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DESMATAMENTO DA AMAZONIA 

FEIRA GANHA MODERNO HOSPITAL

 

Com 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) para paciente com o covid-19 e uma estrutura 
que supera o de muitos hospitais, até mesmo da 
rede privada, como centro cirúrgico com 11 salas 
específicas e centro de hemorragia digestiva, o 
Hospital Geral Cleriston Andrade II (HGCA2)  foi 
inaugurado no dia 17 pelo governador Rui Costa 
em ato simples, devido à pandemia existente. E por 
esse motivo o diretor geral do hospital, José Carlos 
Pitangueira, que testou positivo para o Covid-19 
e o prefeito Colbert Martins Filho, que aguardava 
resultado de exame recente, não compareceram. 
A moderna unidade hospitalar - em prédio de três 
pavimentos -, ocupando área de 25 mil metros qua-
drados, custou R$60 milhões e é o mais importante 
da rede estadual no interior da Bahia. PÁGINA 2

O absurdo e descon-
trolado desmatamento da 
Amazônia, vem chaman-
do a atenção internacio-
nal, diante da aparente in-
diferença de autoridades 
brasileiras. Nos últimos 
dias, mesmo em meio à 
pandemia do covid-19, 
algumas vozes têm se 
levantado na luta contra 
a destruição da maior 
floresta tropical o mundo. 
PÁGINA 10

DOR NA COLUNA NÃO É BRINCADEIRA

BAHIA TERÁ SAFRA 
RECORDE DE GRÃOS  

FESTA DE SANTANA 2020

Dor na coluna pode parecer algo simples, 
mas não é. Anualmente, segundo o Ministério 
do Trabalho, são 160 mil pedidos de licenças 
concedidas a trabalhadores que apresentam 
esse problema. PÁGINA 8

Desde 1969, quando conquistou, 
pela segunda vez, o campeonato baia-
no, o Fluminense de Feira não sabe o 
que é erguer um troféu. Já se vão 50 
anos de luta, várias vezes chegando 
muito perto, mas o titulo sempre es-
capa. Será meramente “coisas do fute-
bol” ou existe algo mais? Vale lembrar 
a praga do babalorixá Paulo Caveira, 
lançada contra o tricolor!  O que é que 
você acha? PÁGINA 9

FLUMINENSE – SERÁ MESMO PRAGA? 

Fluminense de Feira Futebol Clube Campeã - 1969

Com uma produção de 9.2359.33 
toneladas de grãos, a safra baiana 
deste ano deve estabelecer um recorde 
histórico, superando em 13% o que 
foi obtido no ano anterior. Os dados 
positivos são anunciados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). PÁGINA 8

Momento de Vida
PÁGINA 5
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Pedro Falcão Vieira Neto

DA INDIGNAÇÃO PARA A AÇÃO

JÁ ESTÁ FUNCIONADO O HGCA 2 - O MAIOR DO INTERIOR 
     Com um custo de 

R$60 milhões, o maior 
investimento em saúde 
feito pelo governo no 
interior do estado, foi 
inaugurado no dia 17 des-
te mês, nesta cidade, pelo 
governador Rui Costa, o 
Hospital Geral Cleriston 
Andrade II (HGCA2) que 
ocupa uma área de 25 
mil metros quadrados e é 
considerado um dos me-
lhores da Bahia, incluin-
do os  da rede particular.

“Aqui tem equipa-
mentos que a rede priva-
da não possui, nem em 
Feira de Santana, nem em 
Salvador. É uma unidade 
de primeiro mundo, não 
só tecnicamente falando, 
mas, também, estrutural-

No momento de pandemia que a população en-
frenta, com a limitação das atividades pessoais, devido 
ao necessário distanciamento social, a leitura é uma das 
melhores opções para entreter, preenchendo o tempo 
de forma inteligente e gerando mais conhecimentos. 
Independente de renomados autores nacionais e estran-
geiros, aqui entre nós, feirenses, há bons escritores, que 
merecem a atenção do leitor. O objetivo deste espaço 
é mostrar um pouco desse trabalho.

Reminiscências de Feira de Santana, de autoria 
de José Francisco Brandão de Freitas. Lançado em 
2013, talvez seja a obra que mostra Feira de Santana 
de forma mais abrangente no período de 1950/1970, 
exatamente o mais evolutivo ou efervescente, nos mais 
diversos aspectos seja: social, cultural, esportivo ou 
econômico.  É, também, um trabalho memorial, ao 
retratar os aspectos urbanos da cidade princesa. Famí-
lias, festas, empresas, instituições e principalmente a 
sociedade da época, da qual ele ainda muito jovem fez 
parte, são relatados com precisão. Para os que viveram 
esse ciclo é um resgate precioso, e para os que querem 
conhece-lo, é uma obra indispensável.

Mestras do Bem – escrito por Lélia Vitor Fer-
nandes Oliveira, autora de várias livros importantes, 
alguns dos quais relacionados com Feira de Santa-
na. Nesse livro, apresentado ao público em 2013, 
a escritora, integrante e fundadora da Academia de 
Letras e Artes de Feira de Santana, faz um trabalho 
biográfico sobre mais de 100 professoras que ao 
longo dos anos contribuíram decisivamente para a 
formação intelectual e moral de  milhares de pessoas 
nesta cidade e região. Também professora, ao tempo 
em que homenageia essas mestras, a autora possibilita 
que muitos possam conhecer a história de cada uma 
delas e reconhecer a importância do trabalho que elas 
desempenharam na sociedade.

Mas eu lhe disse... o jornalista e escritor Cristo-
vam Aguiar, após 35 anos de atividade, com excelente 
atuação em vários órgãos de imprensa, lançou esse 
compendio reunindo crônicas e artigos de sua autoria, 
versando sobre assuntos, os mais diversos, sempre com 
a sua peculiar maneira de analisar, o que fazia muito 
bem no seu saudoso periódico “Sempre Livre”. São 
mais de 150 escritos em quase 350 páginas, incluindo 
“Tocando em Frente”, uma espécie de autobiografia que 
deslinda a vida do jornalista de uma forma incomum e 
interessante, a exemplo da sua união há quatro décadas, 
com a também jornalista Maura Sérgia “De todas as 
escolhas que já fiz na minha vida, ela foi a melhor” diz 
ele. Ótimo trabalho e leitura oportuna para o período!

Tendo como tema “Com Sant’Ana, 
viver a Fé em família, sustentados pela 
Palavra de Deus e firmes na Caridade” 
acontece, de 17 a 26 de julho, em nossa 
cidade e Arquidiocese, a festa da padroei-
ra, a Senhora Sant’Ana. Nesse tempo 
de Pandemia do coronavírus, seguindo 
orientações das autoridades competentes, 
as celebrações serão realizadas, sem a 
presença de fiéis, que poderão participar 
pelos meios de comunicação social.

 
SANT’ANA é a mulher privilegiada que 

Deus escolheu para ser a mãe da Virgem Maria e 
a avó de Jesus Cristo. É a mais santa e a maior de 
todas as mães, depois da mãe de Jesus. Sant’Ana 
ensinou à filha Maria ser mãe e aprendeu a ser 
avó de Jesus. Ela é invocada como padroeira das 
mães, das mestras e guia dos viajantes.

MÃE. Não se pode fazer uma idéia mais 
elevada, mais nobre e ao mesmo tempo mais 
exata das virtudes de Sant’Ana do que dizer que 
ela foi o primeiro santuário, a primeira casa onde 
habitou a mãe de Jesus. Maria é fruto bendito 
do ventre de Sant’Ana. Eis uma gloriosa mater-
nidade humana! Por isso, ela é invocada como 
padroeira das mães.

MESTRA. Visitando muitas igrejas pode-
mos ver imagens diferentes de Sant’Ana. Uma 
das mais bonitas é a da santa com um livro na 
mão, ensinando as verdades divinas à menina 
Maria, que está em pé ao seu lado, com o ros-
to voltado para o rosto de sua mãe. Por isso, 
Sant’Ana é invocada como padroeira das mes-
tras, dos professores e dos catequistas.

GUIA. Uma confiável tradição narra o fato 
de que sete pescadores, durante cinco dias e cinco 
noites, estavam perdidos no alto mar, numa barca 
de madeira. Desesperados fizeram a promessa a 
Sant’Ana de construir uma igreja, a ela dedicada, 
se conseguissem salvar-se. Imediatamente, reen-
contram a rota e chegam ao porto de Palma, na 
ilha Majorca, sãos e salvos. Construíram a igreja 
e hoje é um grande santuário dedicado a Santana, 
onde se encontra a referida barca de madeira. Por 
isso, ela é invocada como padroeira e guia dos 
que viajam pelo ar, pela terra e pelo mar.

A VIDA é a viagem mais longa que 
realizamos. Para alcançarmos o destino, só 
Deus nos guiando, com a proteção da Senhora 
Sant’Ana. Que Sant’Ana abençoe a todas as mães 
e mestras! Que Sant’Ana seja a guia de todos os 
viajantes. Que a Senhora Sant’Ana acompanhe 
e proteja a todos. 

mente e esteticamente. 
Além disso, tem selo 
verde, por possuir placa 
solar, estrutura de reuso 
de água e ar condicionado 
funcionando com gás na-
tural, o que significa que 
é um hospital de baixo 
consumo de energia”, 
ressaltou o govenador.

A unidade de saúde 

estadual conta com três 
pavimentos: centro cirúr-
gico com onze salas  de 
cirurgia e mais três para 
procedimentos invasi-
vos ,além de um centro  
de hemorragia digestiva 
e setor de bioimagem. 
Todo informatizado os 
prontuários do hospital 
são eletrônicos, portan-

do sem uso de papel. A 
inauguração do HGCA2, 
fortalece a luta do go-
verno do estado contra 
a covid-19, uma vez que 
foram disponibilizados 
40 leitos de  Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
para atendimento de pa-
cientes acometidos desse 
mal. 

A inauguração do 
hospital foi feito de for-
ma simples, devido a 
pandemia do covid-19, 
sem a presença do dire-
tor geral José Pitanguei-
ra, segundo informações 
acometido da doença, e 
do prefeito Colbert Mar-
tins, em isolamento após 
se submeter a  teste contra 
o covid-19.

LIVROS/LIVROS/LIVROS

AUTORES FEIRENSES
(Coluna livre)

Seja na esfera Municipal, seja na Estadual 
ou Federal, os políticos que ocupam cargos nos 
Poderes Executivo e no Legislativo, representam a 
sua vontade? Seja de um perfil de esquerda ou de 
direita, seja conservador ou progressista, estaria 
a vontade popular sendo aplicada de fato? Os 
Vereadores de sua Cidade exercem o papel para 
o qual você confiou o seu voto? 

Não estou aqui a perguntar se o Vereador ou 
Deputado que você não votou está agradando, mas 
estou indagando se o político que você decidiu 
ser seu representante cumpre o papel esperado e 
desejado. 

Nossa Democracia é exercida pela Repre-
sentação e vejo cada vez mais os Cidadãos se 
sentindo NÃO REPRESENTADOS. Por que esse 
fenômeno ocorre? A resposta é simples e clara, 
PORQUE OS POLÍTICOS EXERCEM SEUS 
CARGOS EM NOME PRÓPRIO E APENAS 
PARA BENEFICIAR A SI MESMOS.

Não podemos mais transferir a responsabili-
dade de melhorar a nossa Comunidade, o nosso 
Bairro, a nossa Cidade, o nosso País para pessoas 
que só pensam em satisfazer seus próprios desejos, 
tornando-se autoridades intocáveis que esquecem 
que são SERVIDORES PÚBLICOS e ao invés de 
SERVIR, buscam ser SERVIDOS.

Precisamos participar efetivamente da vida 
pública, buscar espaços antes ocupados apenas 
pelos “profissionais da política”. Precisamos de 
gente boa e preparada tornando-se vereadores, 
prefeitos, presidentes. Precisamos fiscalizar, co-
brar, e mudar se for necessário. Precisamos mudar 
as leis, diminuir privilégios, destituir estes “seres 
iluminados” do altar que se colocam.

