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FOLHA DO NORTE

A PRINCESA ESTÁ MUDANDO

O SARAMPO REQUER 
ATENÇÃO DIZ A OMS

NOVO HGCA DEVE
 SER INAUGURADO 

AÇUDES ABASTECIDOS 
COM ÁGUA DA EMBASA

FEIRA DE SANTANA FOI BEM 
REPRESENTADA EM PALMITAL 

Casos de sarampo estão acontecen-
do em números alarmantes no planeta. 
Quem diz isso é Organização Mundial 
de Saúde (OMS),  preocupada com 
surtos da doença - que pode ser fatal 
-, vividos no ano passado em vários 
países. No Brasil, onde o mal já esteve 
erradicado os casos aumentaram em 
2019. Na Bahia foram 48 casos confir-
mados. A vacinação contra o mal pros-
segue até o dia 13 de março em Feira e 
no país. PÁGINA  2

Com investimento de cerca de  R$50 
milhões o governo do estado espera inau-
gurar no atual semestre o novo hospital 
geral de Feira de Santana - Hospital 
Cleriston Andrade II - possibilitando   
atender pacientes de 127 municípios. 
Além da significativa ampliação, física 
serão disponibilizados 40 leitos de UTI 
e 12 salas de cirurgia com equipamen-
tos de ultima geração, colocando Feira 
de Santana em privilegiada posição em 
relação à prestação de serviço publico 
na área de saúde. PÁGINA 8

O Vitoria /Caic, desta cidade, foi a 
Palmital, São Paulo e teve destacada par-
ticipação na Copa Centenário  que contou 
com clubes de vários estados e de países 
vizinhos. Com três equipes - sub 12 e sub 
17 -, o rubro negro ficou entre os quatro 
melhores classificados em ambas as cate-
gorias. PÁGINA 5. 

PÁGINA 4

Com a  b reve 
inauguração da Ci-
dade das Compras, 
que vai possibilitar 
a relocação de cen-
tenas de vendedo-
res ambulantes do 
centro comercial 
para esse moderno 

equipamento, ao lado 
do Centro de Abas-
tecimento, Feira de 
Santana vai ganhar 
feição diferente da 
atual, repleta de bar-
racas e bancas de fru-
tas, verduras e varie-
dades. As chaves dos 

boxes já estão sendo 
entregues aos co-
merciantes e ao lado 
disso, outras ações 
estão sendo execu-
tadas pelo governo 
municipal como a 
colocação de ilumi-
nação Led no bairro 

Queimadinha,  revi-
talização da Lagoa 
Salgada e moderno 
mobiliário escolar. 
O prefeito Colbert 
Martins garante que 
a Princesa terá mui-
to mais. Leia mais. 
PÁGINAS 3, 7 E 12
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UM GRANDE ESPETÁCULO - CARNAVAL DE MARAGOJIPE

Até o dia 13 de março 
prosseguirá a primeira 
etapa da campanha nacio-
nal de vacinação conta o 
sarampo.  A secretaria de 
Saúde do estado alerta 
aos pais e responsáveis 
por crianças e jovens, en-
tre cinco  e 19 anos, para 
a imprescindível neces-
sidade de  vacina-los. A 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) revela que 
casos de sarampo  estão 
surgindo em números 
alarmantes no planeta e 
no ano passado muitos 
países viveram surtos  
consideráveis da doen-
ça.  No Brasil os casos 
aumentaram desde 2018.

Na Bahia em 2019 os  
números foram expres-
sivos ,contabilizando-se 
48 casos confirmados, 
mas o total ainda pode ser 

VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO ATÉ O DIA 13 DE MARÇO
Considerada uma das doenças mais contagiosas do mundo, o sarampo 
volta  a preocupar às autoridades de saúde e o caminho é a vacinação

maior, uma vez que o ul-
timo boletim   epidemio-
lógico mais atualizado da 
Secretaria  de Saúde do 
estado, de 4 de dezembro, 
indicava ate aquela data  
752 casos notificados.

O sarampo é consi-
derado uma das doenças 

mais  contagiosas exis-
tentes, com potencial 
para ser extremamen-
te grave, notadamente 
quando atinge  crianças 
de menos de cinco anos 
de idade, em especial as 
mal nutridas e  bebes não 
vacinados. Conforme a 

Secretaria de Saúde a 
única maneira efetiva 
de prevenção é a vacina 
que é feita gratuitamente  
nos postos de saúde em 
todo o estado e imuniza 
também contra a rubéola 
e a caxumba.

Conforme médicos a 
transmissão é feita quan-
do o doente tosse, fala,  
espirra ou respira pró-
ximo a outra pessoa e a 
única forma de evitar o 
contagio é a  vacina. 

Por isso mesmo a 
Organização  Mundial 
de Saúde alerta para a 
necessidade da vacinação 
de todas as crianças  e 
adolescentes - entre cinco 
e 19 anos -,  ate o dia 13 
de março quando deverá 
ser concluída a primeira 
etapa da campanha.

VOCÊ TEM CIÚME  ? 
Existem casais de namorados que vêem 

charme no ciúme. Cobram onde cada um 
esteve, com quem falou, porque se vestiu 
assim, porque não apareceu ontem. E as-
sim por diante, num controle total da vida 
alheia. Dizem: “A gente se ama, por isso, 
quer saber direitinho o que o outro andou 
fazendo...” 

O HOMEM ciumento afirma que ama sua 
esposa. Na verdade pensa as piores coisas dela! A 
mulher ciumenta faz cobranças por amor, mas re-
almente o retrato que pinta do seu próprio marido 
é o pior possível. O ciúme faz a mulher controlar 
os passos do marido, o que significa absolutamente 
não confiar na sua honestidade. Quando se passa 
a vigiar os passos de alguém, quebrou-se o clima 
de confiança recíproco, espatifou-se o amor.

A GRANDE causa do ciúme é a insegurança 
pessoal. O ciumento não confia em si mesmo, por 
isso, tem que sentir que é o dono da pessoa amada. 
Tem medo de perdê-la. O jovem ciumento é tão 
inseguro que tem medo que qualquer outro jovem 
tenha mais encantos e acabará por roubar sua 
amada. O ciumento se acha feio e incompetente. 
É inseguro a respeito de si mesmo.

NO INICIO do namoro, os ciumezinhos 
podem parecer charmosos. Após certo tempo, 
transformam a vida num inferno. Os carinhos são 
substituídos por tapas. Os beijinhos, por beliscões. 
Quanta louça já foi espatifada pelas ridículas bri-
gas de ciúme. O ciúme não pode ser confundido 
com o amor. O ciumento não sabe desculpar,  não 
suporta os limites humanos da pessoa amada. O 
ciumento é incapaz de um amor sadio, equilibrado 
e duradouro.

EM SUA FASE mais doentia, o amor ciumen-
to não passa de ódio camuflado. Há quem mate 
por “amor”. Na verdade, matar, é sempre um gesto 
extremo de ódio. O ciumento odeia a pessoa ama-
da, porque não tem a certeza de possuí-la. Quando 
queremos possuir alguém, deixamos de amá-la, 
pois não admitimos mais a sua independência. 

SÃO PAULO, na carta aos Coríntios, nos 
apresenta predicados inseparáveis do amor ver-
dadeiro e duradouro. Quem ama, crê na pessoa 
amada. Quem ama, desculpa todos os erros e im-
previstos. Quem ama, jamais deixará de esperar 
que o outro seja melhor. Quem ama, tudo suporta, 
pois sabe que somente Deus é perfeito. “O amor 
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” 
(1Cor 13,7).

Maragojipe, pala-
vra originária do tupi, 
que significa “no rio 
dos gatos-do-mato”, 
foi inicialmente habi-
tada pelos índios da 
tribo Maragós. Situada 
no recôncavo baiano, 
tornou-se independente 
em 8 de maio de 1850 
e possui seis distritos: 
Maragojipe, Coquei-
ros, Guaí, Guapira, 
Nagé e São Roque do 
Paraguaçu. O Carnaval 
de Maragojipe, ver-
dadeiro carnaval de 
cunho popular, com 
mais de 100 anos de 
existência e que guarda 
tradições ibéricas com 
influências indígenas 
e africanas, a cada ano 
atrai mais pessoas para 
a cidade, a fim de brin-
carem com tranquilida-
de atrás das centenárias 
orquestras e charangas, 
seguidas por blocos de 
mascarados que desfi-
lam ao som de marchi-
nhas e foliões com as 
mais  variadas e belíssi-
mas fantasias. Pela sua 
importância, em 2009 
o Carnaval de Mara-
gojipe foi reconhecido 
e registrado como Pa-
trimônio Imaterial da 
Bahia (IPAC). 

