
 23 de fevereiro de 2016   Redação da Povo

Quinta creche de alto padrão será inaugurada no Feira VII
Com capacidade para atender a 120 crianças entre um e cinco anos, será inaugurado nesta terça-feira, 23, o Centro Municipal de Educação
Infantil Antonio Carlos Machado, situado no bairro Feira VII. Este é o quinto Cemei, nome atribuído também às creches, inaugurado nos últimos três
anos pelo governo municipal. A solenidade vai acontecer às 19:00 e a creche fica nas imediações da Escola Municipal José Raimundo Azevedo,
antigo Caic.

O patrono da escola, o ex-vereador e ex-secretário Antonio Carlos Machado, é natural de São Gonçalo dos Campos, mas fixou residência em Feira de
Santana ainda jovem. Machado, que faleceu no dia 24 de março de 2015, se dedicou à política e a gestão pública, além de ter exercido diversas
atividades civis.

O ex-vereador também foi secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, superintendente de Trânsito, diretor-presidente do Instituto de
Previdência de Feira de Santana, bem como coordenador de Projetos Especiais. Machado se destacava ainda pela atuação ativa em movimentos de
Igreja Católica.

O Centro Municipal de Educação Infantil, construído com recursos do governo federal, é amplo, arejado, colorido e dispõe dos diversos setores de
uma creche de alto padrão: almoxarifado, sala de professores, diretoria, secretaria, refeitório, cozinha, depósito, despensa, lactário,
lavanderia/passadoria, rouparia, vestiários, sete salas de aula divididas entre creches I, II, III e pré-escola, além de sala de leitura e de informática.

A escola recebeu os itens do Projeto Reequipar – móveis coloridos de resina e todos os equipamentos e eletrodomésticos da cozinha, dentre os
quais, geladeira, gelágua, fogão e liquidificador industriais, forno de micro-ondas e utensílios diversos. As crianças e professores já terão também
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materiais diversos para a biblioteca e brinquedoteca.

