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Bahia terá corrida de Stock Car
Bahia will have a Stock Car race

Autoridades comemoram a assinatura do acordo
para a realização da prova. Na foto, à direita
(acima) o piloto  baiano Diego Freitas e, abaixo, o
piloto, também baiano, Patrick Gonçalves.
Authorities celebrate the sign the agreement for realisation
of the race. Photo on the right (above) the Bahia’s pilot
Diego Freitas and below, the pilot also native of the
state of Bahia , Patrick Gonçalves.

CAMAÇARI – BA:  Seguindo a nova
tendência mundial de juntar todas as
comodidades num só lugar, a Delicatessen
Ponta do Sol está revolucionando o conceito
de padaria em Abrantes, Camaçari (BA).

Ali você chega, toma um belíssimo café
da manhã, leva o pão para casa, e depois
volta para pegar o frango assado. Ou então
você almoça ali mesmo num delicioso buffet a
quilo.

“Comecei a servir o almoço em quatro
mesas. Depois fui aumentando, aumentando...
Hoje, as 20 mesas não dão conta na hora do
almoço. Tenho que ampliar novamente”., conta
orgulhoso o proprietário Edivan.

Além de café da manhã, almoço e pães, a
Delicatessen também possui uma loja de
conveniência com um mini-mercado.

A Delicatessen Ponta do Sol fica na
entrada de Vila de Abrantes (em frente ao
Alphaville Litoral Norte), no km 12 da
Estrada do Coco, logo após a pracinha da
Av. Tiradentes. Fone:  (71) 3623-1560

Almoço em Delicatessen
faz sucesso em Abrantes

Lunch at Delicatessen makes success in Abrantes

CAMAÇARI – BA: Following the new
world-wide tendency of joining all the
comforts in a single place, the Ponta do
Sol Delicatessen is revolutionising the
concept of bakery in Abrantes Camaçari
(BA).

 There you arrive, have your
wonderful breakfast, take the bread
home and after come back to catch a
broiler chicken. Or else you have lunch
in a delicious kilo buffet.

“I started to serve lunch on four tables
only. After I was adding and adding.
Today, the 20 tables are not enough at
lunchtime. I have to make the place
bigger”, says the proud owner Edivan.

In addition to breakfast, lunch and
breads, the Delicatessen also has a
convenience store and a small grocery
store. The Ponta do Sol Delicatessen is
in the entrance of Vilas De Abrantes
(opposite from Alphaville North Coast),
into the km 12 from Estrada do Coco,
Road, right after Tiradestes Avenue
square. Telephone (71) 3623-1560

Chega a Itacimirim um novo
conceito em restaurante

Arrives in Itacimirim a new concept in restaurant

CAMAÇARI - BA : Ambiente rústico, agra-
dável e aconchegante assim é Mandacaru, o mais
novo restaurante de Itacimirim. Localizado logo
na entrada, sentido praia, no km 52 da Estrada
do Coco, Mancadaru veio pra ficar. Durante o
dia são servidos pratos baianos, bem típicos do
sertão, no buffet a quilo e/ou a la carte. À noite,
pizza no forno a lenha e crepe. Às sextas, sába-
dos e domingos a música de violão completa o
cenário desse local de muito requinte e bom gos-
to com preço acessível. Vale a pena conferir.

CAMAÇARI BA: In a rustic Environment,agreeable and comfortable that whatMandacaru is the newest restaur ant ofItacimirim. Located right on the entrance on thebeach way, into the km 52 of Estrada do Coco,it came to stay. During the day are served platesnative of the Bahia’s state, well typical of thebackcountry, into the kilo buffet and / or a lacarte. At night, pizza made into a firewood ovenand crape. Friday, Saturday and Sunday themusic of guitar thorough the scenery of this siteof good taste and refinement with accessibleprice. It is worth checking.
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Infelizmente, em pleno sécu-
lo 21, ainda existe uma forte onda
de intolerância religiosa que se
espalha pelo mundo. Ainda se usa
o nome de Deus para matar; para
roubar; para enganar; para explo-
rar a ignorância alheia; para dis-
criminar; para prometer o paraí-
so, a salvação da alma e a vida
eterna. Cada um acha que sua
religião é a melhor e a mais cer-
ta, e que o outro deve abandonar
sua crença para ser adepto daque-
la que se diz a melhor.

O Candomblé é uma das reli-
giões que mais sofreu e sofre des-
sa intolerância. Chegou a ser
proibido pela Igreja Católica e
pelo Estado. O jornal Litoral
Norte News foi até o Terreiro de
Jauá, tombado como patrimônio
cultural em 7/11/2006 pelo Ins-
tituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia – (IPAC) para
ouvir a opinião de Laércio Mes-
sias do Sacramento, sacerdote
responsável pelo Terreiro:

A Intolerância
“Durante séculos a persegui-

ção da igreja foi intensa durante
a inquisição, e a repressão poli-
cial até os anos de 1970”. O Can-
domblé sempre foi vítima e tem
dado exemplo de convivência
pacífica com outras religiões.
Haja visto que coloca imagens de
santos que são os mesmos de seus
opressores, os santos católicos.
Por outro lado, como não faze-
mos proselitismo de nossa reli-
gião, pois é uma religião de es-
colhidos pelas entidades, não nos
cabe conclamarmos as pessoas
para o candomblé.

