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Prefeitura de Jacobina forma mais

de 400 pessoas pelo programa

‘Eu me qualifico’

(Colaboração: Clayton Luz) - “Este governo investe

em gente, não fechamos a UPA, não perseguimos os

ambulantes, não perseguimos comerciantes, melho-

ramos a feira livre e investimos na qualificação do tra-

balhador, nosso governo é do povo e para o povo”,

afirmou o prefeito Luciano Pinheiro.

Na noite do último dia 13 de setembro,  mais 100

alunos do programa “Eu me qualifico” concluíram cur-

sos na área de gastronomia, por meio de uma parce-

ria entre Prefeitura e Senai. “O prefeito  é um cara

simples com cheiro de povo e preocupado com a

capacitação de jovens, homens e mulheres, isso é gra-

tificante para o Senai, destacou Carlos Júnior, coorde-

nador do Núcleo de Mercado do Senai na Bahia.

Até aqui a Prefeitura certificou 400 pessoas, em

cursos nas áreas de construção civil, corte e costura e

panificação, dentre estas, diversas pessoas já estão

no mercado de trabalho em Jacobina e outros municí-

pios e até em outros estados. “Hoje eu posso dizer

que tenho oportunidade em Jacobina, oportunidade

de estudar e de me qualificar”, enfatizou o popular

Dudu do Pão. Além do programa “Eu me qualifico”,

são desenvolvidos os programas “Aprendiz Legal”, que

oportuniza 50 vagas para menores e o projeto social

de capacitação desenvolvido no Residencial Lagoa

Dourada.

Na noite de domingo (16), equipes da Polícia Militar da Bahia, através da Companhia Independente

de Policiamento Tático-Norte (Rondesp Norte), durante Operação de Intensificação à área de atua-

ção do Comando de Policiamento da Região Norte (CPRN) na cidade de Jacobina, realizavam rondas

no bairro Grotinha, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao se aproximar para reali-

zar a abordagem, o homem tentou empreender fuga subindo pela serra, sendo alcançado após o

mesmo ter tropeçado nas pedras. PÁGINA 11

Rondesp aperta o

cerco contra o tráfico
Foto: Divulgação

A Comissão Pastoral da Terra da Bahia e a Paróquia de São Cris-

tóvão de Capim Grosso, da Diocese de Bonfim, realizou no do-

mingo (16) a 39ª Missão da Terra na cidade de Capim Grosso.

Este  ano  a tradicional romaria católica teve como tema  “Terra

e água, fontes de paz e de bem viver” e  como lema “O fruto da

justiça será a paz” (Isaías 32, 17). Nesta edição, a romaria de-

nunciou a privatização das águas, a concentração da terra, os

projetos que destroem a biodiversidade e serve de lucro às cus-

tas de muitas vidas. PÁGINA 4

39ª Missão da Terra Boa sorte

sem

desculpas.
Leia o artigo do jornalista

Gervásio Lima na PÁGINA 3
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PMJ conquista sinal de celular para Novo Paraíso
(Colaboração: Clayton Luz)

- Na última quarta-feira(19), o
prefeito Luciano Pinheiro anun-
ciou uma notícia alvissareira para
os munícipes jacobinenses do dis-
trito de Novo Paraíso, a chegada
do sinal da telefonia celular. Novo
Paraíso é um dos maiores distri-
tos de Jacobina, com um papel
importantíssimo na economia lo-
cal e que aguardava há mais de
20 anos pelo advento.

“Gostaria de agradecer imen-
samente a todo esforço do prefei-
to, junto às operadoras do servi-
ço de telefonia. Ele pessoalmente
exerceu o papel de correr atrás,
hoje Novo Paraíso está tendo a
pavimentação de várias ruas, cre-
che que será inaugurada em bre-
ve, a retomada dos serviços dos
Correios e agora o sinal de celu-
lar, tudo isso fruto da atual ges-
tão”, disse o vereador Dudu de
Nilda, representante da localida-
de.

No mesmo dia em que anun-
ciou esta boa nova, o prefeito já
se comprometeu em conquistar o
serviço para outras comunidades.
“Buscamos mostrar às operado-
ras a oportunidade que é investir
em Jacobina, isso aliado a um tra-
balho de parceria em que um ami-
go jacobinense  nos ajudou com
seu conhecimento, ainda esta se-
mana estamos viabilizando o si-
nal de celular para os distritos de
Cachoeira Grande e Caatinga do
Moura”, garantiu o prefeito.