As elaboradas más-

caras e fantasias típicas 
da folia do final do século 
XIX e início do XX são 
as características prin-
cipais do Carnaval de 
Maragojipe. Localiza-
da há aproximadamen-
te 150 km de Salvador, 
encontra-se cercada de 
rios e manguezais que 
correspondem à maior 
parte do seu território. 
Possui um clima ameno, 
44 mil habitantes e uma 
deliciosa culinária basea-
da em frutos do mar. Para 
se chegar a Maragojipe, 
utiliza-se a BR-324, de-
pois através da BR-101, 
até o município de Ca-
choeira, atravessando a 
ponte Dom Pedro II para 
o município de São Félix 
e de lá segue-se mais 23 
km até chegar a Marago-
jipe. Outra opção é pelo 
ferry-boat através da Ilha 
de Itaparica (BA-001) até 

a entrada da BA-026.
Uma das festas po-

pulares mais importantes 
da Bahia, tem como prin-
cipais estrelas os arte-
sãos, costureiras,  jovens, 
crianças, aderecistas e 
músicos que são comple-
tamente anônimos para o 
grande público presente. 
A folia carnavalesca de 
Maragojipe surpreen-
de pela semelhança das 
fantasias e máscaras eu-
ropéias, mais conheci-
das através do Carnaval 
de Veneza. O município 
realiza seu Carnaval reu-
nindo milhares de foliões 
locais, de outros estados 
e de diversos países. Não 
se pode afirmar que as 
máscaras e fantasias de 
Veneza são as mesmas 
de Maragojipe, porém 
personagens parecidos 
com os da “Commedia 
dell’Arte” são vistos pe-

las ruas da cidade e 
a cultura do uso de-
las e até a inspiração 
da imagem de alguns 
personagens usados 
atualmente, com cer-
teza, são uma tradição 
vinda da Europa. 

A festa marago-
jipana é considerada 
excepcional ainda por 
suas heranças afro-
-indígenas, presentes 
principalmente nos 
instrumentos musi-
cais, cantigas e acultu-
ração da festa. Trata-se 
da única manifestação 
espontânea nas ruas 
desta cidade baiana, 
que ainda possui a 
tranquilidade e pro-
fusão de fantasias dos 
antigos carnavais. Re-
almente um grande es-
petáculo popular que 
merece ser conhecido!
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INVESTIMENTO DE R$ 3 MI VAI 
REVITALIZAR A LAGOA SALGADA

A Prefeitura de Feira 
de Santana vai investir 
cerca de R$ 3 milhões 
para a revitalização da La-
goa Salgada. Uma obra de 
intervenção nas margens 
da lagoa já começou a ser 
realizada e pretende tor-
nar o espaço também em 
uma área de lazer. Na ma-
nhã desta sexta-feira, 14, 
o prefeito Colbert Martins 
Filho visitou o local.

Uma área de mais 
de 3km será delimitada, 
somente na primeira eta-
pa da obra. Nesse espaço 
será criada uma pista de 
cooper e ciclismo, drena-
gem, iluminação, plantio 
de árvores da mata ciliar 
e uma cerca para proteger 
a lagoa. Com a interven-
ção pública, “o governo 
vai possibilitar uma nova 
opção de lazer onde existe 
a melhor visão de pôr do 
sol da cidade”, afirma o 
prefeito.

O prefeito ressaltou 
também a importância das 
pessoas nessa obra. A área 
onde vai ser implantado o 

espaço de preservação é 
particular e foi cedida ao 
poder público com este 
fim. “Agradeço as pes-
soas que doaram parte 
de suas terras para que 
a prefeitura preserve as 
lagoas do nosso muni-
cípio”. Um acesso, pela 
avenida Noíde Cerquei-
ra, será criado para faci-
litar a entrada de pessoas 
e veículos.

A visita também con-
tou com a participação 
dos secretários de Meio 

Ambiente e Recursos 
Naturais, Arcênio Olivei-
ra; e de Desenvolvimen-
to Urbano, José Pinheiro. 
Segundo Arcêncio Oli-
veira, a ideia é no futuro 
ser criado um espelho 
d’água na Lagoa Salgada 
e incentivar atividades 
esportivas aquáticas. A 
invasão de pessoas nas 
proximidades da Lagoa 
Salgada na intenção de 
construir casas também 
é uma preocupação do 
Governo Municipal. O 

secretário de Desen-
volvimento Urbano, 
José Pinheiro, explica 
que a preservação vai 
coibir esse ato, evitan-
do tragédias no futuro.

“Esse é apenas o pri-
meiro passo que o go-
verno está dando para 
preservar as lagoas da 
cidade. Nós vamos re-
vitalizar as lagoas de 
Feira de Santana com um 
trabalho aliado ao lazer 
da população”, destaca o 
prefeito Colbert Martins.

Embora alguns con-
fundam com uma dor de 
cabeça comum, a enxa-
queca, que pode ir muito 
além, em termos de dor e 
duração, é um mal que na 
sua forma crônica, atinge 
a  mais de 31 milhões de 
brasileiros. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
estima que em torno de 
15% da população brasilei-
ra - especialmente  na faixa 
etária de  25 a 45 anos-, 
convivem com a doença. 
A instituição  acrescenta 
que a enxaqueca “ é a sexta 
doença mais incapacitante 
no planeta”. Um detalhe 
significativo, conforme os 
estudos da OMS é que no 
Brasil apenas 56% dos pa-
cientes com enxaqueca pro-
curam atendimento médico 
e destes só 16% vão a um 
especialista em cefaleia, 
como é mais conhecida 
essa dor de cabeça.

A  Academia Ameri-
cana de Neurologia, reco-
menda que é necessário o 

ENXAQUECA – SOFRIMENTO DE 
MAIS DE 30 MILHÕES NO PAÍS.

paciente passar por exames 
de imagens para a identi-
ficação do mal que atinge 
apenas um lado da cabeça 
com moderada ou muita 
intensidade  e duração que 
pode ser de quatro a 72 
horas. É necessário medi-
camento de acordo com 
a intensidade da dor que, 
muitas vezes causa sensí-
veis transtornos na vida do 
paciente, notadamente no 
trabalho e na escola, já que 
cria  limitações. 

As crises de enxaqueca 
variam de individuo para 
individuo e, em alguns de-
les, não apresentam causa 
que as justifique e que são 
majoritariamente: o estres-
se, jejum intermitente, dor-
mir mais ou menos horas do 
que é necessário, mudanças 
brusca de temperatura e 
umidade, odores fortes, 
esforço físico excessivo, lu-
zes e sons  intensos,  abuso 
de medicamentos, consu-
mo de certos alimentos  e 
bebidas. 

FUNDAÇÃO EGBERTO COSTA DÁ INÍCIO A GRADE CULTURAL 2020
Desempenhando 

a função de fomentar 
a cultura e dar opor-
tunidades aos artistas 
da região para expres-
sar seus talentos e le-
var cultura aos diver-
sos locais da cidade, 
a Prefeitura, através 
da Fundação Egberto 
Costa, realizou na úl-
tima sexta-feira, 14, 
na Estação Cidadania 
Cultura localizada no 
bairro Jardim Acácia, 
o primeiro de uma se-
quência de eventos de 
lançamento da Grade 
Cultural de 2020.

Na ocasião, foi 
apresentada ao público 
a peça de teatro “No 
país do faz de con-
ta, a gente aprende e 
apronta”, produzida 
por Sonicleibe Gue-
des e com a direção 
de Lion Guimarães. A 
peça aborda desde a 
história do romance de 
Lampião e Maria Boni-
ta, a alguns “causos” e 

situações bem comuns 
no Nordeste.

O autor justifica 
que para cada história 
contada por ele atra-
vés de seus textos são 
feitas diversas pesqui-
sas, para que os textos 
sejam sempre contem-
porâneos, abordando 
temas recentes e cha-
mando a atenção do 

público infantil, em 
especial. 

“Algumas peças 
foram escritas há al-
guns anos, mas eu 
sempre faço questão 
de adaptar e sempre 
incluir temas e assun-
tos contemporâneos, 
atuais.  Em relação ao 
público infantil, sem-
pre percebo a interação 

com os atores; é como 
se as crianças esque-
cessem de tudo para vi-
ver aquele momento”, 
comenta Sonicleibe.

Já o diretor Lion 
Guimarães ressaltou a 
importância da arte no 
cotidiano das pessoas. 
Ele acredita que o tea-
tro é uma das ferramen-
tas que servem para 

incentivar o público a 
buscar cada vez mais a 
arte e também o resgate 
de histórias, costumes e 
tradições nordestinas.

“Na peça contamos 
a história de um grupo 
de mímicos, que levam 
a vida expressando sua 
arte e levando os costu-
mes e tradições adian-
te. A mensagem que 
queremos passar é um 
duplo incentivo ao pú-
blico;  para apreciar, se 
divertir e se emocionar 
com a arte; e também 
para  valorizar a nossa 
cultura, a cultura do ser 
nordestino, nossos te-
mas, nossas vivências” 
comenta Lion.

O diretor da Esta-
ção Cidadania-Cultura 
Jardim Acácia, Hemé-
rito Neto, citou a im-
portância do trabalho 
da Fundação Egberto 
Costa na realização das 
atividades culturais do 
equipamento. “A Fun-
dação, através das suas 

intervenções, cumpre o 
papel de fomentar cul-
tura e entretenimento 
para os moradores da 
região, através de peças 
de teatro como a que 
foi apresentada hoje, 
musicais, atividades e 
oficinas do Programa 
Arte de Viver; trazendo 
inúmeros benefícios ao 
público.