Precisamos de transparência no trato da coisa 
pública, precisamos saber como pensam, como 
votam, como gastam o nosso dinheiro, precisamos 
de mais eficiência, um Estado menos inchado e 
que trabalhe em favor do Cidadão e não o con-
trário.
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SEGURO-DESEMPREGO MENOR VOLUME EM JUNHO

BRASILEIROS VOLTAM AO TRABALHO DIZ O IBGE 

MAIS OBRAS DE CONTENÇÃO NA CAPITAL BAIANA 

COMÉRCIO VAREJISTA BAIANO VENDE MENOS

O Ministério da Eco-
nomia registrou 653.160 
pedidos de seguro-desem-
prego no mês de junho, 
o que representou uma 
queda de 32% em relação 
ao mês de maio quan-
do foram contabilizados 
960.309 requerimentos, 
verificando-se desse 
modo, uma diferença de 
207.149. Todavia na com-
paração com o quadro de 
junho do ano passado, 
com 508.886 pedidos, o 
aumento foi da ordem de 
28,4%. Os estados com 
maior número de pedidos 

no mês de junho deste 
ano foram: São Paulo 
com 199.066 requerimen-
tos,  Minas Gerais com 
70.333 e Rio de Janeiro 
com  52.163 pedidos de 
seguro-desemprego. Des-
se total 39,6% foram mu-
lheres e 60,4% homens. 
Quanto à qualificação 
os pedidos mais signifi-
cativos foram nas áreas 
de serviços (41,7%), co-
mercio (25,4%),  indús-
tria (18,7%) construção 
(10,1%) e agronegócio ( 
4,1%).

No período de ja-

neiro a junho deste ano 
o Ministério da Econo-
mia registrou um total 
de 3.950.606 pedidos 
de seguro-desemprego, 
assinalando um aumento 
de 14,8% em relação ao 
mesmo período de 2019 
quando foram feitos, em 
todo o país, 3.442.780 
requerimentos de seguro-
-desemprego. Este ano 
53,1% dos pedidos fo-
ram efetuados através da 
internet. No ano passado 
apenas 1,4% foram re-
queridos mediante o uso 
da internet.

A reabertura do co-
mércio, que é uma neces-
sidade natural, para voltar 
a aquecer a economia em 
todo o país, na opinião do 
presidente do Sindicato 
dos Lojistas da Bahia, 
Paulo Mota, deve ser feita 
de forma a garantir retor-
no financeiro para quem 
investe e gera emprego e 
renda. Em relação à de-
soneração dos custos na 
reabertura das atividades 
Mota observa que quando 
se fala em desonerar “é 
criar mecanismos para 
que os passivos tributá-
rios e trabalhistas presen-
tes sejam reprogramados 
e isentos de cominações 
legais, para que dentro 
de uma possibilidade 
de crescimento possa  
atender essas demandas 
referentes aos passivos”.

REABERTURA DO COMÉRCIO PODE SER ONEROSA     

Se esse procedimento 
não acontecer, ele en-
tende que “vai deixar 
exposto o emprego do 
trabalhador comerciário, 
porque nós não temos 
como ficar mantendo as 
folhas de pagamento. E 
não tendo produção gera-

As vendas do co-
mércio varejista baiano, 
na comparação entre os 
meses de maio do ano 
passado e deste ano, 
apresentaram queda de 
20,8% em sete das oito 
atividades comuns do 
segmento, sendo a mais 
expressiva o de vestu-
ário com um recuo de 
81,3%. Só supermer-
cados e hipermercados 
tiveram alta de 1,7%. 
Com o desempenho 
do mês de maio, o co-
mércio varejista baiano 
acumulou uma queda 

da pelo comerciário, que 
é mais comissionista do 
que produção, a situação 
ficará ainda mais difícil. 
Com isso a desoneração 
tem que ter um tratamen-
to de equidade por parte 
dos poderes públicos”, 
finalizou.

nas vendas de 11,1%.
Conforme dados do 

setor, os resultados obti-
dos na Bahia são piores 
que o da média nacional. 
”Em maio de 2020 e maio 
2019 o varejo ampliado 
baiano teve a segunda 
maior queda em 15 anos 
(27,2%), com recuo nas 
vendas de veículos (53%) 
e materiais de construção 
(5,1%)”, relata Mariana 
Viveiros, supervisora do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) na Bahia.

Diz ainda Mariana 

que “o resultado da 
Bahia, no confronto 
com o mesmo mês do 
não anterior, foi o se-
gundo pior na série his-
tórica do IBGE, ficando 
apenas à frente de abril 
de 2020 com 34,1%”. 
Ressalta também que 
assim como o varejo 
restrito o desempenho 
do varejo ampliado 
baiano, no acumulado 
de janeiro a maio deste 
ano, está 15,3% negati-
vo e abaixo do nacional 
que é de 8,6%.

Apesar da elevação do 
número de casos de conta-
minados com o covid-19, 
que vem se registrando a 
cada dia, e das medidas 
preventivas adotadas pelas 
autoridades, incluindo o dis-
tanciamento social e o uso 
obrigatório de máscaras, 

cerca de 1,3 milhão e pesso-
as já retornaram ao trabalho, 
a partir da terceira semana 
do mês de junho, conforme 
informação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) .O ór-
gão relata que caiu de 12,4 
milhões para  11,1 milhões 

o número de trabalhadores 
que estavam afastados de 
suas atividades, devido à 
doença. No mês de maio o 
número de pessoas afasta-
das, temporariamente, do 
trabalho era 16,6 milhões.

O levantamento do 
IBGE indica ainda uma 
diminuição no grupo de 
pessoas sem emprego, mas 
que gostaria se trabalhar, 
contudo não procuraram 
vaga devido à pandemia, ou 
mesmo por falta de oportu-
nidade nas localidades onde 
residem. Da segunda para a 
terceira semana do mês de 
junho, o número total desse 
público, conforme o IBGE,  
caiu de 18,2 milhões de 
pessoas para 17,3 milhões.

No início do mês, o 
governador Rui Costa en-
tregou mais uma obra de 
contenção à população de 
Salvador no bairro Cape-
linha de São Caetano, que 
congrega cerca de quatro 
mil moradores. Foram 
investidos na obra, con-
forme o governador, R$ 
4,6 milhões. Rui Costa 
observou que a topografia 
da área é muito íngreme 
e foram realizados 8.600 
metros quadrados de con-
tenção, porém “ao ver a 
obra pronta, descobre-se 
que ainda há muito o que 

fazer”, disse o gestor es-
tadual, assinalando que já 
determinou a realização 
de projetos  para trechos 
que faltam “vamos correr 
atrás de  recursos, pois 
este ano e no ano que 
vem, nos vamos licitar 
mais obras de  contenção 
de encostas” disse.

O diretor das Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Urbano (Conder) Mau-
rício Morais disse que 
o programa de encosta 
do governo do estado  
contempla mais de 120 
encostas, das quais 59 es-

tão concluídas. No total, 
disse, 114 áreas de Sal-
vador e Candeias estão 
sendo beneficiadas com 
obras de estabilização de 
encostas.  Além de captar 
recursos da ordem de 
R$156 milhões junto ao 
governo federal do pro-
grama de Prevenção de 
Desastres Naturais para 
eliminar os problemas em 
98 pontos de risco alto 
ou muito alto, o governo 
baiano estendeu os bene-
fícios a outras três áreas 
de Candeias e mais 13 da 
cidade de  Salvador.

OBRAS BENEFICIAM REGIÃO DE MARAGOGIPE

ASFALTO MELHORA ACESSO A BOM JESUS DOS POBRES

A ponte sobre o rio 
Baetantã e o acesso à BR- 
420 e ao estaleiro, foram 
entregues pelo governa-
dor Rui Costa, no dia 14 
deste mês, durante visita 
ao distrito de São Roque 
do Paraguaçu, no municí-
pio de Maragogipe. 

A ponte com 525 me-
tros de extensão possibi-
lita a ligação entre vários  

municípios daquela re-
gião.

O governo estadual 
investiu R$53 milhões na  
obra que beneficia direta-
mente 155 mil habitantes  
da região que compre-
ende os municípios de 
Maragogipe, Nazaré, Sa-
linas da Margarida, Vera 
Cruz, Itaparica, além das 
localidades de  São Ro-

que do Paraguaçu, Cairu 
e Enseada. Também foi 
entregue pelo governador 
Rui Costa o trecho de 34 
quilômetros da rodovia 
que dá acesso à BR 420, 
obra que custou R$ 15 
milhões beneficiando, 
de forma direta, a 115 
mil habitantes daquela 
parte da Bahia, zona do 
recôncavo.

A pavimentação do 
trecho de 17,5 quilôme-
tros da BA- 878, até o 
distrito de Bom Jesus dos 
Pobres, no município de 
Saubara, beneficia dire-
tamente cerca de 75 mil 
habitantes do recôncavo 
baiano. A obra que cus-
tou R$19 milhões, foi 
entregue pelo governador 
Rui Costa, no dia 8 deste 
mês, durante visita àquele 

município.  A pavimenta-
ção feita na BA-878 até 
o entroncamento com 
a BR-420,  mediante a 
colocação de asfalto tipo 
CBUQ,   contempla não 
só Saubara como os habi-
tantes do  vizinho Santo 
Amaro da Purificação.

O governador tam-
bém visitou os trabalhos 
de ampliação da rede de 
abastecimento de água 

no município de Saubara, 
com um custo da ordem 
de R$24 milhões. Mais 
de 50% da obra já foram 
executados. “A amplia-
ção vai resolver os pro-
blemas de abastecimento 
que a cidade enfrenta, 
principalmente em finais 
de semana e períodos de 
feriados, quando Saubara 
recebe muitos visitantes” 
ressaltou  Rui Costa.
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Os empresários que não 
se inscreveram ainda têm a 
oportunidade de participar da 
Semana Sebrae de Capacita-
ção Empresarial, que começa 
na segunda-feira (27). Porém, 
é preciso garantir logo presen-
ça, pois as vagas são limitadas. 
As inscrições devem ser feitas 
no endereço www.semanase-
brae.com.br.

O evento, que este ano 
acontece de forma online e 
gratuita, oferece, no total, 
4.375 vagas em 30 capacita-
ções, que serão realizadas em 
plataformas como WhatsApp, 
Instagram e Zoom. A Semana 
Sebrae será realizada até o dia 
31 de julho, oferecendo aos 
empresários cursos, oficinas 
e seminários.

As capacitações são dire-
cionadas para donos de micro 
e pequenos negócios e, nesta 
edição, vai trazer conteúdos 
focados em temas como fi-
nanças, marketing digital, li-
derança, além da apresentação 
de cases de sucesso. O partici-
pante poderá ainda fazer o do-
wnload do e-book exclusivo: 

Semana SebraeNovo FundebPrêmio por Excelência

“Empresário do novo mundo: 
como retomar o controle de 
sua empresa”, que estará dis-
ponível por tempo limitado 
na página da Semana Sebrae. 
Um dos objetivos do evento é 
contribuir com a disseminação 
de conhecimento para que os 
empresários possam superar 
a crise gerada pela pandemia.

A programação completa 
pode ser conferida no site 
www.semanasebrae.com.
br. Os empresários inscri-
tos poderão participar dos 
workshops Mão Na Massa; 
cursos via Instagram; oficinas 
via WhatsApp; painéis seto-
riais focados em alimentos, 
beleza e cosméticos, econo-
mia criativa e moda; Semi-
nário BIM, para negócios 
da construção civil; oficinas 
de pitch; uma maratona de 
lives com cases de sucesso e 
o encontro com o especialista 
em varejo, Fred Alecrim, no 
Deu Match.

Dúvidas podem ser es-
clarecidas na Central de Re-
lacionamento Sebrae, no 
0800 570 0800. A ligação é 
gratuita. 

Os prefeitos baianos 
comemoraram a aprova-
ção da proposta que torna 
permanente o Fundo de 
Desenvolvimento e Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), com a 
ampliação da contribuição 
da União ao setor. A Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 15/2015 
foi votada na Câmara dos 
Deputados, em dois turnos, 
na terça-feira (21), e segue 
para análise do Senado.