Foto: Divulgação

(Colaboração: Clayton Luz) - A Prefeitura de Jacobina tem dado
uma importância significativa na área de iluminação pública nos bair-
ros, distritos, na sede e interior do município. Neste final de semana
destacamos as avenidas Manoel Ignácio (via que  liga o bairro Mundo
Novo à Jacobina 3). O serviço contemplou desde a implantação de
postes, rede elétrica e iluminação, em uma via antes abandonada e
relegada ao esquecimento. “Nós queremos agradecer e muito ao pre-
feito Luciano da Locar, ele é um cara diferente na relação com os
líderes comunitários e esta parceria resulta em benefícios para a po-
pulação, quero agradecer também ao secretária Rodrigo Jacobina e
Marcelo do Setor de Iluminação”, relatou o presidente da Associação
Comunitária da Jacobina 3, Jailton Leres.

Recentemente houve também a ampliação e requalificação a ilu-
minação da Avenida Luís Alberto Dourado de Carvalho, que liga o
centro aos bairros Jacobina 3, Jacobina 4, Lagoinha, Morada do Sol
e Novo Amanhecer. “Nossa região hoje recebe atenção da Prefeitura,
há uma linha de diálogo aberta e sem perseguição, o prefeito é um
gestor aberto, que ouve e acata sugestões e isso tem mudado a reali-
dade desta região”, ressaltou o presidente da Associação da Jacobina
4, Ramon Santos.

Próximas comunidades contempladas serão Caatinga do
Moura e Cachoeira Grande

Prefeitura continua investindo na
região mais carente da cidade

A PMJ realizou a implantação de iluminação da Avenida
Manoel Ignácio que liga os bairros Mundo Novo e Jacobina 3

Foto: Divulgação
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Desejar boa sorte, sempre, é um ato positivo dos que geralmente
querem o bem de outrem; é uma expressão que caracteriza também
humildade e compaixão. Antes de agir por impulso ou por emoção
vale a dica dos segundos de respiração e o de contar até dez. Pensar
nas consequências é a melhor forma na tomada de decisões. O ‘boa
sorte’ será infinitamente melhor e mais coerente do que um pedido
humilde de desculpas.

A disputa de poder na política é salutar do ponto de vista da
concorrência, quando são apresentados os programas e planos de
governos que venham contribuir para o desenvolvimento de um
determinado território, a partir de benefícios que contemplem as
populações de aglomerações urbanas. A disputa de poder é um en-
frentamento para decisão de quem, dentre os concorrentes, passará
a deter o controle de um certo poder. As pessoas, mas precisamente
as que possuem o direito do voto, geralmente têm um lado e não
opinião.  Os que priorizam o lado se preocupam apenas com a quan-
tidade de votos, enquanto os de opiniões trocam ideias, discutem e
justificam suas posturas através do debate munido de informação e
coerência.

Menosprezar e preconceituar a opinião alheia são atitudes pre-
potentes e peculiares dos intolerantes. Os chamados ‘donos da ver-
dade’ não poupam argumentos, palavras e o que mais for preciso
para provarem que seu ponto de vista é sempre o certo, dificultando
qualquer possibilidade de viver em paz com os que estão a sua volta.
Semeiam apenas mágoa, discórdia e violência, sem apresentar solu-
ções lógicas e viáveis a partir do que defende.

Um passo em falso proporcionará consequências desastrosas.
É preciso prudência na tomada de decisões. Desejar felicidades e
sucesso na esperança de que tudo dê certo fortalece o emissor e o
receptor da frase de gentileza. Já a arrogância e a grosseria, quali-
dade própria dos prepotentes, atraem o mal e todos os seus ‘deriva-
dos’.

Confundir a empatia, a amizade e a cordialidade com lado po-
lítico é um comportamento dos fracos. As disputas eleitorais não
são sinônimos de desavenças e sim um momento de empoderamen-
to democrático e difusão de ideias. Eleições para os cargos eletivos
dos municípios, dos estados e da união acontecem de quatro em
quatro anos e as amizades são feitas para durar toda uma vida.