O lançamento da 
Grade Cultural também 
levará apresentações 
teatrais aos bairros Ci-
dade Nova e Aviário. 
As Estações Cidadania-
-Cultura são adminis-
tradas pela Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social, mas através da 
Prefeitura de Feira de 
Santana por meio da 
Fundação Egberto Cos-
ta recebem incentivos 
para fomentar a cultura 
e realizar atividades 
voltadas aos morado-
res da região em que 
os equipamentos estão 
localizados.
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ICHU- (Pedro Oli-
veira)- Alvorada festi-
va, oração das Laudes 
Solene, café partilhado, 
missa campal celebrada 
pelo bispo da diocese de 
Serrinha, Dom Otorrino 
Assolari e show católico 
com a banda Axê, mar-
caram no dia 9  de feve-
reiro, o encerramento das 
comemorações religiosas 
e profanas ao Sagrado 
Coração de Jesus, pa-
droeiro do município de 
Ichu, a 68 da “Princesa do 
Sertão”. A programação 
em louvor ao santo teve 
inicio dia 31 de janeiro 
com o bando anunciador 
da festa – abertura do 
novenário -, saindo da 
comunidade de Cana-
vial com destino a Igreja 
Matriz.

ICHUENSES FESTEJARAM PADROEIRO

O melhor momento 
profano da festa aconte-
ceu na melhor sexta-feira 
do ano,  de fevereiro, 
com a realização do con-
curso de mascarados e o 
cortejo das baianas pelas 
principais ruas da cidade. 
Nesse dia, os participan-
tes fizeram uma bela ho-
menagem à ex-integrante 
da festa, Iana Hellen, 
filha do casal Abenivaldo 
Carneiro e Idália Cedraz, 
falecida no ano passa-
do. Os visitantes proce-
dentes de varias partes 
da Bahia, mostraram-se  
encantados com a festa 
e caíram na folia ao som 
de marchinhas de velhos 
carnavais tocadas pela 
Orquestra Muvuka da 
cidade de Pé de Serra.

Durante a entrega de 

prêmios aos vencedores 
dos concursos de masca-
ras – categorias infantil, 
juvenil, adulto, além das 
alegorias e carro alegó-
rico (um participante), o 
prefeito Carlos Santiago, 
saudou a todos dizendo: 
“Essa é a melhor festa da 
cidade”, slong esse criado 
em 2003, pelo repórter 
da Tribuna da Bahia, Pe-
dro Oliveira, proprietário 
da Casa de Show Opec 
Fest, para divulgar as 
atrações de aniversário 
do espaço cultural que 
coincide anualmente com 
a programação religiosa e 
profana em louvor ao Sa-
grado Coração de Jesus, 
padroeiro do município. 
As baianas que foram 
classificadas, também 
receberam prêmios. 

O Santuário de Bom 
Jesus da Lapa, a 700 km 
de Feira de Santana, está 
relacionado como um 
dos 12 templos religiosos 
“mais exóticos do mundo” 
no maior site de passagens  
aéreas do Brasil. O site 
melhoresrestinos.com.br 
exalta a “aparência nada 
convencional” desses lo-
cais e ressalta que a bele-
za e o jeito “diferentão” 
desses destinos vão muito 
além da religião.

O Santuário de Bom 
Jesus da Lapa, no Oeste 
baiano, é o único destino 
brasileiro da lista, que 
ressalta os mais de 300 
anos de tradição da Ro-
maria do Bom Jesus, que 
já é a terceira em número 
de visitantes no Brasil, 

BOM JESUS DA LAPA 
UM TEMPLO EXÓTICO

Uma equipe da Em-
basa localizou no dia 6 
deste mês, duas chácaras 
na Estrada do Caroá, 
no distrito de Ipuaçu, 
nas quais água tratada 
estava sendo utilizada 
para  abastecer açudes. 
Os “gatos”  (utilização 
indevida do produto), 
levavam água da rede 
distribuidora, por meio 
de ligações clandestinas, 
para abastecer dois açu-
des, irrigar uma plantação 
de bananeiras e abastecer   
os reservatórios de cinco 
imóveis.

Conforme Euvaldo 
Neto,  gerente da Unida-
de Regional da empresa, 
em Feira durante a reali-
zação da inspeção, não 
foi encontrado qualquer 
morador no local, mas 
as ligações clandestinas 
foram  desativadas e os 
responsáveis serão noti-

AÇUDES ABASTECIDOS COM ÁGUA DA EMBASA 
ficados e multados. Além 
disso, será registrado bo-
letim de ocorrência para 
que os responsáveis pos-
sam responder por essa 
prática criminosa. 

A Embasa, diz ainda 
ele, segue com as ações 
de combate à fraude para 
coibir irregularidades  
que “geram grande des-
perdício e colocam em 
risco a qualidade da água 
distribuída, já que mani-
pulações indevidas po-
dem contaminar a água 
tratada”.

Ressalta  que a água 
tratada distribuída pela 
Embasa deve ser utiliza-
da apenas para consumo 
humano, e o modo como 
estava sendo usada, nes-
sas chácaras, impressio-
nou a equipe da Embasa, 
responsável  pela ação 
do programa De Olho na 
Perda. 

O volume de perda 
estimado é de 5000 m³ 
por mês, água suficiente 
para abastecer  cerca de 
400 famílias pelo mesmo 
período. O valor das mul-
tas aplicadas, nesses dois 
imóveis, pode chegar a 
140 mil reais.

A Embasa orienta 
as pessoas  que estive-
ram fazendo abastecendo  
clandestina, a procurar a 
empresa para regularizar 
a situação e pede o apoio 
da população para denun-
ciar lesse tipo de ligação 
que, “além de  ilegal, pre-
judica o abastecimento de 
toda a comunidade”. 

As denúncias podem 
ser feita anonimamente 
por meio dos canais de 
atendimento da empresa, 
pelo telefone 0800 0555 
195, pelo Whatsapp (75) 
3602-3722,  e nas lojas de 
atendimento da empresa.

É comum se ouvir 
“cabeça é pra pensar, 
mãos pra trabalhar!”. 
Esse conceito pode ser 
aplicado, com fidelidade, 
pelos leitores de “Marcas 
do meu Caminho – CRÔ-
NICAS QUE CURAM”, 
livro de autoria do mé-
dico Edson Silva, res-
peitado profissional com 
maior ênfase nas áreas de 
ginecologia e obstetrícia, 
mas igualmente habili-
tado em psicoterapia e 
psicanálise. Como deve 
ser essa modalidade lite-
rária, textos curtos, leves 
e agradáveis, narrando, 
com jeito sobremodo 
hilário, situações vividas 
pelo autor, na sua fase de 
formação profissional e, 
um pouco fora desse con-
texto, mas sempre, com 
ligações ao seu mundo.

 Não esquece a 
sua origem - zona rural 
cacaueira -, o que transpi-

CRÔNICAS QUE CURAM - UMA AGRADÁVEL LEITURA

perdendo apenas para 
Aparecida (SP) e Juazei-
ro do Norte (CE). 

O Morro do Bom 
Jesus com mais 90 metros 
de altura e as seis grutas 
em seu interior. Conta 
também uma curiosida-
de: “as grutas serviam 
como morada de onças, 
até serem descobertas, 
em 1691, quando come-
çaram a ser decoradas 
com imagens sacras”.

A maioria dos desti-
nos da lista fica na Ásia, 
como o Templo do Dra-
gão localizado na Tai-
lândia. 

O site inclui ainda o 
Stonehenge, o misterioso 
círculo de pedras no inte-
rior da Grã-Bretanha que 
data do ano 3.000 A.C.

ra o eixo Ilhéus/Itabuna. 
Ele é de Itapitanga, mu-
nicípio da região Sul do 
estado, vizinho a Coaraci 
e Uruçuca, a 372  km de 
Feira de Santana, onde 
“sentou praça” e tem vi-
vido com produtividade  
e bem querer.  Desde o 
primeiro texto “O pás-
saro ferido, a liberdade, 
o limite”, deixa antever 
o seu caráter, o seu inte-
rior, que muitas vezes, ao 
olhar externo, pode não 

ser percebido. Afigura-se 
o cidadão que trouxe  das 
trilhas rurais, e manteve, 
em  meio a  urbanida-
de selvagem, os  bons 
sentimentos e o humor, 
comuns ao campestre. 
Disso se aproveita, sem 
dificuldade, para relatos 
engraçados, passados em 
meio aos estudos, nos 
passos iniciais na medi-
cina, sem olvidar o am-
biente familiar. Edson de 
Souza Santos surpreende 

a quem apenas conhece o 
profissional de medicina. 
O escritor, com varias 
crônicas premiadas, me-
rece chegar ao publico 
leitor, do qual, por certo, 
terá absoluta aprovação.

Ele divide o livro, 
cuja primeira edição 
foi lançada em julho de 
2004, em quatro sec-
ções: Crônicas Premia-
das,  Lembranças da Vida 
Acadêmica, Elos de Fa-
mília e Pequena Sinopse  
de Clientes. Nessa parte, 
relatos mais relacionados 
com o seu trabalho. 

