica. Eis 
o fundamento da telepatia, 
radiestesia, telecinésia, 
vibraturgia e premonição.

E aí, harmonizados 
pelas vibrações do mundo 
vegetal e mineral, adentra-
mos num estreito corredor, 
onde recebemos vibrações 
de nossos irmãos do mundo 
animal: Cágado, lagartixa, 
formiga, borboleta e alcan-
çamos o terceiro portão que 
dá acesso ao Espaço, local 
da cerimônia. Lá, à nossa 
esquerda, outro arbusto 
de folhas viçosas e flores 
multicores que serve de 
abrigo aos pardais, pintas-
silgo, bem-te-vis, sanha-
ços. No centro, uma mesa 
retangular, ladeada por seis 
cadeira de encosto alto. 
Parece a mesa de Lucullo, 
general romano. Farta de 

bebidas e tira-gostos. É 
ali, naquela mesa rústica 
que nos acomodamos 
para o ritual. Eu, Felix, 
Rudy Rossi, Gutemberg, 
Carlos Melo e o anfitrião 
Zadir, que de vez em 
quando vai à cantina 
para municiar a mesa 
e, verificar as merendas 
dos passarinhos.  Certa 
vez o surpreendi falan-
do consigo: “Ô minha 
Nossa Senhora!!! Felix 
comeu a merenda dos 
passarinhos!”

E assim, sintonizados 
na frequência vibratória 
de nossos irmãos, naquele 
ambiente de harmonia ao 
sabor de gargalhadas, às 
piadas, às brincadeiras, 
às lorotas, às lembranças 
do passado, cortejados 
pelo chilrear festivo dos 
pássaros, entre as folha-
gens do arbusto, nos har-
monizamos  com toda a 
natureza e alcançamos  o 
NIRVANA.

NECESSIDADE DE FÉRIAS

Estamos em período das férias em 
nosso país. Muitos aproveitam essa época 
do ano para uma parada. Um tempo de 
descanso.  As férias, além de promoverem 
a saúde, alegria, auto-estima e o bem-estar 
geral do trabalhador, está provado que 
após as férias, ele produz mais.

NA VIDA, corremos o risco de criar 
dependências. São hábitos repetidos, que 
acabam tornando-se muito fortes, fardos que 
condicionam nosso modo de ser. Algumas 
dependências mais comuns: a droga, o fumo, 
a bebida, o sexo, a internet... Existem outras 
formas, mais disfarçadas, mas não menos 
perigosas. É o caso da preguiça e da atitude 
contrária, o excesso de trabalho. Há pessoas 
viciadas em trabalhar.

O TRABALHO é uma necessidade. São 
Paulo dizia: “Quem não quer trabalhar, tam-
bém não deve comer” (2Ts 3,10). O trabalho 
é um serviço que prestamos aos demais e com 
ele ajudamos a Deus a concluir a criação do 
mundo. Bem feito, torna-se oração. Quando 
passa dos limites, torna-se perigosa dependên-
cia. Essa dependência compromete a família, a 
fé, a saúde, os amigos e costuma associar-se à 
ganância e fazer do dinheiro um ídolo.

QUEM PODE passar férias deve fazê-
-lo como uma fonte de crescimento. É uma 
maneira de ter uma vida saudável. Nós temos 
uma carência natural de descanso, de lazer e 
de diversão, tendo em vista estarmos imersos 
muitas vezes numa atmosfera de fadiga cons-
tante e de preocupação diária com os afaze-
res laborais. Isso é típico do nosso tempo de 
consumismo em que, muitas vezes, descansar 
pode parecer deixar de ganhar.

COMPLICA-SE, ainda mais quando a 
pessoa não consegue desligar-se do mundo do 
trabalho e das preocupações. E atualmente a 
terrível maquininha do celular alcança as pes-
soas em qualquer lugar. E quem tem coragem 
de desligá-lo? Quem viveu décadas sem ele, já 
não vive umas férias sem que a cada momento 
ele soe rompendo o silêncio e a tranqüilidade.

DURANTE o repouso e o descanso a pes-
soa se encontra mais consigo mesma, com os 
outros, com a família, com a natureza e com 
Deus. O silêncio, seja interior ou exterior, é 
outro valor a ser cultivado nas férias. Na ver-
dade, somente em silêncio podemos ouvir as 
profundezas de nossa consciência. E as férias 
podem ajudar nessa busca, e a redescobrir esta 
indispensável dimensão interior da existência 
humana.
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101 Dicas para Em-
preender Com Sucesso – 
essencial para avançar nos 
negócios, livro de Amarildo 
Gomes de Oliveira, exibe, de 
forma bem clara e objetiva 
como lidar com o empreende-
dorismo que hoje se sobrepõe 
no contexto da economia. O 
economista e consultor de 
empresas Amarildo Gomes 
destaca que vem acompa-
nhado há algum tempo “as 
dificuldades que enfrentam 
o micro e o pequeno empre-
endedor pata manter de pé os 
seus negócios” e, por conta 
desse panorama, elaborou 
o compendio que aparece 
como um forte contribuidor 
na missão de facilitar as ações 
dos que giram  a economia  
nessas faixas.

Cita o professor Amaril-
do pesquisas realizadas por 
entidade especializada inglesa 
que colocam o Brasil no topo 
do empreendedorismo global 
“quando não lidera está entre 
os países com maior taxa 
de criação de negócios” e 

A recente cirurgia a que 
se submeteu  o governador Rui 
Costa, em um hospital de São 
Paulo, para a retirada de um 
modulo na mama, de algum, 
modo chamou atenção do pu-
blico masculino uma vez que 
esse tipo de procedimento não 
é muito comum, ou, talvez, não 
haja muita divulgação sobre o 
fato, que só se tornou conheci-
do por se tratar o paciente de 
uma autoridade governamen-
tal. Mas segundo especialistas,  
casos de ginecomastia são 
registrados em 25% a 41%  dos 
homens com idade entre 25 e 
45 anos de idade. Já  entre os 
homens com idade superior a 
50 anos essa alteração  chega a 

A Associação Brasilei-
ra de Lojistas de Shopping 
(Alshop) divulgou nota 
revelando que  foi da ordem 
de 9,5% o aumento das 
vendas no mês de dezem-
bro em relação ao mesmo 
período do ano de 2018. Já 
Associação  Brasileira de 
Lojistas  Satélites (Ablos) 
discorda, observando que 
não há critérios técnicos, ou 
pesquisa técnica  “não exis-
tindo assim fonte legal e de 
credibilidade que possa dar 
suporte a tal informação”.

 Na Bahia alguns lojis-
tas contestaram os percen-

Apesar da aparen-
te tranquilidade, já que 
pouco se fala no assunto 
atualmente, a Secretaria 
de Saúde do estado está 
atenta e alerta a popula-
ção para a manutenção de 
cuidados necessários para 
evitar a proliferação do 
aedes aegypti, o temível 
mosquito transmissor de 
varias doenças como a 
dengue, a chikungunya e 
a zika. Conforme dados da 
secretaria em 2019  foram 
notificados  67.453 casos 
suspeitos de dengue na 
Bahia e 88 pessoas foram 
a óbito. Desse modo, no 
ano passado houve um au-
mento de 606% dos casos 
de dengue, já que em 2018 
foram registrados, pelo ór-
gão estadual,  9.553 casos.

Relato da secretaria 
indica que 389 dos 417 
municípios da Bahia re-
alizaram notificações no 
ano passado e 31 casos do 
mal foram confirmados 
mediante exames laborato-
riais, aparecendo Feira de 

CASOS DE DENGUE CRESCERAM 606% NO ANO PASSADO

Santana em primeiro lugar 
com 12 casos,  Salvador 
com três, Paulo Afonso 
dois, e com um caso con-
firmado os municípios de 
Candeias , Rafael Jam-
beiro, Coração de Maria, 
Jacobina,  Paripiranga, 
Presidente Dutra,  Santo 
Antônio de Jesus, Simões 
Filho, Candiba, Camaça-
ri, Mulungu do Morro e 
Euclides da Cunha. Pelo 
critério clínico-epidemio-
lógico foram registrados 
dois casos em Muritiba e 
Cruz as Almas. O órgão 
de saúde do estado infor-

mou ainda que 37 óbitos, 
atribuídos à doença foram 
descartados, portanto não-
-confirmados e outros 20 
continuam sendo investi-
gados.

As ações de prevenção 
e combate ao mosquito ae-
des aegypti continuam de 
forma permanente pelo go-
verno federal  em conjunto 
com outros órgãos federais 
, estados e municípios. Em 
relação a  chikungunya 
foram registradas 10.418 
notificações  na Bahia no 
ano passado, contra  4.354 
notificações em 2018 o que 

significa que houve aumen-
to da ordem de 134,0%. Oito 
óbitos foram anotados sendo 
três em Madre de Deus, dois 
em Feira de Santana, dois 
em Candeias e um em Sal-
vador. Continuam sendo 
investigados dois óbitos 
em Candeias, um em Sal-
vador e outro em Madre de 
Deus. Em relação à zika 
em 2019, ocorreram 3.251 
notificações contra 1.450  
em 2018, verificando-se 
aumento de 119,0%. Há 
um óbito em investigação 
ocorrido no município de 
Terra Nova.

AUMENTO NAS VENDAS 
NÃO CORRESPONDERAM

tuais da Alshop, observando 
que em nenhuma parte do 
país as vendas no mês de 
dezembro chegaram ao 
patamar de 9,5%. Na ver-
dade, segundo dirigentes 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Salvador, havia 
expectativa de um aumento 
de 10% nas vendas no mês 
de dezembro do ano passa-
do, devido a uma série de 
fatores como a queda dos 
juros, a liberação do FGTS 
e a retomada da economia, 
todavia essa previsão não 
chegou a ser concretizada, 
garante.

GINECOMASTIA ATINGE MAIS DE 30% DOS HOMENS
atingir entre 55% a 60%.