Os missionários católicos,
tanto na África como Brasil Co-
lonial, são os responsáveis pelo
sincretismo do Candomblé com
a religião Católica. E os negros,
como estratégia de sobrevivência,

fingiram aceitar a substituição de
seus símbolos sagrados pelos da
igreja Católica, seu opressor e
repressor.

Nesta sincretização, uma das
entidades da nação Angola cha-
mado Nzila; Exu, no Keto e
Elégua Bará em outras nações, foi
sincretizado como satanás. É bom
lembrar que os negros não conhe-
ciam satanás quando os coloni-
zadores chegaram à África. En-
tão esta religião não poderia
cultuar satanás se nem conhecia
a existência dele.

Hoje em dia há alguns sacer-
dotes desavisados que, exploran-
do indevidamente esta crença,
dizem cultuar essa entidade cris-
tã conhecida por satanás, visan-
do lucros, pois é grande o núme-
ro de pessoas que gostam deste
contato com entidades
obssessoras que se
autodenominam diabólicas.

No entanto, isto não é uma
herança das tradições africanas.
Então cabe a cada chefe, a cada
sacerdote do candomblé, escolher
livremente o rumo de seus traba-
lhos e de que forma ajudar às pes-
soas que procuram seus terreiros”.

A Filosofia
Temos uma preocupação de

atender as pessoas no plano espi-
ritual e uma preocupação com o
social. Entendemos que uma re-
ligião não pode ser usada como
mercadoria de troca. Que Deus
não pode ser usado como moeda
de troca para comprar adeptos.
Não dizemos venha para o Can-
domblé que sua vida vai melho-
rar, que você vai arrumar empre-
go, que você vai ter seus proble-
mas afetivos resolvidos e que va-
mos curar sua doenças. A pessoa
que nos procura é porque tem al-
gum problema, claro. Poucas são
as que procuram Deus quando

tudo vai bem. No Candomblé nos
propomos a ver se o problema
daquela pessoa é motivado por
problemas espirituais e, só então,
nos propomos a resolver esses
problemas espirituais. Mas nun-
ca condicionando a resolução do
problema a se tornar um adepto
do Candomblé.

Os trabalhos
O Terreiro de Jauá desenvol-

ve ação na capacitação de jovens
com reforço escolar; alfabetiza-
ção de adultos; inclusão digital;
realiza Feiras de Saúde onde são
viabilizados exames de sangue,
de pressão arterial, palestras ori-
entadas para a higiene corporal e
de prevenção das DSTs (Doenças
Sexualmente Transmissíveis);
promove um trabalho de liberta-
ção das drogas para jovens e cur-
sos de artesanato que produzem
rendimento para bordadeiras.
Agora, como ponto de cultura da
cidade de Camaçari, esse traba-
lho vai ser ampliado. O trabalho
é feito para todas as comunida-
des do entorno do Terreiro inde-
pendentemente da religião a qual
as pessoas pertençam.

A Manutenção:
É mantido por doações volun-

tárias de pessoas que receberam
benefícios espirituais. Não há
colaboração ou contribuição em
dinheiro da prefeitura de
Camaçari.

Agora, que somos ponto de
cultura, recebemos do Ministério
da Cultura e da Secretaria Esta-
dual da Cultura, doações para a
compra de aparelhagem e equi-
pamentos para dar seqüências aos
projetos sociais junto á comuni-
dade” finalizou Laércio.

O telefone do Terreiro de Jauá
é  (71) 3623-3861 e o site:
www.terreirodejaua-ba.kit.net

Terreiro de Jauá: Patrimônio cultural da Bahia
Yard of Jauá : Cultural heritage of Bahia

CAMAÇARI - BA:  Primei-
ro cada um tinha a sua fossa. De-
pois, como demorava muito para
chegar o caminhão da Prefeitura
para sugar os detritos e ninguém
querendo pagar do bolso, a pró-
pria prefeitura —segundo os co-
merciantes — deu a idéia de in-
terligar as fossas num grande
fossão construído na entrada da
praia. A prefeitura passou a reco-
lher o esgoto do fossão periodi-
camente.  Ocorre que, com a fa-
cilidade de ninguém pagar nada,
a demanda ficou muito grande.

Apesar de a interligação ter
sido feita pela prefeitura, alguns

“espertinhos” fizeram ligação por
conta própria. Com isso, toda vez
que o fossão enche, o esgoto vaza
para a rua, vai para a galeria de
águas pluviais (chuvas) e desem-
boca direto no mar.

A situação não pode continu-
ar como está. A responsabilidade
é de todos: prefeitura, comerci-
antes e moradores.

Cada um deve meter a mão
no bolso e na consciência para
resolver o problema.