Anchieta Nery passa a ser referência em educação para Mangabeira
Educador por vocação e excelência, o nome emblemático do jornalista e professor de Literatura Brasileira IV, Manoel Anchieta Nery de Souza, ou
simplesmente Anchieta Nery, como era mais conhecido, que durante três décadas ensinou aos futuros professores formados pela Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS) não somente os conhecimentos didáticos curriculares, mas também valores éticos, morais e sociais, se
completa agora como referência também para os primeiros passos na educação formal de crianças, ao emprestar seu nome ao moderno Centro
Municipal de Educação Infantil implantado pelo Governo Municipal no bairro Mangabeira.
O equipamento, construído em área ampla e local estratégico próximo às unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, foi entregue
pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho à comunidade, na noite desta sexta-feira, 19. E dentre os presentes, a mãe do patrono, Carmelita Cruz, 87
anos, as duas filhas e netos.
Ao ressaltar a trajetória de Anchieta Nery, homem simples e que se desenvolveu através da educação, inclusive tendo sido secretário de
Comunicação Social e também de Cultura, Esporte e Lazer em seus governos, o prefeito José Ronaldo observou que somente através da educação
se muda o mundo. “Era um homem fiel, sincero e amoroso”, afirmou, ao citar algumas de suas inúmeras qualidades e lembrar que ele também fazia
opção por estar cercado por pessoas de caráter, se referindo ao repórter-fotográfico Sílvio Tito como “menino de ouro e sincero”.
Filha do homenageado, Maiana Nery, que esteve acompanhada da irmã Maira, ressaltou a satisfação de ver seu pai sendo homenageado com a
denominação da escola. E lembrou que sua morte foi precoce, aos 58 anos, mas tempo suficiente para deixa o legado de ética e amor.
Para o deputado estadual Carlos Geilson, que foi seu aluno na UEFS, o jornalista e educador deixou um forte legado. “Ele não me transformou em
ator de teatro, mas em um aluno aplicado”, frisou.
Já o vice-prefeito Luciano Ribeiro observou que não existe povo desenvolvido que não seja através da educação  e destacou o compromisso do
prefeito José Ronaldo de investir em seu governo na área de educação pública de qualidade.
Enquanto isso o vereador Lulinha de Jesus informou sobre a rotina do governo municipal de promover inaugurações quase que diariamente. “Esta
escola demonstra a preocupação do prefeito com a educação”.
A mesma opinião é da secretária de Educação, Jayana Ribeiro. Ela informou que a escola atenderá crianças de 1 a 5 anos com educação infantil.
“Isso é fruto da dedicação deste governo”.
E a diretora da unidade escolar, Lívia Moura Almeida, explica que a escola vem valorizar a educação infantil com a formação do cidadão,
acrescentando qualidade de vida para criança e seus familiares.
Quem foi Anchieta Nery
E, mais que uma nova escola, se torna um novo divisor de águas, dando oportunidade de desenvolvimento às crianças de famílias carentes, através
de educação de qualidade.
Natural da pequena cidade de Rodelas, no sertão de São Francisco, Anchieta Nery adotou Feira de Santana como cidade mãe ao vir para a Princesa
do Sertão com o firme propósito de ingressar em uma universidade, onde estudou e, mais tarde, além de realizar este sonho, também se tornou
professor titular.
Durante sua vida profissional, Anchieta Nery, que faleceu em 30 de abril de 2015, aos 58 anos, também abraçou o jornalismo, tendo sido editor-
chefe do extinto Jornal Feira Hoje, se tornando referência e um dos mais atuantes profissionais da área. Era também amante da arte e da cultura,
expressões que canalizava através do teatro, onde incentivou talentos e escreveu importantes peças teatrais, assim como poesias, que fluíam do
âmago de sua alma e sintetizavam seu amor ao próximo.
E o reconhecimento natural pela paixão por Feira de Santana veio com o título de Cidadão Feirense, concedido pela Câmara Municipal em 2009,
como uma nova certidão de nascimento, concedida por uma cidade que abraçava seu filho.
Com estas qualificações, Anchieta Nery se tornou secretário de Comunicação e também de Cultura, Esporte e Lazer, em governos do prefeito José
Ronaldo de Carvalho.
                                                        LDO vai ser apresentada à sociedade civil

O Projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) da Prefeitura de Feira de Santana, para o exercício de 2017, será apresentado à sociedade civil
organizada em audiências públicas a partir do dia 1º de março e encerradas no dia 7, pela Secretaria de Planejamento, que o elabora.

A participação da sociedade é fundamental, na avaliação do secretário Carlos Brito. “Estes encontros têm função, digamos, pedagógica.
Apresentamos a LDO e os participantes terão a oportunidade de apresentar as demandas da comunidade, que serão avaliadas”.
A LDO prevê, como todo instrumento legal de planejamento, a participação e a contribuição da comunidade na sua formulação. O documento define
as principais metas para a administração pública para o próximo ano, em todas as áreas.
Serão duas audiências por dia, sempre às 9h e às 15h. Na terça-feira, o evento acontece em Jaguara, na Casa da Prefeitura, e em Tiquaruçu, no
Centro de Desenvolvimento Comunitário José Gregório. Na quarta-feira, será em Humildes, na Biblioteca, e em Jaíba, no Salão Paroquial da Igreja
Matriz.
As audiências em Maria Quitéria, na sede do Cras, e na Matinha, no Espaço Severina, na quinta-feira. Os moradores de Bonfim de Feira se reunirão
na sexta-feira, na Escola Álvaro Pereira Boaventura. No mesmo dia, à tarde, será a vez dos residentes em Ipuaçu, na Creche Maria de Lourdes
Almeida Machado.
Os eventos serão encerrados no dia 7, com a participação das regiões administrativas I, II e III, pela manhã, e das regiões administrativas IV e V, à
tarde, no Auditório Dr. João Batista de Cerqueira, na Secretaria de Saúde. A LDO, entre outras atribuições, define como o gestor vai aplicar os
recursos públicos.