O fundo é responsá-
vel por mais de 60% do 
financiamento da educação 
básica no país, do ensino 
infantil ao médio. O tema 
era visto como urgente pe-
los prefeitos dado o fim da 
vigência das regras atuais 
em dezembro deste ano, 
o que poderia causar um 
apagão no setor.

O presidente da União 
dos Municípios da Bahia 
(UPB), Eures Ribeiro, des-
tacou a realização de am-
plo debate e a firmeza do 
parlamento em colocar a 
matéria em votação. “A 
educação nos municípios 
não existe sem o Fundeb, 
ele é essencial para dimi-
nuir desigualdades e dar 
mais qualidade ao ensino. A 
nossa luta para fazer justiça 
e ampliar o aporte da União 
no setor é uma vitória dos 
municípios e um consenso 
da importância da educação 

para o desenvolvimento do 
Brasil”, disse o gestor que 
é prefeito de Bom Jesus da 
Lapa e vice-presidente da 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM).   

Em acordo de última 
hora com o governo, o 
texto da relatora, deputada 
Dorinha Rezende (Dem/
TO), foi aprovado com os 
percentuais de complemen-
tação da União ampliados 
dos 10%, praticados hoje, 
para 23%, escalonados da 
seguinte forma: 12% em 
2021; 15% em 2022; 17% 
em 2023; 19% em 2024; 
21% em 2025; e 23% em 
2026. Em 2019, o Fun-
deb movimentou R$ 166,6 
bilhões, desses R$ 151,4 
bilhões foram de recursos 
dos estados e municípios e 
R$ 15,1 bilhões da União.

A PEC também am-
pliou o piso de gasto com 
o pagamento de salários 
dos profissionais da edu-
cação dos atuais 60% para 
70%, sem estabelecer teto, 
e prevê compensação aos 
municípios que adotarem 
boas práticas.

Por se tratar de uma 
proposta de emenda à Cons-
tituição, a PEC deve ser 
votada na Câmara e no Se-
nado em dois turnos, sendo 
aprovada por três quintos 
dos votos dos deputados e 
senadores para ir à promul-
gação.

Os Correios foram pre-
miados com o selo Bronze 
pelo EMS Performance 
Awards, em virtude de seu 
excelente desempenho ope-
racional no ano de 2019. A 
premiação internacional é 
dada pela Cooperativa EMS 
(Express Mail Service) com 
o intuito de reconhecer os 
membros pela qualidade 
do serviço prestado durante 
o ano.

Com o prêmio, o cor-
reio brasileiro faz parte 
de um grupo exclusivo da 
rede de serviço expresso 
internacional, que reúne 
países com performance 
operacional de expressiva 
relevância.

Para receber o selo 
Bronze, o Brasil alcançou 
o nível de performance 
operacional esperado de 
90% a 94% dos principais 

indicadores de performan-
ce acordados no Plano de 
Negócios da Cooperativa 
EMS, que avalia, dentre 
outros aspectos, a entrega 
e a transmissão do evento 
de rastreamento no prazo 
e a qualidade do serviço de 
atenção ao cliente.

O presidente dos Cor-
reios, Floriano Peixoto, re-
cebeu carta do diretor-geral 
da União Postal Universal 
parabenizando a empresa 
pela conquista alcançada. 
Os Correios receberão o 
prêmio durante a cerimônia 
especial na próxima Assem-
bleia da Cooperativa EMS, 
ainda sem data definida.

Com o prêmio, os 
Correios são reconheci-
dos internacionalmente por 
oferecer o serviço expresso 
com selo de excelência em 
desempenho operacional.
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Hoje, 24 de julho de 2020, estamos na décima sexta 
semana do Tempo Comum, últimos dias do mês festivo em 
nossa arquidiocese, seguindo no isolamento social, com 
tantos decretos visando a manutenção da nossa saúde. 
Comemoramos, no último dia 20, o dia do amigo, cantado 
em verso e prosa; muitas mensagens, neste ano, também, 
para os amigos virtuais. Não foi possível o tradicional 
abraço. Amanhã, celebramos São Cristovão, o protetor 
dos motoristas.

No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês 
dedicado às vocações e, no dia 02, celebramos o dia do 
padre. Em todas as paróquias, eles serão homenageados 
por tudo que realizam na construção do reino de Deus. 
No dia 04, celebramos São João Maria Vianney , padro-
eiro dos sacerdotes e, no dia 10, comemoramos, o dia do 
diácono e seu padroeiro São Lourenço .

No dia 11, comemoramos o dia dos pais, recordo com 
saudade meu pai Mário Leal. Nos domingos seguintes, 
as vocações religiosas, leigas e catequistas.

Parabéns e que Deus abençoe os amigos, motoristas, 
sacerdotes, diáconos, pais, religiosos, leigos e catequistas 
do mundo inteiro.

FESTA DE SANT’ANA

Hoje, 24 de julho de 2020, estamos na décima sexta semana do Tempo 
Comum, últimos dias do mês festivo em nossa arquidiocese, seguindo 
no isolamento social, com tantos decretos visando a manutenção da 
nossa saúde. Comemoramos, no último dia 20, o dia do amigo, cantado 
em verso e prosa; muitas mensagens, neste ano, também, para os 
amigos virtuais. Não foi possível o tradicional abraço. Amanhã, 
celebramos São Cristovão, o protetor dos motoristas. 
No próximo dia 01 de agosto, iniciaremos o mês dedicado às vocações 
e, no dia 02, celebramos o dia do padre. Em todas as paróquias, eles 
serão homenageados por tudo que realizam na construção do reino de 
Deus. No dia 04, celebramos São João Maria Vianney , padroeiro dos 
sacerdotes e, no dia 10, comemoramos, o dia do diácono e seu 
padroeiro São Lourenço . 
No dia 11, comemoramos o dia dos pais, recordo com saudade meu pai 
Mário Leal. Nos domingos seguintes, as vocações religiosas, leigas e 
catequistas. 
Parabéns e que Deus abençoe os amigos, motoristas, sacerdotes, 
diáconos, pais, religiosos, leigos e catequistas do mundo inteiro. 
 
 
FESTA DE SANT’ANA 
 

 
 
 
No dia 01, o Momento de Vida – Facebook lançou o Projeto Festa de Sant’Ana : 
Ontem e Hoje, que se estende até o dia 31, recordando as festas antigas nos 
séculos passados e neste. Recordando o ano de 1732, quando o casal Domingos 
Barbosa de Araújo e Ana Brandão, com escritura pública, doam cem braças de 
terra, onde foi construída a capela em honra a São Domingos e de Senhora 
Sant’Ana. Assim, introduzem a devoção em nossa cidade. Você pode acompanhar 
todos os momentos no facebook. Recordando as festas religiosas, no mês de 
janeiro e atualmente em julho, com novenário, missa festiva e procissão, os 

No dia 01, o Momento de Vida – Facebook lançou o Projeto Festa 
de Sant’Ana : Ontem e Hoje, que se estende até o dia 31, recordando 
as festas antigas nos séculos passados e neste. Recordando o ano de 
1732, quando o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, 
com escritura pública, doam cem braças de terra, onde foi construída 
a capela em honra a São Domingos e de Senhora Sant’Ana. Assim, 
introduzem a devoção em nossa cidade. Você pode acompanhar todos 
os momentos no facebook. Recordando as festas religiosas, no mês de 
janeiro e atualmente em julho, com novenário, missa festiva e procissão, 
os festejos populares com bando anunciador, lavagem da igreja, levagem 
da lenha, retretas, barracas e parque de diversões.

Será encerrado, amanhã, o novenário, da festa da padroeira Se-
nhora Sant’Ana, que tem como tema central: “Com Sant’Ana, viver a 
Fé, em família, sustentados pela Palavra e firmes na Caridade”, com 
programação especial, em tempos de Pandemia do Coronavírus, sem 
a presença dos fiéis, e transmitidas ao vivo, pelo portal da Catedral 
www.catedraldesantana.com.br. Sendo cada casa uma Igreja Doméstica, 
onde celebramos a nossa padroeira. Vamos recordar alguns momentos:

    05/07 -  Anúncio dos festejos em honra à padroeira, somente 
com os sacerdotes, equipe litúrgica e comissão da festa no interior da 
Catedral, nas duas missas dominicais.

    17 à 25/07 – NOVENÁRIO
Durante o novenário, todos os dias, a igreja fica aberta das 9 às 

12 horas para oração pessoal e informações. A programação será: às 
16 horas – Celebração de Oração e súplica, às 16h30 – Momento de-
vocional e às 17 horas – Santa Missa do Novenário, com programação 
que você pode acompanhar na página da Catedral e no Momento de 
Vida. O dia 20 foi o dia de gratidão dedicado aos amigos e à Saúde 
(Médicos,  Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares, Cientistas e todos os 
profissionais da linha de frente no combate ao Coronavírus). Tendo 
como pregador Pe. Edmundo Almeida. No dia 21, foram comemorados 
os 58 anos da criação da Diocese, com dia eclesial dedicado à Igreja 
Particular de Feira de Santana,  à Vida Religiosa, aos Seminários 
Santana Mestra e Propedêutico e às Vocações. Sendo homenageados: 
Irmãs Sacramentinas, Irmãs do Santo Rosário,  demais Congregações e 
Ordens Religiosas da Arquidiocese, Seminário Maior Sant’Ana Mestra, 
Seminário Propedêtico Nossa Senhora da Providência, Cúria Metro-
politana, Faculdade Católica de Feira de Santana e Vocacionados. Foi 
presidida pelo arcebispo emérito Dom Itamar Vian que completou 25 
anos em nossa arquidiocese. No dia 22 – Dia da Caridade e da Saudade:  
recordando os fiéis falecidos e as vítimas do COVID-19. Foram home-
nageados: Pastorais Sociais, Dispensário Santana , Centro Social Mons. 
Jessé, Espaço Viva Mulher, Obra Mãos Unidas, Fazenda da Esperança 
Santa Dulce, Obra Promocional de Sant’Ana, Cáritas e as pastorais da 
Criança, Povo de Rua, Carcerária e Esperança. O celebrante foi o Pe. 
José Reinaldo Gomes.

Todas os dias, participação de uma equipe litúrgica envolvendo 
as comunidades, pastorais e grupos da paróquia. Na programação, 
as comunidades paroquiais e as paróquias das foranias com seus vi-
gários forâneos. Foram homenageados, entre outros: as pastorais, os 
movimentos, entre eles C.J.C. de Santana e  o TOA, a PASCOM e o 
Momento de Vida.

Os pregadores foram: O monsenhor José Nery de Almeida, os 
padres Aristóteles da Silva, Pedro Jr, Cristiano Fechine, Edson Porcino 
e João Carlos Falcão. A comissão da festa composta por Dom Zanoni 
Demettino Castro – Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana, Dom 
Itamar Vian – Arcebispo Emérito, Pe. Arivaldo Aragão Vitória – Pároco, 
o padre Aristóteles da Silva - vigário paroquial,  o diácono Edmilson 
da Silva – auxiliar paroquial e na equipe de coordenação os casais: 
Cabral e Evirênia, Cícero e Vanessa, Erandy  e Carla, Maricleidison e 
Cleidiane, Max e Angela.

A Festa de Sant’Ana 2020 tem cobertura da TV Subaé, transmissão 
pelas ondas das rádios São Gonçalo, Subaé AM e Sociedade News, e 
também pela PASCOM da Catedral. Além disso, foi noticiada pelos 
jornais locais e pelo nosso espaço que, mensalmente, através do Jornal 

Folha do Norte e pelo facebook, leva, aos católicos, notícias da nossa 
arquidiocese e da igreja no mundo, além do site Fé Católica.

26/07 - DIA SANTO DA PADROEIRA
Será encerrada a festa com alvorada festiva, às 06:00 horas, Missa 

Solene da Padroeira, às 08h30, presidida pelo nosso arcebispo Dom 
Zanoni Demettino Castro, às 09h45, a Procissão Solene de Senhora 
Sant’Ana pelas ruas da cidade. Em seguida, bênção solene do Santís-
simo Sacramento e às 17:00 horas – Missa Solene. No dia 27 – Dia da 
Dedicação da Catedral de Sant’Ana com missa, às 17:00 horas.