Com o esgoto indo direto para
o mar, a ameaça de doenças e
contaminações endêmicas é
gravíssima nas pessoas, além de

CAMAÇARI - BA: Sadlyeven in the 21 century, astrong wave of religiousintolerance still spreadingaround the world. Some arestill using the name of God tokill; to steal; to cheat; toexplore the someone’signorance; to discriminate; topromise the paradise, therescue of the soul and theeternal life. Every one thinksthat their religion is the bestand the most certain, andthat the another forsake andso should sweat belief to befollower of the one they sayright. THE Afro-Brazilianreligious rite is one of thereligions that most sufferedfrom this intolerance. Walkedup to be prohibited byCatholic Church and theState. The newspaper LitoralNorte news went up to theEarthy of Jauá, toppled as acultural heritage in 7/11/2006by the Institute of thePatrimony Artistic andCultural of Bahia – IPAC ) tohear the opinion of LaércioMessias do  Sacramento ,priest responsible for theYard.
The intolerance“Along the centuries,during the inquisition thechase from the church wasintense, and the policerepression about the 1970’years too. The Afro-Brazilianreligious rite has always beenvictim and has been givingexample of pacificacquaintance with othersreligions. As we place imagesof saints that are from ouroppressor, the catholic saints.On the other hand, Ourmembers are chosen byentity, so we don’t do thepreaching of our religiontherefor we don’t conclavethe people to our religiousrite.The catholic missionariesin Africa as in the Brazil

Colonial are the onesresponsible for the mixbetween the Afro-Brazilianreligious rite and the Catholicreligion. And the blackspeople, as strategy ofsurvival, made they believethat they accept thesubstitution of their sacredsymbols for the Catholic ones,their own oppressive andrepressing enimys.On this process, one of theentities of the Angola nationcalled Nzila; Exu, into theKeto and Elégua Bará inanother nations, was changedfor Satan.It’s good remind that theblack people didn’ t knowSatan when the settlersarrived in Africa. Then thisreligion couldn’ t worshipSatan if they didn’t know hisexistence.Today there are someunknown priests, whoexploring unduly this belief,say worshipping this Christianentity acquaintance forSatan, aim to make profit, asis big the number of peoplewhat are interested to getcontact with obsessingentities that call themselvesfiendish. However, thisdoesn’t heritage from theAfrican traditions. Then eachchief, each priest of the Afro-Brazilian religious rite, choosefreely the orientation of theirworks and how to help peoplethat are seeking the Yard.
The philosophyWe have a preoccupationof attend the people into thespiritual plane and apreoccupation with the social.We understand that a religioncannot be used tomerchandise of changes. ThatGod cannot be used as moneyexchange to buy followers.We don’t say come to ourreligious that your life willimprove, that you are goingto find a job, that you aregoing to have yours affective

problems resolved and thatwe are going to cure yourdiseases. The person thatseeks for us because has aclear problem. Few are theones that seek for God whenall goes well. Into the Afro-Brazilian religious rite weproposal to see if the problemis of spiritual origin, only then,we proposal to resolve it butnever considering theresolution of the problem withmake a follower of the Afro-Brazilian religious rite.
The works
THE Yard of Jauá shedevelops actions ofyoungsters improvementwith scholastic reinforcing;reading and writing of adults;IT digital inclusion; performsof Health care Fairs where wemake blood exams, highblood pressure, lecturesgeared for body hygiene andprevention of DSTs (diseasesSexually Transmissible);detoxification for theyoungsters; courses ofhandicraft that provide profitto the embroider.By now, as a culture siteof Camaçari City, this workgoes be enlarged. The workis made for all thecommunities around the Yardindependently of religion.
The maintenance:It is held by voluntarydonations from people whoreceived spiritual benefits.There is not collaboration orcontribution in cash from thecity hall of Camaçari.However, we are a culturesite, we receive donations ofthe Ministry of Culture andfrom the State Culture officeto buy equipment to keep thesocial projects with thecommunity. Says Laércio. Thetelephone of the Yard of Jauáis (71) 3623-3861 e o site:w w w . t e r r e i r o d e j a u a -ba.kit.net

Moradores de Abrantes jogam esgoto nas galerias pluviais
Residents of Abrantes throw cesspool on the pluvial water galleries

contaminar os peixes e toda a
vida marítima.

Banheiro na praia
Outra questão da maior gra-

vidade na praia de Jauá é a falta
de banheiros públicos. É neces-
sário e urgente construir banhei-
ros —nos moldes dos que exis-
tem em Guarajuba— com, no
mínimo, duas pessoas em dois
períodos para tomar conta. É o
mínimo que se deve fazer para
atender aos moradores, turistas e
freqüentadores em geral, garan-
tir a civilidade da praia e a pre-
servação do meio ambiente.

CAMAÇARI BA:  Firsteach one had their own pitcavity. After that due of thedelay of the City hall’s truckto suck the chaff and becausenobody want to pay from theirpocket, the city hall — as thetraders say —gave the ideaof link the pit in a big cavitybuilt on entrance from beach.THE city hall steps the guardthe cesspool of the cavityperiodically. Occur that withthe, facility of nobody pay forthe service, the la wsuitbecame too big. The networkwas dome by city hall,however some “clever”people did some connection

by their own account. Withthat, all turn what the cavityflood, the cesspool book forthe street, goes to the ofwater pluvial gallery and issuedirectly into the sea. Thesituation cannot continue asit is. The responsibility is ofall: city hall, merchants andresidents. Each one should put thehands into the pocket and onthe conscience to resolve theshenanigans. With thecesspool going directly to thesea, the threat of diseasesand contamination endemic isserious to the people, inaddition to contaminate fishes

and all the maritime life.
Bathroom on the shore

Another question of majorgravity on the beach of Jauáis the lack of publicbathrooms. It is necessaryand urgent the constructionof bathroom — on the modelof the Guarajuba’s — with, atlist two people to look afterthem. It is the minimum toattend the residents, touristsand users in general andassure the civility of the beachand the preservation of theenvironmental.

