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Um ano para se esquecer. Muitos pensam assim, e foram perdas de tamanha dimensão, em especial 
no plano familiar, que não se pode tirar-lhes a razão. Na verdade 2020 trouxe para a humanidade 
um cenário inusitado, mais inóspito e doloroso do que o apresentado na II Guerra Mundial. Desta 
feita, uma luta absolutamente desigual contra um adversário invisível e dotado de uma única arma, 
porém mais poderosa e mortal que os mais cruéis armamentos bélicos existentes naquela época.

Só que, desta vez, a “guerra” que tantas vítimas faz, deve ser vista de uma maneira diferente. 
Não é momento para debates políticos, discussões teóricas, doutrinas, beligerâncias inúteis e sim 
um momento de reflexão, de elevação espiritual, em torno do futuro da espécie humana. O lamento 
doloroso é natural, mas esperamos que 2021 seja a pedra fundamental de uma nova era, de mais 
harmonia, de mais amor, união, respeito à natureza e a todos os seres desta e de outras prováveis 
civilizações que nos observam! FELIZ E ABENÇOADO 2021!

 O Prefeito de Feira de Santana, 
Colbert Martins Filho e o vice-prefeito 
Fernando de Fabinho, eleitos no segun-
do turno do pleito municipal, no dia 
29 de novembro, foram diplomados, 
quarta-feira, às 10 horas, no Fórum 
Desembargador Filinto Bastos, em 
solenidade restrita, devido à pandemia, 
presidida pela juíza eleitoral Kátia Re-
gina Mendes Cunha.

PREFEITO E VICE ESTÃO DIPLOMADOS

MAIS SOBRE O ASSUNTO. PÁGINA 3.

Um ano ruim, até mesmo para o fu-
tebol profissional da cidade princesa. O 
Fluminense, campeão baiano de 1963 e 
1969 cumpriu pálida campanha e ficou 
distante de uma boa posição. O Bahia de 
Feira, campeão  estadual de 2011 e vice-
-campeão de 2019, não chegou à disputa 
do titulo deste ano e pereceu na fase 
classificatória da Série D do Campeonato 
Nacional. PÁGINA 5.

FUTEBOL FEIRENSE TROPEÇOU

POPULAÇÃO IDOSA CRESCE
PÁGINA 4.
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LIVROS/LIVROS/LIVROS
Espaço gráfico destinado a mostrar aos nossos leitores a vasta produção de 

autores feirenses- independente de estilo e cronologia -, uma vez que é grande e 
diversificada a obra literária produzida em Feira de Santana e que, muitas vezes, por 
motivos vários, não tem o merecido conhecimento.

TEMPO DE ESPERA – da premiada professora Ana Maria Pires, com obras 
publicadas  em Portugal, Uruguai, Colômbia, França e Estados Unidos. Reúne 
contos interessantes, em linguagem ao alcance do leitor, que gosta de “viajar” em 
um bom roteiro, com o sabor do cotidiano onde as pessoas são de carne osso, com 
sentimentos convencionais. É o fictício que se espelha no real. Lançado em 2012, 
mas sempre atual.

MISTÉRIOS E MAGIA – do administrador e professor Leonídio March, 
mestre da Ordem Mística Atlantes (OMA). Autor de várias outras obras como Con-
tos e Crônicas do Cotidiano, Misticismo e Magia e O Verbo e a Matéria, ele tem 
uma linha própria de trabalho, onde há, quase sempre, uma dose de mistério, com 
personagens curiosas e às vezes temerárias que enriquecem o conteúdo do que é 
oferecido ao público. Em alguns momentos chega a lembrar consagrados autores 
de contos policiais. Lançado em 2018.

METAMORFOSE - não bastasse o nome, homônimo ao de uma consagrada 
escritora russa, a poetisa Anna Karenina, invade-se nas suas composições poéticas, 
mostrando muito do seu íntimo, dos seus sentimentos, o que contribui para autenticar 
essa obra, que a coloca entre as mais expressivas autoras existentes entre nós. Há 
momentos de expectativa, de tensão, de tristeza, de calma, enfim de tudo que faz 
parte do amor. Lançamento 2012.

ESTÓRIAS QUE DEUS DUVIDA – imagine então, quem pode acreditar, mas 
acredite! Antônio Alberto Oliveira Peixoto, alto funcionário da Secretaria da Fazenda 
do Estado, além de torcedor do Flamengo e um arisco atacante na juventude, tem 
enorme talento quando se trata de contar estórias, coisas que muitos tentam, mas 
poucos conseguem, quando nada com a qualidade do autor desse livro. Interessan-
tes, divertidas, ficcionais, verídicas, seja lá o que for são estórias que fazem bem ao 
leitor! Lançamento 2004.

CAUSOS E CASOS – do poeta, cordelista, cantor e contador de causos, Júlio 
Rodrigues. Feirense de meio século para cá, já que nasceu em Caicó, Rio Grande 
do Norte e “virou” filho da terra de Senhora Santana, como tantos outros que aqui 
chegaram. O hilário, o quase impossível, a dureza e o encanto da paisagem nordes-
tina, é o cenário do teatro onde o autor se movimenta para divertir o leitor. Livro de 
apresentação gráfica simples, mas de ótimo conteúdo. Lançado em 2010.
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FOLHA DO NORTE

De novo é Natal. De tanto ouvir e ver as mesmas coisas, o Natal virou 
rotina. Propagandas sem novidades, velhas canções dizendo as mesmas 
coisas, as ruas enfeitadas quase do mesmo jeito. Natal perdeu a graça. Por 
que ? E para piorar, surge o Papai Noel, cansado e suado, com aquelas 
roupas de inverno num calor de 30 graus.

JESUS foi roubado e em seu lugar tentam colocar panetones, perus, chocola-
tes, presentes, muitos presentes. No lugar do Menino Jesus, querem nos impingir 
bonecas que falam e dançam, carrinhos com motor, que andam e acendem luzes, 
tênis iluminados e roupas que vem do outro lado do mundo. Sem falar dos gulosos 
jantares, onde é quase impossível escolher, tantas são as ofertas. Podemos, quem 
sabe, ir ao Procon e pedir que devolvam o Natal. Este natal que nos impingem está 
vencido, precisa ser retirado do mercado. É falsificado.

COMO ponto de partida, é preciso colocar Jesus no centro de nossa festa. Não 
é o Natal do Papai Noel, distribuindo presentes para as crianças ricas. É o Natal de 
Jesus, que veio trazer a todos o grande presente da salvação. É  o Natal de um Menino 
que cresceu e nos deixou um modo de viver. Um modo exigente, mas que inclui a 
misericórdia. Natal não é uma noite, mas uma vida. É uma atitude que envolve todas 
as noites, todos os dias. 

EM 1223, Francisco de Assis, o santo do presépio, decidiu: “Quero, neste ano, 
celebrar o Natal mais bonito de minha vida”. Cada um de nós pode tomar essa decisão. 
Isso significará reinventar um Natal, um Natal com menos lampadinhas e mais alegria. 
Um Natal com menos festas e mais paz, um Natal onde Jesus é a figura principal. 
Troque seu natal vencido do Papai Noel por um Natal novo, um Natal com Jesus. 

PORTANTO, é Jesus que deve estar sempre presente em nossa vida! Que Ele 
acompanhe você em todos os momentos. Que Ele encha seu coração de paz e espe-
rança. Que Ele guie e oriente todos os seus passos. Que Ele derrame suas bênçãos, 
protegendo sua vida com saúde, alegria e solidariedade neste Natal e durante todos 
os dias de 2021.

SENHOR, que o teu Natal transforme a nossa vida. Queremos sentir o raiar da 
esperança em nosso coração. Não podemos caminhar sem a  tua luz. Ajuda-nos a 
afastar de nós toda tristeza. Abençoa, Senhor Jesus, a minha vida, os meus amigos, 
a minha família. Abençoa todos os que estão tristes e desanimados. Obrigado por 
estarmos vivendo mais um Natal. Amém.

Arcebispo Emérito 
di.vianfs@ig.com.br

Dom Itamar Vian

JESUS OU PAPAI NOEL

Pedro Falcão Vieira Neto
Advogado e Empresário 

Nos últimos meses fomos impactados por inúmeras más notícias. 
Principalmente, no que se refere à pandemia e seus resultados catastróficos 
no campo da saúde e da economia. Administrar emoções, modificando o 
comportamento perante as intempéries da crise, passou a ser uma atitude 
de vital importância para a sobrevivência e o sucesso das empresas neste 
momento.

Ressalte-se que os restaurantes, objeto principal deste artigo, foi um dos 
setores que mais sofreu durante a pandemia, tendo sido um dos primeiros 
setores a fechar e um dos últimos a abrir.

Como os empresários deste setor atuaram para impedir a “falência”?? 
Como puderam se controlar emocionalmente vendo o comércio ser fechado 
da noite para o dia e permanecer fechado por meses? Como atuar perante 
os colaboradores e clientes? Como foi e será a retomada dos negócios?? 

Em tempos de crise, é necessário equilíbrio para entender as novas 
exigências de consumo, bem como o novo modelo de comportamento das 
pessoas. Portanto, utilizar a ciência em seu favor em momentos críticos 
é indispensável. A ferramenta mais atual para se obter sucesso no mundo 
dos negócios é o NEUROBUSINESS.

Mas o que seria essa ferramenta? Neurobusiness é a união da ciência e 
do mundo empresarial, onde se utiliza os conhecimentos acerca do cérebro 
humano para fazer novos negócios, liderar, desenvolver e inovar. Em outras 
palavras, é a utilização da neurociência nas atividades empresariais com 
a finalidade de manter e adquirir novos clientes, posicionando melhor a 
marca e ampliando o mercado.

Só foi capaz de atravessar a crise quem conseguiu, rapidamente, res-
ponder à mudança de comportamento das pessoas face ao consumo, quem 
pôde inovar e recriar padrões, utilizando novos meios de se comunicar 
com os clientes como as redes sociais e, no caso específico dos restau-
rantes, com as novas ferramentas de consumo via web (Ifood, Ubereats, 
aplicativos próprios, etc). 

Quem não utilizava o recurso do delivery, foi obrigado a desenvolvê-
-lo rapidamente e quem já o utilizava, teve que rapidamente ampliar seu 
atendimento.  Quem não teve o equilíbrio emocional para se posicionar 
passou grandes problemas, pondo em risco o próprio negócio. Já quem 
arregaçou as mangas e utilizou a Inteligência Emocional a seu favor pôde 
descobrir uma fonte de renda extra que será agregada ao seu negócio.