SÃO JOAQUIM E SENHORA SANTANA  
As promessas de Deus se cumpriram muitas vezes em pessoas 

simples que levavam a vida com zelo, como é o caso de Joaquim e 
Ana, que contribuíram com a educação de Maria, um dos fatores que 
a fizeram sempre assumir e respeitar a vontade do Pai. Vamos seguir 
os ensinamentos dos pais de Maria e fazer crescer a Igreja em  Feira de 
Santana . Celebremos com fé este dia de festa. E como diz um dos hinos 
a Sant’Ana: “ Santana, mestra e doce mãe. Da Feira, augusta padroeira, 
guia zelosa os seus destinos, no estrelado do imenso da bandeira ”.

DIA DOS AVÓS
No dia dedicado a Senhora Sant’Ana e São Joaquim, comemo-

ramos o dia dos avós. Para mim dia de saudade, pois Ana Araújo, 
Manoel Lima, Enedina Leal e Manoel Leal já partiram para a casa do 
Pai, deixaram suas histórias e marcas para todos nós. Sempre lembrado 
com amor por filhos, netos e bisnetos. Será dia de alegria para muitas 
vovós e vovôs que receberão gestos de carinho dos seus netos e bisnetos. 
Portanto, não esqueça  deles nesse dia! Lembremos também dos que 
são abandonados ou esquecidos por suas famílias nos asilos, praças, 
ruas da nossa cidade e país. 

Que a Santíssima Trindade, São Joaquim e Senhora Sant’Ana 
abençoem e iluminem todos os avós!

Participo dos fetejos em louvor a Senhora Sant’Ana desde crian-
ça... ia com meus pais e irmãos ao novenário, procissão e festejos 
populares. Me lembro de quando ficava sentado nos pés de meu pai, 
escutando as tocatas no coreto. Desde 1980, através da C.J.C. de San-
tana e TOA – Treinamento de Oração e Ação animando, nas procissões, 
acolhendo os fiéis, nas homenagens, entre outos momentos. Este ano, 
homenageamos através da gravação em vídeo do Hino “Mãe da Mãe”, 
devido à Pandemia do Coronavírus, com os comunitários cantando, 
tendo como convidado o músico Márcio Bandeira.

Em outra fase, cobrindo para a coluna Momento de Vida – Jornal 
Folha do Norte, site Fé Católica e agora para o Momento de Vida, 
também no Facebook, no qual retransmito o novenário. Participei do 
novenário ontem e, provavelmente, da missa festiva e procissão no dia 
26, acompanhando a carreata.

Agradeço aos padres Arivaldo Aragão, Aristóteles da Silva e 
comissão da festa. Parabéns pelo trabalho e dedicação.

FESTA DE SANTA CLARA

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

FESTA DE SANTA CLARA 
  
 

 
 
 
Colocar o texto abaixo ao lado da foto 
 
Acontece a festa de Santa Clara, em diversas comunidades, em todo país. Ela foi  
a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco e com ele 
fundou a segunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube transformar seus 
longos anos de enfermidade em apostolado fecundo. Ela é padroeira da 
comunicação televisiva.  Será celebrada também pelas Irmãs Clarissas no 
Mosteiro da Imaculada Mãe de Deus. 
Na paróquia de Santa Clara, no conjunto Panorama, aconteceu o anúncio da festa 
no último dia 18 , e o novenário será iniciado no dia 02 de agosto, se estendendo 
até o dia 10, às 19h30, tendo  como tema: “Em família, com Clara e Francisco 
anunciamos a esperança”, sem a presença dos fiéis, devido à Pandemia do 
Coronavírus. Você poderá acompanhar pelas redes sociais da paróquia. No dia 
11, dedicado a Santa Clara , às 19h30, encerramento com uma missa solene, 
presidida pelo arcebispo Zanoni Demettino Castro. 
Parabéns a todos que trabalham na realização da festa, que tem à frente o Pe. 
Anderson Moura. 
 
 
 
 

Acontece a festa de Santa Clara, em 
diversas comunidades, em todo país. Ela foi  
a primeira mulher que se entusiasmou pelo 
ideal de São Francisco e com ele fundou a se-
gunda ordem franciscana: as Clarissas. Soube 
transformar seus longos anos de enfermidade 
em apostolado fecundo. Ela é padroeira da 
comunicação televisiva.  Será celebrada 
também pelas Irmãs Clarissas no Mosteiro 
da Imaculada Mãe de Deus.

Na paróquia de Santa Clara, no conjunto 
Panorama, aconteceu o anúncio da festa no 
último dia 18 , e o novenário será iniciado no dia 02 de agosto, se 
estendendo até o dia 10, às 19h30, tendo  como tema: “Em família, 
com Clara e Francisco anunciamos a esperança”, sem a presença dos 
fiéis, devido à Pandemia do Coronavírus. Você poderá acompanhar 
pelas redes sociais da paróquia. No dia 11, dedicado a Santa Clara , às 
19h30, encerramento com uma missa solene, presidida pelo arcebispo 
Zanoni Demettino Castro.

Parabéns a todos que trabalham na realização da festa, que tem à 
frente o Pe. Anderson Moura.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 
 
 

 
 
Colocar o texto abaixo ao lado da foto 
 
A  paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estará em festa, comemorando 
a sua padroeira, sem a presença dos fiéis, por causa do isolamento social; será 
iniciada, no dia 07, com o novenário, que se estende até o dia 15,   tendo como 
tema central “Mãe do Perpétuo Socorro, Vida, doçura e Esperança nossa”, com 
Celebração Eucarística, às 19 horas, pelas redes sociais da paróquia. 
No domingo dia 15, acontece o dia da grande festa. Este ano diferente, com 
Celebração Eucarística, às 17:00 horas,  presidida pelo arcebispo metropolitano 
Dom Zanoni Demettino Castro. Caso tenha possibilidade de realizar,  uma breve 
procissão com carreata percorrendo as ruas do bairro. Será comunicada pelo 
pároco, posteriormente. 
Parabéns aos padres Edmundo Almeida e Antônio Ferreira, ao diácono Adriano 
dos Santos, à PASCOM e todos que fazem acontecer a paróquia! 
 
Aconteceu e acontecerá... 
 
Pe. Ailsom Salaroli... foi empossado, no último dia 18, como novo pároco na 
Paróquia de Todos os Santos, no bairro da Queimadinha. A Celebração Eucarística 
foi presidida pelo arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, na Igreja Matriz, em 
substituição ao Pe. Domingos Mianulli, que continuará em nossa arquidiocese. 
Mesmo com o isolamento social estavam presentes presbíteros, noviços, equipe 
litúrgica, PASCOM e representantes das comunidades, sem a presença dos fiéis. 
Realizei cobertura com transmissão ao vivo. Gratidão ao Pe. Domingos e boas 
vindas ao Pe. Ailsom na nova missão. 
 

A  paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro estará em festa, comemorando a sua 
padroeira, sem a presença dos fiéis, por causa 
do isolamento social; será iniciada, no dia 07, 
com o novenário, que se estende até o dia 15,   
tendo como tema central “Mãe do Perpétuo 
Socorro, Vida, doçura e Esperança nossa”, com 
Celebração Eucarística, às 19 horas, pelas redes 
sociais da paróquia.

No domingo dia 15, acontece o dia da 
grande festa. Este ano diferente, com Celebração 
Eucarística, às 17:00 horas,  presidida pelo arcebispo metropolitano 
Dom Zanoni Demettino Castro. Caso tenha possibilidade de realizar,  
uma breve procissão com carreata percorrendo as ruas do bairro. Será 
comunicada pelo pároco, posteriormente.

Parabéns aos padres Edmundo Almeida e Antônio Ferreira, ao 
diácono Adriano dos Santos, à PASCOM e todos que fazem acontecer 
a paróquia!

Pe. Ailsom Salaroli... foi empossado, no 
último dia 18, como novo pároco na Paróquia 
de Todos os Santos, no bairro da Queimadi-
nha. A Celebração Eucarística foi presidida 
pelo arcebispo Dom Zanoni Demettino 
Castro, na Igreja Matriz, em substituição ao 
Pe. Domingos Mianulli, que continuará em 
nossa arquidiocese. Mesmo com o isolamento 
social estavam presentes presbíteros, noviços, 
equipe litúrgica, PASCOM e representantes 
das comunidades, sem a presença dos fiéis. 
Realizei cobertura com transmissão ao vivo. 
Gratidão ao Pe. Domingos e boas vindas ao 
Pe. Ailsom na nova missão.

Aconteceu e acontecerá...
 
 

 
 
Colocar a  foto ao lado da texto acima ( pode recortar) 
 
É tempo de cuidar... é uma ação solidária emergencial da Igreja no Brasil para 
enfrentar a Pandemia do Coronavírus e a Arquidiocese de Feira de Santana – BA 
através da convocação do arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, realiza a 
campanha, arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene 
pessoal, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas as 
paróquias estão envolvidas. Estou apoiando. Colabore! Parabéns pela iniciativa. 
 
  
 
 

É tempo de cuidar... é uma ação solidária 
emergencial da Igreja no Brasil para enfrentar a 
Pandemia do Coronavírus e a Arquidiocese de 
Feira de Santana – BA através da convocação do 
arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, realiza 
a campanha, arrecadando alimentos não perecí-
veis, produtos de limpeza e higiene pessoal, para 
ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade 
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Ordenação Presbiteral...dos diáconos Antônio Marinho, Edmilson Pereira, 
Edson Gonçalves, Elielson Carmo, Ícaro Marcos e Marcos Reis para o serviço da 
igreja , no dia 01 de agosto, às 16:00 horas, na Igreja de Santo Antônio - 
Capuchinhos, pela imposição das mãos e oração consecratória do arcebispo 
metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro. Pela primeria vez, serão ordenados 
seis presbíteros no mesmo dia, devido à Pandemia do Coronavírus, sem a 
presença dos fiéis. Realizarei cobertura. Parabéns aos novos presbíteros na nova 
missão. 
 
 
 

 
 
 

social. Todas as paróquias estão envolvidas. Estou apoiando. Colabore! 
Parabéns pela iniciativa.
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posição das mãos e oração consecratória do arcebispo metropolitano 
Dom Zanoni Demettino Castro. Pela primeria vez, serão ordenados 
seis presbíteros no mesmo dia, devido à Pandemia do Coronavírus, 
sem a presença dos fiéis. Realizarei cobertura. Parabéns aos novos 
presbíteros na nova missão.

Momento de Vida...Ainda em isolamento social, as nossas igrejas 
ainda não abriram para Celebrações Eucarísticas e acompanhamos pelas 
redes sociais. Na semana passada, mudanças de horários por causa do 
toque de recolher, festas dos padroeiros com programações flexíveis. 
As últimas coberturas presenciais foram as festas do Sagrado Coração 
de Jesus e São Pedro, na paróquia São José Operário, Celebração Eu-
carística de São João, na Catedral Metropolitana de Sant’Ana, também 
Celebração Eucarística e distribuição Sagrada Comunhão Eucarística 
na modalidade Drive-thru, na paróquia Senhor do Bonfim – Cruzeiro 
e o Drive-thru de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e 
higiene pessoal no Projeto “Ser Mais do que Ter” ,da paróquia Senhor 
dos Passos e posse do Pe. Ailsom Salaroli, na Paróquia de Todos os 
Santos. Algumas entrevistas com Dom Zanoni Demettino Castro. Estou 
apoiando a campanha do cobertor realizada pelo jornalista Oydema 
Ferreira, que se estende até o dia 26. Colabore! Não esqueça: Fique 
em casa. Se precisar sair, use máscara.