A sociedade é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade
de se ajudarem. No decorrer da vida, o ser humano desenvolve uma
série de habilidades para se relacionar com o mundo que o cerca,
assim ele aprende a viver com outras pessoas, das quais necessita
para concretizar seu projeto de vida; se tornando consequentemen-
te em um bom ou mau cidadão. Ser educado, saber respeitar a
opinião dos outros - sem deixar que não respeitem a sua - ter um
sentimento coletivo, ser solidário, e ter espírito de cooperação, são
prerrogativas dos que sabem viver em sociedade.

"A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vin-
gança é a justiça do homem em estado selvagem". Frase dita por
Epicuro de Samaros, filósofo grego do período helenístico (período
da história da Grécia e de parte do Oriente Médio compreendido
entre a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C. e a anexação da
península grega e ilhas por Roma em 146 a.C.).

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

Boa sorte sem desculpasShow pela paz reúne
milhares na Concha

No último sábado (15), o
Show da Paz promovido pela Rá-
dio Jaraguar Gospel FM reuniu
milhares de pessoas em Jacobina.
O evento fez parte da Campanha
Semeando Paz iniciada pela emis-
sora no mês de março, atendendo
ao pedido da comunidade, preo-
cupada com crescimento da vio-
lência, que atualmente afeta todos
os segmentos da sociedade regio-
nal. A apresentação do cantor
Marcos Antônio (o Negrão Aben-
çoado), que lotou a Concha Acús-
tica, além de marcar a culminân-
cia da campanha, também feste-
jou o aniversário de nove anos da
Jaraguar FM.

O show da paz foi prestigiado
por caravanas de várias cidades
da região, que atenderam ao con-
vite da emissora, proporcionando
o maior público já registrado na
Concha Acústica de Jacobina, que
ficou pequena para tanta gente, e
centenas de pessoas tiveram que
assistir ao evento pelo telão. “Agra-
deço a receptividade e o carinho
em que foi recebido mais uma vez

em Jacobina. Muito obrigado ao
pastor Jairo e toda a sua equipe.
Sempre que for convidado, estarei
de volta para engrandecer o nome
do Senhor Jesus e falar de nossa
responsabilidade com uma vida
melhor, com mais paz e harmonia
entre as famílias”, declarou Ne-
grão Abençoado.

Antes do show com Marcos
Antônio, o público cantou e se
emocionou com a apresentação de
Eternos Louvores e Conjunto
Emannuel, que fazem partem da
nova geração da música gospel
baiana. “Esse foi um dos melho-
res eventos evangélicos que já par-
ticipei em toda minha vida. Está
tudo muito lindo. Deus é maravi-
lhoso”, relatou Maria Lúcia Rios,
que veio do município de Piritiba.

Presente ao evento, o diretor-
geral da Rede Baiana de Rádio
(RBR), Dilson Barbosa, elogiou o
trabalho que vem sendo realizado
pela Rádio Jaraguar FM no seg-
mento gospel. “O pastor Jairo está
de parabéns pelo sucesso alcança-
do com a proposta de fazer uma

emissora 100% Jesus. Todos os
números provam que esse é um
projeto vitorioso”, declarou Bar-
bosa.

Na direção da Jaraguar Gos-
pel FM desde o início do ano, Jai-
ro Ribeiro destacou o crescimento
da emissora nos últimos meses,
ressaltando que o profissionalis-
mo e dedicação têm sido funda-
mentais,  para colocar em prática
a proposta de fazer uma rádio de
sucesso no segmento gospel, man-
tendo também uma grade jorna-
lística forte. Ele aproveitou a opor-
tunidade para anunciar que a
emissora irá lançar mais um pro-
grama de notícias, trata-se do Ja-
raguar News, que tem estreia pre-
vista para o próximo dia primeiro
de outubro.