Treinar a Inteligência Emocional é tão importante quanto possuir co-
nhecimentos específicos de negócio. A capacidade de gerenciar os fatores 
estressores é a habilidade do ser humano do futuro. Estudar o comporta-
mento humano, compreendendo o que seu publico busca e como ele reage 
a algumas ações pode agilizar o processo de recuperação ou crescimento 
das vendas e a sobrevivência de seu negócio em tempos de crise.

Ao lado do Neurobusiness, anda o Neuromarketing e percebemos que 
as empresas investem muito nas estratégias de divulgação e venda para 
que o consumidor final se identifique cada vez mais com o produto ou 
serviço vendido. O uso de imagens, de histórias, de emoções, agregam 
valor e impulsionam as vendas. 

De tudo que fora exposto, podemos observar que quem conseguiu so-
breviver e talvez voltar ate mais forte para o mercado foi aquele empresário 
que conseguiu atender aos desejos de seus clientes como se pudesse ler 
mentes se antecipando aos desafios de um novo jeito de vender.

RESTAURANTES EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA E O NEUROBUSINESS
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Filiado ao Movimen-
to Democrático Brasileiro 
(MDB), e contando com o 
apoio direto do ex-prefeito 
José Ronaldo de Carvalho 
(Democratas), o médico 
Colbert Martins da Silva 
Filho, assegurou sua per-
manência no comando do 
executivo de Feira de Santa-
na (2021/2024) ao derrotar, 
no segundo turno da eleição 
municipal, dia 29 de novem-
bro, o deputado federal José 
Cerqueira de Santana Neto 
(Partido dos Trabalhado-
res). Foi uma disputa sem 
intercorrências - apesar de 
renhida -, que no início das 
apurações deixou o eleitor 
confuso, com os primeiros 
números muito próximos. 

Mas, à medida que a 
contagem corria, e de for-
ma rápida, acentuava-se a 
liderança do prefeito atual 
que chegou ao final das 
apurações com 164.831 
votos, contra 138.073 de 
José Neto, ou seja   obtendo 
54,42% dos votos válidos ao 
passo que o representante 
do PT ficou com 45.58%. 
No primeiro turno, no dia 
15 de novembro, ocorreu o 
inverso. O PT teve 119.862 

Al ice rçado  pe lo 
apoio e solicitação de vá-
rios colegas, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Feira de Santana, José 
Carneiro Rocha, reve-
lou que será candidato 
à reeleição, no mês de 
janeiro de 2021, quando 
serão instalados os traba-
lhos ordinários da Casa 
para o novo período. A 
atuação seria e eficiente 
do atual presidente da 
Câmara, conforme alguns 
legisladores credencia-o a 
concorrer.

 “Tenho recebido 
apoio de vários colegas 
e não poderia me manter 
insensível a essas mani-
festações” realça. Car-
neiro analisa como bons 
os trabalhos desenvol-
vidos pela Câmara este 
ano. ”Foram aprovados 
projetos de interesse do 

COLBERT FILHO VENCE EM DISPUTA EQUILIBRADA 

votos (41,55%) e o PMDB 
110.146 (38.18%). Confor-
me analistas, no segundo 
turno valeu o apoio obtido 
por Colbert Filho de con-
correntes que não tiveram 
sucesso na primeira fase do 
pleito.

Neste município, con-
forme o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 400.549 
eleitores estavam creden-

Martins da Silva Filho, já 
que no pleito anterior ele se 
elegeu como vice-prefeito, 
fazendo   parte da chapa de 
José Ronaldo de Carvalho 
(Democratas) que abdicou 
do cargo em 2018, para 

PRESIDENTE CONCORRERÁ À REELEIÇÃO 

CÂMARA EXPERIMENTA AMPLA RENOVAÇÃO

governo e da população fei-
rense”. Observa, no entanto, 
a tipicidade do período “Não 
pudemos contar, como gos-
taríamos, com a presença 
da comunidade  na Câmara, 
por conta da pandemia, mas 
o Legislativo cumpriu o seu 
papel’.

José Carneiro agrade-
ceu a confiança dos seus 
eleitores, num pleito que 

gerou uma expressiva 
renovação na Casa. “São 
13 novos vereadores, dos 
quis apenas dois têm ex-
periência no Legislativo, 
Correia Zezito,  q u e  j á 
foi vereador, e Fernando 
Torres, que também já 
foi vereador e deputado 
federal”, mas acredita que 
todos estão credenciados a 
realizar um bom  trabalho. 

Eleitos em 15 de no-
vembro - primeiro turno 
da eleição municipal -, 21 
vereadores tomarão posse 
no mês de janeiro para 
o período legislativo de 
quatro anos (2021/2024). 
Dos sufragados para a 
Câmara Municipal, seis 
buscaram e obtiveram 
a reeleição, os demais 
foram eleitos no recente 
pleito, embora alguns 
já tenham passado pela 
Casa anteriormente e há 
o caso de Fernando Tor-
res, que já foi deputado 
federal.

Eis os vereadores 
eleitos: Jhonatas Mon-
teiro (PSOL) 8.292 votos 
(2,77%), Pedro Américo 
(DEM) 5.823 (1,94%), 
Gerusa Sampaio (DEM) 
5.252 (1,75%),  Edval-
do Lima (MDB) 34.842 
(1,62%),  José Carnei-
ro (MDB) 4.749 (1,59 
%),  Zé Curuca (DEM) 
4.093 (1,37%), Eli Ribei-
ro (Republicanos) 4.089 
(1,37%), Silvio Dias 
(PT) 3.953 (1,32%),  Lu 
de Ronny (MDB) 3.886 
(1,30%), Eremita Mota 
(PSDB) 3.519 (1,17%),  
Professor Ivamberg (PT) 

3.420 (1,14%),  Luiz da 
Feira (PROS) 3.376 ( 
1,13%),  Fernando Torres 
(PSD)  3.178 (1,06%),  
Ron do Povo (MDB) 
3.083 (1,03%),  Emer-
son Minho (DC)  2.704 
(0 ,90%),  Paulão do 
Caldeirão (PSC) 2.466 
(0,82%), Pastor Valde-
mir Santos (PV) 1.898 
(0,63%), Galeguinho 
(PSB) 1.783 (0,60 %), 
Pedro Cícero (Cidadania) 
1.781 ( 0,59%), Jurandy 
Carvalho (PL) 1.775 ( 
0,59%) e Correia Zezito 
(Patriota) 1.473 votos 
(0,49%).

Com essa nova for-
mação, a partir de janeiro 

de 2021, o Legislativo de 
Feira de Santana terá uma 
verdadeira pulverização 
em termos de siglas parti-
dárias, como, alias, nunca 
registrou em sua historia. 
Um detalhe é que apenas 
um partido, o PMDB do 
prefeito Colbert Martins, 
conseguiu agregar um 
número relativo de re-
presentantes: quatro, o 
DEM fez três vereadores 
e o PT dois. 

As 12 demais agre-
miações serão representa-
das na Câmara por um ve-
reador cada: PSOL, RE-
PUBLICANOS, PSDB, 
PROS,  PSD, DC, PSC, 
PV, PSB, CIDADANIA, 
PL e PATRIOTA.

ciados a comparecer às 
urnas no dia 29 do mês 
passado, mas desse total  
75.404 não votaram. Fo-
ram 302.904 votos válidos 
(93,16%), verificando-se 
abstenção de 18,83%. Fo-
ram registrados 5.293 votos 
brancos (1,63%) e 16. 948  
nulos (5,21%). Em relação 
a eleição como prefeito, 
foi a primeira de Colbert 

concorrer, sem sucesso, ao 
governo da Bahia.

Colbert Filho, feirense, 
68 anos idade, é médico, 
professor universitário, ex-
-deputado estadual e fede-
ral. O vice-prefeito eleito 

Fernando de Fabinho, filia-
do ao partido Democratas é 
comerciante, já foi prefeito 
de Santa Bárbara e deputado 
estadual. Estava há algum 
tempo fora das disputas 
políticas.

O Natal do Boticário fala sobre aquilo 
que é simples, mas essencial: o amor, 

o cuidado, o carinho, a dedicação 
revelada em detalhes. A magia de materializar 

os bons sentimentos e entregá-los a 
alguém em forma de presente. 

Jhonatas Monteiro (PSOL) 

ESSE É O SENTIMENTO DO NATAL, 
ESSA É A NOSSA ESSÊNCIA! 

  ONDE TEM AMOR, TEM BELEZA.  
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Pesquisa realizada pela 
Superintendência de Estu-
dos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI) relacionada 
ao tema “A Terceira Idade, 
Perfil dos Idosos Residentes 
na Bahia”, indica ampliação 
da proporção de idosos na 
população do estado saindo 
de 10,3% para 34.5% entre 
os anos de 2010 e 2060. 
Estima a pesquisa que a po-
pulação de 60 anos de idade 
ou mais, passará de 1,47 
milhões para  7,67 milhões 
em 2060. O que equivale a 
um incremento de 224,1% 
até 2060.

Na pesquisa o SEI exa-
minou aspectos relaciona-
dos à demografia, saúde, 
segurança, educação, con-
dições de moradia, trabalho, 
rendimento e seguridade 
social. Conforme a técni-
ca de economia do SEI, 
Lucigleide Nascimento, 
os resultados da pesquisa 
apontam para mudanças 
no padrão de vida da po-
pulação idosa o que pede a 
devida atenção dos setores 
competentes.

Raflles - um mainá 
-, o pássaro falante 
mais famoso do mun-
do, que morreu em 
1947, está imortaliza-
do no Museu America-
no de História Natural, 
em Nova York. Raflles 
foi encontrado no chão 
da selva da península 
de Malaca, ainda pe-
quenino e levado para 
os Estados Unidos por 
Carveth Wells e sua 
esposa Zetta.  Na al-
fandega um inspetor, 
ao ser informado que 
era um pássaro falan-
te, quis impedir a sua 
entrada no país. “Papa-
gaios são portadores de 
moléstias. É proibida a 
entrada deles” disse.

“Alô Joe!” falou 
Raflles saudando o ins-
petor que impressiona-
do exclamou “ele sabe 
meu nome, não é um 
papagaio, é um adivi-

POPULAÇÃO FICARÁ MAIS VELHA DIZ PESQUISA
O crescimento da população idosa na Bahia será expressivo 

até 2060, exigindo medidas que atendam às mudanças e 
garantam bem estar social tanto nas cidades como no campo. 

São esperados impac-
tos no modo de vida urbana 
e do campo o que deve 
determinar o desafio de se 
antecipar no planejamento 
e execução de projetos para 
o bem estar da sociedade de 
um modo geral, mas levan-
do em conta as mudanças 
advindas do crescimento 
numérico da população ido-
sa no estado. Nos estudos é 
observado o aumento dos 
casos e Aids entre idosos, 
elevado número de óbitos 
por acidentes de transporte 
e agressões que atingem 
majoritariamente a popu-
lação masculina. Dentre as 

causas de lesões acidentais 
o maior número provém de 
quedas atingindo mulheres.