Colocar a  foto no meio abixo do texto Ordenação 
Presbiteral ( pode recortar o nome ordenação presbiteral  e 
texto abaixo deixar só a foto dos seis) 
 
Momento de Vida...Ainda em isolamento social, as nossas igrejas ainda não 
abriram para Celebrações Eucarísticas e acompanhamos pelas redes sociais. Na 
semana passada, mudanças de horários por causa do toque de recolher, festas 
dos padroeiros com programações flexíveis. As últimas coberturas presenciais 
foram as festas do Sagrado Coração de Jesus e São Pedro, na paróquia São José 
Operário, Celebração Eucarística de São João, na Catedral Metropolitana de 
Sant’Ana, também Celebração Eucarística e distribuição Sagrada Comunhão 
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e o Drive-thru de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene 
pessoal no Projeto “Ser Mais do que Ter” ,da paróquia Senhor dos Passos e posse 
do Pe. Ailsom Salaroli, na Paróquia de Todos os Santos. Algumas entrevistas com 
Dom Zanoni Demettino Castro. Estou apoiando a campanha do cobertor realizada 
pelo jornalista Oydema Ferreira, que se estende até o dia 26. Colabore! Não 
esqueça: Fique em casa. Se precisar sair, use máscara. 
 
 
As fotos a seguir colocar duas juntas no local que estão. 
Estão numeradas. Ex: 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. 
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Mensagem Bíblica: “ O Senhor dará o trono de seu pai, o rei Davi,”.  Salmo 131. 
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PROJETOS E REALIZAÇÕES DA FUNTITEC
Uma instituição públi-

ca, voltada aos projetos e 
empreendimentos culturais 
para os moradores de Feira 
de Santana. Esta é a princi-
pal atribuição da Fundação 
Municipal de Tecnologia 
da Informação, Telecomu-
nicações e Cultura Egberto 
Tavares Costa.

Desde a sua criação, em 
07 de julho de 2005, durante 
a gestão Prefeito José Ronal-
do de Carvalho, até os dias 
atuais, centenas de projetos 
foram contemplados e mi-
lhares de cidadãos e artistas 
beneficiados. Trabalho, de-
dicação, comprometimento, 
seriedade, transparência. 
Estes são alguns dos princí-
pios e valores mais utilizados 
pelos funcionários e colabo-
radores. 

O ex-prefeito José Ro-
naldo de Carvalho recorda 
que através da FUNTITEC, 
surgiram diversas ações cul-
turais, cursos de iniciação 
artística e cultural, e o ino-
vador projeto Feira Digital, 
responsável por oferecer 
internet gratuita e de quali-
dade em diversos locais do 
município. 

 “Tive a honra de criar 
em meu primeiro gover-
no, em 2006, a Fundação 
Egberto Costa. Através da 
Fundação, surgiram impor-
tantes ações culturais na 
nossa cidade, a exemplo dos 

festivais de música Vozes 
da Terra e Gospel, o projeto 
Teatro nos Bairros, entre 
outros. Implantamos cursos 
de iniciação em diversas ati-
vidades artísticas e culturais, 
a exemplo da dança, violão 
e outros instrumentos. Essa 
instituição foi responsável 
pela oferta de internet pú-
blica e gratuita em diversos 
bairros, no centro da cidade 
e nos distritos do município, 
através do projeto Feira Digi-
tal”, comenta José Ronaldo.

O atual gestor do mu-
nicípio, Colbert Martins 
Filho, fala sobre os inúmeros 
benefícios à população que 
conta com uma instituição 
como esta a inteira disposi-
ção. Ele ressalta que todos 
os serviços são oferecidos 
gratuitamente.

“As atividades da Fun-

dação Cultural Egberto Cos-
ta proporcionam à comunida-
de, especialmente a infância 
e adolescência, a realização 
de cursos, iniciações fun-
damentais para o desper-
tar da juventude à cultura, 
eventualmente à formação 
de talentos futuros. Uma 
alternativa fundamental para 
os mais carentes da popula-
ção, visto que toda a oferta 
de aprendizados é pública e 
gratuita. Uma feliz iniciativa 
do ex-prefeito José Ronaldo, 
que  concebeu a Fundação 
em seu primeiro governo’, 
ressalta Colbert.

A Professora Lélia Fer-
nandes, que é Presidente 
da Academia De Letras e 
Artes de Feira de Santana, 
parabeniza a FUNTITEC 
por diversos feitos que pre-
encheram o espaço cultural 

da cidade. “Esta instituição 
veio preencher os espaços 
culturais da cidade. Em todos 
os setores e manifestações 
culturais tem a sua partici-
pação, quer na literatura, na 
música, nas artes plásticas, 
no teatro, no cinema e co-
memorações cívico-sociais: 
a exemplo do Centenário de 
Dr. Dival da Silva Pitombo; 
Sesquicentenário de Maria 
Quitéria; apoio ao desfile 
do 2 de Julho, no distrito de 
Maria Quitéria, em parceria 
com o Instituto Histórico e 
Geográfico e a Academia 
de Letras e Artes de Feira 
de Santana; realização da 
Semana da Cultura; home-
nagem a personalidades que 
se destacaram na cultura da 
cidade, com entrega de pla-
cas”, comenta Lélia.

  A Professora tam-
bém fala sobre o apoio ofere-
cido às Academias presentes 
no município e o esforço da 
FUNTITEC junto à Prefei-
tura para abrigar a nova sede 
das Academias Feirenses 
no Casarão Olhos D’água. 
“Uma das realizações que 
destacamos foi o apoio às 
Academias: Feirense de Le-
tras, de Letras e Artes, de 
Educação, Academia Regio-
nal de Letras Jurídicas e Aca-
demia de Ciências e Letras;  
Academia de Medicina e o 
Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Feira de Santana, 
junto ao Prefeito Dr. Colbert 

Martins da Silva Filho no 
encaminhamento de trans-
formar o Casarão dos Olhos 
d’Água, denominando-o de 
“Casa da Cultura” para servir 
de sede às instituições acima 
citadas,  a ser inaugurada 
logo após a pandemia”, res-
salta Lélia Fernandes.

Outro projeto de sucesso 
implantado pela FUNTITEC 
é o Projeto Feira Digital - In-
ternet Gratuita para o Povo. 
Ícaro Grimaldi, Diretor de 
Projetos e Sistema, conta 
que esta iniciativa se tornou 
realidade em 2011. O Projeto 
possibilitou a otimização 
dos serviços públicos e tem 
registrado uma grande quan-
tidade de acessos diários.

“O projeto Feira Digital 
foi implantado pela FUNTI-
TEC em 2010, em janeiro 
de 2011 entrou em funciona-
mento. Com o Feira Digital 
foi possível integrar e padro-
nizar os órgãos do município, 
permitindo a otimização dos 
serviços públicos, garantin-
do a redução da burocracia, 
possibilitando a redução dos 
custos, alem de proporcionar 
a comunidade feirense uma 
opção de internet gratuita e 
de qualidade, sendo registrado 
uma média diária de 30.000 
acessos, produzindo, consu-
mindo conteúdo com pesquisa 
e entretenimento”, explica 
Ícaro. O programa Arte de 
Viver, que no semestre 2020.1 
têm aproximadamente 5.000 

alunos matriculados, é mais 
uma das realizações de su-
cesso da FUNTITEC. Luiz 
Augusto Oliveira, Diretor de 
Atividades Culturais, lem-
bra que esta iniciativa foi 
criada em 2001 e a criação 
da FUNTITEC consolidou e 
democratizou este programa. 

“O Arte de Viver, criado 
em 2001 na gestão do ex-pre-
feito José Ronaldo, passou a 
fazer parte das realizações 
da FUNTITEC logo após a 
criação da mesma, no ano de 
2005. Isto permitiu a demo-
cratização do projeto, fazendo 
com que fosse oferecido não 
só no Centro de Cultura Ma-
estro Miro, mas também nas 
Estações Cidadania-Cultura 
(antigas praças CEU) e em 
várias outras regiões do muni-
cípio”, explica Luiz Augusto.

Todas as principais re-
alizações de sucesso da ins-
tituição são frutos de um 
trabalho incansável do atual 
Diretor-Presidente da Fun-
dação Cultural Egberto Cos-
ta, o Antônio Carlos Daltro 
Coelho. Todas as pessoas 
que foram entrevistadas para 
a elaboração desta matéria 
relataram e parabenizaram o 
trabalho de Antônio Carlos e 
sua equipe.

Esta é mais uma repor-
tagem que faz parte de uma 
série especial, criada como 
forma de homenagear a ins-
tituição por seus 15 anos de 
existência.

* Foto – Eduardo Marques
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PREFEITURA PROMOVEU DESINFECÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL

Exatamente 22 dias 
após o início da quaren-
tena restritiva, decretada 
pelo governo do Estado 
do Paraná, o Complexo 
Turístico Itaipu (CTI) é 
o primeiro atrativo de 
Foz do Iguaçu a reabrir 
para visitação. A usina 
voltou a receber o público 
na quarta-feira (22), de 
forma gradativa. Inicial-
mente, apenas a Visita 
Panorâmica vai funcionar. 
Pouco a pouco, conforme 
o acompanhamento do 
cenário epidemiológico, 
os demais atrativos serão 
oferecidos.

A retomada do turis-
mo da usina inaugura o 
movimento gradativo de 
reabertura dos principais 
atrativos turísticos de Foz 
do Iguaçu. Os demais 
devem retomar as ativida-
des a partir de agosto. De 
acordo com a Vigilância 
Epidemiológica do muni-
cípio, os atrativos não são 
focos de contaminação 
da covid-19, motivo do 

Complexo Turístico Itaipu
fechamento temporário.

A Itaipu poderia reabrir 
já na semana passada, quan-
do a quarentena restritiva 
foi suspensa pelo governo 
do Estado. Mas, por pru-
dência, preferiu esperar, 
preparando-se ainda melhor 
para atender os visitantes e 
resguardar também a segu-
rança dos trabalhadores da 
área.  O diretor do Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI), 
responsável pela gestão do 
CTI, general Eduardo Garri-
do, explica que a reabertura 
está dentro de um contexto 
mais amplo, que é o projeto 
Acelera Foz.

O programa Acelera 
Foz reúne oito entidades, 
entre elas a Itaipu e o Parque 
Tecnológico Itaipu. Segun-
do o general, o programa 
prevê não só a reabertura, 
mas a ampliação da ativi-
dade para atrair cada vez 
mais turistas e movimentar 
a economia de Foz do Igua-
çu, que tem sua principal 
fonte de arrecadação no 
turismo.  “Essa retomada 

sinaliza para o trabalhador 
do turismo que existe luz 
no túnel. Vamos atravessar 
esse túnel e sairemos mais 
fortes do outro lado.”

A visita Itaipu Pano-
râmica será feita de hora 
em hora, das 9 horas às 
16 horas. Os ônibus que 
transportam os turistas 
terão a capacidade redu-
zida pela metade, a fim de 
garantir o distanciamento 
de dois metros entre as 
pessoas. Caso haja o es-
gotamento dos ingressos, 
serão organizadas saídas 
extras.

Os demais passeios 
serão retomados confor-
me avaliação do cenário 
pandêmico. Em épocas 
normais, o CTI já chegou 
a receber de 1,5 mil a 2 mil 
visitantes por dia.

Para fazer a visita, 
máscaras de proteção fa-
cial são obrigatórias, assim 
como passar pelo sistema 
de desinfecção dos solados 
dos calçados e pela medi-
ção de temperatura.

A Prefeitura de Feira 
de Santana está intensifi-
cando as ações de combate 
e prevenção à pandemia do 
coronvirus (Covid-19), tanto 
na zona urbana quanto rural. 
No último final de semana, 
as medidas desencadeadas 
pelo Governo do prefeito 
Colbert Martins Filho che-
garam às sedes dos distritos 
de Matinha e Tiquaruçu, 
com a promoção da desin-
fecção das vias públicas.

A ação, desenvolvida 
pela Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesp), através 
da empresa Sustentare Sa-
neamento, prestadora de 
serviços de limpeza pública 

da cidade, resultou na de-
sinfecção de praça e ruas, 
locais públicos de movimen-
to de transeuntes. Foram 
utilizados 20 mil litros de 
desinfetante com hipoclo-
rito, produtos que inibem a 
proliferação de vírus.

Para moradores da co-
munidade, a medida adotada 
pelo Governo Municipal 
vem reforçar a campanha 
de prevenção e combate 
ao coronavírus em Feira de 
Santana. “É um trabalho 
necessário que a Prefeitura 
está fazendo em boa hora, 
nos dando a assistência 
necessária para que a gente 
possa viver com mais tran-

quilidade aqui no distrito 
mesmo neste período do 
coronavirus”, avaliou o mo-
rador José Estrela.