Agradecimentos ao 
jornalista Elton Planzo, 
pela oferta de um exem-
plar do livro, “Marcas do 
meu caminho - Crônicas 
que Curam”, sem o que, 
continuaria desconhecen-
do mais essa habilidade 
do medico Edson Souza 
- a literatura! (ZMP) 
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Leonidio Marchy

A CONCLUSÃO QUE GEROU UMA IMAGEM HIPNÓTICA

 Na Chácara São Cosme, cedo Bonifácio toma café, 
beija Guilhermina, as crianças e dirige-se ao ponto de 
ônibus que o leva ao trabalho, no Parque Ipê, do outro 
lado da cidade. Seu ônibus faz a linha Tomba/Parque 
Sabiá, após Parque Ipê. Desce e segue para o trabalho. 
Mais tarde deu falta de sua penca de chaves. Lembrou 
que certa hora entrara no ônibus um jovem usando 
camisa amarela, que ao passar por ele roçara no lado 
do bolso em que estava a penca de chaves. Ligou para 
Guilhermina, narrou o ocorrido e concluiu: “ Foi o rapaz 
de camisa amarela quem a pegou, tenho sua imagem em 
minha mente!”. A velha Guilhermina advertiu: “ Tem 
um rapaz de camisa amarela aqui na esquina, já passou 
duas vezes na frente da casa olhando o quintal.” Boni-
fácio se desesperou: “ É ele Guilé!” E pressagiou: “Ele 
me conhece, pegou a chave pra entrar, aí roubar tudo e 
matar todo mundo.”

     “Ele tá lá ainda Guilé?” Guilhermina com os olhos 
arregalados abriu a persiana. “Tá lá, tá lá!!!”  Apavorado 
Bonifácio clamou:” Ô Santa Dulce dos pobres!!!” “Vou 
ligar pro cabo Wedson!” Ligou e contou tudo e a todo ins-
tante repetia “prenda o rapaz da camisa amarela!!!” Em 
dado momento, desesperado: “Prenda o rapaz da camisa 
amarela ou amanhã vai sair um porção de caixão de lá 
da Chácara São Cosme!!! Ele pegou a penca de chaves 
com o esse propósito, prenda-o!!!” Cabo Wedson com 
a astúcia peculiar de policial experimentado. “Calma 
seu Bonifácio! Vou fazer uma ronda lá, mas, lembre-se! 
Você está usando de suposição e não prendo ninguém 
por suposição”. Bonifácio vociferou:” “Prende-se ex-
-presidente da República por suposição, por que não 
se pode prender o rapaz da camisa amarela!” E bateu o 
telefone na cara do cabo Wedson que com serenidade 
comentou consigo: “Seu Bonifácio está descontrolado 
mesmo!” No trabalho Bonifácio ligava pra todo canto, 
não lanchou, não almoçou.

   Mais tarde o telefone de cabo Wedson chamou, 
era o tenente Nunes: “Alô!!!” Cabo Wedson respondeu: 
“Já sei tenente, Já sei! É o maluco do seu Bonifácio, por 
causa da penca de chaves e o rapaz da camisa amarela.  
Fiz ronda lá e não vi ninguém de camisa amarela, aquele 
tonto já revirou tudo e agora aí no batalhão, meu telefone 

não parou o dia todo, delegacias, imprensa, o maluco 
já se considera morto e aí casa mortuária, coveiro e até 
um padre que ele se confessou já ligou pra mim. Quer 
saber de uma coisa tenente. Meu faro de policial diz que 
não há rapaz de camisa amarela, tudo é uma imagem 
na mente desse doido que vai acabar num manicômio e 
eu, se não usar da serenidade que aprendi na Academia 
de Polícia, vou acabar lá também.” 

    No trabalho Bonifácio lembrou Liberato o chavei-
ro. “Quilé fala pra Liberato ir à  ferragem de Felisberto 
e pegar as fechaduras mais seguras que tiver e mande  
trocar todas aí. Porta, portão, grade, tudo, tudo!!!” Mais 
tarde, Epifânia tomava um cafezinho com uma colega 
quando a porta da repartição se abriu bruscamente, era  
Bonifácio às pressas com um classificador em baixo 
do braço: “ Dona Epifânia feche a repartição! Hoje não 
tem mais expediente!” Epifânia olhou para a colega: 
“ Expediente!!!  Não teve mesmo, ele passou o dia 
inteiro no telefone aos gritos por causa de uma penca de 
chaves que lhe roubaram no ônibus.”  Bonifácio pegou 
o ônibus e ao pagar a passagem, deu com uma penca de 
chaves pendurada num gancho, balançando ao sabor do 
vento. Pra lá e pra cá. Apontou: “Essa penca de chaves 
é minha!” O cobrador falou: “Pode levar seu Bonifá-
cio, o cobrador do primeiro turno, achou aqui dentro 
na primeira viagem e pendurou aí”. Bonifácio pegou a 
penca de chaves sentou e ao descer caiu uma forte chu-
va, às pressas seguiu. Todo molhado no portão, pegou 
as chaves para abrir, aí lembrou que mandara trocar as 
fechaduras e a chuva não cessava, encharcado de água 
apertou a campainha, não funcionou, e aí, embaixo de 
toda chuva pôs-se a chamar: “ Guilhermina! Guilhermi-
na!” Mais tarde Guilhermina ouviu lá longe, uma voz 
desfalecida e rouca, olhou pela seteira. “Corre menino 
vai buscar teu pai lá no portão!” Trouxeram Bonifácio 
todo molhado, puseram sentado no “hall”. A água   es-
corria da cabeça aos pés e Guilhermina com uma toalha 
a enxugá-lo. “Tadinho, tadinho, seu Felisberto mandou a 
nota das fechaduras para você pagar, foi muito cara, mas 
o importante é nossa vida. Estamos salvo do miserável 
da camisa amarela, né benzinho!” Bonifácio tiritando 
de frio, com os lábios trêmulos balbuciou:  “Héé!!!” 

Com três equipes (sub 
12 e sub 17 - A e B) , o Vi-
tória CAIC de Feira de San-
tana, teve participação mar-
cante na Copa Centenário de 
Palmital, na cidade do mes-
mo nome, no estado  de São 
Paulo, colocando-se entre as 
quatro melhores do certame 
que reuniu 105 agremiações, 
inclusive de outros países 
como Paraguai, Bolívia e 
Chile. Vários atletas do time 
feirense chamaram atenção 
de observadores, técnicos 
e dirigentes de diferentes 
clubes, mas a direção do 
rubro-negro trata o assunto 
com cuidado: “São garotos, 
menores de idade e tudo tem 
que ser feito em conjunto 
com seus familiares e no 
momento certo” observa o 
presidente do rubro-negro 
Marcelo Bezerra.

A Copa, realizada de 
16 a 22 de janeiro, foi uma 
homenagem aos 135 anos 
de  fundação de Palmital, 
elevado a município em 21 
de abril de 1920 e atualmente 
com população de cerca de 
22 mil habitantes. A delega-

Um dos destaques da excursão do Vitoria/Caic à 
cidade paulista de Palmital, o atacante  Ricardo, está 
sendo alvo da atenção de alguns olheiros que estive-
ram acompanhando a Copa Centenário. O desportista 
Edmundo Feira, que integrou a  comitiva, garante que 
Ricardo marcou gols e está sendo sondado. “É um 
garoto de 17 anos, de Bonfim de Feira, atacante, bom 
finalizador. Tudo depende de conversa com a direção do 
Vitoria /Caic e a família  do garoto”, observa.  Ricardo, 
por sua vez, não nega o desejo de se profissionalizar. 

Com o  nome do  município onde nasceu,  Banzaê, 
Daniel Santos de Jesus, como tantos outros jovens 
da sua idade , 17 anos, aspira a carreira de jogador 
profissional contando para isso com a sua habilidade 
e determinação. Canhoto, 1,74m de altura, ele gosta 
de atuar como meia-esquerda avançado, para auxiliar 
o centroavante e também finalizar. Fã do argentino 
Messi, Banzaê conduz a bola com qualidade, tem bom 
passe e sabe sair da marcação com facilidade.

“Gosto de ver o Messi com a bola nos pés e 
sinto que também tenho  qualidade na condução da 
bola” diz. Atualmente no Vitória /CAIC, Banzaê vai  
ganhando experiência com o técnico Resinaldo e o 
dirigente Marcelo Bezerra acredita que ele será mais 
uma revelação.

Mesmo sendo o  futebol a sua prioridade, Banzaê 
tem visão ampla da vida - apesar da idade- ,e continua 
os estudos pensando em uma futura profissão, “ Meu 
desejo é o futebol mesmo, mas tenho que pensar, se 
não der certo, ou  mesmo para depois que eu parar com 
a bola. Nesse caso espero me formar em Educação 
Física”. Atualmente em Feira de Santana, ele conta 
com as bênçãos dos pais José Raimundo e Lucinei, 
que embora não sejam ligados ao futebol torcem pelo 
filho. “Espero dar muitas alegrias a meus pais e a todos 
de Banzaê”, garante Daniel.

  

VITÓRIA CAIC FEZ BONITO EM PALMITAL SÃO PAULO

ção feirense, com 44 mem-
bros, entre atletas, dirigentes 
e comissão  técnica elogia a 
qualidade da recepção em 
terras paulistas. “A pro-
moção foi da  Dom Bosco  
Promótica, cuja equipe foi 
magnifica no atendimento 
às delegações. Agrademos, 
sinceramente, a Hussein 
Zair, Flado Torres Zair o 
“Sapo”, Cristina, enfim a 
todos que nos deram uma 
extraordinária atenção. Ao 

Sapo, como é conhecido em 
Palmital,  o nosso reconheci-
mento, assim como à popu-
lação e desportistas  locais” 
observa Edmundo Feira, 
que integrou à delegação ao 
lado de Marcelo e do técnico 
Resinaldo “Reginho”.