 A pesquisa mostra 
também que no meio urba-
no mulheres de cor, são con-
sideradas majoritariamente 
responsáveis pela família. 
Essa população possui bai-
xo nível de instrução, com 
elevada taxa de analfabe-
tismo. Todos esses dados 
devem ser considerados 
para o desenvolvimento de 
politicas para o bem estar 
social, enfatizando no lado 
demográfico a elevação do 
numero de pessoas com 
mais de 60 anos e idade.

RAFLLES - O INIGUALÁVEL PÁSSARO FALANTE 
nho!” e deixou o casal 
passar com o maina que 
ouvira o nome Joe antes 
e inexplicavelmente usou  
naquele momento.  Rafl-
les imitava as vozes do 
casal com tamanha per-
feição que muitas vezes 
fazia com que Carveth 
atendesse pensando que 
era Zetta e vice-versa. 
O pássaro ficou famo-
so, trabalhou em vários 
filmes de Hollywood e 
em programas de radio, 
conquistando o publico 
norte-americano.

Em 1943 época da 
Guerra Mundial ele pres-
tou serviços aos Estados 
Unidos, vendendo bônus 
de guerra no valor de 
15 milhões de dólares e 
recebeu condecoração 
por ter representado para 
soldados feridos em hos-
pitais. Fato interessante 
aconteceu quando um 
casal famoso hospedou-

-se na casa dos donos 
do pássaro e a mulher 
atendendo o telefone-
ma de um amigo disse 
que seu marido viajara, 
Raflles nesse momento 
com voz idêntica a do  
marido dela disse “Alô 
querida!”

“Você não disse 
que estava só? “ques-
tionou o rapaz no outro 
lado do telefone e para 
colocar a situação a 
limpo teve que ir até 
o apartamento onde os  
amigos estavam hos-
pedados! Raflles não 
apenas imitava vozes 
ele “raciocinava” e fa-
lava coisas oportunas 
em situações inespera-
das. Morreu com oito 
anos de idade com uma 
forte gripe, mas o seu 
corpo pode ser visto 
no Museu Americano 
de História Natural em 
Nova York. 

Foi revogada a de-
cisão do Ministério da 
Educação que previa o 
retorno das aulas presen-
ciais nas universidades 
federais e particulares 
em todo o país a par-
tir de janeiro de 2021. 
Houve manifestações de 
universidades e de espe-
cialistas, considerando 
a medida anticonstitu-
cional, o que resultou 
na tomada de decisão 
ministerial retroagindo 
em relação à primeira 
medida. 

A produção industrial 
brasileira subiu 1,1% 
em outubro, em relação 
ao mês anterior, con-
forme dados fornecidos 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Com alta 
de 39% acumulada nos 
seis meses de resultados 
positivos, o setor está 
1,4% acima do patamar 
de fevereiro,  antes do 
agravamento da pande-
mia do covid-19.  Em 
março e abril a produção 
industrial caiu ao nível 
mais baixo, por conta das 
medidas adotadas para a 
contenção da pandemia.

Mas,  a  part i r  de 
setembro o segmento 
conseguiu recuperar as 
perdas acumuladas no 

O ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, 
dizendo-se surpreso com 
a resistência encontrada, 
pretende promover uma 
consulta publica para 
auscultar o sentimento 
popular. Entre políti-
cos, a portaria foi vista 
como uma manobra do 
ministro visando chamar 
atenção para uma pauta 
ideológica de abertu-
ra das universidades, 
minimizando a pande-
mia do covid-19, como 
defendia o presidente 

Jair Bolsonaro, mas foi 
obrigado a revogá-la.

Antes disso, algu-
mas universidades, como 
UNB, UFBA E UFABC, 
já haviam se pronunciado 
garantindo a manutenção 
de aulas remotas. A Uni-
versidade de Brasília, por 
exemplo, reiterou que 
“não colocará em risco a 
saúde da sua comunida-
de” e assinalou de forma 
peremptória “a priorida-
de, no momento, é frear 
o contágio pelo vírus e 
assim salvar vidas”.

   INDÚSTRIA BRASILEIRA ESTÁ EM CRESCIMENTO
EDUCAÇÃO REVOGA DECISÃO SOBRE AULAS PRESENCIAIS

EMPRESARIADO CONFIANTE NO FIM DE ANO

ponto alto da pandemia. 
Interessante é que em 
comparação com o mês 
de outubro de 2019, hou-
ve um aumento de 0,3% 
da produção. Mas ainda 
assim, no acumulado do 
ano, a indústria tem con-
tração de 6,3%. “Ainda 

há espaço expressivo a 
ser recuperado, até por-
que antes da pandemia 
haviam perdas a retomar” 
garante André Macedo do 
IBGE, observando que o 
setor  ainda está 14,9% 
abaixo do nível recorde 
atingido em 2011.

A confiança do em-
presariado baiano no 
crescimento do comércio 
neste final de ano vem se 
acentuando, segundo da-
dos do boletim mensal da 
Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) e da 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado da Bahia 
(Fecomércio). No boletim 
de novembro é registrado 
um índice de 105,3 pon-
tos o que significa um 
crescimento de 6,9% em 

relação ao mês de outu-
bro. Todavia mesmo com 
esses ventos bons, com 
índices favoráveis, o pata-
mar ainda é 8,6% abaixo 
do verificado no mesmo 
período do ano passado, 
o que é compreensível, 
conforme alguns dirigen-
tes do setor, levando-se 
em conta o período de 
excepcionalidade provo-
cado pela pandemia.

Construção civil, ele-
trodomésticos, materiais 
de construção e móveis 

dão forte sinal de rea-
ção com o aumento das 
vendas no comércio da 
Bahia. Outro detalhe po-
sitivo é o surgimento de 
oportunidades de empre-
go no comércio de Sal-
vador, nos segmentos de 
materiais de construção, 
farmácias e supermerca-
dos. Dados do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
confirmam esse quadro 
positivo e alentador para 
a economia estadual.

Entre nós, hoje, ele é 
um desconhecido. Jacopo 
Robusti, um italiano conhe-
cido por Tintoretto, deixou 
uma herança de mais de 700 
quadros como um atestado 
da velocidade com que tra-
balhava e que lhe garantiu 
títulos como “Il Furioso” e 
o “pintor relâmpago”. Tinto-
retto nasceu em Veneza em 
1518, filho de um tintureiro 
o que lhe valeu o apelido, 
quando era menino, de “tin-
tureirozinho”.

O pai vendo o seu ta-
lento, colocou-o para estudar 
com o pintor Ticiano, que 
enciumado com a capaci-
dade do garoto, decidiu que 
não mais o ensinaria.  Aos 

TINTORETTO UM GÊNIO HOJE DESCONHECIDO
HISTÓRIA

21 anos Jacopo já vivia da 
arte vendendo seus quadros 
em Veneza. Criou um estilo 
próprio. Em um quarto escu-
ro, fazia um raio de luz de vela 
incidir sobre figuras de cera 
e casinhas, que ele produzia, 
conseguindo dar um aspecto 
dramático, até então jamais 
conseguido por outro artista 
do pincel, mas que veio in-
fluenciar a tantos outros que 
lhe seguiram.  

Aos 30 anos pintou o Mi-
lagre do Escravo, óleo sobre 
tela com 4,09 por 5,33 metros, 
que ilustra a lenda de São 
Marcos, padroeiro de Veneza, 
até hoje é a grande atração 
para quem visita a cidade. 
Baixo, barba rala, sobrance-

lhas cerradas, hirsutas, era 
de pouca conversa e direto 
no dizia. Mas sabia viver 
bem em uma casa confor-
tável, onde recebia amigos 
e familiares com musica e 
diversão.

 Aos 70 anos pintou 
um vista do Paraiso, para o 
Palácio dos Doges, medin-
do 22,55 metros por 9,14 
metros, o maior trabalho do 
gênero até hoje feito. Jacopo 
Robusti faleceu em maio de 
1594 acometido de febre, 
sendo sepultado na igreja 
de Madonna dell’ Orto, onde 
uma simples laje de mármo-
re identifica a ultima morada 
de um dos maiores gênios da 
pintura mundial.
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A luta de sumô surgiu no 
oriente no século V, como um 
ritual xintoísta realizado em 
santuários para rogar por sa-
fras abundantes, portanto nada 
tendo a ver com a tendência 
tomada em tempos modernos, 
onde ganhou nítidos contor-
nos de competição esportiva 
e muito mais com atletas 
profissionais que vivem da 
atividade. Há inclusive cam-
peonatos mundiais, um dos 
quais foi realizado no Brasil 
em dezembro de 2000.

O praticante de sumo, ao 
contrário do que pode parecer, 
devido ao seu aspecto físico, 
leva uma vida extremamente 
controlada, com treinos in-
tensivos no dia-a-dia e muita 
alimentação. Comem duas 
vezes no dia, quantidades 
enormes de alimentos, em es-
pecial uma sopa japonesa bas-
tante calórica, bebem litros de 
cerveja e depois descansam, 
para ganhar massa corporal. 
Alguns, na sua maioria, são 
verdadeiros gigantes com 
mais de 2 metros de altura e 
peso superior a 200 quilos. O 

O ano novo - 2021 - está 
cada vez mais próximo e o 
torcedor do Fluminense de 
Feira de Santana cada vez 
mais distante de um título 
de campeão estadual, já que 
o último foi conquistado em 
1969, portanto há quase 52 
anos. No entanto, o mais 
importante dos dois títulos na 
década de 60 foi o de 1963, 
por uma série de razões: foi 
o primeiro do Touro e de 
um clube do interior baiano, 
mediante três jogos na Fonte 
Nova, (melhor de três) contra 
o então imbatível E.C. Bahia.

Todavia, maior que tudo 
isso foi o fato de o tricolor, 
dirigido pelo técnico baiano 
Antônio Conceição, chegar 
às finais com um time muito 
jovem, com sete jogadores do 
quadro de aspirantes e quatro 
de fora do estado: Ninoso, 
trazido do Ceará, os extremas 
Dagoberto e Iroldo, do time 
de aspirantes do Botafogo do 
Rio de Janeiro e o meia Ary, o 
único veterano, que começou 

Esperar a Federação 
Baiana de Futebol (FBF) 
definir o início do cam-
peonato estadual de 2021 
- que pode ser no final 
de fevereiro ou no mês 
de março - é a posição 
prudente do presidente 
do Fluminense de Feira, 
Everton Carneiro -, para 
começar a montar um 
forte  elenco. Ressalta, 
todavia, que apesar do 
momento sem atividades 
para o time profissional, 
os trabalhos administra-
tivos não param inclusive 
com a solução de casos 
junto à Justiça do Tra-
balho.