A mesma opinião é do 
morador Martiniano Pereira 
Fonseca. “Demonstra que o 
Governo Municipal também 
está atento à zona rural e 
dando a mesma assistência 
a gente que vem dando na 
cidade”, avaliou.

Ciclista que frequenta 
trilhas no distrito de Mati-
nha, o bioquímico Messias 
Gonzaga também observou 
a ação como uma medida 
necessária para reforçar as 
ações de prevenção contra a 
proliferação da doença.

Foto - João Mascarenhas
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BAHIA DEVE TER RECORDE NA PRODUÇÃO DE GRÃOS

Caiu 97,6% a pro-
dução de automóveis na 
Bahia este ano, fazendo-se 
um paralelo com perío-
do igual do ano passado, 
ponto de maior influência 
negativa para a produção 
industrial do estado. Toda-
via, mesmo com o período 
de estagnação da econo-
mia devido ao covid-19, 
os derivados de petróleo 
(27,9%) e celulose (1,1%), 
tiveram alta, conforme 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

Com uma produção 
de 9.359.33 toneladas de 
grãos a Bahia chegará a 
um recorde histórico este 
ano, uma vez que jamais 
havia alcançado esses 
expressivos números.  O 
volume representa 13% a 
mais do que o obtido no 
ano passado, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) que realiza esse 
trabalho estatístico desde 
1972. Conforme Mariana 
Viveiros, supervisora es-
tadual do órgão “houve 
uma revisão para cima 

de 3,2% em relação à es-
timativa de maio, puxada 
pela soja, que deve ter 
uma produção de 6.027 
milhões de toneladas, ou 
seja: 13,5% maior do que 
em 2019” explica.

Outras produções 
com estimativa de maior 
crescimento este ano são: 
cana-de-açúcar e o  mi-
lho. Em contrapartida 
segundo o Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA)  caem 
este ano a produção de  
banana, algodão herbá-
ceo, e feijão. Também a 

produção de tomates é 
menor este ano. O cresci-
mento expressivo da safra 
baiana de grãos (cereais, 
leguminosas e oleagino-
sas), deve-se muito à soja, 
já que o estado está situ-
ado como o sexto maior 
produtor do país.

Mariana Viveiros dis-
se ainda que “o aumento na    
previsão da safra de soja na 
Bahia se deu em razão da 
expectativa  de crescimento 
da área plantada de 1.600 
milhão para 1.620 milhão 
e hectares na passagem de 
maio para junho”.

CAI PRODUÇÃO INDUSTRIAL NA BAHIA

GERALDO SANTANA
UM ARTISTA DE TALENTO

DOR NA COLUNA AFASTA TRABALHADORES 

A empresa Ford é 
apontada como responsá-
vel pela queda na área in-
dustrial, já que suspendeu 
suas atividades em março, 
devido à pandemia, só re-
tornando no final do mês 
de junho com produção 
gradual, mediante ajuste 
dos trabalhadores aos no-
vos protocolos  de saúde e 
segurança.

Houve uma melhora 
de 7,6% na produção in-
dustrial baiana na passa-
gem de abril para maio, 
mas o segmento ainda 

apresenta queda de 20,7% 
em relação a maio de 2019. 
Segundo o IBGE esse cres-
cimento (7,6%) foi maior 
que o nacional,  mas “não 
chegou perto de superar as 
perdas acumuladas em ra-
zão da pandemia”, garante 
Marina Viveiros, supervi-
sora estadual do instituto. 
Salientou ainda que diante 
do período negativo causa-
do pelo covid-19, houve 
recuo tanto na produção 
da indústria extrativa como 
no da indústria de transfor-
mação.

Dor na coluna é a 
principal causa de afasta-
mento de trabalhadores no 
país, sendo responsável 
por quase 160 mil licen-
ças anuais. Conforme da-
dos do Ministério do Tra-
balho, na grande maioria 
dos casos, essas dores são 
decorrentes de sobrecarga 
na região lombar, pela 
permanência prolongada 
em pé ou sentada, de for-
ma errada, o que acarreta 
lesões na coluna vertebral 
ou nos discos interverte-
brais, impossibilitando o 
trabalhador de continuar 
sua atividade laboral. 

Má postura, sedenta-
rismo e obesidade são os 
fatores mais relevantes 
nos casos de dores nas 
costas. “Pelo menos 80% 
da população mundial, 
conforme a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), teve, tem ou terá 
dores nas costas” diz o es-
pecialista baiano Marcos 
Antônio  Ribeiro Mene-
zes. A má ergonomia no 
trabalho, explica ele, é a 
maior causa do problema 
“provocada, principal-
mente, pela posição ruim 
de sentar-se ou dormir, 
além da dor no pescoço, 

que também é bastante 
acometida”. O uso incor-
reto do celular e do com-
putador, também concor-
re para o surgimento de 
dores na coluna.

Ele aponta como for-
ma de evitar dores e forta-
lecer a coluna. “Primeiro 
melhorar a postura, e para 
dormir o ideal é sempre 
de lado, de preferencia 
o lado esquerdo. Usar 
um travesseiro entre as 
pernas, ajuda bastante, e 
ter um travesseiro con-
fortável para o pescoço 
também é importante” 
destaca.

O Rotary Clube da 
Bahia tem novo presi-
dente desde o dia 9 deste 
mês. Carlos Augusto Mo-
reira Assis, executivo de 
empresas multinacionais 
de origem norte-america-
na e suíça, assumiu o co-
mando da entidade para 
o período administrativo 
2020/2021 tendo como 
proposta de trabalho “O 
Rotary abre oportuni-
dade”. Ele substituiu o 
antecessor, Márcio Fraga, 
cuja gestão teve como 

ROTARY BAIANO TEM NOVO PRESIDENTE
lema “O Rotary conecta 
o mundo”.

O Rotary no Bra-
sil tem 31 distritos com 
aproximadamente 67 mil 
associados. O distrito 
rotário 4391 congrega os 
estados de Bahia, Sergipe 
e Alagoas, com 2.150 
associados ou rotarianos. 
O Rotary Clube da Bahia, 
com 87 anos de existência 
conta com 95 associados. 
“Nossa gestão buscará  
,através da elaboração 
de projetos em parceria 

com a fundação  rotária 
e com o envolvimento de 
nossos associados  bene-
ficiar áreas e instituições 
carentes” revelou Morei-
ra de Assis, assinalando 
que o direcionamento das 
ações será para a Edu-
cação, Saúde e Serviços 
Comunitários, bem como 
na área da Comunicação: 
“Consolidando a imagem 
institucional de forma 
a oferecer uma melhor 
percepção de imagem 
pública”.

Introspectivo, poucas palavras, Geraldo Santana (Geraldo Ribeiro de 
Santana), falecido em 23 de maio deste ano, foi um dos mais promissores  
artistas plásticos surgidos em Feira de Santana na década de 70. Cursou a 
Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e ao retornar, mostrou um trabalho  
técnico e criativo no óleo sobre tela e desenhos realistas com lápis de cor. 
Traço perfeito, equilíbrio no uso das cores, logo chamou atenção e foi alvo 
de elogios na exposição feita em 1977 no Museu Regional e anos depois 
na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Todavia quando mais dele se esperava, tornou-se indiferente à arte, pelo 
menos aparentava assim, deixando de pintar e até mesmo de falar sobre o 
que sabia fazer tão bem. Dedicou-se ao trabalha na Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), no Departamento de Engenharia, contribuindo 
na elaboração de projetos.

‘‘Membro da Ordem Rosacruz, Geraldo tinha um estilo esotérico de 
viver”,  ressalta sua sobrinha  Andréa  Santana de Freitas. O jornalista Alyrio 
Santos Ribeiro, destaca não só a qualidade do artista Geraldo Santana, como 
a amizade que os unia: “Era uma amizade especial, dessas raras, incomuns. 
Foi assim até o fim dos seus dias na terra. Saudades, amigo. Belas recorda-
ções de tantos momentos vividos juntos!”.    

  A professora Marta Maria Pires Freitas traça o perfil do artista com 
perfeição: ”Geraldo era de uma simplicidade tocante e, ao mesmo tempo, 
de uma profunda complexidade. Carismático, orbitava na dualidade como a 
Terra em torno do sol. Tinha a alegria das crianças e a rabugice dos velhos”. 
O médico pneumologista Renato Pires, enfatiza a virtuosidade do artista 
plástico, o que “jamais ofuscou o respeito e a amizade que ele dedicava aos 
amigos, dentre os quais sempre estive”.

Geraldo Ribeiro de Santana, que faleceu aos 70 anos, era filho do casal 
Hermenegildo Neri Santana e d. Dalva Santana. São seus irmãos as pro-
fessoras Yara Santana e Vera Santana, e o representante comercial Carlos 
Alberto Santana.

VENDE-SE APARTAMENTO
CONDOMÍNIO PARQUE DAS ACÁCIAS

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

3 QUARTOS - 2 BANHEIROS - COZINHA
ÁREA DE SERVIÇO - MÓVEIS

EMBUTIDOS (quartos)

MELHOR LOCALIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO -
AÉREA CONSTRUÍDA 74,3 m2

PREÇO 160.000,00
Contato: (77) 99866-3599 - Carlos Gusmão
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Coluna do Rádio

Aos domingos das 6 às 8 horas, na Rádio 
Povo, o programa FALA BAHIA, deixa o ou-
vinte bem informado e de forma objetiva. Para 
os que gostam de politica, ampla cobertura desse 
segmento no País, com maior atenção ao notici-
ário regional.  Jimicley Araújo apresenta o FB 
ao lado de Sued Cordeiro, belíssima voz, e do 
versátil e eficiente Emanuel Brito. Bom trabalho!

FALANDO SÉRIO, outro noticioso de 
qualidade no rádio feirense. De segunda-feira 
a sexta-feira, das 20 às 21 horas, na Rádio Su-
baé AM. No comando Antônio Sátiro, bem 
conhecido pelo seu trabalho como comentarista 
esportivo. Considerado polêmico, ele faz abor-
dagens fortes, mas sempre baseado em fatos 
verdadeiros.

Fora dos microfones do rádio feirense, Carlos Lima e Sérgio Jones, dois excelentes jornalis-
tas,  continuam a sua missão informativa através do site  CL Jornal, sempre acompanhados pelo vasto 
público que os prestigiam. Detentores de um trabalho informativo peculiar, que diverge da maioria 
dos que atuam no mesmo segmento, pela forma direta como analisam os fatos, Lima e Jones mantém 
o estilo no CL Jornal.

Antônio Sotero continua fazendo falta. Desde que 
deixou a Rádio Povo, muitos questionam sobre a sua 
volta, que não deve demorar muito, mas em outro prefixo, 
provavelmente. A agradável comunicação de Sotero, aos 
sábados e domingos na Povo, a sua alegria verdadeira e 
espontânea, estão fazendo  falta aos ouvintes. 

Nos anos 1969/74 a Rádio Carioca (hoje Povo) era líder de 
audiência na cidade de forma incontestável. Tinha uma grande 
equipe de comunicadores e um forte time de futebol. Ai está o 
ataque da Carioca: Ávido Medeiros, Alberto Henrique, Esdras 
Magalhães, Everaldo do Carmo e Fernando. O técnico era o 
carioca Sidney Miranda.

Possuidor de Um texto maravilhoso, RUDIVAL, dava " 
VIDA",  ao que escrevia.

Além de ter trabalhado em importantes jornais da Bahia, 
também lançou a sua própria revista BAHIA EM NOTICIAS. 
na qual , traduzia as notícias , em vários idiomas , pois tinha 
um público internacional,  que costumeiramente, adquiria 
aquela revista,  que continha. Notícias da BAHIA, escritas 
sempre de uma forma leve, agradável, que dava prazer em 
ler!   .

Infelizmente, RUDIVAL, como todos , que fazem ARTE,  
em Feira de Santana, não teve o seu talento reconhecido!!!!.....

Se foi, sem ter a felicidade de ver, ( por falta de apoio lo-
cal ) o DOM que Deus lhe deu e ter o Justo Reconhecimento,  
do grande público  leitor,  da Bahia e do Brasil.