MEIO AMBIENTE / Environment

Moradores de Jauá jogam esgoto no mar
Residents of Jauá throw cesspool into the sea

Cities

CAMAÇARI - BA: Um ver-
dadeiro absurdo é o que está acon-
tecendo em Vila de Abrantes.
Ninguém quer pagar nada. Para
economizar dinheiro se coloca em
risco a vida das pessoas e do pla-
neta. Há gato (ligação clandesti-
na) na água, na luz, na internet,
no IPTU (Imposto sobre Proprie-
dade Territorial Urbana) e, ago-
ra, há uma nova modalidade: gato
na galeria de águas pluviais. Para
não pagar a limpeza da fossa ou
esperar pela demora de mais de
um mês do caminhão da Prefei-

tura, os moradores estão jogan-
do o esgoto direto nas galerias
de águas pluviais (chuvas).

O esgoto vai para o rio e de-
pois para o mar.

Em frente ao Supermercado
Lima, na Rua da Árvore, por
exemplo, parece que a nature-
za resolveu se revoltar com o
tamanho desrespeito ao meio
ambiente. Um bueiro entupiu e
toda a sugeira está vazando
para rua. O cheiro é insuportá-
vel e a proliferação de doenças
inevitável.

Mais uma vez a responsabi-
lidade é de todos.

Como ainda não existe rede
de esgoto, a Prefeitura deve ze-
lar pela ordem e desenvolver
mecanismos de punição para
quem está jogando o esgoto na
rede pluvial, e desligar imedi-
atamente os encanamentos, for-
çando os moradores a constru-
írem suas fossas. Além disso,
como ainda não existe rede de
esgoto, a prefeitura precisa
agilizar os pedidos de limpeza
de fossa.

CAMAÇARI BA:  Atruthfully absurd is what ishappening in Vila deAbrantes. Nobody is willing topay anything. To save moneyis placing at risk the life ofthe people and the planet.There are ‘gatos’(clandestine connection) onwater service, on light overthe Internet, into the IPTU(tax on the subject ofTerritorial Property) and nowthere is a new modalit y:“gatos” on the pluvial watergallery. To don’t pay for the

cavity cleanliness or wait for amonth delay of the truck fromCity hall, the residents areplaying the cesspool directlyinto the pluvial water galleriesThe cesspool goes to the riverand them to the sea.Opposite to Lima’sSupermarket, on ÁrvoreStreet, for example, it appearsthe nature solving to revoltwith the size of contempt tothe environment. A gutterblocked up and all the mess isebb to street. The smell isunbearable and the

proliferation of diseasesinevitable. Once more theresponsibility is of all.As there isn’t a sewagesystem yet, the City hallshould take care of the orderand develop mechanisms ofpunishment for who is playingthe cesspool on pluvial net,and cut off immediately thedrainage, forcing theresidents to built their owncavities. Beyond that, theCity hall most attend the callsfrom the population withoutprivilege nobody.

Laércio Messias
do Sacramento

Terreiro de Jauá
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IMOBILIÁRIO
 A empresa comemorou junto

aos clientes e convidados o suces-
so de seus empreendimentos  no
Litoral Norte

 No sábado, 6 de junho, o
AlphaVille Litoral Norte sediou a
primeira edição local do Test Life
AlphaVille. Esta ação, que acon-
tece em vários empreendimentos
da marca, visa estreitar as relações
com os clientes de forma inovado-
ra e charmosa,  proporcionando a
experiência de viver em
AlphaVille.

  O evento recebeu cerca de 400
convidados, entre proprietários do
AlphaVille Litoral Norte e seus
convidados, que foram prestigiar
mais uma inovação da empresa,
em clima junino, com direito a cu-
linária típica, trio nordestino, re-
creação infantil e muita animação.

  Com quatro empreendimen-
tos no Estado, a marca registra
uma trajetória bem sucedida em
todo o país, e na Bahia repete o
mesmo desempenho, alcançado
por meio de grande aceitação de
mercado,   vendas expressivas e
índices de valorização imobiliária
acima das médias regionais.

Os empreendimentos
AlphaVille  Litoral Norte 1 e 2 tra-
duzem o  ambiente perfeito para
se viver, unindo projeto urbanísti-
co de alto padrão e qualidade de
vida. O AlphaVille Litoral Norte
1 já está concluído, e encontra-se
em fase de ocupação, com residên-
cias prontas e dezenas de outras
em construção, além de animada
vida social, principalmente em tor-
no do clube e das extensas áreas ver-
des. Já o AlphaVille Litoral Norte  2
prossegue as vendas em excelente rit-
mo e  já se prepara para ser mais um
sucesso da marca.

AlphaVille Urbanismo promove
Test Life no Litoral Norte

Paulana Garcia (Ana-
lista de Marketing da
AlphaVille Urbanismo) e
Everton Moreira (Diretor
Regional da CIA Lança-
mentos Imobiliários).