Também recém-nascidos 
e garotos na puberdade po-
dem apresentar essa alteração 
que desaparece naturalmente. 
Explica um especialista que 
a ginecomastia é uma alte-
ração, ou aumento benigno 
do tecido mamário mascu-
lino. Em muitos casos está 
relacionado à obesidade e 
em pessoas com mais de 50 
anos, há uma estreita relação 
com a  diminuição do nível 
de testosterona. O aumento  
do estrogênio na puberdade e 
a diminuição da testosterona 
nos homens com mais idade, 
são as principais causas dessa 
alteração do tecido mamário. 

Mas segundo especialistas 
outras razões podem ser o 
uso de remédios como anti-
-hipertensivos, esteroides, 
anabolizantes,  medicamentos 
que aumentam os níveis de  
prolactina como antipsicóti-
cos, alguns antidepressivos  
e antirretrovirais.

A ginecomastia geral-
mente é bilateral, mas ocorre 
também em uma só mama e 
as principais características 
da doença são: edema ma-
mário, aumento do diâmetro 
areolar e redundância cutâ-
nea. Nem sempre é necessário 
o tratamento, o que depende  
de sua causa, duração e gra-
vidade. 

LIVRO DE ECONOMISTA ORIENTA EMPREENDEDORES  

acrescenta que nos últimos 10 
anos “o ambiente de negócios 
para os micros e pequenos 
empreendedores melhorou 
no país, favorecido pelos 
avanços tecnológicos  e pela 
ação governamental”.

O economista mostra 
também o alto índice de em-
presas fechadas entre 2014 
e 2017 - conforme dados 
oficiais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística e 
da Confederação Nacional 

do Comercio -, ressaltado 
que conforme o Sebrae ”em 
média 25% das pequenas e 
medias empresas  fecham 
suas portas com apenas dois 
anos de atividade . Em cinco 
anos esse índice sobe para 
50%”. Enfatiza Amarildo que 
além da crise econômica há 
outros fatores que implicam 
no fechamento de empresas,  
dentre elas: gestão deficiente, 
falta de ações estratégicas, 
pouco conhecimento do ramo, 
falta de capital de giro e falta e 
planejamento”. O livro de sua 
autoria com exatas 101 orien-
tações, propõe  enfrentar as 
dificuldades que sombreiam  
o empreendedorismo. 

Essas ações de forma 
ordenada estão listadas em15 
seções: ramo de atividade, 
nome do negócio, locali-
zação, instalações, abertu-
ra do negócio, propaganda, 
concorrência, atendimento, 
colaboradores, qualidade, 
ações pós-venda,  fluxo de 
caixa,  investimentos, postura 
pessoal e motivação.

Amarildo Gomes de Oliveira
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Como parte do Pro-
grama De Olho na Perda, 
equipes da Embasa, com 
apoio da Policia Militar, 
estiveram no dia 3 deste 
mês no distrito de Mati-
nha, em Feira de Santana, 
em ação de combate a 
fraude e, em poucas ho-
ras, foram desativas di-
versas ligações clandes-
tinas, popularmente de-
nominadas “gatos”. Dois 
moradores foram con-
duzidos à delegacia para 
responder por fraude por 

EMBASA ACABA COM “GATOS” EM MATINHA

“desviar água tratada 
da rede distribuidora’. 
 Conforme nota da Emba-
sa, as ligações clandesti-
nas foram encontradas 
em chácaras que não pos-
suíam ligação de água ati-
va e cadastro na  empresa 
. A água tratada era usada, 
ate mesmo  em piscinas e 
baias de cavalos. “Em um 
dos imóveis, os técnicos 
da Embasa já haviam ten-
tado retirar a fraude, mas 
foram ameaçados pelo 
morador que saiu de casa 

armado e impediu”, mas 
durante a ação, não havia 
ninguém nesse imóvel. A 
ligação clandestina  foi 
desfeita e o proprietá-
rio será notificado, diz.  
O gerente da Unidade 
Regional da Embasa/ 
Feira e Santana, Euvaldo 
Neto, salienta que   furto 
de água é um crime que 
pode resultar  em pena 
de um a quatro anos de 
reclusão, independente  
de prejudicar o abaste-
cimento dos moradores 

que têm ligações de água 
regulares e pagam suas 
contas em dia. “As liga-
ções clandestinas são um 
prejuízo à sociedade e a 
manipulação indevida das 
tubulações pode contami-
nar a água distribuída” 
relata. Enfatiza Neto que 
“as pessoas que se abas-
tecem clandestinamente, 
costumam desperdiçar 
muita água”.  

Período de 
matrícula

A matrícula pode ser 
realizada em  qualquer 
escola municipal, desde 
que haja vaga.

16 a 31 de Janeiro

Documentos para
matrícula

Originais e cópias

206 escolas de
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
I e II

*Para beneficiários do programa
Bolsa Família: cartão em nome
do pai, mãe ou responsável
legal.

Os moradores de 
Matinha, que foram fla-
grados cometendo essa 
irregularidade, além de 
responderem pelo ato cri-
minoso  serão multados. 
“O valor da multa é cal-
culado com base em uma 
estimativa feita a partir 
do período que o imóvel 
passou sem ter ligação 
de água regular”, explica 
Euvaldo Neto citando que 

a Embasa  intensifica 
ações de combate à fraude 
e as pessoas podem fazer 
denúncias anônimas por 
meio da central de aten-
dimento da Embasa, pelo 
telefone 0800 0555 195. 
Os  moradores que estive-
rem em situação irregular 
podem se dirigir a um dos 
pontos de atendimento da 
empresa para regularizar 
sua ligação de água.

Com a alegria e esponta-
neidade de sempre , tornando 
mais feliz o nosso ambiente 
de trabalho , esteve em visita 
à redação da Folha do Norte, 
anteontem, a estimada leitora 
Jusicélia Lima Cerqueira, 
conhecidíssima Célia da Gar-
rafada. Residente no distrito 
de Tiquaruçu, Celia tem amplo 
conhecimento sobre o valor da 
flora regional, que é colocado 
em prática na elaboração de 
garrafadas, consideradas de 
alto valor para diferentes ne-
cessidades do organismo.

UMA AGRADÁVEL VISITA
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PROJETO BENEFICIARÁ  MAIS DE 12 MIL PROFESSORES
No dia 13 deste mês 

o governador Rui Costa  
enviou para a Assem-
bleia Legislativa o Pro-
jeto de Lei que altera a 
Lei 10.963/2008, rea-
dequando os valores do 
piso nacional do magis-
tério público da educação 
básica, instituído pela 
Lei 11.378/2008. Com a 
medida, 12,1 mil educa-
dores, entre professores 
e coordenadores peda-
gógicos, pertencentes às 
escolas do estado, além 
dos já aposentados, re-
ceberão reajuste salarial 
e terão vencimentos aci-
ma do piso nacional (R$ 
2.886,15).

Ser o Projeto de Lei 
for aprovado os educado-
res terão reajustes de até 
11%, a depender do grau 

e do padrão que ocupam 
na carreira. A medida vai 
gerar um impacto para os 
cofres do Estado de R$ 
53,7 milhões, este ano. 
De acordo com o PL, os 
professores do grau III do 

padrão P, por exemplo, 
passaram a ter um ven-
cimento de R$ 2.900,00. 
Já um professor do grau 
III-A, padrão E, receberá 
um vencimento de R$ 
3.390.      

Serão beneficiados 
os professores e coor-
denadores pedagógicos 
dos graus III e III-A do 
padrão P, com regimes de 
20 horas e 40h semanais. 
Também terão vencimen-

tos alterados os educado-
res do grau IV- padrão P, 
além dos docentes dos 
graus III e III-A, padrão 
E, nos regimes de 20h e 
40h de trabalho semanal.

O Projeto de Lei be-
neficia os professores da 
ativa, e também os inati-
vos e pensionistas, que, 
da mesma forma, terão 
alteração nos seus bene-
fícios previdenciários. O 
Governo do Estado soli-
citou regime de urgência 
na tramitação do PL na 
Assembleia Legislativa, 
conforme autoriza o Ar-
tigo 79 da Constituição 
do Estado.

Conforme o secre-
tário de Educação, Jero-
nimo Rocha: ”Estamos 
dando continuidade no 

desenvolvimento de uma 
política pública na educa-
ção que tem como princí-
pio a melhoria do ensino 
e da aprendizagem dos 
estudantes baianos. Entre 
as ações do Governo do 
Estado está a valorização 
do professor que é um 
agente importante nesta 
transformação. Por isso, 
a proposta de readequar 
os valores ao piso do 
magistério público se 
torna uma importante re-
alização neste processo. 
Para se ter ideia, o Es-
tado da Bahia cumpre o 
Piso Salarial Nacional do 
Magistério, desde 2009, 
quando passou a vigorar, 
o que mostra o nosso 
comprometimento com 
a educação”.

Quando, no dia 10 de 
janeiro, o árbitro do jogo 
entre Audax e Sport, pela 
Copa São Paulo de fute-
bol Júnior, interrompeu a 
partida e pediu o apoio da 
polícia militar em função 
de repetidas manifesta-
ções de torcedores do 
time paulista contra o 
goleiro Túlio da equipe 
pernambucana, ele se-
guiu, de forma clara uma 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal, que passou 
a classificar, a partir de 
2019, como crime atos 
de homofobia com base 
na lei de racismo. 