Entretanto, todos nós, que tivemos a  grande  felicidade 
,  conhecê-lo,  desfrutamos da sabedoria e perfeição desse 
EXTRAORDINÁRIO PROFISSIONAL DA IMPRENSA!

Usando as palavras do Radialista e advogado HENRI-
QUE CERQUEIRA .

" MAIS UMA VEZ, FEIRA PERDEU, UM TALENTO 
QUE NEM SABIA QUE TINHA"!...

Gostaria de atrelar a esse humilde comentário, a respeito 
desse INESQUECÍVEL JORNALISTA RUDIVAL, ( Sem 
pedir consentimento deles) , O PESAR, A SAUDADE E O 
SENTIMENTO DE PERDA, de mais dois amigos e admi-
radores de RUDIVAL:

Zadir Marques Porto e Luiz   Mário  Cerqueira!
Vá em Paz QUERIDO AMIGO RUDIVAL..
Tenha certeza de que, para nós que tivemos a honra de 

conheço-lo e desfrutamos da sua alegria, do seu otimismo!. .
VOCÊ SERÁ SEMPRE IMORTAL!!!.

Dono de uma das bonitas vozes do rádio feirense Cos-
me Alves, pode ser ouvido aos sábados na Rádio Socieda-
de, em dois horários: das 9 às 11 horas no Canal Interativo, 
comandado por Roberto Rubens o “Capitão Gancho”, e 
das 17 às 18 horas no programa “No Balanço”, ao lado de 
Onildo Gusmão e Antônia Serra.  Cosme Alves começou 
na extinta Rádio Cultura,  apresentando Terra Brasil e Fim 
de Noite. No mesmo ano integrou a equipe da emissora 
que fez a cobertura da micareta local.

Depois disso, Cosme Alves já atou em várias emis-
soras da Bahia, dentre elas: Rádio Carioca (hoje Povo), 
Jacuípe, Regional de Serrinha, São Gonçalo, Cultura, 
Subaé, Mix Bahia, Sociedade de Feira,  Cruzeiro de Sal-
vador. Em algumas dessas emissoras ele atuou por mais 
de uma vez. Contabilista conceituado na cidade Cosme 
Alves é muito querido pelos colegas e ouvintes pela sua 
educação e afabilidade. De vida caseira, tem como entre-
tenimentos: o rádio, a leitura e a música, dispondo de uma 
valiosa discoteca.

 

ADEUS RUDIVAL

Antônio Carlos Cerqueira.

CARIOCA TAMBÉM LIDERAVA NA BOLA

Faleceu no dia 2 deste mês, o radialista Jurandi Silva o 
“francês” que durante muito tempo atou na Rádio Carioca/
Rádio Povo como noticiarista, redator e apresentador. Jurandi 
tinha duas paixões, o idioma francês e o rádio. Em 1964, ele 
foi considerado o melhor aluno da disciplina Francês, da ter-
ceira série do Colégio Estadual de Feira. Era chamado pelos 
colegas, que muito lhe queriam, de “francês” ou Dominique, 
devido a uma canção francesa com esse nome, que fazia su-
cesso na época. Jurandi manteve sempre o amor pelo idioma 
francês e na Radio Carioca chegou a propiciar “furos“ de 
reportagem do noticiário internacional. Ele ouvia emissoras 
da França, através da Onda Curta de um potente receptor 
da Carioca e colhia o noticiário daquele país e de outros da 
Europa, antes mesmo das emissoras do Rio de Janeiro e São 
Paulo, que recebiam os informes via telegrafo. Jurandi Silva 
estava aposentado e sua ultima atuação na Rádio Povo foi 
na apresentação do seleto musical Seresta à Boca da Noite.
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AGRONEGÓCIO NÃO PRECISA DA AMAZONIA, DIZ MINISTRA 
POR ACASO Por Zadir Porto

MÁRIO FELIPE – UMA 
PERSONALIDADE MARCANTE!

Calouro, assim como ele, no inesquecível 
Colégio Santanópolis, conheci-o nos primeiros 
dias de aula,  de forma interessante. A profes-
sora Catuca  (Edelvira d’ Oliveira), respeitada e 
temida pelos alunos, chamou sua atenção devido 
à camisa com a manga dobrada no alto do braço 
e ele, com voz rouca e firme, respondeu “minha 
camisa eu uso assim!” Depois disso sempre o vi 
com a manga da camisa branca dobrada! E foi ele 
que me colocou para jogar futebol pela primeira 
vez. No ano seguinte não nos vimos mais, ele foi 
estudar em Salvador.

Seis anos depois, ouvindo uma emissora de 
rádio da capital, num jogo entre Galícia e Bota-
fogo, atentei para os elogios de um cronista em 
relação ao zagueiro Onça, ou Mário Felipe! No 
ano seguinte ele estava no Fluminense de Feira, 
onde ganhou projeção nacional. Além do futebol 
marcante criou estilo próprio. Numa época em que 
os calções eram extremamente curtos, ele usava 
calções abaixo dos joelhos, como atualmente. No 
seu veículo (um fusca) só se via o seu pimpão, 
devido ao banco rebaixado!

Em 67 o time titular do Flamengo veio a Feira 
para enfrentar o Flu. Onça parou o ataque do Men-
go e o extrema Neves destruiu o lateral rubronegro 
Murilo. Resultado, Onça e Neves foram para a 
Gávea e de lá vierem em troca: Merrinho, Sapatão, 
Nico, Mário Braga e outros atletas. Mas antes de 
viajar Mário Felipe garantiu “vou ser titular, ca-
pitão da equipe e cobrador oficial de faltas”. Para 
um zagueiro de 1.70m de altura, parecia bazófia. 
Mas ele fez muito mais, levando aos cariocas o seu 
estilo único, que muitos passaram a copiar dentro 
e fora de campo. 

Onça foi vice-campeão pernambucano 
pelo Sport em Recife, bi-campeão sergipano 
(1974/1975) pelo Sergipe, atuou no E. C. Bahia e 
novamente no Fluminense. Encerrando a carreia 
de jogador, passou a ser técnico, não obtendo igual 
sucesso. Três anos atrás faleceu em Salvador, aos 
74 anos de idade, depois de enfrentar longa e perti-
naz doença. Mário Felipe Pedreira - Onça foi uma 
figura impar. Jamais conheci outra pessoa com 
tamanha autoconfiança, destemor e personalidade. 
No futebol, como em qualquer outra atividade 
humana, há altos e baixos, mas ele soube enfrentar 
os relevos da existência com rara personalidade, 
talvez como uma verdadeira Onça!

Num momento em 
que o Brasil volta a re-
gistrar números recor-
des de desmatamento da 
maior floresta tropical do 
planeta – a amazônica -, 
aumentando a preocupa-
ção e deixando em estado 
de alerta a comunidade 
internacional, a ministra 
da Agricultura, Teresa 
Cristina foi clara ao de-
clarar que o agronegócio 
brasileiro não precisa das 
terras da Amazônia para 
expandir seus negócios. 
O desmatamento, que 
continua a ocorrer nas 
terras da região norte, 
de forma incontrolada e 
agressiva, põe em risco 
investimentos que o país 
recebe, mas não se vê 
medidas efetivas para 
barrar a velha e condená-
vel prática.

O agronegócio brasi-
leiro - segundo a ministra 
– tem crescido nas áreas 
já desmatadas e a região 
amazônica, com seu cli-
ma e terras diferentes 
das demais regiões não 

A FLORESTA AMAZÔNICA SERIAMENTE AMEAÇADA
Estão acabando com 

a maior floresta tropical 
do planeta. Apesar da 
preocupação e apelos 
que chegam de vários 
países e de autoridades 
internacionais, ao lado 
da luta desenvolvida por 
ecologistas brasileiro e  
homens de bom senso, 
o ritmo de devastação 
da Amazônia vem au-
mentando. Conforme o 
sistema Deter do Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), no mês 
de junho deste ano houve 
a perda de 1.034.4 km de 
floresta, com uma alta de 
10,65%  em  relação ao 
mês de junho do ano pas-
sado, quando foram 
desmatados  934.81 km.

Desse modo o mês de 
junho de 2020 registrou a 

maior taxa de devastação 
da floresta amazônica dos 
últimos cinco anos. 

Já são 14 meses con-
secutivos de alta no corte 
da floresta. Somente no 
primeiro semestre des-
te ano (janeiro/junho) 
foram mais de três mil 

quilômetros de floresta 
perdidos, equivalente 
a duas vezes a cidade 
de São Paulo. No mês 
de maio o presidente 
Bolsonaro decretou uma 
nova  Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) para  
atuar na região na deno-

é atraente, além de não 
contar com infraestrutura 
logística suficiente. “Não 
precisamos da Amazônia. 
Eu sou uma defenso-
ra intransigente de se 
zerar o desmatamento 
ilegal”, garantiu.  Citou 
que parte das críticas ao 
País está relacionada aos 
interesses comerciais e 

de concorrência, e que os 
bancos brasileiros deve-
riam reduzir seus juros ao 
setor, em vez de criticar 
politicas ambientais do 
governo.

 Lembrou que em 
meio à pandemia o agro-
negócio tem ampliado as 
exportações e o consumo 
interno. Em relação aos 

grandes frigoríficos que 
exportam, principalmente 
para a China, ela disse 
que está tudo bem e o 
setor continua em cres-
cimento. “A área da pro-
teína, por exemplo, tem 
crescido nesse momento, 
dentro e fora do país, o 
consumo não caiu. No 
agro, a área da proteína 
é a que emprega mais 
gente”, explicou.

Voltando a questão 
do desmatamento a mi-
nistra da Agricultura en-
fatizou que mesmo com 
as necessidades das po-
pulações do Brasil e de 
todo o mundo, não é pre-
ciso o agronegócio se es-
tender para a Amazônia. 
“É preciso fazer estradas, 
aumentar porto, ferrovia. 
A região não possui essa 
infraestrutura. Além dis-
so, nossa tecnologia de 
agricultura foi feita para 
regiões como o cerrado, 
para o Sul e o Sudeste. 
E essa tecnologia muda 
conforme a região” con-
cluiu.

minada Operação Verde 
Brasil II, fiscais do Ibama 
foram subordinados a mi-
litares na hora de decidir 
as ações e houve uma 
previsão de aplicação de 
R$60 milhões. Todavia a 
floresta está sendo colo-
cada no chão.

EX-MINISTROS PEDEM DESMATAMENTO ZERO
Subscrito por 17 ex-

-ministros da Fazenda e 
ex-presidentes do Banco 
Central, um documento 
foi encaminhado ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
reivindicando ação do go-
verno federal no sentido 
de que o desmatamento 

da Amazônia e do cerrado 
seja reduzido à zero.  A 
carta propõe diretrizes 
para alcançar a chamada 
economia de baixo carbo-
no, através da utilização 
de novas tecnologias e o  
aumento da cooperação  
internacional.

O documento lembra 
a insatisfação de grandes 
parceiros comerciais e 
investidores internacionais 
com o acelerado  proces-
so de desmatamento da 
Amazônia e do cerrado 
brasileiro e os prejuízos 
que isso pode acarretar ao 

País. Dentre os signatários 
da carta estão ex-ministros 
da Fazenda desde a gestão 
de 1987 a 2018 e  ex-pre-
sidentes do Banco Central 
a partir de 1992 até o ano 
2019. O objetivo é des-
matamento zero nas áreas 
citadas no documento.          
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ESPORTES

O INESQUECÍVEL MANOEL DE EMÍLIA

SERÁ QUE PRAGA DE BABALORIXA AINDA VALE? 

Creio que uma das 
melhores maneiras 
de viver bem o pre-
sente é estar conec-
tado com o passado! 
Saudosismo? Talvez, 
mas, pelo menos para 
mim, o passado foi 
extraordinariamente 
rico de pessoas, fatos 
e eventos importantes, 
que permanecem de 
forma indelével. Final 
da década de 50 e iní-
cio da década de 60, 
como para a maioria 
dos jovens daquela 
geração, o futebol era 
o que mais me atraia. 
Jogava, assistia e vi-
venciava uma era de 
ouro do futebol ama-
dor local.