Everton Carneiro 
projeta um custo em tor-
no de R$600 mil para 
montar a equipe de 2021, 
esperando contar com o 

Um ano que não foi 
bom para o Bahia de Feira, 
assim pode ser rotulado 
2020. Apesar do plane-
jamento criterioso e do 
forte investimento feito 
pela diretoria do campeão 
baiano de 2011, o antigo 
”bicho papão do interior” 
como já foi chamado o atual 
”tremendão” não chegou às 
finais do certame estadual e 
capitulou, prematuramente, 
na disputa da Serie D do 

Um fato registrado por 
uma foto, torna-se mais va-
lioso. E para o leitor da FN, 
que gosta de futebol, esse é 
um registro especial. Paulo 
Roberto, garoto feirense 
que começou jogando babas 
nos campos do Palmeiras, 
Casados e Colégio Estadual, 
atuou no Vasco local, foi 
para o juvenil do Fluminen-
se de Feira, na mesma época 
de Biribinha, e logo era titu-
lar do Vasco da Gama.

Deixando o futebol, 

O VASCO DO FEIRENSE PAULO ROBERTO

FLUMINENSE ESPERA CALENDARIO DA FBF CAMPANHA DO BAHIA NÃO CORRESPONDEU

depois de ser cogitado para 
a seleção brasileira, o que 
não se concretizou devido a 
uma contusão, Paulo voltou 
para a cidade princesa, onde 
leva uma vida simples e 
digna, marcas da sua perso-
nalidade. 

Na foto de setembro 
de 1980, há 40 anos, o time 
comandado por Zagallo, que 
disputou dois certames na 
Espanha, sendo campeão do 
Troféu Colombino vencen-
do o Espanhol por 1 x 0 e 

o Deportivo Huelva por 3 x 
1, e vice do Troféu Naranja, 
empatando com o Valencia 
2 x 2  e perdendo, na final, 
para o Boca Juniors da Ar-
gentina por 2 x 1.

O vitorioso Vasco da 
Gama de 1980: Mazaropi 
Paulinho Pereira, Orlando, 
Juan, Carlos Alberto Pinti-
nho e João Luís.  Wilsinho, 
Paulo Roberto, Roberto 
Dinamite, Paulinho e Paulo 
Cesar Caju.

apoio de alguns empresá-
rios, com os quais já vem 
se articulando. Acredita 
também no apoio do pre-
feito Colbert Martins que 
”sempre denota muita 
atenção em relação ao 
Fluminense”. O presi-
dente do Touro projeta 
um trabalho de formação 

de valores no clube, mas 
que deverá ocorrer no 
momento oportuno e sem 
precipitações.

 Embora reconhecen-
do que o tricolor precisa 
mostrar sua força e tradi-
ção no gramado, até por-
que essa é uma exigência 
da torcida, o dirigente é 
franco quando diz que 
para isso se tornar rea-
lidade a participação do 
torcedor é indispensável: 
‘’Se tivéssemos um bom 
quadro associado e cada 
um torcedor contribuís-
se, mensalmente, com 
R$50,00 ou R$100,00 
a situação seria outra”. 
Mas Everton demonstra 
muita confiança acredi-
tando que 2021 trará bons 
fluidos para o campeão 
baiano de 1963/1969.

FLUMINENSE PERDE A IDENTIDADE COM A TORCIDA SUMÔ -  PRATICÁ-LO  REQUER DIGNIDADE
no Botafogo carioca.

Os demais eram daqui: 
Mundinho e Almeida (Ypi-
ranga), Val e Chinesinho 
(Mecânico), Misael (Pé de 
Serra), Carlinhos (Fluminen-
se), Renato (Irará). O time 
campeão de 63 teve como 
base o bi-campeão baiano de 
aspirantes (61/62). A forma-
ção do time com jogadores 
de Feira e região criava uma 
identidade perfeita com a tor-
cida, o que foi desaparecendo 
com o passar dos tempos, 
até porque o futebol amador, 
onde estava a grande reserva 
de novos valores se esvaiu.

As “escolinhas”, os 
“olheiros”, os empresários, 
e a formação de jogadores 
pelos clubes profissionais, 
por conta também da extin-
ção dos campos de babas, 
que existiam em profusão, 
mudaram as diretrizes do 
futebol no pais. Hoje, garotos 
de 10, 11, 12 anos já estão 
vivendo prematuramente o 
regime do profissionalismo. 

Acelera-se a formação de jo-
gadores, mais atletas do que 
artistas da bola como antes 
se pretendia. Modernidade, 
futebol empresa, salários 
astronômicos, igualdade 
técnica, falta do drible, da 
jogada individual. Isso em 
toda parte.

 Em Feira, que já con-
tou com um futebol amador 
fortíssimo, quase não existe. 
Ao torcedor resta lembrar o 
Fluminense de 1963 e a sua 
trajetória inigualável em 
uma época que o interiora-
no era apenas um “tabaréu” 
quando chegava em Salvado, 
capital baiana. A campanha 
de 1963 começou a fazer do 
sertanejo um baiano como 
todos os demais. Infelizmen-
te a grande torcida tricolor 
não se renova, pelo contrario 
vai “encolhendo”. As gera-
ções atuais, que já não têm 
o mesmo amor pelo futebol, 
provavelmente pouco ou 
nada terão para lembrar no 
futuro!

Campeonato Nacional, per-
dendo pontos para equipes 
reconhecidamente de menor 
poder técnico.

O presidente Jodilton 
Souza, não escondeu sua 
tristeza, ressaltando que 
pretende refazer o elenco 
para a próxima temporada, 
mantendo apenas aqueles 
valores que corresponde-
ram em especial os oriundos 
do futebol local, mas reno-
vando bastante o elenco 

para a formação de “um 
time vencedor”. A diretoria 
aproveitará o final do ano 
para discutir o planeja-
mento. 

Quem permanecerá, 
quem sairá, quem será con-
tratado. Esse debate inclui 
a comissão técnica. Ao 
que parece o ano de 2021 
apresentará o Bahia de Feira 
bastante renovado “um time 
vencedor”, como pretende o 
presidente.

sumo, do século VII ao século 
XII, era realizado diante da 
realeza e no período medieval 
quando os xoguns dominaram 
o Japão foi usado por soldados 
e samurais para derrotar o 
inimigo.

A partir do século VII, 
em época menos conturbada 
surgiram os torneios com pre-
miação para os vencedores. Os 
lutadores de sumô começam 
a se preparar aos 16 anos e o 
maior objetivo é alcançar a ca-
tegoria yokozuna, quando são 
considerados seres humanos 
especiais (algo superior ao ser 
humano comum). Os torneios 
(bashos) duram 15 dias e são 
disputados em um  dohyo (rin-
gue apropriado). Reúnem, no 
Japão, mais de 900 rikishi, que 
são os lutadores profissionais.

As regras são as mesmas 
da época de surgimento dessa 
luta marcial, exigindo total 
concentração. Como parte do 
treinamento intensivo eles têm 
que bater em estacas com a 
mão aberta e a cabeça contra 
estacas, além de bater os pés 
no chão centenas de vezes e 

lutar durante longos períodos 
sem intervalo, de forma exte-
nuante.

Os novatos levantam às 
4h30min, só comem depois 
do meio-dia, são como em-
pregados dos instrutores, que 
até batem neles, como parte 
da disciplina. Os rigorosos 
treinamentos são baseados em 
70 técnicas que precisam ser 
dominadas com perfeição, to-
davia a luta do sumô resume-
-se em um lutador derrubar 
o outro, ou coloca-lo fora do 
ringue. Para isso, lançam-se 
violenta e rapidamente, um 
contra o outro, sob a obser-
vação do gyoji (juiz).

Os competidores não 
podem golpear com a mão 
fechada, puxar o cabelo, atin-
gir a traqueia ou os órgãos 
genitais, chutar o peito, nem 
enfiar o dedo no olho. Não há 
comemoração e o vencedor 
além de ajudar o derrotado 
se levantar cumprimenta-o 
respeitosamente. O compe-
tidor nunca desrespeita o 
adversário mantendo sempre 
a dignidade.

ESPORTE
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A OAB Feira de Santana deseja a todos
 um Natal de paz e um Ano Novo de
 fé e esperança em dias melhores!

Subseção Feira de Santana.

Raphael Pitombo - Presidente

silvalicia18@gmail.com
“Dor não tem nada a ver com amargura. Acho que tudo que acontece é feito pra gente aprender cada vez mais, é pra ensinar a 

gente a viver. Desdobrável. Cada dia mais rica de humanidade.” Adélia Prado.          

Nova Casa Esportiva
 Feira de Santana ganhou, no dia 7, mais uma unidade da Casa Esportiva, 

a segunda da cidade e oitava do grupo, que conta também com uma produtora 
de Outdoors – Comunicação visual. A empresa que fará 60 anos em 2021, foi 
fundada pelo empresário Gerson Vasconcelos Bulos, conta com o apoio da 
sua esposa Maria José Lopes Bulos e dos seus filhos, os também empresários, 
Gerson Bulos Filho, Jorge Lopes Bulos, Luiz Alberto Lopes Bulos e Rosân-
gela Bulos Bacelar. Das outras seis lojas, quatro estão em Salvador, uma em 
Juazeiro  e outra em Petrolina.

O evento de inauguração da ampla e moderníssima loja Casa Esportiva, 
recebeu, um número limitado de convidados, além dos funcionários, atendendo 
aos critétios e protocolos exigidos pelos órgãos de saúde, em virtude da atual 
pandemia que estamos vivenciando.  Na oportunidade, o frei Cristóvão Lima 
de Matos abençoou as instalações da nova loja, que oferece todo conforto, 
comodidade e segurança que o consumidor merece. 

 Le biscuit recebe Prêmio 
A Le biscuit, uma das maiores redes varejistas do Brasil e com 

forte atuação no Nordeste, encerra o ano de 2020 em festa. A marca 
acaba de receber da plataforma de fomento de comércio eletrônico E-
-Commerce Brasil o “Prêmio E-Commerce Brasil 2020” como o varejo 
online mais admirado da Região Nordeste. A premiação é uma das mais 
relevantes do setor e trouxe, entre os demais vencedores, nomes como 
Magazine Luiza (e-commerce mais admirado do Sudeste), Netshoes 
(Artigos Esportivos e/ou Suplementos) e Mercado Livre (Lojas de 
Departamento/Marketplaces).