FPI se reúne na próxima quarta
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Os órgãos e entidades que compõem a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que atuarão na Micareta de Feira de Santana, terão sua primeira
reunião de trabalho na próxima quarta-feira, 24, às 8h30, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. A festa será realizada entre os dias 28 de
abril a 1º de maio.
As ações da FPI são voltadas para prover a segurança de todas as estruturas da micareta, o que inclui os camarotes e arquibancadas, bem como o
de fiscalizar os segmentos que comercializam comidas e bebidas. Os membros da FPI atuam para prevenir eventuais infrações ou acidentes que
venham a causar danos aos foliões. Fiscalizam trios elétricos, blocos, carros de apoio e de serviços, além de hotéis e outros seguimentos no entorno
do circuito.
A FPI foi criada através do Decreto 9.847, de 21 de janeiro de 2016, cuja presidência será exercida pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, Rafael Pinto Cordeiro. Os trabalhos serão desenvolvidos por comissões técnicas, as quais vão acompanhar a instalação de camarotes,
palcos, arquibancadas e demais equipamentos.
Outra comissão será designada para vistoriar trios elétricos, carros de apoio, blocos e demais veículos que estarão a serviço durante a Micareta, e
ainda aquela destinada para fiscalizar hotéis, motéis, bares, restaurantes e o comércio de ambulantes.