Por isso mesmo 
não esqueço aqueles 
que faziam o fute-
bol feirense ser tão 
importante. Nomes 
como dr.  Colbert 
Martins da Silva e 
Anolino Franco (Me-
cânico), Donga (Fla-
mengo), Mário Porto 

Há quem brinque 
como assunto ou, sim-
plesmente, diga que é 
bobagem pois “o so-
brenatural não existe” 
dizem esses. Mas, a 
verdade é que muito 
já se falou no assunto, 
os anos passaram, e o 
Fluminense de Feira, 
no que pese os esfor-
ços dos seus dirigentes, 
nunca mais conquistou 
um título estadual. Seria 
Paulo Caveira o respon-
sável por essa desdita 
do tricolor há mais de 
50 anos, quando ele lan-
çou a praga ”Esse time 
(o Fluminense) jamais 
voltará a ser campeão 
baiano!”.

É difícil falar sobre 
o tema, que não deve 
ser analisado de forma 
simplória, respeitando-

(Bahia), Antônio Fer-
reira (União), José 
Francisco dos Santos 
“Setenta e Quatro” 
(Vasco), Justino Fran-
ça,  (Ipiranga), João 
Bubu,  Valkir Portela, 
Carlos Melo - “Late-
ral’’, Gilberto Alves 
- “Acaçá”, Manuel 
Rodrigues, Raimun-
do Almeida “Dinho”, 
Ivanito Rocha, Eno-
ck Cruz, Raimundo 
Santos “Cabeleira”, 
Aldo Quintela, Antô-
nio Presteza, Carlos 

Carvalho “Seu Nem”, 
Edson Fialho, João 
Alves, Amaury Mora-
es “Chiru”, Zé Dunga 
e Moacir Cerqueira, 
que foi presidente da 
LFD, em cinco opor-
tunidades, dentre ou-
tros.

Mas, um nome 
em especial jamais 
poderia esquecer: 
Manuel Fausto dos 
Santos – Manoel de 
Emília. Torcedor apai-
xonado do Botafogo 
era o mantenedor do 

alvi-negro local. Pre-
sidente, massagista, 
roupeiro, técnico, ou 
o que fosse necessá-
rio, Manoel de Emí-
lia fazia tudo pelo 
Botafogo e na parte 
administrativa estava 
sempre na LFD “bri-
gando” pelos direitos 
do seu clube. Era uma 
“águia” diziam. Des-
portista ao modo anti-

Campeão baiano de 63 e 69, o “Santos do Nordeste”, nunca mais viu um titulo, depois da praga lançada 
pelo babalorixá Paulo Caveira. São 51 anos nessa agonia. E o torcedor do Fluminense, acredita em praga?

-se o místico como ele 
merece. Certo é, e isso 
para os mais jovens tor-
cedores do tricolor que, 
na década de 70, depois 
de dois títulos estaduais 
1963/1969 o tricolor go-

zava de enorme prestígio 
dentro e fora da Bahia. 
Era o Santos do Nordes-
te cantado pela crônica 
esportiva nacional.

 De algum modo, 
o cachoeirense Paulo 

Caveira, o babalorixá 
mais falado da época, 
ingressou na vida do 
tricolor, que segundo 
ele dizia, era o time do 
seu coração. Nos trei-
namentos, nas viagens, 

nos jogos, ele sempre 
estava presente fazendo 
seus trabalhos e gozan-
do de grande prestígio 
em todas as esferas do 
clube, dos jogadores aos 
mais altos dirigentes, de 
modo que ele era con-
siderado, por muitos, 
como da cúpula.

Mas como tudo tem 
um dia, havia uma via-
gem programada para 
a cidade de Serrinha e 
Paulo, gozando dos seus 
privilégios, ou que ele 
acreditava ter, tomou as-
sento no ônibus em lugar 
destinado a um dirigente 
que, insatisfeito, proi-
biu-o de ali se instalar. 
Houve discussão, quan-
do o babalorixá lançou 
sua previsão sobre o fu-
turo do clube “Esse time 
(o Fluminense), jamais 

voltará a ser campeão 
baiano. Enterrei no Joia 
da Princesa uma cabeça 
de burro. Trabalho fei-
to!” disse e repetiu até 
em emissoras de rádio 
da cidade. 

O que se sabe mes-
mo é que passadas cinco 
décadas o touro corre 
atrás do título baiano 
sem sucesso. Nos anos 
80, o estádio Joia da 
Princesa passou por uma 
reforma completa e na 
retirada do velho grama-
do lá estavam ossos bem 
enterrados, como anun-
ciara Paulo Caveira. Na 
verdade o tricolor já es-
teve algumas vezes para 
erguer o troféu baiano 
mas, na hora H, ele esca-
pa.  Ainda estaria válido 
o “trabalho” do falecido 
babalorixá??

go - hoje já não existe 
-, gastava do seu bolso 
e vivia  pela bandeira 
do  Botafogo. Uma 
figura imorredoura 
para mim!

Mas a vida é uma 
mutação constante e 
com o avanço do fu-
tebol profissional, o 
tempo do amadoris-
mo, tornou-se apenas 
uma lembrança agra-

dável e saudosa, em-
bora hoje novos des-
portistas, a exemplo 
de Willy Mendes, do 
São Paulo, tentem dar 
continuidade a essa 
história. A esses no-
vos heróis, desejamos 
sucesso absoluto, mas 
sem esquecer exem-
plos como Manoel 
Fausto dos Santos – 
Manuel de Emília!

O Vitória voltou a campo na 
noite da quarta-feira (22) contra o 
Botafogo - PB, no estádio Alberto 
Oliveira (Joia da Princesa), em 
Feira de Santana, na temporada, 
após mais de quatro meses, pela 8ª 
e última rodada, da primeira fase 
da Copa do Nordeste, com placar 
de 1 X 1.

A bola rolou sem presença 
de público, devido a pandemia 
do novo Corona vírus (covid-19) 
e com esse resultado as equipes 
avançam para as quartas de final. 
O Vitória ficou em terceiro lugar 
do Grupo B e enfrentará o Ceará, 
na próxima rodada.

O Duelo da quarta-feira mar-
cou a estreia de Bruno Pivetti 
(foto) como técnico do invicto 
time rubro-negro.

Nordestão
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“A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente.” 
(Rubem Alves).

Social

Curso de Inglês Online
A startup Meu Entrevistador, fundada em 2017, e a Cultura In-

glesa acabam de firmar parceria inédita. Os 100 primeiros alunos da 
instituição em São Paulo, Santa Catarina e Bahia que se matricularem 
no Professional Skills, curso de inglês focado em habilidades para 
o mercado de trabalho, terão acesso a plataforma de conteúdo, uma 
espécie de Netflix de Carreiras, que ajuda candidatos a conseguirem 
uma vaga no mercado de trabalho e /ou primeiro emprego.

O Professional Skills foi desenvolvido para alunos a partir do 
nível intermediário que buscam maior contato com a língua inglesa 
por meio de discussões que sejam pertinentes às questões de carreira 
em diversas áreas. Os alunos terão acesso a aulas online, exercícios, 
contato com professores e colegas que os ajudarão no desenvolvimento 
de suas habilidades profissionais, como negociações, apresentações, 
networking, escrita de e-mails e relatórios para reuniões, todo o conte-
údo, claro, é em inglês. Lançado em fevereiro de 2020, o Professional 
Skills foi desenvolvido a partir da metodologia CLIL (content and 
language integrated learning), em que os alunos aprendem habilidades 
específicas, como competências profissionais, tendo o inglês como 
base, sendo o meio de comunicação e instrução dessas habilidades. 
São cinco módulos independentes, com duração de dois meses para 
cada um, totalmente online.

OS 100 primeiros matriculados ganharão acesso ao Meu Entrevis-
tador, complementando o aprendizado obtido no curso, com a chance 
de colocar em prática os ensinamentos para entrevistas de emprego. 
“Observamos que há muito tempo o conhecimento do inglês vai além da 
escola. Saber outro idioma faz a diferença no mercado de trabalho e abre 
oportunidades para o profissional que demonstra este conhecimento. 
A oferta do curso vem justamente de uma análise de como o estudante 
pode unir o idioma às habilidades para se destacar no mercado de traba-
lho”, afirma o gerente acadêmico da Cultura Inglesa, Marcelo Dalpino.

A procura pelos produtos alimentícios que compõem a cesta 
básica aumentou significativamente nas unidades do ASSAI Ata-
cadista desde o início da pandemia. Do final de março até agora, a 
rede comercializou mais de 300 mil cestas básicas físicas em todo 
o Brasil. 

Para melhor atender a demanda de empresas e pessoas físicas 
que procuram por cestas básicas para doações ou entrega a fun-
cionários, o Assaí Atacadista e a Epay, especialista em soluções 
pré-pagas, desenvolveram a Cesta Básica Digital. O cartão permite 
que o comprador recarregue quantas vezes quiser um cartão físico 
ou digital com qualquer valor entre R$ 50 e R$ 200. 

“Essa solução nos permitiu ampliar a nossa capacidade de 
atendimento e facilitar a compra para quem não dispunha de espaço 
físico e de logística para armazenar e transportar essa ajuda”, explica 
Daniela Sabbag, Diretora Financeira do Assaí.  

A cesta básica digital já está disponível em todas as lojas da 
rede (cartão físico), mas também pode ser adquirida pelo e-mail 
cartao.cestabasica@assai.com.br.  

Para utilizar o benefício, basta apresentar o Cartão Cesta Bá-
sica Assaí diretamente no caixa, no momento do pagamento. Para a 
versão digital do produto, o cliente deve apresentar o cartão virtual, 
embarcado no app Assaí, no momento de finalizar a compra. O 
operador, então, escaneia o cartão e finaliza a compra em segundos. 

 O método de pagamento não é válido para compra de bebidas 
alcoólicas e cigarros. 

O ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de 
Carvalho, com a esposa Ivanette e os filhos Fábio, Natalia 
e Camila, no sábado (18), dia em que trocou de idade e foi 

bastante felicitado por amigos e correligionários

Novidades de Make B. Skin
A preparação da pele é um passo muito importante para 

mantê-la saudável e fazer com que a maquiagem dure mais 
tempo. Pensando nisso, o Boticário traz duas novidades para 
alcançar o look perfeito: o Elixir Facial Drops of Beauty e a 
Água Micelar Prebiótica.

Começar os cuidados de beleza com a hidratação é funda-
mental para evitar o efeito craquelado e uma aparência brilhosa 
indesejada. Com fórmula revolucionária, o Drops of Beauty 
pode ser utilizado como um primer, reduzindo imediatamente 
a aparência de poros. Sem o aspecto ressecado, o rosto ganha 
viço e até a maquiagem dura mais tempo. Além disso, seu 
uso contínuo ajuda a minimizar rugas e linhas de expressão. 
Enriquecido com jojoba, camélia japônica e extrato de algo-
dão – que atuam no controle da oleosidade – o produto forma 
um filme que hidrata e fortalece a camada superficial da pele, 
deixando-a mais firme.

No fim do dia, é hora de retirar a maquiagem com um 
produto que facilite o processo, sem agredir as defesas naturais. 
Enriquecida com uma infusão de flores brancas e camomila, a 
Água Micelar Prebiótica de Make B. Skin tem ação tonificante, 
remove a maquiagem e impurezas de forma suave e deixa uma 
agradável sensação de hidratação e frescor, além de garantir o 
equilíbrio da microflora da pele. O produto promete uma nova 
geração de águas micelares, com fórmula inovadora que une 
benefícios ao processo de limpeza. Além disso, tem rápida 
absorção e proporciona um efeito mate.

Cartão Cesta Básica

O renomado 
advogado Vitalmiro 

Cunha, ex-presidente 
da OAB Subseção 
Feira de Santana e 
atual Ouvidor Geral 

da OAB no interior da 
Bahia, aniversariou 

no dia 17 e foi alvo de 
inúmeras homenagens 
de familiares e amigos

A mestra 
Antonieta 

Gomes 
Moreira, 

aniversariante 
do dia 27, 

com o filho 
Cláudio