Enfatizando a importân-
cia do certame internacional, 
Marcelo Bezerra observa 
que o Vitoria CAIC, com 
sede no Feira VII, foi fun-
dado há 16 anos e já partici-

pou de vários certames em 
São Paulo e outros estados. 
A meta é revelar atletas 
na faixa de 12 a 17 anos, 
dando-lhes  formação cida-
dã. E desse modo, muitos 
deles hoje atuam em equipes 
profissionais de diferentes 
estados. “Continuamos com 
esse trabalho, sério e obje-
tivo, e temos  certeza que 
muitos outros atletas serão 
revelados” conclui o técnico 
Resinaldo.

‘‘OLHEIROS” DE OLHO 
NO ATACANTE RICARDO

BANZAÊ - UMA BOA PROMESSA 
PARA A MEIA ESQUERDA

Edmundo Feira, que integrou à delegação ao lado de Marcelo e do técnico Resinaldo “Reginho”.
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“Nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência não é um feito, e sim, um hábito”.  Aristóteles 

O pecuarista Wilson Pereira reuniu incontável número 
de parentes e amigos para comemorar seus 80 anos de 
idade, em belíssima festa realizada no dia 7, no Cajueiro 
Convenções.

A linda decoração da festa foi cuidadosamente plane-
jada pela esposa do aniversariante, Maria da Graça (Loura) 
que pensou e realizou cada detalhe que refletia a personali-
dade, a alegria e satisfação do pecuarista de receber todos os 
convidados para  comemorar a significativa data - 80 anos 
-, bem vividos, grande parte ao lado da linda família que 
formaram e dos amigos que conquistaram. Confiram alguns 
momentos registrados pelo expert em fotografia Lula Jads.

Wilson Pereira  - 80 Anos

Dona Zazinha 
Maior e mais moderno Centro de Convivência para Idosos, man-

tido gratuitamente pelo Governo do prefeito Colbert Martins Filho, o 
Dona Zazinha Cerqueira passa a funcionar também à noite. A oferta 
de atividades para as pessoas na melhor idade no terceiro turno é uma 
opção para quem durante o dia tem outras ocupações.

A iniciativa atende determinação do prefeito Colbert Martins Fi-
lho,  em função das solicitações de idosos que gostariam de participar 
das 17 atividades oferecidas no Centro, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social (Sedeso), mas não tinham tempo durante 
o dia ou, devido às limitações para locomoção, dependem de carona 
ou acompanhante.

A princípio, o Centro de Convivência, instalado no bairro Mochila, 
ao lado do Centro de Cultura Maestro Miro,  entra em funcionamento 
com dança de salão e musculação.

Em breve, conforme o secretário de Desenvolvimento Social,  
Pablo Roberto Gonçalves,  outras atividades também serão ofertadas 
a noite, inclusive hidroginástica.

Biblioteca Arnold Silva
Em virtude das obras de melhorias no prédio da Biblioteca Mu-

nicipal Arnold Silva, desde o dia 13, o equipamento funciona em local 
provisório: no andar térreo de um prédio em frente a sede da biblioteca, 
localizado na rua Professor Germiniano Costa, n.º 212, Centro. A in-
tervenção, que abrangerá a troca de toda a rede elétrica, será iniciada 
em breve e tem previsão de conclusão de aproximadamente 90 dias. 

O presidente da Fundação Cultural Egberto Costa, Antônio Carlos 
Daltro Coelho, explica que o funcionamento no endereço provisório é 
importante para que os frequentadores assíduos não sejam prejudicados.

   Em uma audiência que acontecerá em breve entre o prefeito 
Colbert Martins Filho e o Diretor Presidente da Fundação Cultural 
Egberto Costa, será discutida a possibilidade de obras ainda mais 
complexas, a exemplo de pintura do prédio, conserto das esquadrias, e 
também a instalação de um elevador, para garantir mais acessibilidade 
ao público, principalmente os portadores de necessidades especiais. 

   “Caso sejam aprovadas pelo prefeito, e todos os trâmites le-
gais sejam realizados dentro do cronograma desta reforma atual, a obra 
poderá ser estendida e o prazo para a permanência no local provisório 
consequentemente ampliado”, completa Coelho.

 

*Foto: Amando Borges.

Dom José Ruy Gonçalves Lopes, novo cidadão de Pernambuco. 
Na foto ladeado pelo Presidente da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros e o deputado Diogo 

Moraes, autor da resolução n° 1.647/2019
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Está aberto o prazo de 
credenciamento no Projeto 
Pérola Negra 2020, para a 
Micareta de Feira de Santana, 
que acontece do dia 23 a 26 
de abril. Todas as informações 
estão disponíveis no Diário 
Oficial Eletrônico, edição de 
sexta-feira, 7. O prazo vai até 
o dia 10 de março.

Iniciativa do governo do 
prefeito Colbert Martins Filho, 
o projeto objetiva apoiar finan-
ceiramente entidades de ma-
trizes africanas que desejam 

DONA ZAZINHA PROMOVEU BAILE 
CARNAVALESCO DA PESSOA IDOSA

O Centro de Con-
vivência para Idosos 
Dona Zazinha Cer-
queira,  equipamento 
do Governo do pre-
feito Colbert Martins 
Filho, mantido pela 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social (Sedeso), pro-
move, na manha de 

terça-feira, 18, o Baile 
Carnavalesco da Pes-
soa Idosa. O evento 
já faz parte do calen-
dário de atividades 
do espaço visando a 
integração das pessoas 
já terceira idade.

O evento tem iní-
cio às 9h e comprova 
que cair na folia não 

tem idsde. Justamente 
por isso, propõe aos 
idosos recordarem as 
antigas marchinhas de 
carnaval. 

Durante o evento, o 
prefeito Colbert Mar-
tins Filho e o secretá-
rio da Sedeso,  Pablo 
Roberto Gonçalves, 
estarão presentes.

PROJETO PÉROLA NEGRA 2020
desfilar durante a Micareta, 
desde atendam o que determi-
na a legislação.

Poderão se credenciar 
entidades civis sem fins lucra-
tivos, com manifestações da 
cultura de matriz africana, nas 
categorias afro, afoxé, bloco 
de samba e reggae, escola de 
samba e blocos de capoeira, 
para a prestação de serviços 
de bens imateriais, que se efe-
tivará com o desfile durante a 
Micareta.

Para a habilitação dos 

interessados, além do Reque-
rimento de Credenciamento 
(disponível no site http://www.
feiradesantana.ba.gov.br/ser-
vicos.asp?id=8&link=secel/
perola_negra20.asp), devida-
mente preenchido e assinado, 
serão exigidos os documentos 
elencados no mesmo sítio.

O local para entrega da 
documentação, exclusivamen-
te presencial é a Secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer, 
à rua Estados Unidos, 37, 
Kalilândia.
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A produção de grãos 
no Brasil deve  superar as 
previsões de boa safra, O 
quinto levantamento re-
alizado pela Companhia 
Nacional de Abasteci-
mento (Conab), aponta as 
lavouras de soja e milho, 
como  maiores  impul-
sionadoras do volume 
total de grãos para mais 
um recorde histórico. A 
estimativa de 251,1 mi-
lhões de toneladas,  3,8% 
sobre a safra passada e 
ganho de 9,1 milhões de 
toneladas. 

Espera-se um incre-
mento de 2,5%, alcançan-
do cerca de 64,8 milhões 
de hectares e acréscimo 
de 1,6 milhão de hecta-
res.  As boas condições 
climáticas favorecem a 
recuperação das lavou-
ras, abatidas na última 
temporada pela estiagem 
nos estados de maior 
produção. As culturas 
de primeira safra estão 
respondendo por 45,6 
mil hectares, enquanto 
as de segunda, terceira e 
de inverno, por 19,3 mil.

As lavouras de soja, 
que ocupam uma área 
2,6% maior, estão sendo  
colhidas com boa pro-
dutividade, mantendo a 
tendência de crescimen-
to das últimas safras, 
estimando-se  produção 
de 123,2 milhões de to-
neladas, o que também 
representa um recorde, 
graças à melhoria da dis-
tribuição das chuvas que 
sacrificaram a semeadura 
no início do plantio de 
muitos estados. Em Mato 

Cerca de R$ 50 mi-
lhões estão sendo inves-
tidos pelo governo do 
estado na construção do 
novo Hospital Cleris-
tom Andrade, que deve 
ser inaugurado no de-
correr do semestre em 
andamento. A execução  
segue de acordo com o  
planejamento, informa 
a Secretaria de Saúde 
da Bahia, com 45% das 
obras realizadas. A meta 
do governo do estado 
com esse novo empre-
endimento é ampliar o 
atendimento de pacien-
tes do interior baiano, 
acreditando a  direção do 
HGCA que mediante as 
novas instalações e equi-
pamentos, será possível 
atender a 127 municípios 
com a disponibilização 
de 450 leitos que poderão 
ser ampliados para 500.