“Nós inauguramos nossas vendas virtuais há apenas sete meses e já 
estamos fazendo história”, afirma Gina Trancoso, gerente de marketing 
digital da Le biscuit. “Essa premiação representa um reconhecimento 
importante para a Le biscuit, que vem investindo bastante em omnica-
nalidade, integrando o comércio online a uma série de ações como o 
retire em loja e a gôndola estendida, que trazem mais comodidade aos 
consumidores no momento da compra”, avalia Marcos Lessa, diretor 
de marketing, e-commerce e novos negócios da Le biscuit.

O Prêmio E-Commerce Brasil é considerado o mais tradicional 
e relevante do setor de comércio eletrônico do país e acontece desde 
2011. Os e-commerces foram divididos em categorias e regiões, e es-
colhidos por votação popular. Na sequência, a Academia E-Commerce 
Brasil, formada por 250 especialistas, determinou cada vencedor. Foram 
premiadas cinco categorias: Lojas de Departamento, Moda, Artigos 
Esportivos, Cosméticos e Mercados.

Concurso Musical 
 O empreendimento imobiliário Vivver Ulysses e a Rádio Globo 

FM 104.3 promovem o concurso “Vivva sua voz”, com o intuito de 
incentivar a cultura local e revelar novos talentos da música. Três 
candidatos participarão amanhã, às 14 horas, da grande final, com 
apresentações transmitidas ao vivo pela Rádio Globo Salvador, pelo 
perfil @radioglobossa no Instagram e no canal do Vivver Empreen-
dimentos no YouTube.  

A construtora Pejota, que celebra o sucesso em vendas do Vivver 
Ulysses, tem a satisfação de apoiar iniciativas culturais que contribu-
am para a construção de um espaço de promoção da cultura baiana. 
O concurso musical ‘Vivva sua voz” prevê prêmios em dinheiro e o 
grande vencedor será eleito pelos jurados Aila Menezes, Adelmo Casé 
e Sandro Sussuarana. Os finalistas são: Janessa Souza dos Santos Vilas 
Bôas, Louise Feitosa Garcia Rosa e Ravana Rodrigues Santos.  

Maria Aparecida Kruschewsky, a queridíssima Cidinha, 
aniversariante de hoje, com as filhas Trícia e Gina.
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Rua Sales Barbosa n° 420 - Centro 
Feira de Santana - BA, Telefone: 

(75) 3221-8977
E-mail:contato.nylmille@hotmail.com

A época mais bonita do ano chegou!
Chegou, trazendo luz, alegria e amor!
Desejamos que neste Natal, possamos confraternizar 
fraternalmente, partilhar a felicidade e multiplicar o amor 
em cada coração.
A todos, um Ano Novo cheio de paz, saúde e realizações.

PREZADOS CLIENTES 
E COLABORADORES
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Rua Boticário Moncorvo, 507 Kalilândia   
Tel: (75) 3221 0770 Fax: (75) 3623-3415

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

2020

Hoje, 18 de dezembro de 2020, estamos 
na terceira semana do advento e no próximo 
domingo, é o quarto domingo e acenderemos 
a última vela da Coroa do Advento. Estamos 
em um ano atípico devido da Pandemia do 
Coronavírus e celebraremos o Natal de Jesus 
Cristo com muitas restrições.

Hoje, 18 de dezembro de 2020, estamos na terceira semana do advento e no 
próximo domingo, é o quarto domingo e acenderemos a última vela da Coroa 
do Advento. Estamos em um ano atípico devido da Pandemia do Coronavírus 
e celebraremos o Natal de Jesus Cristo com muitas restrições. 

 
OBS: Colocar em cima ao lado do primeiro paragrafo 

Caso saia de casa continue usando máscara, álcool em gel e siga as 
orientações dos profissionais da saúde. Se sair não deixe de passear à noite 
pela cidade e ver a decoração da nossa cidade, esse ano bem simples, no 
Boulevard Shopping, Arnold Silva, também em residências, clínicas e 
estabelecimentos comerciais que embelezam as noites de dezembro. As lojas 
com bonitas decorações, algumas delas com o presépio e esse ano com 
restrições comemorações em residências, lojas, empresas, restaurantes, entre 
outros. Monte um presépio em sua casa! 

Estamos vivendo, em todas as comunidades rurais ou urbanas do nosso país, 
a preparação para o Natal, com realização, nas casas, das novenas do Natal 
em Família – Famílias unidas celebram o Natal do Senhor, esse ano sem 
formação dos grupos e sim cada um com seus familiares como vivemos a 
maior parte do ano que em breve findará. Realize um gesto concreto! Ajude 
o seu irmão! 

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

MOMENTOS DO NATAL... 

Esse ano muitas atividades alusivas a preparação para o Natal deixaram de 
ser realizadas em nossa cidade entre elas: Natal Encantado, Natal Raios de 

nossa jornada. De tudo fica um pouco e crescemos. As vacinas estão 
chegando. Vamos na virada do ano, unidos em oração pedir pelo fim da 
Pandemia do Coronavírus. 

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

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

Vamos continuar presenteando diariamente - Cristo! 

No dia 25, é Natal. Boas Festas, Feliz Natal e um 2021 com Luz e Vida! 

  

Natal! Jesus renasce a cada dia de nossas Vidas 

 

   
 

  

O verdadeiro sentido do Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo e 
através do Presépio, que é montado em nossas casas e foi idealizado e 
montado pela primeira vez por São Francisco de Assis, representamos o 

Caso saia de casa continue usando máscara, álcool em gel e siga 
as orientações dos profissionais da saúde. Se sair não deixe de passear 
à noite pela cidade e ver a decoração da nossa cidade, esse ano bem 
simples, no Boulevard Shopping, Arnold Silva, também em residên-
cias, clínicas e estabelecimentos comerciais que embelezam as noites 
de dezembro. As lojas com bonitas decorações, algumas delas com o 
presépio e esse ano com restrições comemorações em residências, lojas, 
empresas, restaurantes, entre outros. Monte um presépio em sua casa!

Estamos vivendo, em todas as comunidades rurais ou urbanas do 
nosso país, a preparação para o Natal, com realização, nas casas, das 
novenas do Natal em Família – Famílias unidas celebram o Natal do 
Senhor, esse ano sem formação dos grupos e sim cada um com seus 
familiares como vivemos a maior parte do ano que em breve findará. 
Realize um gesto concreto! Ajude o seu irmão!

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

MOMENTOS DO NATAL...
Esse ano muitas atividades alusivas a preparação para o Natal 

deixaram de ser realizadas em nossa cidade entre elas: Natal Encanta-
do, Natal Raios de Luz – Dispensário Santana, a apresentação teatral 
A Estrela do Menino Rei – Cia Cuca de Teatro e o presépio do Grupo 
Teatral Renascer.

O Momento de Vida no Facebook e canal no Youtube vem rea-
lizando matérias alusivas ao Natal e campanhas de solidariedade aos 
que necessitam. Algumas relatadas a seguir:

O jornalista Oydema Ferreira completou 46 anos de jornalismo 
no último dia 08 de dezembro e continua realizando a campanha Natal 
dos Velhinhos. Você pode ajudar as pessoas que necessitam até o dia 21.

Assista o documentário sobre a produção dos Panetones do 
Dispensário Santana. Você comprando e presenteando ajuda a ma-
nutenção do Dispensário Santana. Na semana do Natal lançaremos o 
documentário sobre o presépio. Se inscreva, ative o sininho, dê o like, 
comente e compartilhe. O Centro Social Monsenhor Jessé Torres, que 
trabalha com moradores de rua, realizou um almoço no último dia 10, 
com distribuição de presentes para os moradores de rua. Esse ano de 
forma diferente eles atuaram durante todo o ano.

São muitas as instituições que precisam de nossa ajuda não só 
nessa época e sim durante todo o ano, já que para sobreviverem tem 
que alimentar, vestir, cuidar da saúde, entre outros aspectos importantes 
para a vida. Nesses locais são acolhidas crianças, jovens, idosos, pessoas 
que vivem na rua, viciados em drogas.

Muitos precisam de sua ajuda e você pode ajudá-los. Entre tantos 
outros estão: Dispensário Santana, Centro Social Monsenhor Jessé 
Torres, Fazenda da Esperança Santa Dulce dos Pobres, Lar do Irmão 
Velho, AFAS, AAPC, Nosso Lar, Orfanatos, escolha um deles e faça 
o seu gesto concreto do Natal. Esse ano não pode visitar e sim ajudar.

Realizamos reportagens também em muitos pontos da cidade sobre 
o Natal com destaque para: Natal Solidário da Fundação Santo Antônio, 
na modalidade Drive-thru, o Natal Iluminado na residência de Débora 
Borges no Sobradinho e no Natal Solidário do SESC. 

A Rede Bahia realiza a Campanha Natal do Bem e você pode 
ajudar deixando seu presente para crianças carentes da nossa cidade 
até hoje no 35°BI  amanhã no Drive-thru que será realizado na Praça 
do Fórum durante todo o dia. Colabore!

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

A campanha “Momento de Vida lhe dá Vida neste Natal”, acontece 
mais uma vez, arrecadando alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas 
que serão doadas para pessoas carentes e também podem ser trocadas 
pelo meu livro “ C.J.C. 40 Anos de Missão” nas lojas católicas da cidade

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

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

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

Natal! Jesus renasce a cada dia de nossas Vidas

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

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

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

A montagem de presépios tem crescido muito em nossa cidade. Eu, 
particularmente, desde criança, compartilho essa experiência com minha mãe 
Miracy Lima Leal, que completou 80 anos e que arma o presépio desde os 
seus 15 anos. Na casa dos meus irmãos Antonio Mário, Ana Lúcia e Dayanna 
Christina também são montados presépios, sendo na casa de minha irmã com 
a participação dos meus sobrinhos Thiago José e Thaís Maria. Lembrando 
também dos meus sobrinhos Maria Rita, Bella Maria e Bentto.

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

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

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

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

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

  

MISSA DE NATAL 

  
 

Obs: A foto ao lado do texto 

Esse ano devido a Pandemia do Coronavírus teremos duas missas, na 
Catedral Metropolitana de Senhora Santana sendo a da Vigília às 17:00 horas 
e o nosso arcebispo emérito Dom Itamar Vian presidirá, às 19h30 minutos, 
a Missa do Natal, esse ano seguindo as normas da reabertura das igrejas em 
tempos de Pandemia do Coronavírus.  Ressaltando que os horários poderão 
sofrer alterações. 

