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Introdução
Nesta obra você poderá conhecer um pouco mais
sobre esse bairro fascinante e moderno chamado
Kalilândia. Localizado muito próximo ao centro da
cidade, e de fácil acesso, por possuir vários hospitais,
escolas, prédios e pontos comerciais trazendo uma
ampla visão sobre o bairro e o que o valoriza ainda
mais. A praça é utilizada como ponto de encontro
entre amigos e famílias onde também acontecem
alguns festejos.

Capítulo I
História do bairro Kalilândia
Kalilândia é um bairro situado próximo ao centro
da cidade de Feira de Santana, na Bahia. É o primeiro
bairro da cidade com construções
de edifícios residenciais com mais de 10 andares. Suas
principais interligações são as avenidas
Maria Quitéria, Jose Falção da Silva e Getúlio Vargas.

Praça da Kalilândia

A praça Coronel Tertuliano Almeida, conhecida
também como praça da Kalilândia é um dos espaços
públicos mais conhecidos pela população feirense.
Utilizada para convivência e como também palcos
para shows e apresentações de peças teatrais.
Durante a micareta se transforma no Espaço Charles
Albert, onde o publico de crianças e idosos se diverte
ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas.
A praça passara por uma ampla reforma, o prefeito
José Ronaldo de Carvalho autorizou o inicio dos
serviços que incluem desde a construção de espaços

para entretenimento e pratica esportiva, à troca do
piso, melhoria da iluminação e novos jardins onde
serão mantidas as arvores e plantadas novas
especies.

Coleta de lixo
Secretaria Municipal de serviços públicos (SESP)
realiza regularmente a coleta de resíduos sólidos na
cidade seguindo um cronograma especíﬁco. O
recolhimento é feito em dias e horários diferenciados
para atender todos os bairros de Feira de Santana.
A coleta de lixo no bairro Kalilândia é realizada nos
dias de segunda, quarta e sexta - feira.

Capítulo II
Pontos comerciais
Paraíso da Carne do Sol
O Restaurante Paraíso da Carne do Sol foi fundado em
setembro de 1989, Os anos de 90 foram árduos, o
restaurante muito pequeno com 3 funcionários e
apenas 5 mesas, mas pouco antes do ﬁnal da década a
empresa já estava consolidada e tão produtiva que já
dava frutos pois em 1995 uma ﬁlial estava sendo
alicerçada em Salvador/BA. Do ínicio até hoje, nós
trabalhamos lado a lado com uma equipe que se
mantém a mesma, exceto pelas novas contratações,
daí o segredo do mesmo sabor ao longo de todos esses
anos. Outro fator que tem contribuído bastante para
esse sucesso é a participação ativa durante todos
esses anos de sua esposa Miraci. Alguns pratos
típicos do restaurante são: carne do sol à moda da
casa, picanha Argentina completa, carne do sol
completa.
Mercantil Rodrigues
A história do empreendimento teve início em 1961

com os sócios fundadores Zenildo e Gilberto
Rodrigues, dois empresários baianos que, com uma
visão mercadológica e de empreendedorismo
venceram adversidades da época e construíram um
novo negócio em Salvador.
O que começou com um simples comércio de
produtos de higiene pessoal e sabão em barra na Feira
de São Joaquim se transformou em um pequeno
atacado no bairro da Calçada, na capital baiana. Hoje,
o Mercantil Rodrigues é considerado uma das maiores
redes atacadistas da Bahia.

Capítulo III
Escolas no bairro
O bairro abrange varias escolas dentre elas estão:
Senac
O Senac e o Centro de Educação Proﬁssional de Feira
de Santana foi inaugurado em 1998, em parceria com o
SICOMFS - Sindicato do Comércio de Feira de Santana,
para atender as necessidades da cidade que tem como
principal atividade o comércio. Desde a sua criação, a
unidade beneﬁciou mais de 77 mil pessoas. Hoje, alem
de atender as necessidades da maior cidade do
interior do estado, beneﬁcia também a 32 municípios
próximos através de parcerias com prefeituras,
associações, escolas, hospitais e ações sociais. O
Senac ﬁca no endereço: Rua Domingos Barbosa
Araújo, nº 48 - Kalilândia.
Escola João Paulo I
Quarenta e três anos oferecendo serviço no setor
educacional para Feira de Santana e região. A nossa
escola foi fundada no dia cinco de março de mil
novecentos e setenta e dois.Data de aniversário do pai
de Pró Enedite, o Sr. João Braz de Oliveira.

Em uma escola de 4.800 metros, uma empresa de 120
funcionários, a nossa missão se renova diariamente a
ﬁm de nos fazer lembrar que, apesar da grandeza do
espaço, o mais importante é a imensidão da
metodologia pedagógica.
Hoje a escola conta com 21 turmas do curso da
Educação Infantil, 22 turmas do Ensino Fundamental
I, e o nosso fruto mais recente, 9 turmas do Ensino
Fundamental II. A escola ﬁca localizada no endereço:
R. Paulo VI, 118 - Kalilândia, Feira de Santana - BA,
44001-040.
Colégio Nobre
Há mais de 30 anos surgia o grupo Nobre de Ensino
em Feira de Santana, responsável pelo Colégio Nobre.
O Nobre começava, então, como uma opção para os
jovens e adolescentes de Feira de Santana que
buscavam boa qualidade de ensino. Não tinha a
pretensão de ser o maior colégio da Bahia. Mas, antes,
pretendia incorporar o universo das escolas mais
preocupadas, eﬁcientes e competentes do Estado.