A nova unidade de 
saúde, ao lado do prédio 
já existente, na Avenida 

O governo do es-
tado está  investindo 
R$1,3 milhão  na am-
pliação do Laboratório 
Central de Saúde Publi-
ca - Lacen /Bahia, re-
ferencia para diagnós-
ticos laboratoriais das 
doenças de notificação 
compulsória de interes-
se para a Saúde Publica. 
As obras devem ser 
concluídas em 60 dias. 
Conforme o secretário 
de Saúde do estado, 
Fabio Vilas- Boas, a 
meta do governo baiano 
é elevar o laboratório 

O Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) confir-
mou recentemente, que não 
existe  vinculo empregatício  
entre motoristas e a Uber. A 
decisão foi na mesma linha 
de 75 acórdãos proferidos  
por Tribunais Regionais  e 
mais de  240  sentenças  de 
diversas varas do trabalho 
que afastaram o vinculo 
empregatício ou declararam  
a incompetência  da Justiça  
do Trabalho  em ações con-
tra a Uber.

 Conforme o ministro  
Breno Medeiros, relator   da 
ação  os motoristas que uti-
lizam a plataforma  da Uber 
para gerar renda  têm auto-
nomia e flexibilidade  que 

GOVERNO INVESTE EM FEIRA NA AREA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO AMPLIA  LACEN
para o nível de bi segu-
rança três, possibilitando 
a  ampliação do leque e 
complexidade das anali-
ses que ali são feitas.

“Teremos um Lacen 
requalificado  para conti-
nuar sendo um centro de 
referência nacional. Hoje 
o Lacen/Bahia é um dos 
mais modernos e ade-
quadamente equipados 
laboratórios de investi-
gações epidemiológicas 
do  País, mas  queremos 
avançar” diz o secretário. 
Todavia antes mesmo da 
conclusão das obras de 

ampliação um novo 
equipamento de diag-
nostico molecular está 
sendo disponibilizado, 
o que colocará essa uni-
dade como “um dos três 
laboratórios  públicos 
do Brasil capacitados 
a realizar  exames para 
diagnóstico imediato 
para vírus respirató-
rio através do método 
PCR em tempo real 
multiplex, o que vai 
representar “um ganho 
enorme em rapidez e 
precisão”, observam 
especialistas.

TST CONFIRMA - NÃO HÁ VINCULO ENTRE MOTORISTAS E UBER 
são incompatíveis  para o 
vinculo empregatício, já que 
podem  escolher trabalhar 
o quanto e onde quiserem. 
Além disso, adiantou que o 
fato de ser reservado ao mo-
torista o equivalente a 75% 
a 80% do que é pago pelo 
usuário  configura a relação 
comercial   entre a empresa  
e o motorista ,incompatível  
com o vinculo de emprego.

Mediante a decisão o 
Tribunal Superior do Tra-
balho reconhece  o caráter 
inovador do modelo que 
conta com mais de 600  mil 
motoristas parceiros e atu-
almente tem cadastrados na 
plataforma em mais  de 100 
municípios brasileiros e os 
usuários do aplicativo  que 
hoje  já superam a marca de 
22 milhões.

PAÍS TERÁ PRODUÇÃO RECORDE DE GRÃOS

Eduardo Froes da Mota( 
Anel de Contorno) e pró-
ximo ao quartel do 35 
Batalhão de Infantaria, 
ocupa uma área de  25 
mil metros quadrados, 
local de recuo do prédio 
existente,  edificado em 
quatro pavimentos, três 
destinados  a atendimento 
hospitalar e um para a 
área técnica

 Quando o novo hos-
pital entrar em funciona-
mento disponibilizara de 
40 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 
12 salas de cirurgia, sala 
de bioimagem com resso-
nância  e duas tomogra-
fias, além de  um Centro 
de  Hemorragia  Diges-
tiva, classificado como 
o maior do interior da 
Bahia. Independente des-
sa obra, ao lado do HGCL 
funciona desde setem-
bro de 2016, a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA/24 HORAS) com 

24 leitos,  atendendo, em 
media, 450 pacientes/dia.

Foram apl icados 
R$4,7 milhões nas obras 
da UPA que tem labora-
tório clinico e equipa-
mentos  para auxiliar o 
diagnostico, como  raio 
X, oftalmoscópio, larin-
goscópio  e eletrocardio-
grafia por telemedicina. 
Também funciona em 
Feira de Santana o Hos-
pital Estadual da Criança, 
com mais de 100 leitos 
de UTI e  Cuidados In-
termediários, obra que 
custou  R$7,5 milhões. 
Desde  maio de 2018 a 
cidade também ganhou a 
Policlínica  do  Consórcio 
Interfederativo  de Saúde 
Portal do Sertão , que 
atende a 27 municípios 
e oferece atendimento 
em 18 especialidades e  
desde que foi inaugurada 
já  realizou mais de 120 
mil atendimentos.

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

Grosso, maior produ-
tor nacional, a colheita 
já está 25% finalizada, 
enquanto que em Mato 
Grosso do Sul e Goiás 
está no estágio inicial.

A produção de milho 
de primeira, segunda e 
terceiras safras, devem 
chegar próximo a 100 mi-
lhões de toneladas, com  
crescimento de 0,4%. 
A previsão de área do 
milho primeira safra é de 
4,25 milhões de hectares, 
3,4% maior que o da 
safra 2018/19.  No Rio 
Grande do Sul, apesar 
do aumento de área, o 
rendimento deverá ser 
1,8% menor, devido à 
estiagem que atinge a 
região. Na segunda safra, 
Mato Grosso já adiantou 
20% da semeadura, bem 
à frente de outros estados. 
A expectativa é de um 
bom crescimento de área, 
por conta da rentabilida-
de produtiva e às boas 
condições do tempo.

Com relação ao algo-
dão, que aproveita o espa-
ço deixado pela colheita 
da soja, a expectativa é de 

um crescimento de 5,3% 
na área, chegando a cerca 
de 1,7 milhão de hectares. 
A produção também bate 
recorde da série histórica, 
alcançando 2,82 milhões 
de toneladas de pluma. 
Por sua vez, o caroço 
chega a 4,23 milhões de 
toneladas, com 1,6% de 
crescimento frente à safra 
passada.

O arroz entra na rela-
ção de beneficiados pelas 
condições climáticas, 
inclusive nas lavouras do 
Rio Grande do Sul, esta-
do que produz mais de 
80% do consumo nacio-
nal, com um aumento de 
0,6% e produção de 10,51 
milhões de toneladas. 
Por outro lado, o feijão 
primeira safra perde 0,1% 
na área, alcançando 921,4 
mil hectares, mas ganha 
9,4% na produção com 
a ajuda da produtividade 
e deve superar 1 milhão 
de toneladas. A segunda 
safra, que está em início 
de cultivo, deve ocupar 
a mesma área da safra 
passada de 1,4 milhão de 
hectares.
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Rua Boticário Moncorvo, 507 Kalilândia   
Tel: (75) 3221 0770 Fax: (75) 3623-3415

Mensagem Bíblica: “ Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. 
Salmo 50

Arquidiocese de Feira de Santana

XXIX APROFUNDAMENTO DO TOA
TREINAMENTO DE ORAÇÃO E AÇÃO
Local: Cidade de Santanópolis - BA

Data: 17 de maio de 2020 -Horário:08:00 horas
Promoção: C.J.C.- Comunidade de Jovens Cristãos de Santana

Hoje, 21 de fevereiro de 2020, estamos na sexta semana 
do Tempo Comum. No próximo domingo é o Sétimo. Amanhã, 
celebramos a Festa da Cátedra de São Pedro. Trata-se de uma 
tradição muito antiga, testemunhada em Roma desde os finais 
do século IV, que dá graças a Deus pela missão confiada ao 
Apóstolo Pedro e a seus sucessores.

Na Basílica de São Pedro, em Roma, encontra-se o mo-
numento à “cátedra” do apóstolo, obra do escultor italiano 
Gian Lorenzo Bernini, executada em forma de grande trono de 
bronze, sustentada pelas estátuas de quatro doutores da Igreja, 
dois do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e dois do 
oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio.

Muitos deixarão suas casas para que durante estes dias 
possam participar de retiros, viajar para o campo ou praia, mas 
grande parte da população de norte a sul do país participa do 
carnaval, a festa da carne, e cada estado tem o seu jeito pró-
prio de comemorar, com os mais diversos estilos musicais. Na 
nossa arquidiocese acontece entre outros encontros durante o 
carnaval: 16° Deus é +, Reviver em Cristo e Retiro de Carnaval 
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Esse mês retornaram as aulas das escolas da rede pública 
que iniciarão suas atividades para o ano letivo e a cidade ficou 
ainda mais movimentada com o trânsito de crianças, adoles-
centes e jovens nas nossas ruas.

Parabéns aos estudantes, direção, professores e todos 
envolvidos no processo educativo. Que o ano seja de muitas 
realizações.

Santíssima Trindade os ilumine e Nossa Senhora Aparecida 
os proteja.

No dia 08 de março, comemoramos o Dia Internacional da 
Mulher e muitas manifestações deverão acontecer, as homena-
gens deverão ser bem variadas. Não esqueça de homenageá-las! 
Mais uma vez quero homenagear todas as mulheres, em especial 
minha mãe Miracy, minhas irmãs Ana e Dayanna, minhas so-
brinhas Thaís Maria, Maria Rita e Bella Maria, minha cunhada 
Rita, minhas tias, primas, amigas, colegas e todas as mulheres 
que fazem parte da minha história.