Ele também seguiu a 
cartilha estabelecida pela 
Confederação Brasileira 
de Futebol em agosto de 
2019 e reforçou o basta 
contra este tipo de com-
portamento, que deverá, 
cada vez mais punir os 

OFENSAS NOS ESTADIOS - HOMOFOBIA, RACISMO OU INJURIA?

clubes com a perda de 
pontos e multas. Mas e 
se não se tratar de um 
crime de homofobia? 
A decisão e a discussão 
sobre o tema, na visão do 
advogado especialista em 
Direito e Processo Penal, 
membro da Comissão Es-
pecial de Direito Penal da 
OAB, Leonardo Panta-
leão, são um passo impor-
tante e necessário para se 
fazer aplicar a lei e mudar 

a cultura machista e pre-
conceituosa que permeia 
os estádios. “Eu mesmo 
frequento estádios e, infe-
lizmente, é muito comum 
e triste notar este tipo 
de comportamento que 
em nada tem a ver com 
a beleza do espetáculo, 
mas vemos mudanças 
importantes”, destaca. 
Pantaleão explica que, 
desde junho de 2019, 
por decisão do Supremo 

Tribunal Federal, a ho-
mofobia é considerada 
crime. Os ministros do 
Supremo determinaram 
que a conduta passe a ser 
punida pela Lei de Racis-
mo (7716/89), que hoje 
prevê crimes de discri-
minação ou preconceito. 
O especialista esclare-
ce, no entanto, que há 
uma mistura grande no 
entendimento sobre o 
que é considerado ho-

mofobia e injuria. “Na 
injúria, que também ain-
da é muito comum em 
estádios, o agressor tem 
como objetivo incomodar 
a honra. Um indivíduo 
que não é homossexual 
ser chamado de “bi-
cha” estaria enquadrado 
neste tipo de lei”, diz. 
Todo o ato deplorável 
que envolve ambos os te-
mas, segundo Pantaleão, 
merece atenção e ação 
enérgica. No entanto, sob 
a ótica da aplicação do 
Direito e Processo Penal 
e o emprego de eventuais 
penas, seu entendimen-
to exerce significativa 
diferença para efeitos 
de sanção. Vale lembrar 
que crimes de injúria 
têm penas bem menores 
(detenção, de um a seis 
meses ou multa) em rela-
ção ao racismo (reclusão 

de um a cinco anos). 
Os casos de injúria racial 
nos esportes praticadas 
durante a realização de 
algum jogo, campeonato, 
prova ou equivalente, so-
bretudo no futebol desde 
2019, tem a figura da 
Justiça Desportiva como 
o órgão competente para 
dirimir esses incidentes.

O jurista destaca que 
cabe à Justiça Comum 
em âmbito Criminal e 
Cível o poder e dever de 
investigar os infratores 
desses atos discrimina-
tórios, punindo-os em 
razão do cometimento 
de tal infração, contudo, 
a investigação e punição 
dos clubes ou atletas será 
de competência da Justi-
ça Desportiva, tendo em 
vista a falta disciplinar 
praticada durante o cam-
peonato.

No início do mês - entre 
os dias 5 e 7 -.de acordo com 
fazendeiros dos municípios 
de São Francisco do Conde, 
Santo Amaro e Candeias  
cerca de 100 bovinos foram 
retirados de forma ilícita - 

DEPUTADO ALERTA PARA ROUBO DE GADO
furto ou roubo -,  de suas 
propriedades, representando 
expressivo prejuízo para eles. 
A ocorrência relatada pelo de-
putado estadual Targino Ma-
chado (Democratas), líder da  
oposição  na  Assembleia Le-

gislativa, que disse ter recebi-
do as denúncias do fazendeiro 
José da Costa Falcão Junior, 
dono da fazenda Dom João 
citando que 20 animais da 
fazenda dele foram roubados. 
“O campo, na região do Re-
côncavo, está abandonado.  
Já  foram roubadas mais de 
100 bovinos. Não há política 
de segurança para o campo. 
Acham que o fazendeiro tem 
que viver à própria sorte. 

A sensação é de im-
potência, tristeza, de saber 
que um negócio rentável 
não vai dar mais certo”, ci-
tou Júnior Falcão acrescen-

tando que outro fazendeiro 
teve 22 animais roubados. 
Targino Machado disse que 
esses casos ilustram a inefi-
ciência do governo do estado 
no combate à violência, seja 
nos grandes centros urba-
nos ou na zona rural. “O 
que vemos na Bahia é uma 
onda de violência tomando 
conta da cidade e do campo, 
sem que o governo tome 
uma providência efetiva” 
Acresceu  que no ano pas-
sado,  uma série de roubos 
de gado assustou moradores 
da região de Vitória da Con-
quista. “Além da sensação 

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

de insegurança, temos um 
prejuízo grande para os fazen-
deiros, que dependem dessa 
produção para sobreviver e 
gerar emprego. 

O governo, até hoje, não 
pensou numa política efetiva 
para combater a violência 
que tomou conta do campo, 

apesar de os casos só au-
mentarem. Já passou aquele 
tempo em que as pessoas da 
zona rural podiam dormir 
com as portas abertas. Hoje, 
a realidade no campo é de 
enclausuramento por conta 
da violência” ressalva  o 
deputado.
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“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem”. Arthur Schopenhauer

Lua Barreto Cordeiro, Ozana Barreto e o ator baiano Fábio Lago.

Shows no Café Teatro Rubi
No dia 7 de fevereiro, às 20h30min, o músico baiano Alex Mes-

quita e o espanhol Carlos Blanco trazem para o palco do Café Rubi, 
no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, o show instrumental “Duas 
Águas”. Com participação especial da cantora Cacá Magalhães e 
do gaitista Luis Costa, a dupla promete levar ao placo do Rubi um 
show ímpar, que mistura os ritmos brasileiros e espanhóis com a  
maestria da técnica e da vivência musical diversa de Alex e  Blanco.  

“Como dois rios que se encontram e deságuam no mar, trans-
formando suas doces águas em um rico oceano salgado, que une 
todos os continentes, eu e Carlos Blanco traremos para o show não 
só um encontro de duas culturas, mas também o resultado dessa 
rica mistura da Andaluzia com a Bahia”, promete Alex Mesquita. 
“Em Duas Águas convidamos o público a viajar conosco pelos 
caminhos envolventes da mistura de ritmos 
e culturas”, completa Alex.

E, no dia 8, a cantora Mônica San 
Galo (foto) sobe ao palco do Café Rubi, 
com o show “Canções de Foro Íntimo”, 
também às 20h30min. Além de integrar 
a progamação do “Verão Rubi”, esse 
show marca o lançamento da turnê 2020 
da artista.

   Mônica San Galo, em um show 
repleto de memórias e emoções, abre as 
portas do seu coração para o público em 
um belo espetáculo. “Esse é um show especial. Canções que se 
juntam e bordam uma história sob medida para ser contada, menos 
pela voz e mais pelo coração”, explica San Galo. A cantora promete 
uma noite inesquecível para os amantes da boa música e fãs.  “São 
as músicas de foro íntimo, aquelas que fazem parte da minha história 
de vida, assim como certos perfumes, sabores, imagens e cenas 
inesquecíveis. Uma experiência que consolida minhas memórias 
até aqui”, ressalta San Galo.

Marcus Welber Carvalhal Pinheiro, Presidente da OAB - Subseção 
Feira de Santana  e Conselheiro do Tribunal de Justiça Desportiva 

do Futebol da Bahia, com Guilherme Bellintani (Presidente do 
Esporte Clube Bahia) e Carlos Eduardo Guimarães Araújo 
(Presidente do Conselho Deliberativo do Bahia), em Dias 

D’ávila- Ba., no dia 11, na inauguração do Centro de Treinamento 
Evaristo de Macedo – Esporte Clube Bahia, também conhecido 

como Cidade Tricolor. O evento contou com a presença de sócios 
do clube e do homenageado Evaristo de Macêdo. 

Com o lema “Quem tem fé, toma café, vai à pé e ainda pratica 
solidariedade”, a  empresária Ozana Barreto recebeu convidados 

no Bistrot Trapiche – Adega, em Salvador, na quinta feira (17), dia 
da Festa do Senhor do Bonfim, para um animado café da manhã, 

com um cunho solidário, onde arrecadou cestas básicas em 
benefício do Abrigo dos Velhinhos Tia Lú. Na foto com os amigos 

Décio Carvalho Filho e Gracinha Carvalho Caiado, a primeira 
dama do estado de Goiás.

O Presiden-
te da Assembleia 
Legislativa do Es-
tado de Pernam-
buco, Deputado 
Eriberto Medei-
ros e o Deputado 
Diogo Moraes, au-
tor da resolução 
n.º 1.647/2019, 
convidam para a 
Reunião Solene de 
Entrega do Título 
Honorífico de Ci-
dadão de Pernam-

Dom Ruy – Cidadão de Pernambuco

buco ao Reverendíssimo Dom José Ruy Gonçalves Lopes, dia 
5 de fevereiro de 2020, às 18 horas, no Plenário daquela Casa 
Legislativa, no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, 
Rua da União, s/n, Boa Vista, Recife-PE.

Dom Ruy, é feirense e fez seus votos na Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos. Graduado em Teologia pela Universi-
dade Católica do Salvador e pós-graduado em Teologia Moral 
pela Faculdade Assunção da Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo, o atual Bispo da Diocese de Caruaru-PE, 
atuou em Salvador e entre outras atividades, foi Ecônomo da 
Província dos Capuchinhos da Bahia e Sergipe, Formador de 
pós-noviços, Membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese 
de Salvador, Reitor da Igreja da Piedade, Ministro Provincial, 
Vice-Presidente da Conferência dos Capuchinhos do Brasil, 
foi Diretor do Colégio Santo Antonio, em Feira de Santana, 
professor de bioética e Moral Social na Faculdade de Teologia 
de Feira de Santana e Membro da Comissão Internacional para 
a Formação da Ordem dos Capuchinhos, em Roma, na Itália e, 
antes de assumir a Diocese de Caruaru, foi Bispo da Diocese 
de Jequié-BA.
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A etapa de seleção 
de espetáculos para o 4ª 
Festival de Teatro do In-
terior da Bahia, que será 
realizado  entre os meses 
de fevereiro e março em 
três cidades , mostrou a 
força de Feira de Santana 
na arte cênica, com duas 
das 12  peças que irão 
participar da programa-
ção sendo selecionadas 
para o evento: os espetá-
culos  “Lucas da Feira” 
e “Nelson em Jogo” tem 
montagem garantida no 
festival..

As peças serão mos-
trados  nas cidades de 
Jequié, Camaçari e Bar-
reiras. A curadoria do fes-
tival também convidará 
duas peças ou projetos 
culturais de cada cidade 
para participar da progra-
mação, que inclui ainda 
mesas redondas, palestras 
e oficinas. O festival é 
uma realização do Polo 
Cultural com patrocínio 
da Braskem e do Governo 
do Estado da Bahia por 
meio do Faz Cultura.