Durante o evento, também foi
sorteado um fogão quatro bocas
entre os membros participantes do
Grupo Semeador, que fazem parte
da lista dos ouvintes que colabo-
ram mensamente para manter o
projeto de evangelização na emis-
sora. Fonte: Jacobina 24 Horas

Foto: Josy Almeida

O show da paz foi prestigiado por caravanas de várias cidades da região
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39ª Missão da Terra denuncia a
privatização das águas e da terra

(Reportagem de Ediane
Bispo) - A Comissão Pasto-
ral da Terra da Bahia e a Pa-
róquia de São Cristóvão de
Capim Grosso, da Diocese de
Bonfim, realizou no domin-
go (16) a 39ª Missão da Ter-
ra na cidade de Capim Gros-
so.  Este  ano  a tradicional
romaria católica teve como
tema  “Terra e água, fontes
de paz e de bem viver” e
como lema “O fruto da justi-
ça será a paz” (Isaías 32, 17).

Nesta edição, a romaria
denunciou a privatização das
águas, a concentração da ter-
ra, os projetos que destroem
a biodiversidade e serve de
lucro às custas de muitas vi-
das. Durante a marcha ocor-
reram diversas paradas,
onde foram denunciadas as
diversas formas de violência
que a sociedade brasileira
vem sofrendo, através de
apresentação de peças tea-
trais e jograis em protesto à
violência contra a mulher,
contra os indígenas, os ido-
sos, contra os jovens, princi-
palmente contra os jovens
negros e da periferia. Ro-
meiros e religiosos denunci-
aram a degradação do meio
ambiente na cidade de Ca-
pim Grosso, clamando pela
preservação da lagoa que
deu origem a cidade, e con-
clamaram a toda a socieda-
de a se unir pela proteção das
serras de Jacobina e das
águas da região.

O evento foi abrilhanta-
do com apresentações cultu-
rais com poesias, músicas,
paródias, teatro produzidas

pelos romeiros, jovens estu-
dantes e membros da comu-
nidade católica local, e fina-
lizado com missa eclesial,
celebrada pelos padres e pá-
rocos das paróquias que in-
tegram a Diocese de Bonfim.

Estiveram presentes
centenas de fiéis católicos,
representantes de diversos
movimentos sociais que lu-
tam pelo direito à terra, tra-
balhadores rurais, assenta-
dos, acampados e quilombo-
las de diversos municípios
da Bahia, que embalados
por cânticos de fé, louvores
e leituras bíblicas, marcha-
ram e renovaram o compro-

misso de anunciar o evange-
lho e lutar por justiça social.

As romarias acontecem
por todo o Brasil e são mani-
festações religiosas em que
fé e vida se mesclam e os cla-
mores dos povos do campo e
da cidade se fazem ouvir.
Buscam através da fé a trans-
formação e a construção de
uma sociedade mais justa e
fraterna.

Em 1979, a Diocese de
Bonfim promoveu a 1ª Mis-
são da Terra, acolhida na ci-
dade de Monte Santo, santu-
ário da terra da Santa Cruz.
Foi um momento histórico
que continua até hoje sendo

celebrada em várias paróqui-
as da  diocese. Ao longo dos
anos, a Missão da Terra se
consolidou como um momen-
to forte de celebração da vida
e reconhecimento da impor-
tância de garantir a preser-
vação e a distribuição iguali-
tária da água e da terra. Uma
vez que a igreja defende que
Deus criou a terra e a água
para que haja vida e em abun-
dância para todos os seres.

O celebrante padre Luiz
informou que este é o ano que
a Igreja constituiu como Ano
Nacional dos Cristãos Leigos
e Leigas, seguindo o convite
de Jesus: “Vós sois o sal da

terra e vós sois a luz do mun-
do” (Mateus 5,13-14).

“A missão para a qual
Jesus nos convoca, nos deve
levar a sair de nós mesmos,
iluminar o mundo e dar a ele
sabor e gosto. Na luta pela
terra e pela água, que são
“fontes de paz e de bem vi-
ver”, estamos dando gosto à
nossa vida e à sociedade em
que vivemos. Nossa luta já é
vitoriosa porque Deus vai à
nossa frente como na con-
quista da terra pelo povo he-
breu, conforme conta o An-
tigo Testamento”, ressaltou
o padre Luiz em homilia aos
fiéis presentes.

Foto: Ediane Bispo

Centenas de fiéis católicos, representantes de diversos movimentos sociais que lutam pelo direito à terra, trabalhadores
rurais, assentados, acampados e quilombolas de diversos municípios da Bahia participaram do evento



5JACOBINA-BA 22 de setembro de 2018

OUROLÂNDIA

Obras do Poço Verde são realizadas em
parceria entre prefeitura e associação

Foto: Divulgação

O site de notícias do Tribuna Regional. Acesse agora!