Parabéns a todas as mulheres, cantadas em versos e prosa, 
mulheres que labutam para sustentar a casa, que lutam por seus 
ideais, que denunciam as injustiças e que são verdadeiramente 
mulheres.

Que a Santíssima Trindade e Nossa Senhora  ilumine todas 
as mulheres!

QUARESMA
No próximo dia 26 , será inicia-

da, em todo o país, a Quaresma, com 
a Celebração Penitencial da Quarta-
feira de Cinzas. O verde do Tempo 
Comum deixará de ser usado nas 
celebrações e a cor roxa voltará, não 
esquecendo que ela é própria para o 
período de conversão, penitência e 
mudança de vida.

O Ciclo Pascal será iniciado 
englobando Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal para celebrar de 
modo mais intenso a caminhada pascal do Senhor e da Igreja.

São 40 dias em que as comunidades se preparam para a grande 
celebração pascal, dedicando maior atenção à Palavra, à Oração e à 
solidariedade. Nesse período acontece também a Campanha da Fra-
ternidade, com  o tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” 
e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). A 
caminhada quaresmal culmina na Vigília Pascal, ponto alto do Tríduo 
Pascal, e a Páscoa continua por 50 dias até o Pentecostes, compreendido 
como um só dia de festa. O domingo de Pentecostes é o último dia do 
Tempo Pascal.

Nos preparemos e não deixemos de participar da Celebração de 
Cinzas, dia de jejum e abstinência, cada paróquia ou comunidade tem 
seu horário próprio. Em nível de arquidiocese, acontece a Missa de 
Cinzas, com abertura da CF/2020, que será presidida por dom Dom 
Zanoni Demettino Castro, às 19:00 horas, na Catedral Metropolitana 
de Senhora Santana. Vale lembrar que a Celebração de Cinzas pode se 
repetir na quinta, sexta e sábado seguinte, tempo chamado de depois 
das cinzas.

Lembre sempre que “tu és pó e ao pó voltarás” - frase que ressoa 
aos nossos ouvidos quando se dá a imposição das cinzas em nossas 
testas. “Convertei-vos e crede no Evangelho”.  

Preparemo-nos para estes dias e façamos jejum de algo que gos-
tamos de fazer no nosso dia-a-dia.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A Campanha da Fraternidade é um 

apelo de conversão pessoal e comunitária 
por meio de gestos de solidariedade, com 
músicas que expressam o chamado à con-
versão e à confiança na ação transforma-
dora de Deus. Nas casas e comunidades, 
os encontros começam a ser realizados.

Todos os anos, durante o período 
quaresmal, tempo de conversão, a CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil) realiza a Campanha da Fraternidade, 
que tem por objetivo despertar a solida-
riedade de seus fiéis e de toda a sociedade 
em relação a um problema concreto que 

envolve toda a nação, buscando uma solução para o mesmo.
A Campanha da Fraternidade 2020 terá início em todo o país no 

próximo dia 26. Com o tema “Fraternidade e vida: dom e compromis-
so” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). A 
produção apresenta experiências de cuidado com a vida em suas várias 
dimensões encontradas Brasil afora e poderá ser utilizado para auxiliar 
as reflexões sobre a temática proposta pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) para a Quaresma de 2020.

O cartaz também apresenta, ao fundo, o Pelourinho, lugar icônico 
da capital baiana. Padre Patrky explica que a mensagem é de “vida doada 
é vida santificada. A vida é um intercâmbio de cuidado”.

“Por isso que a Irmã Dulce cuida. E seu modo de cuidar sinaliza 
uma Igreja em saída. Então, é cuidar das pessoas que estão próximas 
a nós. Onde estou é lugar de cuidado da pessoa, do mundo, da ecolo-
gia. Depois, o cenário faz menção à questão do mundo urbano. Amar 
é fazer o bem! Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado com as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no que diz respeito ao pilar 
da caridade”, explicou.

Eis a inspiração para vivermos o tempo quaresmal. Coração que 
se converte é coração disposto a cuidar da vida em todas as suas formas 
e expressões, desde a concepção, passando pelo término natural, rumo 
a plenitude. Foi uma feliz escolha o tema da CF 2020.

Como o Bom Samaritano precisamos colocar nossa vida a dispo-
sição do outro. Ver, aproximar, cuidar! Um cuidado que vai além dos 
necessários primeiros socorros. Um cuidar que supõe acompanhar as 
situações, ir às causas. Tudo isso só terá sentido se, partindo de Cristo, 
nossa motivação for a interpelação que o Evangelho nos faz. Servimos 
aquele que é o Senhor da vida. Enquanto houver alguma situação de 
descuido e indiferença em relação a vida, não podemos descansar.

No Brasil, a Campanha já existe há mais de 50 anos sendo rea-
lizada no período quaresmal, época na qual a Igreja convida os fiéis a 
experimentarem três práticas penitenciais: a oração, o jejum e a esmola.

Na nossa arquidiocese foi realizado o Seminário da CF 2020 no 
último dia 15, com participações do Pe. Jorge Ribeiro, Frei Jeovane e 
Irmã Luzia com participação dos representantes das paróquias.

8ª CAMINHADA DO PERDÃO
No dia 08 de março, em plena quaresma, 

a Arquidiocese de Feira de Santana realiza 
a 8ª Caminhada do Perdão que terá início 
às 07:00 h, com Celebração Eucarística na 
Igreja Santo Antonio, nos Capuchinhos. Dois 
trios elétricos acompanharão todo o percurso, 
seguindo pela avenida Presidente Dutra, entra 
na avenida Santo Antônio , depois avenida 
Getúlio Vargas, uma parada para reflexão na 
Igreja Senhor dos Passos, rua Olimpio Vital até 
a estação do transbordo e segue a direira pela 
avenida Canal e esquerda na rua Voluntários 
da Pátria,  segue pela Gonçalo Alves e praça do Cruzeiro, onde o gran-
de momento penitencial será encerrado com a Benção do Santíssimo 
Sacramento em frente a Igreja do Cruzeiro. Com bênção especial para 
as mulheres pelo seu dia.

Uma equipe de liturgia conduzirá a multidão, com cânticos apro-
priados e  momentos de reflexão. O Arcebispo Metropolitano Dom 
Zanoni Demettino Castro e o Arcebispo Emérito Dom Itamar Vian, além 
de vários presbíteros, estarão presentes, realizando confissões durante 
toda a Caminhada. Este momento penitencial foi realizado pela primeira 
vez em março de 2012, dentre as várias atividades que marcaram o Ano 
Jubilar da Arquidiocese, agora já faz parte do calendário oficial da ar-
quidiocese e será realizada sempre no segundo domingo da quaresma. A 
frente da Caminhada, a cruz penitencial levada por fiéis, serão realizadas 
algumas paradas para reflexões com textos bíblicos, momento  especial 
para as 39 paróquias da Arquidiocese de Feira de Santana.

Na cobertura, tenho acompanhado do alto, e se pode ver um tapete 
humano formado durante a caminhada numa demonstração de Fé dos 
católicos da nossa arquidiocese. 

A perspectiva para esse ano é de um público bem maior, visto que, 
além da divulgação que está sendo feita pela equipe de organização, 
o próprio testemunho das caminhadas anteriores já é um forte apelo 
para um trabalho bem mais participativo. A Caminhada do Perdão é um 
marco em um período meditativo de penitência e oração - a quaresma.

Então, no dia  08 de março, temos um encontro marcado com a 
8ª Caminhada do Perdão. Participe!

Aconteceu...
Dom Zanoni Demettino Castro...nosso ar-

cebispo metropolitano, no último dia 23 de janeiro, 
celebrou o dom da vida, sendo muito felicitado pelo 
seu aniversário mesmo tendo passado a data em Vi-
tória da Conquista, sua terra natal. Ele recentemente 
realizou nomeações e transferências de presbíteros 
e diáconos que aos poucos assumem suas funções. 
Parabéns, Dom Zanoni Demettino Castro. Que a 
Santíssima Trindade e Senhora Santana lhe cubra 
de bênçãos sempre.

Oydema Ferreira...parabenizou a 
coluna Momento de Vida pelos seus 16 anos 
de circulação no Jornal Folha do Norte, na 
sua coluna do último dia 29 de janeiro, no 
Jornal Folha do Estado e citou sua nova fase 
no Facebook. Obrigado pela felicitações e 
parabéns pelos 40 anos de jornalismo com 
ética e competência. Deus ilumine sempre 
sua missão e Senhora Santana te ilumine.

Irmã Maria Dalvaci...da Congregação do 
Canáculo da Caridade, celebrou o seu Jubileu 
de Ouro - 50 Anos de Vida Religiosa, no último 
dia 02 de fevereiro, com Celebração Eucarísitca 
presidida por Dom José Edson Santana, na Capela 
Nossa Senhora Aparecida. Atualmente ela segue 
sua missão no Paraguai. Eu tive o privilégio de 
ter sido catequizado por essa congregação. Pa-
rabéns pela missão, sendo muitos anos na nossa 
arquidiocese.

Senhor João Ferreira...conhecido como João 
do Cavaquinho, partiu para casa do Pai no último dia 
02 de fevereiro, morreu em decorrência de um câncer, 
seu sepultamento foi no dia 03 de fevereiro, consa-
grado a São Brás. Ele fazia parte da comunidade Sâo 
Brás, paróquia São João Paulo II, sendo querido por 
muitos. Eu tive o prazer de conhece-lo nas animações 
da C.J.C. – TOA na referida comunidade. Saudades 
eternas...Descanse em paz. 