Cada montagem con-

templada se apresentará 
duas vezes. As cinco me-
lhores serão indicadas ao 
mais prestigiado prêmio 
do teatro baiano, o Prê-
mio Braskem de Teatro, 
na categoria Espetáculo 
do Interior da Bahia. 
Idealizada em 2015, junto 
com a primeira edição 
do Festival de Teatro do 
Interior, a categoria obje-
tiva  reconhecer e premiar 
a produção teatral do es-
tado, abrindo espaço para 
o surgimento de novos 
talentos.

FEIRA ESTARÁ NO FESTIVAL DE TEATRO
IDÉIAS DE NEGÓCIOS DO SEBRAE  

Os primeiros me-
ses do ano são, tradi-
cionalmente, o período 
no qual grande parte 
das pessoas resolve 
colocar em prática no-
vos sonhos e projetos. 
Isso explica o fato de 
que esse período do 
ano concentra o maior 
volume de abertura 
de novas empresas no 
Brasil. São milhões 
de pessoas buscan-
do tirar do papel uma 
ideia e transformar em 
realidade o desejo de 
ser dono do próprio 
negócio. Segundo a  
Pesquisa Global En-
trepreneurship Mo-
nitor (GEM), abrir o 
próprio negócio está 
em quarto lugar na po-
sição de sonhos mais 
desejados. 

O primeiro é ter a 
casa própria, seguido 
de viajar pelo Brasil e 

comprar um carro.Pen-
sando em apoiar esses 
potenciais empresários, 
o Sebrae disponibiliza 
um conteúdo voltado a 
quem planeja abrir uma 
empresa e está em busca 
de orientações. São 350  
Ideias de Negócios para 
quem pretende se tornar 
empreendedor em 2020. 

No canal, um dos 
espaços mais buscados 
no Portal Sebrae, é pos-
sível acessar diversas in-
formações sobre o ramo 
do negócio que o po-
tencial empresário quer 
trabalhar. 

As orientações in-
cluem uma visão geral 
do mercado, as exigên-
cias legais e específicas, 
a estrutura necessária 
para abrir o negócio, 
pessoal, os equipamen-
tos, matéria-prima, mer-
cadoria, a organização 
do processo produtivo, 

canais de distribuição, 
investimento, as estra-
tégias de divulgação, 
entre outras.

“Para que o em-
presário comece bem 
é preciso que ele bus-
que o maior número 
de informações e da-
dos possíveis, somen-
te assim, conseguirá 
minimizar os riscos 
e garantir que seu ne-
gócio saia do papel 
de forma estruturada 
e com competitivi-
dade”, explica o pre-
sidente do  Sebrae, 
Carlos Melles.

 Entre os segmen-
tos mais procurados 
pelos potenciais em-
preendedores,  es-
tão loja virtual, pet 
shop, beleza, turismo, 
moda, marmita, res-
taurante, reciclagem, 
consultório de psico-
logia e consultoria.
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Campeão baiano de 
1969 pelo Fluminense e 
do Quadrangular  Bahia  - 
Pernambuco, em 1967, pelo 
Bahia de Feira, o sergipa-
no Robertinho ( Eduardo 
Roberto Barreto) elegeu 
Feira de Santana como a 
sua segunda cidade, depois 
de Aracaju, e anualmente 
visita a Princesa,  duas ou 
mais vezes ,  para rever ex-
-colegas, amigos e fãs que 
dele não esquecem. Nessas 
oportunidades é cicero-
neado por Willy Mendes, 
ex-lateral direito e atual 
presidente do São Paulo de 
Feira de Santana, fiel amigo 
do antigo atacante.

Robertinho teve passa-
gem marcante pelo futebol   
de Feira de Santana, onde 
chegou em 1967 com o ti-
tulo de campeão sergipano 
pelo Sergipe, contratado 
pelo presidente do Bahia 
de Feira, Juca Dias. No  
mesmo período o vizinho 
estado supriu o futebol local 
com: Almir, Maromba e 
Hélio Abacate que também 

fizeram historia por aqui. 
Em 1967 o Bahia de Feira 
foi campeão do  quadrangu-
lar que reuniu Vitoria, Sport 
de Recife e o Fluminense 
de Feira. Em ótima fase a 
ADBF derrotou o Sport 
por 3 x 0, o Vitoria por 1 
x 0, com um belo gol de 
Robertinho e não precisou 
jogar com o Fluminense, 
sagrando-se campeão por 
antecipação, para a alegria 
da grande torcida tricolor na 

época. Nas temporadas de 
1968/1969 Robertinho for-
mou no time do Fluminense 
campeão baiano de 69, 
como uma das peças mais 
importantes e úteis, devido 
à qualidade do seu futebol e 
a capacidade de assimilar as 
orientações técnicas dentro 
de campo.

 No cer tame de 
1969 o futebol do atacante 
sergipano foi fundamental 
para a conquista do titulo 
pelo touro. Robertinho foi 
o autor do gol da vitória 
sobre o Bahia 1 x 0, repetiu 
o fato contra o Galícia e no 
jogo com o Vitoria, tam-
bém vencido pelo Flu, por 
1 x 0 foi dele o passe para 
a finalização do artilheiro 
Freitas. Em 1970, cercado 
de merecidas homenagens, 
ele retornou ao futebol ser-
gipano onde atuou pelo 
Sergipe, Confiança, Cotin-
guiba e Olímpico, parando 
em 1983. Formando em 
Educação Física exerceu a 
profissão em unidades es-
colares das redes estadual e 

municipal em Aracaju, mas 
já está aposentando.

Tranquilo dentro e fora 
de campo, Robertinho foi 
um dos poucos jogadores 
profissionais de sua época 
que se preocuparam com 
os estudos. Assim enquanto 
outros atletas saiam para se 
divertir, ele mergulhava nos 
livros. Fez Contabilidade, 
um dos cursos de ponta na 
época no Colégio Estadual, 
“ a diretora era a professora 
Laura Folly” lembra, e no 
Colégio São Francisco de 
Assis. Quando voltou a Ara-
caju continuou os estudos 
até a formação universitá-
ria. Cursou a Faculdade de 
Educação Física e a Escola 
de Administração no Rio de 
Janeiro.

Quando veio para o 
Bahia, Robertinho estava 
de malas arrumadas para 
o Comercial de Ribeirão 
Preto que o disputava com 
outros clubes de São Paulo, 
mas o  presidente do Bahia, 
Juca Dias, foi mais convin-
cente, além disso “a Bahia é 

muito mais perto” observa. 
Falando dos bons tempos de 
futebol Robertinho credencia 
Juca Dias, como  melhor pre-
sidente de clube, o argentino 
Carlos Volante, como o me-
lhor técnico, Aloisio, o me-
lhor   massagista. Do Bahia e 
Fluminense, clubes nos quais 
atuou nesta cidade, ele for-
mou a seleção: Pedro Carlos 
(BF),Ubaldo(BF),Sapatão 
(F),Denancy (BF) Nico (F) 
Merrinho (F), Delorme (F) 
Jurinha(F), Freitas (BF), 
João Daniel (F) e Robertinho 
(BF). Apesar da técnica apu-
rada - trabalhando bem com 
os dois pés-, e de contribuir 
muito com o meio de cam-
po, Robertinho também foi 
artilheiro por onde passou 
lembrando o “gol espírita” 
contra o Vitoria “eu estava 
de costas para o gol e em 
posição ruim virei e mandei 
a  bola na gaveta, Detinho 
,um grande goleiro,  nem se 
mexeu”. Contra o Bahia na 
Fonte Nova um replay.

Disciplinado por nature-
za Robertinho nunca se metia 

ROBERTINHO ESCREVEU SUA HISTÓRIA NA PRINCESA 
em confusão, mas lembra de 
um clássico no Joia, em que 
houve  tumulto e ele teve que 
‘socorrer’ o conterrâneo Al-
mir que levava uma corrida 
do zagueiro Onça do Flumi-
nense, mas “ tudo terminou 
bem”. Engraçado, lembra 
Eduardo Roberto, era o téc-
nico Pacifico Bezerra. ”Ele 
tinha o hábito, ou mania,  de 
ficar no quarto dele, fazendo 
UUUUUUUU, como se fosse 
um lobo. Um dia um jogador  
fez mesma coisa num outro 
quarto, como se fosse uma 
resposta. Ai  deu problema. 
Pacifico não gostou e foi lá”.  

Quando encerou a car-
reira Robertinho recebeu  
convites  para ser técnico em 
Sergipe, chegando a  dar os 
primeiros passos no juvenil 
do Confiança, mas pelo fato 
de ser torcedor do Sergipe, 
grande rival, desistiu .Hoje 
ele faz palestra sobre futebol 
para jovens que pleiteiam a 
carreira, tendo criado uma 
espécie de mandamentos  
com...itens  para orienta-
-los.

Robertinho 
(Eduardo Roberto Barreto) 

Fundado em 1957 
, na Kalilandia, pelos 
irmãos Álvaro e Elias, 
o São Paulo Futebol 
Clube, conquistou no 
final do ano passado o 
sexto titulo de campeão 
feirense, ao vencer  o 
Flamengo  por  3x2  na 
cobrança de pênaltis, 
após empate no tempo 
normal  de 2x2, com 
tentos de Erik ,artilhei-
ro do campeonato.

O tricolor fez oito 
jogos com quatro vi-
torias, dois empates 
e duas derrotas. Na 
festa de encerramento 
da temporada - como 
fato inédito -, o time 
das três cores recebeu 
quatro troféus: cam-
peão, melhor goleiro, 
artilheiro do campe-
onato e melhor trei-
nador. Atualmente o 

PEDIDO DE LICENÇA UNIFICADA EM 2019 0 SÃO PAULO FOI O 
MELHOR DE PONTA A PONTA

clube mantém parceria com 
o Internacional do bairro 
Gabriela, pertencente à 
família do treinador  Hélio, 
da Escolinha com equipes 
sub 12, sub 15 e sub 17. 