Paulana Garcia (Ana-
lista de Marketing da
AlphaVille Urbanismo) e
Leandro Freitas (Coorde-
nador Comercial da
AlphaVille Urbanismo).

 Edmilson Galvão (Coordenador de Vendas da
CIA Lançamentos Imobiliários), Paulana Garcia
(Analista de Marketing da AlphaVille Urbanismo)
e Leandro Freitas (Coordenador Comercial da
AlphaVille Urbanismo).

Equipe de Vendas do AlphaVille Litoral Norte
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Camaçari

Foto: Agnaldo Silva

Salvador

Não são apenas suas lin-
das praias e seu patrimônio
histórico que fazem da
Bahia o terceiro destino tu-
rístico do país. Suas festas
também atraem turistas do
mundo todo. Primeiro é o
carnaval, depois as festas
dos padroeiros e em segui-
da o tradicional São João,
realizado no mês de junho.

Dentre as cidades mais
visitadas estão: Salvador,
Amargosa, Senhor do
Bonfim, Cruz das Almas,
Camaçari, Lauro de Freitas
Mata de São João, Entre
Rios, Esplanada,
Inhambupe e Rio Real.

A cada ano aumenta o
número de turistas e o aque-
cimento da economia. Em
Camaçari, por exemplo, o
Camafarró realizado entre
os dias 21 e 24 de junho, que
recebe em torno de 200 mil
pessoas, gera cerca de 5 mil
empregos diretos e 3 mil in-
diretos, proporcionando um
aumento de 10% nas ven-
das. Os setores mais aque-
cidos são as feiras, super-
mercados, comércio de cal-
çados, confecções e bebi-
das.

A Bahia movimenta 1,5
milhão de pessoas que são
espalhadas por 21 cidades.
Este número só não se ex-
pande mais porque não há
uma estrutura hoteleira ade-
quada. Por isso o governo
do Estado quer trazer o São
João para mais próximo da
Orla por oferecer uma estru-
tura melhor com grandes
hotéis e resorts.

 (Veja especial  sobre
São João no site
www.litoralnortenews.com.br).

The beautiful beaches
and its historical patrimony
are not the only things that
make the Bahia State the
third tourístic destination of
the country. Its parties also
are appealing tourists of
around the world. First is
the carnival, after the
protector saint’s parties and
then the traditional (Saint
John) festa de São João,
realised into the month of
June.

Among the most visited
cities are: Salvador,
Amargosa, Senhor do
Bonfim, Cruz das Almas,
Camaçari, Lauro de Freitas
Mata de São João, Entre
Rios, Esplanada,
Inhambupe and Rio Real.

Every year increases the
number of tourists and the
“warm” of the economy. In
Camaçari, for example, the
“Camafarró party” realised
from 21 to 24 of June, that
receives more then 100
thousand people, generates
about 5 thousand direct jobs
and 3 thousand indirect,
delivering a growth of 10%
on the sales. The most
affected areas are markets,
supermarkets, shoes stores,
clothing stores and
beverage.

The State of Bahia
gathers 1,5 million people
that are spread among 21
cities. This number is not
bigger only because there
isn’t a larger hotel structure.
Therefore the State
government is willing to
bring the “São João” party
closer to the cost for offer a
best structure with big
hotels and resolute.

(See a special issue
about São João party
into the site
www.litoralnortenews.com.br)

Amargosa

Cruz das Almas

São João movimenta a economia local
Saint John Celebration improve local economy

Mata de São João

Senhor do Bonfim

Lauro de Freitas

Donizete Martins

Esplanada

João Raimundo

www.litoralnortenews.com.br
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Bahia terá corrida de Stock Car
Bahia will have a Stock Car race

SALVADOR: BA A Bahia
vai fazer parte do Circuito Naci-
onal de Stock Car depois de trin-
ta anos. O acordo para realiza-
ção da prova foi assinado no úl-
timo dia 9/06/09 pelo governa-
dor Jaques Wagner; pela presi-
dente da Federação Baiana de
Automobilismo, Selma Morais;
pelo diretor-presidente da Vicar
Produções Desportivas, empresa
que coordena a Stok Car no Bra-
sil, Carlos Alberto Col; e pelo pre-
sidente da Saltur, Claúdio Tinoco.

A corrida será no dia 9 de
agosto e vai ser a primeira prova
de Stock Car realizada num cir-
cuito de rua. A pista será monta-
da no Centro Administrativo da
Bahia (CAB). As ruas do CAB
receberão uma nova cobertura
asfáltica, equipamentos de segu-
rança, guard-rails, áreas de esca-
pe e arquibancadas. Ao todo vão
ser investidos R$ 3,5 milhões.

“Nós, que já fomos contem-
plados com a Copa de 2014 e este
ano vamos receber as eliminató-
rias do Mundial, agora teremos
também a Stock Car. Isso mostra
que o esporte está sendo
priorizado” disse o governador
Jaques Wagner.

Velocidade: O traçado da pis-
ta (idealizado pelo piloto Diego
Freitas) definido pelos
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O FUTURO: (Camaçari-BA)
Gutembergue Maurício
(10 anos) piloto de Kart

organizadores inclui uma reta em
frente ao Tribunal de Justiça,
onde a velocidade chega a 250
quilômetros por hora. Ao todo o
circuito terá 2,8 mil metros.