Não esqueçamos que a tradicional Missa do Galo, pelo menos na maioria das 
igrejas de nossa cidade, já não acontece mais à meia-noite. Mesmo assim, 

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

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

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

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

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

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

Esse ano devido a Pandemia do Coronavírus, na Ca-
tedral Metropolitana de Senhora Santana o nosso arcebispo 
emérito Dom Itamar Vian presidirá, às 19h30 minutos, 
a Missa do Natal, seguindo as normas da reabertura das 
igrejas em tempos de Pandemia do Coronavírus.  Não es-
queçamos que a tradicional Missa do Galo, pelo menos na 
maioria das igrejas de nossa cidade, já não acontece mais 

MISSA DE NATAL

à meia-noite. Mesmo assim, continua sendo costume das famílias católicas se 
reunirem em torno do altar para Celebração do Nascimento de Jesus Cristo e 
depois irem para suas casas, onde realizam momentos de oração, confraterniza-
ções e Ceias de Natal com produtos da época. Muitas luzes e cores enfeitam as 
casas, muitas famílias armam o seu presépio e oram à meia-noite. Recordemos 
o nascimento de Jesus através de Lucas 2,1-14.

No dia 25, dia de Natal, a missa do dia será celebrada em muitas comu-
nidades e paróquias que terão seus horários divulgados e você não pode deixar 
de participar e celebrar a festa da vida. Em todas as igrejas as missas serão 
agendadas previamente. Na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, às 
08:00 h presidida pelo arcebispo emérito Dom Itamar Vian e às 17:00 h pelo 
Pe. Arivaldo Aragão.

Terminando o ano de 2020 no dia 31 de dezembro a última Missa do 
ano com Te deum será celebrada às 17:00 h e no dia 01 de janeiro de 2021 
celebramos Santa Maria Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz a Santa Missa 
Solene será às 17:00h.

continua sendo costume das famílias católicas se reunirem em torno do altar 
para Celebração do Nascimento de Jesus Cristo e depois irem para suas 
casas, onde realizam momentos de oração, confraternizações e Ceias de 
Natal com produtos da época. Muitas luzes e cores enfeitam as casas, muitas 
famílias armam o seu presépio e oram à meia-noite. Recordemos o 
nascimento de Jesus através de Lucas 2,1-14. 

No dia 25, dia de Natal, a missa do dia será celebrada em muitas 
comunidades e paróquias que terão seus horários divulgados e você não pode 
deixar de participar e celebrar a festa da vida. Em todas as igrejas as missas 
serão agendadas previamente. Na Catedral Metropolitana de Senhora 
Santana, às 08:00 h presidida pelo arcebispo emérito Dom Itamar Vian e às 
17:00 h pelo Pe. Arivaldo Aragão. 

Terminando o ano de 2020 no dia 31 de dezembro a última Missa do ano 
com Te deum será celebrada às 17:00 h e no dia 01 de janeiro de 2021 
celebramos Santa Maria Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz a Santa Missa 
Solene será às 17:00h. 

  

CJC / TOA 

  

 
A CJC/TOA realiza a novena do Natal em família esse ano cada um somente 
na sua casa. Mais uma vez, no período natalino e como gesto concreto do 
Natal em família, acontece a Campanha de Solidariedade, ajudando o Centro 
Social Monsenhor Jessé Torres, esse ano não realizarão, a Confraternização 
de Final de Ano. 

No dia 24, participarão da Missa de Natal. Já no dia 25, depois depois de 
mais de 40 anos não passarão a manhã com os Idosos do Lar do Irmão Velho, 
deixarão os presentes antes do Natal, já que as visitas estão suspensas. 

A CJC/TOA realiza a novena do Natal em família esse ano cada 
um somente na sua casa. Mais uma vez, no período natalino e como 
gesto concreto do Natal em família, acontece a Campanha de Solida-
riedade, ajudando o Centro Social Monsenhor Jessé Torres, esse ano 
não realizarão, a Confraternização de Final de Ano.

No dia 24, participarão da Missa de Natal. Já no dia 25, depois 
depois de mais de 40 anos não passarão a manhã com os Idosos do Lar 
do Irmão Velho, deixarão os presentes antes do Natal, já que as visitas 
estão suspensas.

Assim eles celebrarão o Natal do Senhor.
Em um ano atípico comemoraram os 42 anos de fundação com 

Celebração Eucarística pelas redes sociais, homenagearam a padroeira 
Senhora Santana, as mães e os pais com um clip, realizaram algumas 
reuniões através do Google meet, animaram algumas Celebrações Eu-
carísticas na Catedral Metropolitana de Senhora Santana, realizaram o 
TOA Virtual, entre outras atividades assim encerram as atividade do ano. 

Na oportunidade, quero desejar à minha mãe, irmãos, so-
brinhos, cunhados, tios, primos, afilhados, compadres, parentes, 
amigos, alunos, leitores, internautas e colegas do Jornal Folha do 
Norte, CEEP em Saúde, EAEFS,CJC/ TOA, nossos arcebispos, 
sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, leigos, 
colaboradores, divulgadores, patrocinadores da coluna durante 
o ano e, em especial, à  Blosson Ville Cosméticos (Suzane e 
Kennedy Cupertino), Clidens ( Dras Marília e Marilda Costa) 
e  Fama – Materiais de Construção (Edvonete e Agenor Mar-
goti, aos patrocinadores do Momento de Vida – Mário Leal no 
Youtube e a toda comunidade feirense a seguinte mensagem:

Momento de Vida... Mais um ano está chegando ao fim. 
Momento de parada para reflexão de tudo que vivemos de bom 
e ruim. Um balanço é necessário para que em 2021 possamos 
realizar coisas novas. Com o pensamento positivo podemos 
iniciar uma nova jornada, na presença de Deus.

Em 2020, mais uma vez, vivemos novas experiências em 
um ano marcado com o novo normal que estamos vivendo e a 
cada dia novas vivências, muitas lições. Também vivenciamos 
momentos de decepção que fazem parte da nossa jornada. De 
tudo fica um pouco e crescemos. As vacinas estão chegando. 
Vamos na virada do ano, unidos em oração pedir pelo fim da 
Pandemia do Coronavírus.

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

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

Vamos continuar presenteando diariamente - Cristo!
No dia 25, é Natal. Boas Festas, Feliz Natal e um 2021 

com Luz e Vida!

CJC / TOA

MOMENTOS DO NATAL...
A celebração do Natal é repleta de símbolos, que fizeram desta 

tradição uma das festas mais ornamentadas. São entoadas belas canções 
como: Noite feliz, Sinos de Belém,  Anoiteceu, Boas Festas, Então é 
Natal, Natal das crianças, Bate o sino, entre outras.

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

                               PINHEIRO
É sempre verde, está sempre manifestando e comuni-

cando vida, em qualquer lugar, em qualquer situação, como 
Jesus, que sempre e em todo lugar é, para nós, Vida. Viva 
a Vida com intensidade!

               ANJOS 
Mensageiros de Deus na história da salva-

ção. São o sinal de que “os céus se abriram e 
Deus visitou seu povo”. Simbolizam a comuni-
cação com Deus.

            BOLAS COLORIDAS
  As bolas coloridas, que adornam o pinheirinho que-

rem significar os frutos daquela árvore viva que é Jesus. 
Representam os dons maravilhosos que o nascimento de 
Jesus nos trouxe. São as boas ações daqueles que vivem 
em Jesus, como Jesus.

  
Obs:  Colocar as fotos ao lado dos textos correspondentes 

  

 

ANJOS  

  

  
Obs:  Colocar as fotos ao lado dos textos correspondentes 

  

 

ANJOS  

  

SINOS
No Natal o seu toque simboliza alegria e júbilo 

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

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

  
VELAS 

  
As velas simbolizam a presença de Cristo como luz do mundo. Ele próprio 
disse:”Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas”. 
Cada Natal deve renovar a nossa fé em Jesus e nosso empenho de viver n’Ele, 
e como Ele, a luz do mundo. 

  

ARRANJOS SECOS 

  

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

  

BOLAS COLORIDAS 

  
VELAS 

  
As velas simbolizam a presença de Cristo como luz do mundo. Ele próprio 
disse:”Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda nas trevas”. 
Cada Natal deve renovar a nossa fé em Jesus e nosso empenho de viver n’Ele, 
e como Ele, a luz do mundo. 

  

ARRANJOS SECOS 

  

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

  

BOLAS COLORIDAS 

                                            VELAS
  As velas simbolizam a presença de Cristo 

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

                           ARRANJOS SECOS
 O que está seco é porque não tem vida.Portanto, sempre que esti-

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

Mensageiros de Deus na história da salvação. São o sinal de que “os céus se 
abriram e Deus visitou seu povo”. Simbolizam a comunicação com Deus. 

  

ESTRELA 

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

   

SINOS 

No Natal o seu toque simboliza alegria e júbilo pelo nascimento de Jesus 
Cristo e todos os cristãos louvam o Menino.  

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

                    ESTRELA
  Os magos vindos do Oriente á procura de Jesus, 

foram guiados por uma estrela até Belém. A estrela 
tem 4 pontas e uma cauda luminosa. As quatro pontas 
representam as 4 direções da terra: Norte, Sul, Leste, 

Oeste, de onde vem os homens para adorar a grande luz que é uma 
estrela de fé, de amor, de esperança para o seu irmão.

  
As bolas coloridas, que adornam o pinheirinho querem significar os frutos 
daquela árvore viva que é Jesus. Representam os dons maravilhosos que o 
nascimento de Jesus nos trouxe. São as boas ações daqueles que vivem em 
Jesus, como Jesus. 

 

  

 

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

Todos nós passamos. A vida material não tem prazo 
de validade. O que importa é fazê-la ter valor real pelas 
nossas ações e atitudes. Em 29 de setembro de 2010 
deixava o nosso convívio Amadeu de Jesus – 
Pitanga, uma das figuras mais marcantes do rádio 
feirense. Foi motorista, operador de externas da Rádio 
Sociedade e muito mais, foi um funcionário exemplar, 
um “operário do rádio”, um companheiro, verdadeiro 
“cartão de visitas” da emissora, já que onde ele estava, 
sabia-se da presença da RS. A partir de 1960 quando a 
Rádio Sociedade foi adquirida pela Ordem dos Frades 
Capuchinhos, Pitanga entrou na história da emissora, 
participando ativamente de todos os seus capítulos, até 
encerrar sua brilhante atuação em setembro de 2010. 
Mas a sua presença permanece e acreditamos que só se 
esvanecerá quando nós, companheiros do seu tempo, 
também partirmos. Dez anos sem Pitanga...parece que 
foi ontem!

Bom trabalho de Fátima Brandão no 
programa Sempre Mulher, todas as tarde na Rádio 
Subaé, além disso, quando é necessário, ela atua 
com o mesmo desembaraço no setor de jornalismo 
da emissora da Família Irujo. 