O tricolor disputa a 
Copa de Bairros  e o Cam-
peonato Feirense. A for-
mação que obteve o titulo 
de 2019: Davi, Gold, Jel, 
Adenilton e Eca Baiano, 

Lucas, Deive, Fabinho e 
Luan,  Dai e Erik. Também 
fizeram parte do elenco 
campeão: Gilson, Jadinho,  
Rafael,  Teddy, Ozeas Ma-
teus,  Neto, Jorge Vini-
ciu   s,  Chin, Gal e Rian. 
Contribuíram ainda para a 
importante conquista  o téc-
nico Hélio, sua esposa dona 
Tetê, os filhos Michel, Pris-
cila e Rose, e o massagista 

Sebinho. Vale destacar 
o trabalho abnegado de 
Willy Mendes, antigo 
lateral direito do São 
Paulo, que como atleta 
conquistou quatro títulos  
e como presidente dois. 

O São Paulo foi cam-
peão feirense em 1965 
(aspirantes), 1972,1973 
e 1974 (tri campeão-
-invicto), 2010 e 2019.

Ídolos no período 
vitorioso do Fluminense 
de Feira continuam se des-
pedindo da vida material, 
deixando saudade entre os 
desportistas que tiveram 
a oportunidade de vê-los 
em ação. Assim, no mês 
de janeiro, dois craques 
da década de 60 do século 
passado, foram conhecer 
outros gramados. Dega 
e Paraíba I, já não estão 
entre nós.  Dega ( Deraldo 
Miranda dos Reis Sobri-
nho, foi um zagueiro de 
área, técnico e ao mesmo 

DOIS EX-CRAQUES DO FLUMINENSE 
VÃO PARA OS CAMPOS DO ALEM

tempo viril, que sabia, como 
poucos na sua época, barrar 
o ataque adversário. Atuou ao 
lado de Val, Ninoso, Francis-
quinho, Carlinhos ,Lió, Bueiri-
nho, Renato, seu conterrâneo,  e 
outros grandes valores.

Dega era irmão de No-
roel, que também foi titular 
do tricolor com a camisa seis 
e de Zé Reis, destemido ata-
cante do Leonico de Salvador. 
Dega, que morava em Feira de 
Santana, faleceu em Salvador, 
e foi sepultado em Irará, sua 
terra natal. Em Recife, faleceu 
o antigo atacante Paraíba I ( 

Sebastião  Tomaz de Aquino) 
que se notabilizou pela garra 
ao lado de boa técnica. Atuou 
em uma equipe de grandes 
valores como: Mundinho, Mi-
sael, Zeca, Colário, Charuto, 
Lai, Regis e Paraíba IiI, dentre 
outros. 

Paraíba I, foi para o Santa 
Cruz de Recife, onde  ganhou o 
título de “ Canhão do Arruda”. 
Deixando o futebol, foi traba-
lhar como  guarda municipal 
no Aeroporto dos Guararapes, 
onde foi vitima de estilhaços 
de uma bomba em 1966, con-
siderado um ato terrorista con-

tra o regime militar, e teve 
uma das pernas destroçada. 
Estava em um hospital na 
capital pernambucana, onde 
faleceu. No livro Ídolos de 
Sempre, publicado em 2008, 
o poeta Arlindo Rosa, dedi-
cou este acrostico a Dega: 

Cultivei flores,
Não eram as minhas.
Teias me ataram em cordas.

Abriguei sofismas,
discórdias,
tempestades vãs.
Mas sempre ouvi ao longe
Sonatas de Beethoven.

Dos craques do Fluminense
Este também traz lembranças
Ganhou admiradores
A jogar com elegância. 

A empresa LOG FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA, CNPJ 
n° 15.051.050/0001-75, torna público que está requerendo a 
SEMMAM - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
a Licença Unificada para atividade de aluguel de imóveis pró-
prios, localizada na BR 324, s/nº, Km 530, Distrito de Humildes, 
Centro Industrial do Subaé – CIS, CEP: 44.001-525, Feira de 
Santana – Bahia.

POLÍTICA AMBIENTAL 
A LOG FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA inscrita no CNPJ 
15.051.050/0001 – 75, na busca da melhoria contínua das ações 
voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprome-
tida em: 

- Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 
preservação das condições necessárias à vida; 

- Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais re-
quisitos subscritos pela organização; 

 -Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as ativida-
des, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus 
objetivos e metas ambientais;

- Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 
disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu 
desempenho em meio ambiente; 

- Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produti-
vo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais através 
do uso racional dos recursos naturais; 

-Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

Quando a alma se excede

Irma Amorim
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“Há um tempo para cada coisa, debaixo do céu e da terra” 
Eclesiastes 3,1

Arquidiocese de Feira de Santana

Novenário de São Brás
Local: Comunidade São Brás - Paróquia São João Paulo II

Data: 1º de fevereiro de 2020 -Horário:19:30 horas
Animação: C.J.C. / TOA

Hoje, 24 de janeiro de 2020, estamos na segunda semana do Tempo 
Comum, o último dia 16, foi uma data especial para o Momento de Vida: foi 
seu décimo sexto ano de circulação no Jornal Folha do Norte, que comemorou 
110 anos no ano passado. Pensar no Momento de Vida é algo que me leva a 
questionar e buscar informações. O que escrever para o leitor? As notícias 
são muitas. Nem tudo chega até nós. A Igreja Católica no mundo, no país e 
mais especificamente na nossa arquidiocese, é divulgada aqui no nosso espa-
ço. E você, internauta, também nos acompanhou no site www.fecatolica.com.
br, desde o ano de 2008, ciclo encerrado no dia 11 de outubro. Momento de 
Vida desde o dia 10 de outubro do ano que passou se tornou uma página do 
Facebook com notícias diárias da igreja católica em todo o mundo. Tendo o 
evangelho do dia, as crônicas do nosso arcebispo emérito Dom Itamar Vian, 
divulgação de novenários e diversos eventos da nossa igreja. Também registros 
fotográficos de novenários e eventos; além de registro de imagens com vídeos e 
entrevistas já atingindo muitos internautas. É bom poder estar perto de vocês! 
Quero levar sempre o melhor!

Nossa história, no último ano, foi relatada e deixou marcas para mui-
tos. Continuaremos começando com Hoje, que é o momento presente, com os 
comentários iniciais que falam da semana. Não ficam de lado os Momentos, 
Momentos dos Santos, Momentos do Natal.No ano que passou o Jornal Folha 
do Norte e também para o Momento de Vida, foram publicadas 44 colunas, 
uma por mês impressa e a demais no site. Além do caderno especial sobre 
Santa Dulce dos Pobres, na edicão especial dos 110 anos.

Ofereço este espaço a todos que fizeram e fazem o Jornal Folha do 
Norte, afinal é difícil citar nomes, já que foram muitos que passaram por aqui. 
Atualmente, temos uma equipe comprometida com a informação, da qual faço 
parte, liderada pelo nosso editor-chefe Zadir Marques Porto, que dedica a sua 
rotina para que a Folha do Norte continue viva e integrada pelas irmãs Lícia 
e Livia Silva,  Dom Itamar Vian, Lia Santos, José Raimundo de Jesus, além 
dos colaboradores diversos nos segmentos da nossa cidade, que com muito 
empenho ajudam na caminhada mensal deste jornal e assim fazem a história 
da Folha do Norte. Todos estão de parabéns!

Há anos, desde criança, acompanho o Jornal Folha do Norte como leitor 
e pelo décimo quinto como colaborador. Continuo aprendendo com esta equipe 
que, como as outras, enfrenta problemas e supera os desafios. 

Termino parabenizando você, leitor, que a cada  mês espera o jornal e 
acompanha através das notícias, torcendo pela nossa equipe. Continuaremos 
precisando de você que faz parte da nossa história. Sem você, não teria sentido 
a existência do jornal. 

Agradeço aos meus pais Mário (in memoriam) e Miracy, por me levarem 
para a igreja. Aos meus irmãos Antonio Mário, Ana Lúcia e Dayanna Christina, 
meus sobrinhos Thiago José, Thaís Maria, Maria Rita e Bella Maria, meus 
cunhados Rita de Cássia, Everaldo e João Sérgio, pelo exemplo de família e 
pela participação na vida religiosa através da CJC/TOA e participação nos 
momentos da igreja. Aos demais familiares, compadres, afilhados, amigos e 
colegas: é bom contar sempre com vocês. Registro também a CJC/TOA, CEEP 
em Saúde do Centro Baiano e EAEFS – Centro de Educação Tecnológico.

Aos patrocinadores da coluna de todos os anos e durante o último ano e, 
em especial, à  Blosson Ville Cosméticos (Suzane e Kennedy Cupertino), Cli-
dens ( 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),Beçario Germinar 
(Isabela Santos Cotias) e a toda comunidade feirense

Agradeço ao arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, ao 
arcebispo emérito Dom Itamar Vian, aos presbíteros, diáconos, seminaristas, 
congregações religiosas, paróquias, comunidades, movimentos, pastorais, 
grupos e todos que foram notícias durante essa marca.

A vida são os momentos que vivemos... Estejamos preparados para 
enfrentá-los, seguindo em frente, superando os altos e baixos, conquistas e 
derrotas, alegrias e decepções. Se conseguirmos vencer, é porque a Santíssima 
Trindade nos fortalece diariamente e a Família de Nazaré – Jesus, Maria e 
José nos mostram os caminhos a seguir.

Obrigado, Senhor, por tudo que conquistei e sei que Tu me reservas 
grandes momentos para manifestar o seu amor aos irmãos, além das novas 
conquistas. Cresço com tudo que me permites realizar, e apesar de alguns 
momentos de queda sei que após cada uma delas, me permites levantar e 
seguir em frente, pois a esperança, para mim, sempre vem de Ti, afinal és Tu 
que nos mostras os caminhos a seguir. Que eu sempre escolha os que me façam 
crescer. Que a leitura da Tua Palavra, através da Bíblia Sagrada e a Oração 
continuem me sustentando sempre.

Valeu por mais esta etapa! Estou feliz por completar 16 anos da coluna 
Momento de Vida.

Agradeço a Santíssima Trindade e a Nossa Senhora Aparecida pela 
conquista.

Vamos relembrar momentos do Momento de Vida a cada mês do ano que passou nas edições publicadas, lembrando que as edições 
geralmente são publicadas no final do mês relatando o que acontecerá e o que aconteceu:

Janeiro... A edição publicada 
no dia 30 de janeiro relatou as come-
morações dos 15 anos da coluna, que 
aconteceu no dia 16 de janeiro, na 
Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana com os seguintes títulos: 
RUMO AOS 15 ANOS, GRATIDÃO, 
A COMEMORAÇÃO D0S 15 ANOS 
e A PRIMEIRA COLUNA – 16 DE 
JANEIRO DE 2004.