Turismo: O setor de turismo
também prevê ganhos com a rea-
lização da Stock Car na Bahia.
“Uma das exigências feitas pelo
Governo do Estado para patroci-
nar a corrida é a realização da
prova em Salvador por pelo me-
nos cinco anos, o que incluirá a
prova no calendário turístico da
Bahia”, explica o secretário de
turismo Domingos Leonelli.

Prova: A primeira prova de
Stock Car no Brasil foi realizada
no dia 22 de abril de 1979. Na
época, as corridas eram disputa-
das como o Chevrolet Opala 4,1
– litros.

A primeira corrida foi dispu-
tada por 19 carros e os Opalas rei-
naram na categoria durante 14
anos. Eles foram substituídos, em
1993, pelo modelo Omega e em
2005 a categoria se tornou
multimarcas passando a usar mo-
tores V8.

Pilotos: Atualmente a Stock
Car na Bahia conta com dois pi-
lotos: Diego Freitas e Patrick
Gonçalves.  Uma das maiores di-
ficuldades apontadas pelos pilo-
tos é a falta de patrocinadores

O PASSADO: (BRASIL)
Ingo Hofman, 12 vezes
campeão da Stock Car

para as corridas.
Diego Freitas não compare-

ceu porque está correndo na In-
glaterra pela Ginetta Cup que faz
as preliminares do BTCC, uma
das principais categorias de car-
ros de turismo do mundo, e reú-
ne pilotos com passagem de su-
cesso por categorias de
monopostos. Entre eles estão os
ingleses Carl Breeze, Campeão
Inglês de Fórmula 3, e Nathan
Freke, Campeão Inglês de Fór-
mula Ford.

SALVADOR - BA The
State of Bahia will make part of
the National Circuit of Stock Car,
the largest competition of auto
race of the Brazil. The settlement
to the realisation of the race was
signed in 9/06/09 by the governor
Jacket Wagner; by the president
of Bahia’s Auto race Selma
Morais; by the director - president
of Vicar Sporting Management,
company that co-ordinates the
Stok Car here in Brazil, Carlos
Alberto Col; and the president of

Saltur Claúdio Tinoco.
The race will be in August 9

and goes to is the first Stock Car
race realised on a street circuit.
A track will be assembled at the
Administrative Center of Bahia
(CAB). The streets of CAB are
going to receive a new asphalt
cover, safety equipment, guard
rails, and escape areas and
grandstand. All together will be
invested R$ 3,5 millions. We
already got the 2014 World Cup
and this year a 2010 World Cup
qualify, shall have also the Stock
Car. That shows that the sport has
being prioritised,” said the
governor Jacket Wagner. Speed:
The delineation of the track
(designed by the pilot Diego
Friar) sated by the organisers
includes one straight line in from
of the Court of justice, where the
velocity will be up to 250
kilometers per hour. At All the
track will have 2,8 thousand
meters.

Tourism: The of tourism
sector also preview foresees
earnings with the realisation of
the Stock Car here in Bahia. One
of the requirements off the
Governor of the State to sponsor
the race is the realisation of race
in Salvador for at least five years,
what will put the race in the

Bahia’s tourists calendar”,
explains the secretary of tourism
Domingos Leonelli.

The Race: The first of  Stock
Car in Brazil was realised in
April 22, 1979. By the time, the
race used to be disputed by the
Chevrolet “Opalas” – 4,1 - litres.
The first race was disputed for 19
cars and  the “Opalas” reigned
for 14 years. They were
substituted em 1993, by the
Omega model and in 2005 the
category became various car
using V8 engines.

The pilots: On the moment
the Stock Car in Bahia account
two pilots: Diego Freitas e Patrick
Gonçalves One of the largest
difficulties indicated by pilots
is the lack of sponsorship to the
races.

Diego Freitas is racing in
England for the Ginetta Cup
that goes in the preliminaries
of the BTCC, one of the
principal categories of cars of
tourism of the world, and
includes pilots with passage
from success categories of
mono posts. Between them are
the English Carl Breeze,
English Champion and the
Formula 3, and Nathan Freke,
English Champion of Formula
Ford.



MÓVEIS / MOBILE

CLASSIFICADOS
Classifieds

FC COMÉRCIO E SERVIÇOS -
Materiais de Construção em
Geral - Serviços : pedreiro, ar-
mador, pintor de parede, eletri-
cista, encanador, manutenção
de piscinas e jardins - Locação :
serra mármore (makita),
furadeira, andaimes, serra circu-
lar, etc, (71)           3623-2250/
8 1 4 7 - 2 2 5 5
fcmaterais@hotmail.com
___________________________
CONSTRUÇÃO - Materiais de
Construção Abrantes (Inácio)
Tudo para sua Construção Av.
Tiradentes S/Nº 3623-1551
________________________
CONSTRUÇÃO - Paraíso do
Verão - Materiais de Construção
Monte Gordo -3674-1696 www.
paraisodoverao.com.br
________________________
FARMÁCIA BAHIA  - Av. Fonte
da Caixa  -  Abrantes - BA (71)
3623-1782
__________________________
FARMÁCIA  JUNIOR - Av.
Tiradentes, S/Nº Vila de
Abrantes (71) 3623-1731
__________________________