Figura simples, sem artifícios, competente e labo-

rioso, Hamilton Coutinho encaixa-se entre 
os mais destacados profissionais do rádio de Feira 
de Santana, onde começou nos anos 80 nas “Ondas 
da Carioca” como gosta de dizer Jair Cezarinho. A 
emissora funcionava então na rua Comandante Almi-
ro, dirigida pelo engenheiro  de som Júlio Eleutério. 
Hamilton Coutinho atua na Princesa FM e na Socie-
dade News FM, nesta integrando a equipe de Joilton 
Freitas, no programa Rotativo News.

 Valter Vieira, das 15h30min., ate às 17 
horas no Viva Feliz, da Rádio Subaé, proporciona 
momentos de alegria e descontração que o público 
gosta. Música de boa qualidade, nas quartas-feiras, o 
rei Roberto Carlos é o soberano. Prêmios e novidades 
movimentam o programa que conta também com Ed-
son Lima, Rose do Borel e o “estourado” seu Batata! 

Valdir Moreira, narrador esportivo da 
Rádio Sociedade de Feira, não está longe de atingir 
uma marca histórica e que poucos devem conseguir 
nessa profissão.  Desde 26 de janeiro de 2003, quando 
estreou no microfone da RS, no jogo Juazeiro 1 X 0 
Fluminense, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, 
ele já narrou  948 jogos de futebol, com 2.308 gols 
- campeonato  baiano,  campeonato nacional, nove 
jogos da Copa do Mundo da Alemanha, dentre outros. 
Natural de Santo Antônio de Jesus, o jovem narrador 
que também atua como “spiker” da Rádio Princesa, 
acredita que até o final de 2001 ou no máximo inicio 
de 2002 poderá comemorar o milésimo jogo narrado, 
uma vez que faltam 52 jogos para isso e ele faz, em 
média,  40 partidas por ano!  Detalhe é que ele tem 
tudo isso documentado como prova irrefutável, na 
hipótese de haver alguma dúvida. Bom de bola ele 
também faz muitos gols nos jogos em que atua, mas 
está longe da marca já obtida com o microfone nas 
mãos! 

No rádio esportivo Caiã Oliveira é mais 
um jovem que chega com vontade de vencer e tem 
qualidades para isso. Estudante de jornalismo ele foi 
muito bem recepcionado por Miro Nascimento chefe 
do Departamento de Esportes da Rádio Sociedade e 
vem mostrando seu talento na RS.

Crescendo e se firmando cada vez mais no pro-
grama Linha Direta com o Povo a jovem Bárbara 
Barreto Descoberta do príncipe Fernando Moreira, 
ela ganha status, com um trabalho sério e objetivo que 
pode ser apreciado das 12 às 13 horas, na Sociedade 
FM. 

Ana Nery, a “rainha do rádio feirense” - 
parece que voluntariamente abdicou do seu trono há 
algum tempo. Dona de bela voz - inclusive cantando 
-, folego de nadadora, e raro poder de comunicação 
Ana Nery teve oportunidades até no rádio de São 
Paulo, mas não se interessou. Razões pessoais. O 
tempo passa...

 

 

PAPAI NOEL E AS BICICLETAS 
 Era quase uma hora 

da manhã quando com 
enorme cuidado, con-
seguiu entrar no quarto 
para colocar as duas 
bicicletas. Um leve ru-
ído  fez um acordar 
e, no escuro do quar-
to , sentado na cama, 
prospectar. Sem nada 
perceber caiu no sono 
novamente. Tarefa di-
fícil de ser cumprida, 
porque os dois meninos 
tinham ido dormir muito 
tarde, com a determina-
ção de “ver Papai Noel 
chegar”.

Os minutos iam 
passando e o “bom ve-
lhinho” pisando com 
o maior cuidado para 
não despertá-los. Final-
mente o trabalho estava 
concluído. Ainda pen-
sou em beijar os dois 
rostinhos inocentes, 

las “horas extras” como 
Papai Noel, bem mais 
difíceis! Dormira pouco 
quando foi acordado pe-
los gritos emocionados: 
“Papai, mamãe, corram, 
Papai Noel esteve aqui. 
Ele trouxe nossas bici-
cletas!”. Com cara de 
sono e de “surpresa’’, 
admiraram as reluzentes 
bicicletas  convictos da  
verdadeira  felicidade 
que ali reinava. “Meu 
pai, eu vi quando Papai 
Noel entrou pela jane-
la”. “Eu também vi!”. 
Na verdade pela janela 
ele não conseguiria en-
trar com as duas bici-
cletas! Fora pela porta 
e mesmo assim um tra-
balhão! Mas não im-
portava. O importante 
é que Papai Noel viera e 
a prova estava ali: duas 
bicicletas. Feliz Natal! 

mas desistiu. Poderia 
acorda-los e quebrar o 
encanto, o  maravilhoso 
encanto do Natal.

Foi dormir 
cansado. Afinal 
fora um longo 
dia de trabalho 
n a  e m p r e s a , 
acrescido daque-



10 FOLHA DO NORTEFeira de Santana-Ba, sexta-feira 18 de dezembro de 2020 111 anos

É Natal!
É Natal! 
Já vem, de novo, o Natal 
e num jeito especial, 
com a divina magia
de retornar a alegria, 
pela emoção que enternece 
em convite para a prece 
a Deus Menino, CRIANÇA, 
renovador de ESPERANÇA. 
Natal sugere presentes, 
querendo todos contentes. 
Se não se sabe o que dar,
oportuno é se lembrar 
de uma ajuda qualquer, 
da maneira que puder, 
uma palavra amiga, 
de incentivo pra vida,
um sorriso delicado, 
mesmo fotografado.
Alongando mais os braços,
multiplicando os abraços, 
nessa prece, com emoção,
na mente e no coração.
E, pela distância que for,
ofertemos nosso AMOR!...
Fraternalmente,
Elza Santos Silva.

PAPAI NOEL EXISTE!
Disseram que Papai Noel não existe
Isso me deu aflição
Porque já fui Papai Noel
Com muito amor e emoção
Lembro o tempo distante 
 Dos meus filhos pequeninos
Sapatinhos na janela
De expectativa sorrindo
E a alegria inigualável 
No amanhecer conferindo 
O brinquedo preferido
Como de um sonho surgindo
Papai Noel esteve aqui
Vinham correndo exibindo
Saudades daquele tempo
Que eu era Papai Noel
Da inocente inocência
E eu fazendo o papel
Que queria para sempre
Ser sempre Papai Noel!

Colocou o rádio de 
pilha sobre a mesa, pe-
gou uma revista e co-
meçou a folheá-la em 
busca de algo interes-
sante. O anúncio nata-
lino de uma loja atraiu 
sua atenção. De repente 
estava “viajando” nos 
seus seis ou sete anos 
de idade. Preparativos 
da família para o Natal. 
Os irmãos mais velhos e 
a tia Linda (Almerinda) 
estavam envolvidos na 
tarefa de desocupar a 
área da enorme sala onde 
a lapinha seria armada.  
Logo estariam no mato 
próximo, para buscar 
galhos de gonçalinho, à 
beira do riacho para catar 
pedrinhas arredondadas e 
ovaladas, inteiramente li-
sas, pegar musgos, flores 
silvestres, caramujos, pe-
queno pedaços de arbus-
tos de formatos curiosos, 
ninhos de pássaros aban-
donados. Tudo aquilo 
era amontoado na sala, 
de forma desordenada, 
para, no dia seguinte, o 
trabalho de armação da 
lapinha ser iniciado pelos 
adultos.

A tarefa levava vá-
rios dias. Areia, pedras, 
galhos de mato iam sen-
do colocados de forma a 

proporcionar uma 
longa estrada até 
onde ficavam as 
casinhas da vila, 
armadas de pa-
pelão, madeira e 
plástico, algumas 
feitas em casa ou-
tras adquiridas na 
cidade. Por toda 
área eram coloca-
dos bois, cavalos, 
carneiros, gali-
nhas, porcos e até 
elefantes, girafas 
e outros animais. 
No “céu” estre-
las, a lua, o sol e 
tudo que era pos-
sível se trazer da 
cidade, onde lo-
jas estavam bem 
sortidas para as 
festas de fim de 
ano. Enfim, ali 
estava o Menino 
Jesus, na manje-
doura, o ápice do 
maior aconteci-
mento já verifi-
cado no planeta: 
o nascimento do 
Messias! 

Na cozinha, 
o velho fogão de 
lenha crepitava. 
Eram doces, fei-
jão, arroz, carne 
e o inocente peru, 
que crescera e en-

gordara tanto, sem saber do seu 
triste destino.  Era assim a semana 
do Natal em família que tinha 
jeito, cores e um cheiro especial, 
impossível de se sentir em outra 
ocasião. O ritmo era intenso, adultos 
e crianças, patrões e empregados, 
todos ocupados. Para a meninada 
ainda tinha a emoção de aguardar a 
chegado de Papai Noel, na Noite de 
Natal, trazendo uma bola, um auto-
móvel de ferro, um par de calçados, 
roupas e outros brindes igualmente 
desejados. A revista escapou de suas 
mãos e caiu. O leve ruído trouxe-lhe 
à realidade, como se saísse de um 
sonho. Ainda não era Natal, mas 
sem explicação, o cheiro próprio 
daquela época estava no seu nariz! 
Levantou rápido, para comprar uma 
árvore de Natal! (Zadir Porto)

O SONHO DO NATAL

CONHEÇA A TABAJARA!CONHEÇA A TABAJARA!

TabajaraBr

ACESSE O QR CODE
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Iniciado no século XIX 
pelo físico italiano Gugliel-
mo Marcone e introduzido 
no Brasil pelo padre Landell 
de Moura, o radioamado-
rismo permanece ativo e 
eficiente aqui e em todo o 
mundo, garante Ávido Ro-
drigues de Medeiros - PY6 
AVB, que pratica esse tipo 
de comunicação desde o 
início da década de 70, do 
século passado.  Natural 
do Rio Grande do Norte, 
Ávido Medeiros, atuou no 
rádio do Rio de Janeiro, 
ao lado de famosos, como 
Cid Moreira, antes de vir 
para Feira de Santana com 
Sidney Miranda, dirigir a 
Rádio Carioca de Feira.

Lembra Medeiros que 
devido à experiência com 
o radioamadorismo o padre 
Landell chegou a ser acu-
sado de heresia por parte 
da Igreja católica. O radio-
amadorismo ganhou ex-
pansão no território nacio-
nal, graças às incursões do 
marechal Cândido Rondon 
na região amazônica. Hoje 
são mais de 30 milhões de 
radioamadores no planeta 
“50% deles só nos Estados 
Unidos”. No Brasil são 50 
mil radioamadores licencia-
dos, relata o PY6 AVB.