Fevereiro... Tempo Comum, lembramos 
a Apresentação de Jesus no Templo. CJC/TOA 
retorna animação das Celebrações Eucarísti-
cas, novenário de São Brás, na comunidade 
da Mangabeira. Na edição do dia 28 de feve-
reiro destaque para matérias: QUARESMA, 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE, 7ª 
CAMINHADA DO PERDÃO e ORDENA-
ÇÕES SACERDOTAIS DE EMERSON 
NASCIMENTO  E ANDERSON BARRETO.

Março... Dia da Mulher e Anunciação do anjo à Virgem Maria. 
A edição circulou no dia 29 de março, nas matérias: O Grupo Teatral 
Renascer de Feira de Santana, encenará, a PAIXÃO E MORTE DE 
CRISTO, SEMANA SANTA e C.J.C. DE SANTANA – 41 ANOS e 
nos momentos que aconteceram: 7ª CAMINHADA DO PERDÃO e 
FESTA DE SÃO JOSÉ.

Maio... Iniciado o Mês de 
Maria, homenagem ao dia das mães, 
festas nas paróquias de São José 
Operário e Nossa Senhora de Fátima. 
A edição circulou dia 30 de maio com 
as matérias: PAPA FRANCISCO DE-
CRETA CANONIZAÇÃO DE IRMÃ 
DULCE, FESTA E PROCISSÃO DE 

Junho....  Ciclo das Festas 
Juninas celebrando Santo Antô-
nio, São João, São Pedro e São 
Paulo.  A edição circulou dia 19  
de junho com as matérias: FES-
TA DE CORPUS CHRISTI EM 
NOSSA ARQUIDIOCESE, SÃO 
JOÃO, SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO – DIA DO PAPA, SA-
GRADO CORAÇÃO DE JESUS 
E IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA.

Aos patrocinadores da coluna de tofos os anos e durante o último 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 
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grupos e todos que foram notícias durante essa marca. 
A vida são os momentos que vivemos... Estejamos preparados para enfrentá-los, 
seguindo em frente, superando os altos e baixos, conquistas e derrotas, alegrias 
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fortalece diariamente e a Família de Nazaré – Jesus, Maria e José nos mostram 
os caminhos a seguir. 
Obrigado, Senhor, por tudo que conquistei e sei que Tu me reservas grandes 
momentos para manifestar o seu amor aos irmãos, além das novas conquistas. 
Cresço com tudo que me permites realizar, e apesar de alguns momentos de 
queda sei que após cada uma delas, me permites levantar e seguir em frente, 
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leitura da Tua Palavra, através da Bíblia Sagrada e a Oração continuem me 
sustentando sempre. 
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na comunidade da Mangabeira. Na edição do dia 28 de fevereiro Destaque para 
matérias: QUARESMA, CAMPANHA DA FRATERNIDADE, 7ª CAMINHADA DO 
PERDÃO e ORDENAÇÕES SACERDOTAIS DE EMERSON NASCIMENTO  E 
ANDERSON BARRETO. 
  
 
 
Março... Dia da Mulher e Anunciação do anjo à Virgem Maria. A edição circulou 
no dia 29 de março, nas matérias: O Grupo Teatral Renascer de Feira de Santana, 
encenará, a PAIXÃO E MORTE DE CRISTO, SEMANA SANTA e C.J.C. DE SANTANA 
– 41 ANOS e nos momentos que aconteceram: 7ª CAMINHADA DO PERDÃO e 
FESTA DE SÃO JOSÉ. 
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dia 30 de maio com as matérias: PAPA FRANCISCO DECRETA CANONIZAÇÃO DE 
IRMÃ DULCE, FESTA E PROCISSÃO DE SANTO ANTÔNIO, FESTA DA SANTÍSSIMA 
TRINDADE e FESTA DE CORPUS CHRISTI EM NOSSA ARQUIDIOCESE. No 
Aconteceu...15 ANOS DA GRUTA DO ROSÁRIO DA VIRGEM SANTÍSSIMA, 

Abril... Apresentação da Paixão e Morte 
de Cristo – Grupo Teatral Renascer e Início da 
Semana Santa – Programação do Domingo de 
Ramos, Procissão do Encontro, Quinta-feira 
Santa – Santos Óleos, Lava-pés, Fogareú e Vi-
gília , Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia 
e Domingo de Páscoa. Foi comemorada a festa 
de Jesus Misericordioso, instituída pelo saudoso 
papa João Paulo II. A edição circulou  no dia 26 
de abril com as matérias: C.J.C. DE SANTANA 
– 41 ANOS, 23º VEM LOUVAR e as festas de 
SÃO JOSÉ OPERÁRIO E NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA.

SANTO ANTÔNIO, FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE e FESTA DE 
CORPUS CHRISTI EM NOSSA ARQUIDIOCESE. No Aconteceu...15 ANOS 
DA GRUTA DO ROSÁRIO DA VIRGEM SANTÍSSIMA, ORDENAÇÃO 
DIACONAL ... Vicente Vieira Lima (11/05) e três permanentes: Fernando 
Alves Carneiro, Jonatan de Souza Barbosa e José Carlos Soares dos Santos 
(25/05), IRMÃS CLARISSAS REALIZAM ASSEMBLEIA, BENÇÃO DO 
CENTRO SOCIAL MONSENHOR JESSÉ TORRES e JUNTOS PODEMOS 
MAIS realização do Show Beneficente, em prol do Lar Mariano, em Humildes.

Julho... Chegou o mês de comemorar a festa de 
Senhora Santana a padroeira da nossa Arquidiocese. A 
edição circulou dia 25 de julho com as matérias: FESTA 
DE SANT’ANA, 26/07 - DIA SANTO DA PADROEI-
RA, SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA, DIA 
DOS AVÓS, FÉ CATÓLICA – 12 ANOS, IRMÃ DUL-
CE SERÁ CANONIZADA PELO PAPA FRANCISCO, 
PAPA FRANCISCO NOMEIA DOM JOSÉ RUY 
LOPES NOVO BISPO DA DIOCESE DE CARUARU 
e XXVIII APROFUNDAMENTO DO TOA. 

Agosto... Mês vocacional, lembramos as vocações; 
festa da Assunção de Nossa Senhora; Centro Social Monse-
nhor Jessé Torres – 9 anos de fundação. A edição circulou 
dia 23 de agosto com as matérias: FREI BETO – SAUDA-
DES ETERNAS, FESTA DO SENHOR DO BONFIM E 
SENHOR DOS PASSOS e 38º TOA. Momentos que aconte-
ceram: FESTA DE SANTA CLARA E  NOSSA SENHORA 
DO PERPÉTUO SOCORRO e AGOSTO : MOMENTOS 
DIVERSOS NA ARQUIDIOCESE.

Setembro... Mês dedicado à Bíblia, celebramos a Natividade de Nossa 
Senhora, 110 anos do Jornal Folha do Norte, o Momento de Vida, nesta edição, 
mais uma vez um caderno de religião, sobre a vida da Santa Dulce dos Pobres. 
A comemoração dos anjos Gabriel, Miguel e Rafael. A edição circulou no dia 
27 de setembro de 2019, com as matérias: FESTAS DE SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS e NOSSA SENHORA APARECIDA, 12ª FLIFS - FEIRA DO  LIVRO, 
38º TOA – TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO, CANONIZAÇÃO DE 
SANTA DULCE DOS POBRES e MOMENTOS...Amigos do Evangelho...
completou 15 anos no comando da radialista Lourdes Rocha; Ser Mais do 
que Ter... Projeto da Paróquia Senhor dos Passos; Ordenação Diaconal...dos 
seminaristas Antônio Marinho, Edmilson Silva e Marcos Reis e Show do Pe. 
Fábio de Melo.

Outubro... Mês Missionário e do 
Rosário. No dia 10, tem inicio o Momento de 
Vida no Facebook e no dia última coluna no 
site Fé Católica. A edição circulou no dia  25 
de outubro, com as matérias: CANONIZA-
ÇÃO DE SANTA DULCE DOS POBRES,

FESTAS DE SÃO JOÃO PAULO II E 
TODOS OS SANTOS E SANTAS, 38º TOA 
– TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO, 
DNJ – DIA NACIONAL DA JUVENTUDE 
2019...Edição das Cores, SEMANA DA SO-
LIDARIEDADE...Aconteceu com Seminário 
da Solidariedade e  SHOW DO PE. FÁBIO 
DE MELO...O amor me elegeu.

Novembro... Celebramos o Dia de Fi-
nados e o Dia Nacional de Ação de Graças. A 
edição circulou no dia 22 de novembro com as 
matérias: FESTAS DO CRISTO REI, NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS e NOSSA SE-
NHORA DA CONCEIÇÃO, ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL DO DIÁCONO VICENTE 
VIEIRA LIMA e 36 ANOS DO TOA. 

Dezembro... Festa de Nossa Senhora da Conceição. Comemoramos o 
Natal, a festa da Vida. No dia 16, circulamos com  edição impressa falando do 
Natal que nos recordou o presépio, os símbolos usados nesta época, entre outros 
e na oportunidade agradeci a todos que fizeram parte da minha caminhada, no 
ano que se findou, foi um ano difícil para todos nós e com certeza é a Esperança 
do nascimento de Jesus Cristo que nos torna melhores e firmes na Fé. Divulga-
mos os Momentos do Natal:  7º Natal Encantado, a peça A Estrela do Menino 
Rei, pela Cia de Teatro do CUCA e o grupo Teatral Renascer. MOMENTOS 
DO NATAL...Cantata de Natal, Natal Raios de Luz – Dispensário Santana, o 
Centro Social Monsenhor Jessé Torres, que trabalha com moradores de rua, 
realizou um almoço. 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 e Orfanatos. A Rede Bahia realiza a Campanha Natal do 
Bem. No início do ano, apresentação do Reisado Estrela de Belém.  Matérias 
sobre: ORIGEM DO NATAL, MISSA DE NATAL, CJC / TOA. O Natal em 
família e a campanha para evangelização foram destaque.... Assim seguimos 
para o décimo quinto ano do nosso espaço.