Larvas do aedes são encontradas em tubo usado para fixar placa
 

A Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana encontrou larvas do aedes aegypti em tubos usados para fixar placas. Como geralmente não são
colocadas tampas, a água da chuva se acumula na sua base e, consequentemente, o inseto encontra local ideal para a desova. O mosquito
transmite o vírus da dengue, zika e chikungunya.
A constatação, disse o coordenador do Centro de Endemias, Edilson Matos, é fruto da curiosidade. “Vi, numa reportagem, que o problema estava
acontecendo em São Paulo. Olhei e constatei que em Feira está acontecendo o mesmo aqui”. Os tubos usados geralmente são de aço galvanizado.
Para impedir que o inseto use os tubos como “incubadoras”, Edilson Matos orienta que todos ganhem tampas ou que sejam preenchidos com areia
– o mesmo procedimento usado nos vasos de plantas. “São as únicas maneiras de evitar que ele se reproduzam”.
De acordo com ele, os agentes de endemias estão sendo orientados a verificar os tubos que não tem tampas. Os casos positivos estão sendo
tratados com larvicida. Mas o ideal, diz, é a areia ou a tampa.
O coordenador disse ainda que constatou que os hastes colocados pela Coelba para ligar as casas à rede elétrica já vem devidamente protegido
contra a entrada de água. “É uma medida simples mas extremamente eficiente”, elogiou.
Pólos de Cultura Digital certificam mais de mil alunos
Cerca de mil alunos que concluíram cursos ministrados nos Pólos de Cultura Digital mantidos pela Prefeitura de Feira de Santana, no período de
junho a dezembro do ano passado, foram certificados na manhã deste sábado, 20. A solenidade, realizada no Teatro Municipal Margarida Ribeiro,
contou com a participação de cerca de 200 participantes certificados pela Microsoft, através da ONG Instituto Paramitas.
Durante a solenidade, o prefeito José Ronaldo de Carvalho ressaltou a importância da iniciativa visando dar oportunidades para os jovens se
inserirem no mundo da tecnologia e por ela facilitar o aprendizado.
Para quem participou dos cursos oferecidos pelos Pólos de Cultura Digital, a iniciativa representa oportunidade de transformação através de novos
conhecimentos. “Aproveitei e participei de quatro cursos, o de Atendimento ao cliente, o de Atendimento telefônico, também de Postura Profissional
e o de Ajuda financeira. Os cursos são muito bons e agora pretendo uma vaga como monitor para trabalhar em um dos pólos”, ressaltou o aluno
Sthalen Oliveira Santos.
Para a presidente do Instituto Paramitas, Cláudia Stippe, os resultados dos cursos oferecidos nos 10 Pólos de Cultura Digital e mais o Ônibus Digital
da Prefeitura em Feira de Santana têm sido satisfatórios, principalmente em função do crescimento do interesse dos alunos, principalmente por
cursos de qualificação profissional nas áreas administrativa e tecnológica.
Os cursos são oferecidos pela Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa, presidida por
Antônio Carlos Coelho, e geridos pelo Instituto Paramitas.
São cursos de Inclusão Digital (Primeiros Clicks) e Educação para o Trabalho, cursos de Aluno Monitor (Microsoft) e Microsoft Virtual Academy.
Obra em trincheira tem ritmo acelerado no fim de semana
Conforme compromisso anunciado pelo prefeito José Ronaldo, prosseguem em ritmo acelerado – e até mesmo com trabalho aos finais de semana
– as obras da trincheira no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria. Neste sábado e domingo (20 e 21), operários da construção
civil e eletricistas da Coelba atuam no local.
O canteiro de obras está isolado para evitar acidentes com transeuntes e, por isso, quem passa pelas imediações do cruzamento entre as avenidas
não imagina o vai-e-vem frenético de máquinas e o intenso trabalho de operários da construção civil executando a terraplenagem e nivelamento do
solo, escavação da estrutura para a trincheira e fixação dos tirantes. As muretas laterais da fundação também estão sendo niveladas.
Enquanto operários da construção civil recortam estruturas com britadeiras, a Coelba também agiliza a substituição da rede de energia elétrica,
retirando a denominada “rede 69”, que vai passar a ser subterrânea, além da substituição e relocação de postes, ainda mais altos, para receberem
cabeamentos redimensionados para as demandas
A trincheira, uma espécie de túnel, vai solucionar os problemas de tráfego de veículos naquela área, uma das mais emblemáticas do centro da
cidade. O prefeito José Ronaldo determinou a continuidade das obras na trincheira, com recursos próprios da Prefeitura, mesmo diante da
suspensão na liberação de verbas do financiamento que o Município contratou junto a Caixa Econômica Federal, em razão de decisão judicial de
caráter liminar contra o BRT – o equipamento faz parte do projeto.
Em entrevista coletiva recentemente logo após concedida a liminar da Justiça Federal, o prefeito declarou que esta trincheira, já iniciada, será feita
“com ou sem recursos do financiamento”. A expectativa do governo é de reverter o quadro, suspendendo os efeitos da liminar para que possa
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contar com o financiamento da CEF.