O radioamador é consi-
derado reserva especial das 
Forças Armadas com papel 
preponderante em catás-
trofes quando é convocado 
para atuar e por isso mesmo 
não é só adquirir os equipa-
mentos é necessário prestar 
exames na Anatel. ”Recen-
temente - explica Ávido 
-, foi abolida a exigência 
da telegrafia nos exames 
de habilitação da Anatel, 
sendo preservados, no en-
tanto, ética operacional e 
conhecimentos básicos de 
radioeletricidade”.

Ele relata que dentre 
outros, tiveram grande atu-
ação nesta cidade: Almiro 
Vasconcelos - PY6 GJ,  Ga-
leão - PY6 ML, Edgar Pedra 
-  PY6 GD, Raimundo PY6  
KM,  Edgar Fontes -  PY6 
SK, Márcio Queiroz - PY6 
AZ, Mirinho Vasconcelos 
-  PY6 ALH, Clovis Prado 
-  PY6 ADC e  Claudionor 

A vida é feita de sur-
presas e fatos sem expli-
cações. Assim foi com o 
Cônego de Frauenburg, 
Nicolau Copérnico, o ho-
mem que desafiou as Es-
crituras, a ciência antiga 
e o bom senso da huma-
nidade que proclamavam 
a Terra como o centro 
estacionário do universo 
com o Sol, os planetas 
e as estrelas girando em 
redor dela. 

Copérnico vivia há 
mais de 30 anos na so-
lidão, na catedral da Po-
lônia, quando recebeu a 
inesperada visita de um 
homem que lhe entregou 
o primeiro exemplar do 
livro de sua autoria  De 
Revolutionibus  Orbium 
Coelestium. Isso acon-
teceu no dia 24 de maio 
de 1543 e poucas horas 
depois ele morria de um 
derrame cerebral. Teve 
apenas tempo de ver o 
livro com a sua teoria, tão 
combatida, o que iria ga-
rantir o reconhecimento 
futuro do seu magnifico 
trabalho.

Um astrônomo mo-
desto e obscuro que se-
quer tinha um telescópio 
e passara metade dos seus 
70 anos recluso em uma 
catedral tinha razão: ”A 
Terra é um planeta como 
os outros, girando em 
volta do Sol” afirmava 

COPÉRNICO – REVOLUCIONOU A ASTRONOMIA
convicto o que viria a ser 
constatado muito tempo 
depois da sua morte.

Nicolau Copérnico 
nasceu em 19 de feve-
reiro de 1473 em Torum, 
aldeia da Prússia, e aos 10 
anos ficou órfão de pai e 
passando a se criado pelo 
tio, o bispo Lucas Watzel-
rode, que o encaminhou 
para estudar na Cracóvia, 
então capital da Polônia. 
O jovem dedicou-se a 
estudar Astrologia, Mate-
mática e Física. Por influ-
ência do professor Albert 
Brudzewski interessou-se 
pela Astronomia. Em 
1496 ingressou na Uni-
versidade de Bolonha, 
na Itália, onde estudou 
Direito Canônico e co-
nheceu o professor de 
Astronomia, Dominicus 
Maria di Novara.

Copérnico descobriu 
que os planetas nunca 
estavam nas posições 
enunciadas pela teoria do 
grego Cláudio Ptolomeu 
e a partir dai intensificou 
seus estudos. Depois de 
10 anos na Itália, quando 
retornou à Polônia, para 
ser secretário-médico do 
bispo Watzelrod, já era 
advogado da Igreja, ma-
temático e poliglota,  mas 
continuava seus estudos 
sobre astronomia.  Aos 
40 anos de idade com a 
morte do bispo ele assu-

miu as funções de cônego. 
Apesar de não haver se 
ordenado, preferiu não 
se casar e dedicou o resto 
de sua vida à Igreja e à 
Astronomia.

Ele não dispunha de 
telescópio, que só seria in-
ventado 65 anos depois da 
sua morte. Tinha apenas 
um esquadro de agrimen-
sor e um instrumento para 
medir a altitude meridiana 
do Sol. Em 1530 soube-se 
que o De Revolutioni-
bus Orbium Coelestium, 
um livro de quase 400 
páginas, com gráficos e 
diagramas estava pronto, 
então o cardeal Nicholas 
van Schônberg tentou a 
publicação que foi negada 
por Copérnico.

Todavia em 1539 o 
jovem matemático Georg 
Joachim Rheticus de 25 
anos, em visita ao cône-
go passou a trabalhar o 
imenso manuscrito, or-
ganizando e corrigindo 
alguns cálculos errados e 
só depois de muita insis-
tência ele permitiu que o 
trabalho fosse impresso 
em Nuremberg  e recebeu 
um exemplar. Todavia o 
livro foi proibido de ser 
publicado porque contra-
riava a Igreja Católica e 
ficou até 1822 no Índex 
(catálogo de livros cuja 
leitura é proibida pela 
Igreja). 

No dia 3 deste mês 
o governo do estado en-
tregou 60 novas viaturas 
à Polícia Civil, visando 
melhorar a segurança pú-
blica em 35 municípios, 
dentre eles Feira de San-
tana, que foi contemplado 
com cinco unidades. A 
distribuição foi feita no 
pátio da Secretaria de 
Segurança Publica, em 
Salvador, e o governador 
Rui Costa explicou que a 
entrega desses 60 veícu-
los foi a primeira de um 

lote 284 novas viaturas 
adquiridas pelo gover-
no baiano representando 
um investimento total 
de R$14,5 milhões. As 
viaturas apresentam o 
novo padrão nacional de 
cor preta.

”Inicialmente quero 
agradecer aos policiais 
pelo empenho e dedica-
ção ao trabalho realizado 
na Bahia. Eu gostaria de 
estar governando em um 
momento de crescimento 
econômico, mas mesmo 

com todos os desafios, 
estamos superando as di-
ficuldades garantindo um 
investimento significativo 
na área da Segurança 
Pública, equipando e re-
estruturando as unidades 
das Policias entregando 
novas viaturas e oferecen-
do mais qualidade no tra-
balho dos policiais. Tudo 
isso reflete no reforço do 
combate ao crime organi-
zado e ao tráfico de dro-
gas no estado” assinalou 
o governador Rui Costa.

POLÍCIA CIVIL GANHOU NOVAS VIATURAS

RADIOAMADORISMO CONTINUA FORTE

Y6 GN. Permanecem em 
atividade cerca de 30 pesso-
as, algumas delas há quase 
meio século como é o caso 
de Ávido Medeiros. ”Fiz 
meu primeiro contato no 
Dia das Comunicações - 5 
de maio de 1972 – portanto 
já se vão 48 anos”. Outro 
veterano é Adelson Melo, 
PY6 AWV, com mais de 45 
anos de prefixo.

Outros radioamadores: 
Nizelito Bezerra PY6 JR, 
Adriano PY6 PF, Antônio 
Magalhães  PY6 FT,  Miza-
el Arruda PY6 MI, Denilson 
PY6 DU,  Luiz PY6 LH,  
Maia PY6 PAZ, Izaias PY6 
IP,  Valverde  PY6  WW,  
Motoca PYC  JLS,  Robson  
PYC  AK,  Luizinho PY6  
ALM,  Silvio Romero  PY6 
YA,  Ivanildes Bezerra PY6 
AML,  Marconi PY6 ZM,  
Oliveira PY6  JZ, Elias 
PY6 SH,  Sergio Paulo PY6 
SP, Marlon Medeiros PU6 
MGM,  Milton PY6 MP, 
Israel PY6 PRF,  Waldir 
PY6 CZ . “Roberto Touri-
nho PY6 RT, Hamilton PY6 
HD  e Nilzo PY6 AWU, 
têm destaque  especial nos 
Contestes e expedições 
nacionais e internacionais 
que registram a participação 
de radioamadores de todo o  
mundo” explica Ávido.

Em termos técnicos 
o sistema mais moderno 
usado nas transmissões 
é o VHF/UHF feito di-
retamente ou através de 
repetidoras. Na região de 
Feira de Santana há várias 
repetidoras: na Serra da Ji-
boia, em Castro Alves, uma 
da SEPREV, uma na serra 
de São  José, outra na serra 
de Tanquinho e a existente 

em  Conceição da Feira, 
considerada a detentora do 
maior  número de acessos. 
Relata ainda Medeiros que 
na região SIM, parte leste 
da cidade, foi implantada 
e já esta funcionando uma 
repetidora UHF “a mais 
moderna do estado”. 

Através da sua empresa 
Publisom, ele promove a 
concessão entre radioa-
madores de todo o país na 
faixa dos 20 metros em 
14.135 kHz (Rodada Ponto 
de  Contato) de diplomas 
e medalhas: Padre Ladell 
Marechal Rondon e Gu-
glielmo Marconi, patronos 
da atividade. ”A partir das 
15h30min de segunda-feira 
a sexta-feira, cerca de uma 
centena de colegas do país e 
do exterior marca presença 
e assim o radioamadorismo, 
que tem como lema: “Quem 
não vive para servir, não 
serve para viver” continua 
em plena atividade”.

A partir da Bahia três 
rodadas vão ao ar: Patrulha 
Verde e Amarela, das 6 às 
7h30min., em 7.070 kHz 
sob o comando de PY6 
Vilar, QAP-BTS às 18 ho-
ras, na mesma QRG com 
direção de PY6Hm Nithael, 
desde Salvador e Boa Noite 
Brasil, às 18 horas em 7. 
065kHz coordenado  por 
Gilberto PY6 GSR des-
de Vitoria da Conquista, 
“Desfaz-se, desta forma, a 
ideia que algumas pessoas 
podem ter sobre a finitu-
de do radioamadorismo a 
partir das novidades surgi-
das nas comunicações, via 
adventos da cibernética”, 
garante Ávido Rodrigues 
de Medeiros.

Recebemos e retribuímos mensagens de Boas Festas do 
professor e tradutor de Inglês Marcone Ferreira Leão e fa-
mília, professor José Carlos Santana, Felipe Souza, Antônio 
Carlos Cerqueira,  Luiz Mario Cerqueira, Juscelino Machado,  
Jorge do Xote, professora Janete Santana de Jesus,  Erisval-
ter Dantas, Liomar Ferreira, Léo Carneiro, Gilson Francisco 
Lima, professor Cristiano Lobo, jornalista Madalena de Jesus, 
Francisco Rodrigues, Jair Onofre, Leonídio Marchy, Israel 
Exalto, professora Zezé, jornalista Luiza Diná, Fernando 
Souza,  Juarez Passos. Também agradecemos a mensagem 
de Tadeu Ricci, na foto com o reggaeman Edson Gomes. 

BOAS FESTAS

CAPA   CHAMADAS 
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