Santíssima Trindade os ilumine e Nossa Senhora me oriente.
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Uma redução da ordem 
de 9,4%  no total de Crimes 
Violentos Letais Intencio-
nais, foi registrada em 2019 
na Bahia, em relação ao 
quadro do ano anterior .O 
anúncio foi feito pela Secre-
taria de Segurança Publica 
do estado, como o resultado 
mais positivo obtido pela 
ação das polícias - Militar 
e Civil -, ao longo do ano. 
Mediante a SSP 531 vidas 
foram preservadas no ano 
passado  em comparação ao 
ano de 2018. Na capital a re-
dução desses crimes foi de  
11,4% e no interior 9,7%. 
Houve expressiva redução 
nos roubos a instituições 
financeiras. No ano pas-

São boas as perspectivas 
para o mercado imobiliário 
em 2020. É o que ressalta o 
delegado do Conselho Regio-
nal dos Corretores de Imóveis 
(CRECI) Joilson Nunes, ana-
lisando a movimentação que  
vem se registrando no setor 
nesses dias iniciais do ano. A 
queda dos juros, para ele, é um 
ponto positivo, a lado de outros 
que estão sendo articulados 
pelo governo, como a volta do 
programa Minha Casa Minha 
Vida.

Mesmo com o desaque-
cimento que houve em todo 
o país, Nunes garante que em 
Feira de Santana o setor imobi-

Até o dia 18 de feve-
reiro o eleitor  ainda não 
regularizado  poderá  fa-
zer o cadastro biométrico 
que o colocará em condi-
ção de emitir o seu voto  
nas eleições municipais 
deste ano. O Tribunal 
Regional Eleitoral ( TER) 
informa que na Bahia os 
cerca de 900 mil eleitores 
que ainda não efetuaram 
o cadastro biométrico 
têm até o dia 18 do pró-
ximo mês e espera que 
no terceiro e último ciclo 
da revisão biométrica al-
cance 100% dos eleitores 

CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO  
ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO

 SETOR IMOBILIÁRIO COM BOAS PERSPECTIVAS  

regularizados por esse 
sistema.

Conforme o TER, na 
Bahia 242 cidades estão 
em processo de recadas-
tramento e as pessoas  
que não  atenderem à 
convocação da Justiça 
Eleitoral, para a biome-
tria,  poderão ter os títu-
los eleitorais cancelado. 
Os prejuízos para quem 
ficar sem poder votar são 
expressivos: impossibili-
dade de obter empréstimo 
em instituições públicas, 
dificuldade para tirar ou 
renovar passaporte, não 

tomar posse em cargo 
mediante concurso publi-
co, além de impedimento 
de  renovar matricula em 
estabelecimento de ensi-
no oficial ou fiscalizado 
pelo governo. 

Só em Salvador, 220 
mil eleitores estão com 
pendência com a Justi-
ça Eleitoral. Segundo o 
órgão para  a biometria 
o eleitor pode utilizar 
o site -agendamento.
tre.ba.jus.br ou os te-
lefones 0800071-6505 
ou(71)33737223 -tam-
bém what-sapp.

liário continua vivo, ressaltan-
do o surgimento de novos bair-
ros planejados, lançados por 
imobiliárias locais, a exemplo 
do que vem acontecendo nos 
bairros Mangabeira e Lagoa de 
Berreca. “São unidades, casas 
e apartamentos, na  faixa de 
R$109 mil, a R$120 mil, com 
excelente demanda.”. Outros 
projetos similares devem sur-
gir, a maioria na parte leste da 
cidade - região do SIM -, que 
continua em franca expansão 
em direção ao distrito de Jaí-
ba, que ganha características 
urbanas.

Em relação ao grande nu-
mero de imóveis – comerciais 

e residenciais – com placas de 
venda e aluguel na área central 
da cidade, Joilson Nunes atri-
bui o fato aos investimentos 
que foram feitos em anos 
anteriores, com a construção e 
reforma de muitos imóveis e o 
deslocamento de parte da po-
pulação para condomínios na 
zona leste de Feira de Santana 
- SIM, avenida Artemia Pires 
e adjacências -, provocando 
a consequente migração de 
muitas empresas comerciais no 
mesmo sentido “Hoje temos ali 
grandes empresas - supermer-
cados, shopping,  farmácias, 
colégios -, mas isso era  previ-
sível”, conclui.

VIOLÊNCIA DIMINUIU, MAS FEMINICIDIO AUMENTOU NA BAHIA
sado foram registrados 32 
casos, contra 49 em 2018. 
O ponto mais extremo nos 
dados oficiais da SSP é o 
referente à feminicidios 
que aumentaram 30%  em 
2019, no comparativo ao 
ano de 2018.

A exceção desse tipo de 
crime o quadro de mortes 
violentas na Bahia recuou 
em quase 10% segundo 
secretário de Segurança 
Pública, Mauricio Barbo-
sa que cita como ponto 
importante no combate à 
violência a utilização do 
Sistema de Reconhecimen-
to Facial. Por esse sistema 
– um software analisa os 
rostos captados pelas câ-

meras, comparando-os  com  
os existentes  no banco de 
dados da Policia - 110 cri-
minosos foram alcançados 
em Salvador e Feira de 
Santana. 

Destaca SSP que no ano 
passado através de analise  
criminal e operações pre-
ventivas e ostensivas foram 
presos na Bahia 20.799 pes-
soas, das quais 17.355 em 
flagrante delito e 3.444 por 
meio de mandado de  prisão. 
No mesmo período 4,8  mil 
adolescentes foram apreen-
didos e encaminhados  à 
Delegacia   do Adolescente 
Infrator. Houve, ainda, 
grande apreensão de armas 
e drogas.

PREFEITO COLBERT MARTINS FILHO DÁ INÍCIO ÀS OBRAS DE 
PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA FRAGA MAIA

O prolongamento das 
obras de infraestrutura da 
Avenida Fraga Maia e a 
sua duplicação, interligan-
do-a a Avenida Francisco 
Dias (antiga Estrada do 
Papagaio), conforme anun-
ciado pelo prefeito Colbert 
Martins Filho, na manhã 
desta segunda-feira, 20, 
aconteceu uma interven-
ção urbana do Governo 
Municipal que visa a po-
tencializar a região Norte 
como um dos principais 
vetores econômicos de 
Feira de Santana.

O r ç a d a  e m  R $ 

2.825.90,89, em sua com-
plexidade, a obra envolve 
serviços de terraplana-
gem, macrodrenagem de 
um curso d’água nas ime-
diações do leito da pista, 
implantação de um can-
teiro central, iluminação, 
uma ciclovia e uma pista 
de cooper.

Os 12 mil metros 
quadrados da via serão 
revestidos de pavimen-
tação asfáltica, e dentro 
de sete meses deverá ser 
entregue à coletividade. 
O projeto prevê interligar 
a Zona Norte à altura da 

Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), 
na BR-116.

De acordo com o pre-
feito Colbert Filho “ esta 
iniciativa foi deflagrada 
há três anos, e estamos 
dando sequência a ideia 
de puxar o desenvolvi-
mento da cidade para esta 
região, porque Feira de 
Santana não pode sofrer 
interrupção em seu desen-
volvimento”.

O ato contou com as 
presenças de secretários 
municipais, lideranças 
políticas e comunitárias.

SEDESO CONVOCA CANDIDATOS ÀS VAGAS OFERECIDAS 
PELO REDA A APRESENTAR PROVA DE TÍTULOS ATÉ HOJE

Os candidatos apro-
vados nas provas ob-
jetivas – para cargos 
dos níveis fundamental 
e médio, e objetivas e 
discursivas – para nível 
superior, nas vagas ofe-
recidas exclusivamente 
para a Secretaria de De-
senvolvimento Social, 
foram convocados para 
entregar os documentos 
para a prova de título 
até hoje .A entrega da 
documentação – a prova 
de títulos, de caráter me-
ramente classificatório, 
é obrigatória para todos 
os cargos, foi iniciada 
nesta segunda-feira e 
deverá ser presencial ou 
por procurador, no Cen-
tro de Convivência Dona 
Zazinha Cerqueira, loca-
lizado à rua Itacarambi, 
no Muchila, das 8h às 
12h e das 14h às 17h.Os 
documentos deverão ser 
entregues em envelopes 
tamanho ofício, contendo 
em sua capa os seguintes 

dados: nome completo, 
número da inscrição, RG 
e CPF e função. Os títulos 
deverão ser apresentados 
em suas vias originais ou 
por meio de cópias auten-
ticadas em cartório.

O processo seleti-
vo pelo REDA (Regime 
Especial de Direito Ad-
ministrativo), realizado 
pelo Governo do prefeito 
Colbert Martins Filho, 
tem vagas para técnico 
em nível superior nas 
áreas de serviço social, 
psicologia, direito, nu-

trição, administração de 
empresas, economia, ci-
ências  contábeis, edu-
cador social e educação 
física.

Mais técnico de ní-
vel médio – orientador 
social, agente adminis-
trativo, cuidador, auxiliar 
de cuidador e motoris-
ta. A lista completa foi 
publicada na edição do 
último sábado, (18), do 
Diário Oficial Eletrônico 
do Município – www.dia-
riooficial.feiradesantana.
ba.gov.br.
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Coluna do Rádio

O jornal da Transamérica,  excelente no-
ticioso matutino comandado pelo ex-deputado 
Carlos Geilson completou oito anos no ar, mas  
não houve alteração em relação ao formato e 
a qualidade, que continuam dentro do padrão 
projetado. A equipe também permanece: Rival-
do Ramos, Deiseline, Carlos Valadares e Eliel 
Filho. O “Amigo  Velho”, realiza um trabalho 
de qualidade informando e formando o publico 
com ética e respeito o que garante ao programa 
ótima audiência. Parabéns!