VIDEO LOCADORAS
Transvídeo a Sua Locadora Av.
Tiradentes 250 - Buris de
Abrantes  (71) 3623-4738
__________________________
VIDEO LOCADORAS - Mix
Hobby  Video Locadora e Con-
veniência (71) 3623-1030 Av.
Tiradentes, Loja 2  Abrantes -
Camaçari - BA
__________________________
VIDEO LOCADORAS - Portal
Video  Av. Tiradentes,   Abrantes
- Camaçari - BA (71) 9186-8557
__________________________
BORRACHARIA  - Borracharia
Cascalheira - Consertos de
Pneus em geral - Estrada da
Cascalheira Km 0 Fones: 3623-
2906 / 9186-2698
_________________________
ELETRÔNICA  - Eletrônica Ci-
dade de Abrantes TV, Rádio e
Som, Av. Tiradentes (Ao lado
Lab. Lanaclin) 3623-1521
Abrantes
________________________
COMPUTADORES - Manutec
Informática - manutenção de
computadores, recarga de car-
tuchos.  Av. Tiradentes 3623-
2654 - Abrantes - BA
__________________________
CABELEIREIROS - Ede Cabe-
leireiro - (Av. Tiradentes com rua

do Cemitério)  Abrantes  3623-
2093 / 9152-4751
_________________________
CABELEIREIROS  - Índia Salão
de Beleza Av. Tiradentes, 1634
Abrantes 3623-4728/8782-1429
_________________________
CABELEIREIROS - Zenilda
Cabeleireira - Av. Tiradentes
Abrantes-BA (em frente a
Lotérica) 3623-3260/8704-4097
___________________________
IMOBILIÁRIAS - Jauá Imóveis
- Rua Direta de Jauá (em fren-
te Escola Tancredo Neves)
3 6 7 2 - 1 6 6 4
www.jauaimoveis.com.br
_________________________
IMOBILIÁRIAS Esther Chaves
Corretora de Imóveis Av. Direta
de Jauá 3672-1269 / 9156-2244
www.estherchavesimobiliaria.com.br
_________________________
DISK ÁGUA E GÁS   Minas
Gás Estrada do Coco km 23
Arembepe BA (71) 3624-1184
0800 284 11 84
___________________________
DISK ÁGUA E GÁS Planeta
Àgua Mineral e Gás Av.
Tiradentes (em frente Menor Pre-
ço) Abrantes - BA 3623-4758
_________________________
BEBIDAS  Depósito de Bebi-
das e Bombonieri Abrantes Av.

QUER VENDER,
COMPRAR,

ALUGAR, TROCAR?
ANUNCIE AQUI!!!

(71) 3623-1288
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Fonte da Caixa  Entrega em Do-
micílio (71) 3623-4170
____________________________
ÓTICAS - Ótica Lavínia - Av.
Tiradentes, 33 Vila de Abrantes
Camaçari-BA Exame de vista
às 4ª feiras (71) 3623-1499
_________________________
PRADO CONFECÇÕES -
Moda unissex Av. Tiradentes, S/
Nº Abrantes - BA (71) 3623-
3330/3672-2986/9106-7238
__________________________
SUPERMERCADO  -  Casa
Emiliana - Av.Tiradentes S/Nº
3623-1749/8877-1082/9981-
7149. Entrega em domicílio,
aceitamos todos os cartões
barretoesilvaltda@gmail.com
____________________________
SUPERMERCADO MENOR
PREÇO Av. Tiradentes, S/Nº
Buris de Abrantes Camaçari -
BA (71) 3623-1227
_________________________
CHAVEIRO - Abrantes Chaves
Av.Tiradentes (Em frente Cond.
Recanto de Abrantes) (71)
9235-9339
__________________________
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Stilo Box - Av. Tiradentes, 20
Buris de Abrantes 3623-4639
Abrantes - BA

ASSOCIAÇÃO E
RÁDIO COMUNITÁRIA

SÃO FRANCISCO

Fundada em 26/01/ 2006
CNPJ

08.074.691/0001-80
Cadastrada no MC
53000061308/06
Antônio Queiroz
Administrador

(71) 9904-8799
radiosaofrancisco96

@hotmail.com

OCIL
ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO

Escritura de casas e Ter-
renos
Contrato Compra e Venda
Contrato de Locação
Inscrição de IPTU

Fones:
9615-8083 / 8182-3731
Fonte da Caixa - Vila de
Abrantes Camaçari - BA

www.litoralnortenews.com.br

CLASSIFICADOS POPULARES/POPULAR CLASSIFIED

FARMÁCIA
PHARMACY

CONTABILIDADE
ACCOUNTING

QUER VENDER,COMPRAR,ALUGAR,TROCAR?ANUNCIEAQUI!!!
Want to
sell, buy,

Rent, exchange?
ADVERTISE

HERE!