Ordenação Diaconal...dos seminaristas 
Edson Silva, Elielson de Jesus e Icaro Marcos 
Soledade, aconteceu no último dia 08 de feve-
reiro, na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, pela imposição das mãos e oração 
consecratória do arcebispo metropolitano Dom 
Zanoni Demettino Castro. Parabéns aos novos 
diáconos.

Balada das Cores...Aconteceu no último dia 09, no espaço Cultu-
ral da Paróquia São Francisco de Assis, com participação do Ministério 
Morada de Deus, Cosme e o DJ Léo Guimarães. Além do público 
feirense, mais de 28 caravanas de outras cidades estiveram presentes e 
visitaram o espaço de artesanato, o kids e doaram 1kg de alimento não 
perecível. A promoção foi do Evangeliza Feira. Parabéns pelo evento.

C.J.C. / TOA...já 
iniciou as atividades para 
o ano de 2020, no últi-
mo dia 01 de fevereiro, 
animando o novenário 
de São Brás. Já retornou 
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Em Evidência
Antonival  dos 

Santos  Oliveira, dí-
namo da Farmácia 
Graça, coloca à dis-
posição dos clientes 
a vasta experiência 
de 36 anos, ao lado 
de Eugênio de Araújo 
Correia, o mestre no 
ramo farmacêutico na 
cidade.

O ex-presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Feira e respeitado 
empresário Rubens 
Carvalho, leitor assí-
duo do Jornal FOLHA 
DO NORTE.

Empresário muito bem sucedido em Feira de Santana, Wilson 
Pereira comemorou no dia 7 deste mês  80 anos de idade, com muita 
saúde e paz. Um exemplo de cidadão que jamais perdeu a simplicidade. 
Parabéns! 

Roberto Carlos, 
empresário do ramo 
de confecções contri-
bui, de forma direta,  
com o seu incansável 
trabalho, para o cres-
cimento do comercio 
local.  São quatro lojas 
da JR Confecções!

O casal 
Rodrigo e 
Aendy 
Porto e a 
filha Luany, 
que residem 
em Jundiaí, 
São Paulo, 
durante as 
ferias na 
Disnelandia.
Aendy 
é filha de 
nosso editor
Zadir Porto.

Erisvalter Dan-
tas, chegando aos 
30 anos de atividade 
no ramo de segu-
ros é, sem dúvida, 
um dos profissionais 
mais conceituados da 
Bahia. Modesto ele 
gosta de dizer “con-
tinuo aprendendo”. 
O líder da Dantas & 
Santana é famoso, 
também, pelas cen-
tenas de gravatas que 
possui.

A empresária Luciana Araújo de Jesus Silva e sua filha 
Maria Eduarda, felizes com o sétimo  ano de sucesso da loja 
Empório da Lu, dia 18 deste mês, no Arnold Silva Plaza. 
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Coluna do Rádio

Programa da Manhã, das 9 às 10 
horas na Radio Sociedade de Feira, 
com Tanurio Brito, mantém a alta 
qualidade que é sua marca registra-
da. A apresentação de TB dispensa 
qualquer adjetivo, ele sabe disso e o 
ouvinte também. Pena que o horário 
seja reduzido, mas vale lembrar a 
expressão: ”nos pequenos  frascos 
estão os melhores perfumes”.

Com a energia redobrada, depois 
das férias, voltou ao microfone da 
Rádio Povo o comunicador “dengo- 
dengo do povo”  Antônio Sotero.  
Aos sábados e domingos com ele, 
muita musica boa e aquela recepti-
vidade que deixa o ouvinte feliz. É 
assim que o povo gosta Terinho!

De Olha na Cidade, firmou-se 
mesmo na programação da Sociedade 
sempre das 16 às 18 horas. Jorge Bian-
chi domina os assuntos que são levados 
ao publico sem excessos,  encontrando 
os limites que são  necessários na in-
formação. Bela parceria com Waldeir 
Uchoa.

Beto Maia, que já foi Alberto 
Niemayer, quando começou na 
Radio Cultura, é uma das mais 
bonitas vozes do radio feirense. 
Sem preciosismo, faz o seu tra-
balho com naturalidade na Radio 
Nordeste, prova de  qualidade 
profissional.

Também na Su-
baé outro destaque 
é a dupla Valter 
Vieira e Lucival 
Lopes. Eles dão 
continuidade ao 
Ronda Policial, 
memorável pro-
grama criado pelo 
saudoso  Chico 
Caipira (Francisco 
Almeida) ate hoje 
com alto índice de 
audiência.

Coluna do Rádio

Cristiano Alves, destacado 
jornalista e radialista, agora integra 
a equipe esportiva Os Diplomatas 
da Radio Sociedade de Feira. Mais 
uma acertada iniciativa de Miro 
Nascimento que reforça o time 
com um profissional de qualidade 
e extremamente bem relacionado 
no seu campo de trabalho.

Na Povo,  aparecendo bem 
pelo trabalho que realiza, Re-
beca Rios. Bela voz, dicção e 
interpretação  corretas ela enri-
quece o jornalismo da emissora 
de Pazzi. O radio precisa de 
vozes femininas.

Paulista de São Bernardo do 
Campo, mas feirense de coração, Jair 
Onofre é o grande reforço do progra-
ma Alvorada Sertaneja, apresentado 
de segunda-feira a  sábado  das 4 às 
6 horas ,  na Sociedade, pelo galã das 
madrugadas, Gilvan Franklin. Expert 
em politica Jair tem cinco minutos 
informativos, às terças-feiras, quintas 
feiras e  sábados. Muito bom! 

Quem está  bem na 
Subaé é Edson Silva, 
o “bigodinho de ouro” 
que  apesar de não mais 
ostenta-lo, continua com 
a fama da antiga “decora-
ção”. Além de excelente 
operador de áudio, ele 
está bem na locução, 
animando o ouvinte,  e no 
plantão esportivo!

Como se diz que “re-
lembrar é viver”,  ai está 
Jacques Pinheiro, que foi 
destacado advogado e ve-
reador em Feira de Santa-
na. Antes, ainda estudante, 
militou na crônica espor-
tiva, como repórter da 
Radio Cultura, na equipe 
que tinha como narrador 
o sergipano, Ginaldo Nas-
cimento.
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Queimadinha é o segundo bairro 
a receber luminárias em led

Duzentas carteiras uni-
versitárias foram entregues 
na Escola Municipal Rosa 
Maria Esperidião Leite, 
do distrito de Matinha, na 
tarde desta sexta-feira, 14. 
O mobiliário substitui as 
carteiras que já não estavam 
em condições adequadas. 

A remessa faz parte de 
um total de 5 mil carteiras 
que foram adquiridas em 
uma licitação emergencial 
e que as escolas municipais 
receberão até o fim do mês. 
Os itens estão sendo envia-
dos conforme solicitação 
das equipes de gestão esco-
lar, priorizando as unidades 
de ensino, de acordo com a 
demanda.

Carlos Leão, chefe da 
Divisão de Manutenção de 
Equipamentos Escolares 
da Secretaria Municipal 
de Educação, acompanhou 
todo o processo de entrega, 
montagem e conferência dos 
materiais.

O bairro Queimadi-
nha é a segunda locali-
dade contemplada com 
o moderno sistema de 
iluminação em led. Na 
manhã deste domingo, 
16, o prefeito Colbert 
Martins Filho acompa-
nhou o início dos serviços 
na rua Intendente Abdon, 
um dia após autorizar os 
trabalhos no bairro Rua 
Nova.

Na Intendente Abdon 

Escola Rosa Maria Esperidião recebe 
duzentas novas carteiras universitárias

A diretora da Escola 
Maria Esperidião Leite, Lo-
rene Souza de Jesus, es-
clareceu a situação: “essas 
carteiras não eram novas; 
foram remanejados de outras 
escolas para cá, e isso é o que 
justifica o desgaste”.

Um processo licitatório 
para compra de 14 mil cadei-
ras de resina vem sofrendo 

entraves burocráticos – em 
algumas circunstâncias, pró-
prios da administração pú-
blica – desde o ano passado. 
Isso freou a entrega de mais 
carteiras. Entretanto, esta 
licitação já tem um ganhador 
e, assim que finalizados os 
trâmites restantes, novas uni-
dades serão encaminhadas às 
escolas municipais. 

70 pontos de iluminação 
vão receber as luminárias 
em led em substituição 
as lâmpadas de sódio. 
Outras ruas da Queima-
dinha e do Centro que 
serão beneficiadas, nesta 
primeira etapa, com os 
investimentos do Go-
verno Municipal são as 
ruas Georgina Erisman, 
Edelvira de Oliveira e a 
Carlos Valadares.

Proporcionando me-

lhor luminosidade e 
maior durabilidade, as 
luminárias em led são o 
que existe de mais mo-
derno em iluminação. 
Além disso, consomem 
menos energia, portanto, 
são mais econômicas.

Logo mais a noite, 
o chefe do Executivo 
Municipal retornará ao 
bairro para entregar a 
comunidade o novo sis-
tema.