Artista versátil, com-
positor, cantor, músico 
,arranjador, Beto Mar-
ques parece gostar de 
surpreender o público 
com novidades, como 
faz agora, ao apresenta 
o  mais recente trabalho 
autoral “Tantra”, obra 
que viaja na imaginação 
do autor, e , consequente-
mente, remete o ouvinte a 
um universo de ritmos e 
mensagens que transcen-
dem ao pálido cenário da 
musica popular brasileira 
de agora. É sempre bom 
poder acompanhar o tra-
balho musical de  Beto 
Marques o que exige, no 
entanto, um bom conhe-
cimento geral e o gosto 
pela qualidade do que 
está no CD.

“TANTRA” reúne 
seis faixas de  concepção  
distinta :Antigo Vento, 
Correndo Atrás Luzes, 
Tantra, Caravana e Lua 

Não foi feriado, mas merecia. Dia 8 de 
janeiro aniversariou Eugenio de Araújo 
Correia que comemorou em família 96 
anos de idade, com muita saúde e dedicação 
ao trabalho. Natural de Santo Amaro, mas 
radicado em Feira de Santana, tem uma ini-
gualável história no ramo farmacêutico que 
lhe garante o  reconhecimento da comu-
nidade. Simples e desprovido de vaidade, 
recusou o título de Cidadão Feirense por 
entender que ele é que tem de agradecer à 
Cidade Princesa. Mestre Eugenio continua 
firme na Farmácia Graça, ao lado de sua 
equipe: Parabéns!

Coluna Social

TANTRA - O  NOVO TRABALHO DE BETO MARQUES

Nua. Para ouvi-las não 
espere apenas um pu-
nhado de ritmos e boa 
interpretação, aguce mais 
a audição para captar as 
mensagens!  Produção 
musical baixo elétrico e 
guitarras de Jon Marques, 
bateria de Eric Brandão 
e Larissa Conforto, te-
clado e programação de 
Wagner Mônaco, per-

cussão de Marco Lobo, 
acordeão de Wandinho 
Barros, capa de Bel Bor-
ba, foto Sergio Pedreira. 

As gravações foram 
realizadas nos estúdios 
Overland e Musak. O 
produtor e empresário 
Carias Barreto,  mais uma 
vez está presente na mis-
são, que ele sabe muito 
bem fazer, de divulgação. 

Lenilson Oliveira, bela 
voz, belo trabalho, contribui 
de forma objetiva para o êxi-
to da programação da Rádio 
Povo. Ele apresenta Nova 
Manhã e tem participação 
ampla no trabalho da emissora 
do Sobradinho.

Emanoel Brito, sempre versátil e 
dedicado - narrador esportivo, repór-
ter, disckjokey, entrevistador e muito 
mais, ocupando com competência os 
horários de Antonio Sotero que está 
em período de férias. Cada profissio-
nal tem o seu estilo, mas a qualidade 
é mantida na Povo. 

O Diário da Feira, na  Rádio 
Subaé,  das 17 às 19 horas com o co-
mando de Juarez Fernandes, sempre 
com ótimo volume de informações. 
Na equipe a experiência e dedica-
ção de Framario Mendes garante o 
sucesso, sem olvidar Elias Lucio e 
toda a equipe.

Edmilson Lima já é patri-
mônio da Radio Transamérica, 
com um vasto currículo que 
inclui passagens por varias ou-
tras emissoras como Sociedade, 
Carioca (Povo) e Cultura.

O comentarista José Fernando, da equi-
pe de esporte da Radio Subaé, comandada 
por Sotero Filho, faz dupla com Antônio 
Sátiro como analista de esportes da emissora 
do Mar da Tranquilidade. Muito cônscio nas 
suas conjecturas Irmão Fernando dá firmeza 
ao trabalho da equipe que ainda conta com 
a vibrante narração de Jorge Telles.

Sábado na Sociedade, a partir das 
14 horas tem Sociedade e Você, um 
programa de informações, comentários 
e debates com a apresentação qualifica-
da de Frei Cal, o advogado, vereador 
e comunicador Roberto Tourinho e a 
jornalista Isa Lee. Depois, já às 17 ho-
ras, o programa No Balanço, que reúne 
Onildo Gusmão,  Cosme Alves e Antô-
nia Serra. Informações, músicas, boas 
reportagens e prêmios para o publico. 
Um balanço bom!

Com um total de 23 
artigos produzidos, em sua 
maioria, por membros da 
instituição, foi lançado o 
décimo sexto número da 
revista do Instituto Históri-
co e Geográfico de Feira de 
Santana (IHGFS), relativo 
ao exercício de 2019, já que 
se trata de uma publicação 
anual. Fundado em 1999 o 
órgão tem na presidência,  
Lucélia Pires Leal e como 

IHG DE FEIRA LANÇA A SUA 16 REVISTA
presidente de honra, Nilton 
Bellas Vieira. Joãozinho 
30 e o Baile Caju de Ouro, 
de Dázio Brasileiro Filho; 
Maria Felipa, uma mulher, 
uma saga e a falta de res-
gate de nossa história, de 
Eduardo  Kruschewsky; a 
família Pinto e a agrope-
cuária de Feira de Santana, 
de Angelo Pinto; Guedes de 
Brito e  as terras de Itapo-
rorocas, de  Milton Brito; 

Giuseppe Garibaldi - herói 
dos dois mundo, de Neide 
Cruz; A escola primária em 
Feira de Santana, do século 
XIX a primeira metade do 
século XX, de Irani Rodri-
gues Menezes, são alguns 
dos interessantes artigos 
contidos no compendio. Na 
contracapa do anuário, ilus-
trações e dados biográficos 
dos artistas Gabriel Ferreira 
e  Manoel Ferreira D’Eça.

De idade nova a par-
tir de 16 de fevereiro a 
encantadora, inteligente e 
educada estudante, Maria 
Eduarda de Jesus Silva, 
que entrará na casa dos 10 
anos, para alegria dos pais 
Manoel Messias da Silva 
e Luciana Araújo de Jesus 
Silva (Point da Lu). Para 
Eduarda votos de muita 
felicidade ao lado dos 
seus familiares e amigos. 
Parabéns!
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METADE DOS FREEZERS DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL 
DA MULHER ESTÁ VAZIA: SITUAÇÃO É PREOCUPANTE

Se todos os frascos 
que estão depositados 
nas gavetas dos oito fre-
ezers do Banco de Leite 
do Hospital da Mulher 
fossem estocados de 
maneira que todos os es-
paços fossem ocupados 
nas suas capacidades 
máximas, a quantidade 
em estoque, hoje, daria 
para abastecer comple-
tamente quatro unida-
des, apenas.

A enfermeira Patrí-
cia Silva, que trabalha 
no setor, diz que nes-
tes meses, a institui-
ção busca sensibilizar 
as mulheres que estão 
amamentando para que 
doem o excesso da pro-
dução de leite. “A gente 
procura sensibiliza-las 
com relação ao proble-
ma e a necessidade des-
tas crianças que estão 
internadas”.

O problema de bai-
xo estoque está relacio-
nado ao período do ano, 

diz a coordenação do 
espaço. O problema se 
repete entre dezembro 
e o final do carnaval, 
quando as doadoras 
saem de férias com suas 
famílias. É um período 
preocupante.

Nos freezers são es-
tocados o leite liberado 
para o consumo dos be-
bês e aquele que aguar-
da os resultados dos 
exames de laboratório, 
que o indica ou não para 

ser levado para a UTI 
Neonatal, Método Mãe 
Canguru e enfermaria.

Dezesseis crianças 
que nasceram com al-
gum problema de saúde 
dependem destas doa-
ções para se alimentar, 
ganhar peso e receber 
alta. Mães e profissio-
nais do setor anseiam 
por doações.

O saldo no estoque 
do Banco de Leite do 
Hospital da Mulher, em 

dezembro, foi de apenas 
11,6 litros – as doações 
foram 64,5 litros e a 
demanda, 59,9 litros. 
Nesta segunda-feira, 
20, registrou-se déficit 
de 300 mililitros – o 
consumo foi de 400 ml e 
a doação chegou a 370.

No mês passado, 
informa a enfermeira, 
o número de mães do-
adoras chegou a 169, 
sendo que 104 foram 
mulheres que tinham fi-
lhos internados e 65 do-
adoras. “São as doações 
internas que sustentam 
o banco neste período”.

Parceria entre o 
Banco de Leite e o 
Corpo de Bombeiros 
resulta na coleta diária 
dos frascos com o leite 
congelado nas casas das 
doadoras – as mães são 
orientadas como fazer a 
ordenha e o armazena-
mento. É pasteurizado e 
passa por testes de labo-
ratório, para depois ser 
liberado ao consumo.

ABERTA INSCRIÇÃO PARA CONCURSO 
DE FANTASIA NO ESQUENTA MICARETA

A inscrição para o 
Concurso de Fantasia no 
Esquenta Micareta foram 
abertas nesta segunda-feira, 
20, e serão encerradas dia 
31 de março ou antes, se 
atingido número de 50 can-
didatos.

 As três melhores fan-
tasias serão escolhidas no 
dia 19 de abril, durante o 
Esquenta Micareta, que 
faz parte da programação 
oficial da Micareta de Feira 
de Santana.

O concurso é aberto a 
todos os foliões com ida-
des a partir de 18 anos. O 
regulamento e formulário 
estão à disposição no www.
feiradesantana.ba.gov.br – 
site da Prefeitura de Feira 
de Santana.

O formulário, preen-
chido, deverá ser entregue 
à Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer, à rua Estados 
Unidos, Kalilândia (próxi-
mo ao Colégio Acesso).

Os vencedores recebe-
rão premiação em dinheiro: 
o primeiro lugar, R$ 2 mil, o 
segundo, R$ 1 mil, e o ter-

ceiro, R$ 500. O concurso 
é realizado pela Prefeitura 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer. 
“Minha fantasia é minha 
loucura na folia” tem como 
objetivo promover o resgate 
da alegria e irreverência da 
Micareta, que acontece de 
23 a 25 de abril, motivan-
do o entretenimento e a 
tradição.

A Secel vai escolher 
três pessoas que comporão 
o júri, que observarão os 
quesitos apresentação e 
originalidade, com notas no 
intervalo de 0 a 10. Em caso 
de empate, a escolha será 
feita em sorteio público no 
local do concurso.