“Nossa preocupação é com os comerciantes daquela região, que estão sendo muito compreensivos com a administração municipal e entendendo
que os transtornos de agora são necessários para uma mudança definitiva no cenário daquela área. Então, a ordem é avançar com a obra para
desobstruir o trânsito no local dentro do prazo previsto”, diz o chefe do Executivo.
Caminhada do Perdão chama feirense para reflexão
Em sua quarta edição, a Caminhada do Perdão reuniu milhares de católicos de diversas cidades da região em Feira de Santana para uma reflexão
sobre a reconciliação através do perdão, seguindo os passos e ensinamentos de Jesus Cristo. Os fiéis seguiram em procissão, na manhã deste
domingo, 21, saindo da Igreja de Santo Antônio, no bairro Capuchinhos, seguindo pelas avenidas Presidente Dutra, Getúlio Vargas até a Catedral
Metropolitana de Senhora Santana.
Motivados pelo alerta de que “quem tem fé vai a pé”, os fiéis tomaram as ruas da cidade com cânticos e orações. E no cruzamento entre as avenidas
Getúlio Vargas e Senhor dos Passos, lateral da Igreja de Senhor dos Passos, uma parada para reflexões e meditações sobre os ensinamentos
deixados por Jesus.
Na praça Padre Ovídio, ao lado da Catedral Metropolitana, o arcebispo metropolitano Dom Zanoni presidiu a missa pela primeira vez. “O dia de hoje
tem significado muito forte. O Senhor tem um propósito para nós, que é de reconciliação. E nós queremos seguir os passos de Jesus”, frisou.
A caminhada e a missa também contaram com a participação do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que esteve acompanhado do vice-prefeito
Luciano Ribeiro e do secretário de Governo, Paulo Aquino.
Após a missa, que atraiu milhares de fiéis de caravanas de várias cidades da região, os participantes passaram pela “Porta da Misericórdia”, na
Catedral de Senhora Santana, seguindo os sacerdotes.
Festival de Música leva reggae ao MAP
O Mercado de Arte Popular (MAP) abriu suas portas para o reggae, na tarde deste domingo (21), seguindo a programação do Festival de Música,
que traz atrações regionais para movimentar o espaço feirense de cultura e arte. Na vasta programação a mistura de diversos ritmos, que
culminaram com o show de reggae de raiz na voz de Gilsan e atraiu um público eclético e bem animado.
Antes dos shows musicais, a apresentação de roda de capoeira por 10 equipes, inclusive com a participação de Bel Pires, mostrando a cultura de
uma arte que encanta baianos e turistas. Na apresentação musical, Roça Sound tomou conta do mezanino, propagando a música eletrônica
regional. Misturando ritmos como o hap, o grupo agitou a galera e esquento o clima para a apresentação das bandas.
Em seguida, a banda Filhos de Orfeu trouxe para o palco o pop reggae, com o som pop percussivo, com música para se ouvir. Bem ao estilo
sugestivo do poeta da mitologia grega Orfeu ou mesmo do personagem com o mesmo nome no filme Matrix, que nos remete para outra dimensão
do mundo da imaginação, propondo desta vez a mistura dos sons de violino com o de bateria.
A tarde mesmo esquentou com a apresentação do reggae de raiz do feirense Gilssan, um ícone do reggae feirense que remete a reflexões ao ritmo
que embala o público com muita animação. Com sua batida forte e ritmo frenético, sacudiu a estrutura do Mercado de Arte e colocou o público para
dançar. Logo em seguida, a apresentação  do violeiro Carlos Silva.
Feira IV ganha moderno Centro Comunitário
Fundado há cerca de 35 anos, o conjunto Feira IV ganhou um moderno e amplo espaço para reuniões e promoção da cultura e lazer. O prefeito José
Ronaldo de Carvalho inaugurou, no fim da tarde deste domingo, 21, o Centro Comunitário João Vieira Bonfim, atendendo às reivindicações da
comunidade.
O equipamento, com capacidade para 150 pessoas sentadas, também possui palco e foi construído em local estratégico, na rua C, caminho 7.
Totalmente forrado com PVC, também dispõe de sanitários e sala de apoio e da administração.
Ao entregar o equipamento, o prefeito José Ronaldo observou que o espaço também pode ser utilizado para a promoção de cursos, reuniões de
interesse público e eventos da área cultural, a exemplo de apresentações teatrais ou musicais. Será subordinado às secretarias de Cultura, Esporte e
Lazer (Secel) e a de Desenvolvimento Social (Sedeso).
Membro da Associação Comunitária e da Comunidade Católica Nossa Senhora da Glória, Roberto Carlos Carvalho Santana, ressaltou a
importância do equipamento público para os moradores da localidade. Agradeceu a Deus por permitir a construção do prédio e ao empenho do
Governo Municipal por atender às reivindicações da comunidade.
Durante a inauguração, o diácono Gilberto Santana abençoou o espaço. “Nossa proteção está no nome do Senhor. Este é um espaço democrático
onde todos poderão usufruir”, frisou.
Também estiveram presentes os vereadores Lulinha da Conceição, Pablo Roberto e Correia Zezito e os secretários municipais de Cultura, Esporte e
Lazer, Rafael Cordeiro; de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira; de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Roberto Tourinho; e o chefe de Gabinete do
Prefeito, Mário Borges.
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