O grupo, em 1978, era constituído apenas por um
Cursinho Pré-Vestibular, que funcionava em duas
salas alugadas. Após mais de 30 anos de existência,
possui prédio próprio, com 3.500 metros de área
construída, 26 salas de aula, 04 laboratórios, uma
biblioteca, uma sala multimídia, um auditório, um
ginásio de esportes, uma praça de alimentação, além
de toda parte administrativa. Isto, se levarmos em
conta apenas o aspecto físico. Além disso, deixou de
ser apenas um Pré-Vestibular para tornar-se um
Colégio completo, composto por diversas turmas, que
vão do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) ao ensino
Médio (1º ao 3º anos), inclusive com preparação para
o vestibular. Isso é crescimento. Isso é aceitação pela
comunidade. Isso é conceito. O Colégio Nobre ﬁca
localizadona Av. Maria Quitéria, 2116 – Kalilândia –
44.025-250.

Capítulo IV
Hospitais e clínicas
Hospital Dom Pedro de Alcântara

A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana,
mantenedora do Hospital Dom Pedro de Alcântara
(HDPA) é uma entidade ﬁlantrópica de direito privado,
sem ﬁns lucrativos, que faz parte da rede
complementar de saúde, prestando serviços na área
de assistência à saúde há mais de 100 (cem) anos, ao
município de Feira de Santana e macrorregião. O
hospital tem histórico assistencial articulado e
integrado com a rede de serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS), atendendo dessa forma seus princípios e
diretrizes.

. O HDPA conta atualmente com 145 (cento e
quarenta e cinco) leitos, incluindo 12 leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). O HDPA é a única unidade
de referência em duas áreas de alta complexidade:
Cardiologia e Oncologia que presta serviços aos
usuários do Sistema Único de Saúde - SUS e demais
convênios. Integra em sua dinâmica as comissões de
Controle de Infecção Hospitalar, Segurança do
paciente, Farmácia e Terapêutica, Revisão de
Prontuário e Ética, dentre outras. Está localizado
na rua professora Edelvira de Oliveira, 192 centro cep: 44001-032 - feira de santana.
Outras clínicas que pertencem ao bairro:
Uroclínica Serviço de Mastologia;
Comep;
Ion - Instituto de Oncologia da Bahia;
HCOE Hospital de Olhos;
Endo Center Centro Medico Especializado Ltda;

Capítulo V
Entrevista com Iara Ramos Ribeiro Carvalho
moradora do bairro Kalilândia.
Foi realizada uma entrevista com uma moradora do
bairro chamada Iara Ramos Ribeiro Carvalho, com 57
anos, ela nasceu no bairro e até hoje reside lá.
A mesma relatou que o bairro está em constante
mudança desde que nasceu, com a construção de
vários prédios e condomínios.
O bairro para ela, antes era mais tranquilo, ela
preferia essa tranquilidade, pois não tinha tanto
movimento, as ruas eram mais calmas.
O que ela mais gosta do bairro é a comodidade, por
tudo ser mais prático e por possuir hospitais mais
próximos.
A senhora Iara disse que a Kalilândia é um bairro
ótimo para se morar, mais gostaria que houvesse
mais rondas policiais.

Você sabia?
O bairro da Kalilândia esta com quase 100% de suas
ruas pavimentadas com asfalto. Das cinco que
restavam, a Prefeitura de Feira de Santana já concluiu
a Comandante Almiro e deu inicio, na rua Boticário
Moncorvo. Com essas obras, o bairro da Kalilândia
ﬁca 100% asfaltado, o que resulta em melhorias,
sobretudo, para os milhares de condutos de veículos
que pelo bairro trafegam diariamente.
Você sabia?
Reencontro dos Amigos da Kalilândia
Ocorre há nove anos, reunião para celebrar o
Reencontro doa Amigos da Kalilândia com muita
música, alegria, brincadeiras, abraços, animação e
surpresas.
Você sabia?
Marizelia e os Coisinhos
Tudo começou no chorinho dos amigos na praça da
Kalilândia, bairro classemédia alta da sociedade
feirense. Após algumas canjas de " Manuna Mary"apelido da cantora na época, em um chorinho no

bairro Capuchinhos, surgiu a ideia de formar, ao lado
de alguns músicos veteranos, um grupo de samba
clássico.

Conclusão
O bairro Kalilândia é um bairro rico em diversidades,
possuindo vários ramos comerciais, facilitando a vida
dos moradores e dos empresários que ali estão.
O bairro é bastante popular e conhecido por está
próximo ao centro da cidade, e por sua grande
extensão, é um dos bairros que possui mais clinicas
hospitalares, alem de esta localizado no mesmo a
Associação Comercial e Empresarial de Feira de
Santana, o que traz para o bairro uma grande visão
econômica,o bairro esta em constante mudança e
crescimento . O ponto de encontro das familias ﬁca
entre as sorvetrerias do bairro e a praça da Kalilândia.
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