LITORAL NORTE NEWS

(71) 3623 1288



CLÍNICAS E ÓTICAS / CLINICAL AND OPTICAL

CLASSIFICADOS

SUPERMERCADOS / SUPERMARKET

Classifieds

CARROS - SERVIÇOS / CAR SERVICE

SERVIÇOS DE LIMPEZA  / SERVICES OF CLEANING RESTAURANTE DE PRAIA / RESTAURANT ON THE SHORE

LITORAL NORTE NEWS                                                                                                 PÁGINA 7

SHOPPING VILLAS BOULEVARD MODA / FASHION

ALIMENTAÇÃO / FOOD AND BEVERAGE SERVIÇOS TÉCNICOS / TECHNICAL SERVICES



Olho
Ocimar
Versolato

MODA & BELEZA
Fashion & Beauty
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Prepare-se para usar tons só-
brios e make natural neste inver-
no. Copie essa idéia executada
pela canadense Melissa Gibson,
maquiadora sênior da M.A.C.

Acredite: este make incrível,
que evidencia as maçãs e confe-
re um ar sexy, natural e ilumina-
do, foi feito apenas com base e pó.

Comece aplicando, com pin-
cel, uma base fluida misturada
com um tiquinho de hidratante.
Espalhe pó iluminador em pon-
tos estratégicos da face: sobre o
osso das maçãs, subindo em di-
reção às têmporas, nas pálpebras
superiores, acima das sobrance-
lhas, no maxilar e nos lábios, de
leve. Em seguida, aplique uma
cor um pouco mais escura que o

Rosto escultural
Make up: Sculptural Face

seu tom natural no canto interno
dos olhos, descendo suavemente
em direção ao nariz, logo abaixo
do ossinho da maçã e subindo em
direção à testa. Se não tiver um
pó mais escuro, improvise com
blush marrom ou pó iluminador.
Para finalizar, passe um pincel
bem largo, limpo, sobre todo o
rosto, para suavizar as cores e
amenizar qualquer linha visível
entre elas.

Dica! Esse é um look que dá
total destaque à pele. Assim, é
imprescindível prepará-la antes
de começar a aplicação da
maquiagem: limpe o rosto com
um sabonete antioleosidade, to-
nifique e hidrate-o (se preferir,
use água termal).

Carol Sales - Foto: Fabio Mangabeira

Get ready to use tonesabstinent and natural makeup this winter. Copy this ideacarried out by CanadianMelissa Gibson, seniormakeup artist from M.A.C.Believes: this incrediblemake up, that put in evidentthe cheeks and confers a sexyair, natural and illuminated,has been made barely withbase and powder.Began applying, withbrush, a base fluidity mix-upwith a little of moisturising.Spread lighter powder insome strategic dots of theface: above the bone from thecheeks, climbing towards thetemples, on the up eyelids,above the brows, on themaxillary and on the lips,superficially. Them applied acolour a bit darker than your

natural on the corner of theeyes, I descending softlytowards the nose, right belowthe cheek bone and towardsthe forehead. If you don’thave a darker powder,improvised with brownblush or lighter powder. Tofinish apply a large cleanbrush, all around the face,to soften the colours andappease any visible lineamong they.Tip! This kind of make upthat gives total eminence tothe skin. So, isindispensable to prepare  -there the skin beforecommencing the applicationof the makeup: clean theface with a bath soap antoleo tonic and hydrated -the (if prefer use thermalwater).
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A partir desta edição o jor-
nal Litoral Norte News ganha
um importante aliado. Trata-se
do cartunista e desenhista Antô-
nio Cedraz. Em nosso site
www.litoralnortenews.com.br
será publicado diariamente uma
tira do autor e no jornal impres-
so, mensalmente, outra.

Antônio Luiz Ramos Cedraz
nasceu em uma fazenda no mu-
nicípio de Miguel Calmon (BA),
mas cresceu e formou-se profes-
sor primário em Jacobina, no in-
terior da Bahia, onde teve os pri-
meiros contatos com as históri-
as em quadrinhos. Seus primei-
ros heróis dos quadrinhos foram
Tarzan, Super-Homem, Capitão
Márvel, Fantasma, personagens
Disney e de desenhistas brasilei-
ros da década de 60: Ygaiara,
Isomar, Maurício, Ziraldo, Nico
Rosso, Sérgio Lima, Gedeone,
Orlando Pizzi, Edmundo

Antônio Cedraz no
Litoral Norte News

Rodrigues, Jayme Cortez, Flavio
Colin, Shimamoto e outros.

Ao longo desses anos, Cedraz
criou vários personagens e teve
seus trabalhos publicados nos
principais jornais da capital
baiana e de outros estados, e re-
vistas lançadas por editoras de
todo o país. Com seus desenhos
e histórias, ganhou prêmios e
menções honrosas em concursos
e exposições no Brasil e exterior,
entre eles o troféu como destaque
no 2º Encontro Nacional de His-
tórias em Quadrinhos, realizado
em Araxá (MG), em 1989; quatro
troféus HQ MIX (1999, 2001,
2002 e 2003), além de o Prêmio
Ângelo Agostini de “Mestre do
Quadrinho Nacional”.

Para comprar livros e/ou co-
nhecer melhor a obra completa
de Cedraz, além das livrarias, é
só entrar no site
www.xaxado.com.br.

HUMOR
Nordestino

de Rugby em
Camaçari - BA

Fotos: Everaldo  (Site:www.visaodiaria.com.br)

Make 1
Ocimar

Versolato