(Ascom/PMO) - Uma
parceria entre a Secretaria
do Meio Ambiente de Ouro-
lândia e a Associação do Már-
more Bege Bahia, está reali-
zando trabalhos de revitali-
zação e proteção de um dos
principais pontos turísticos
e de preservação ambiental
do município: o Poço Verde.

Com o objetivo de man-
ter a limpeza e conservação
do local, a atual gestão está
promovendo ações de assis-
tência e manutenção da área
do Poço Verde. Um dos obje-
tivos de atuação na região,
que já começou a ser im-
plantado, é a instalação de
uma cerca para proteção do
poço, que fornece água para
o abastecimento de toda a
cidade. “Este trabalho pos-
sibilita mantermos preser-
vado um importante espaço
natural e de grande benefí-
cio para nosso município”,
afirmou o secretário.

Os empresários do setor
do mármore da região estão
colaborando com a revitali-
zação do local com o forneci-
mento de materiais necessá-
rios para as ações.

O Poço Verde possui
uma bela paisagem e com
suas águas cristalinas abas-
tece a cidade e atrai diver-
sos visitantes a Ourolândia. O Poço Verde abastece a cidade e atrai diversos visitantes

(Ascom/PMO) - As comemo-
rações pela Independência do Bra-
sil em Ourolândia não se restrin-
giram ao dia 7 de setembro. No
último sábado, dia 15, a comuni-
dade de Lagoa do 33 recebeu o
desfile cívico em celebração a este
momento marcante da história
brasileira.

O desfile que saiu da Escola
Municipal Gustavo Souza e per-
correu as ruas do povoado, feste-
jando o tema Educação e Cidada-
nia.

Marcaram presença as fan-

farras musicais do Colégio Deo-
cleciano Barbosa de Castro, de
Jacobina, do povoado de Tabua,
de Várzea Nova, e da Banda Mu-
sical de Jacobina (Bamuja).

“Esse desfile não deixa mor-
rer a nossa história e inspira a ci-
dadania nas novas gerações”, afir-
mou a diretora de Cultura de Ou-
rolândia.

As centenas de pessoas que
acompanharam o desfile puderam
prestigiar também a participação
dos soldados do Tiro de Guerra
de Jacobina.

Lagoa do 33 recebe desfile cívico com
fanfarras e soldados do Tiro de Guerra

Foto: Ascom/PMO

Fanfarras se apresentaram durante as comemorações
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CAÇA-PALAVRAS

PELICANO, PERIQUITO, PERU, SABIÁ, FALCÃO, GAVIÃO,
ANDORINHA, PAVÃO, POMBA, AVESTRUZ, FLAMINGO,

PAPAGAIO, CANÁRIO, URUBU, PATO, MARRECO, CALOPSITA,
GALINHA, PARDAL, GANSO

MARIA, DANIELA, LARISSA, CAMILA, PAULA, MARIANA, ALINE,
LUCIANA, RENATA, BRUNA, FERNANDA, AMANDA, MARINA,

PATRÍCIA, JULIANA, GABRIELA, CAROLINA, FLÁVIA,
PRISCILLA, VANESSA

Áries De 21/3 a 20/4 Coloque em prática o que
está em seu coração. Não fique só na esperança
ou nutr indo sentimentos sem expressá-los.
Nesta fase os relacionamentos ganham grande

Libra De 23/9 a 22/10 Modifique o modo de tratar os
assuntos cotidianos. Isso significa adotar atitudes
mais positivas e diretas, afastando as indecisões e
qualquer tipo de receio. Só há resultado se houver

importância em seu cotidiano. Isso signif ica aceitar a
participação de outras pessoas em sua vida. Minimize as
críticas e tente achar um lado suave em prol do bem viver.

Touro De 21/4 a 20/5 toda mudança no cotidiano
será positiva, ainda mais agora em que você
busca novidades. Sem receio e sem rodeios,
siga em frente. Quanto mais objetiva for sua

atitude, mais rápido terá resultado concreto. Comece pelo
ambiente doméstico. Perceba o que pode ser modificado e
procure agir com determinação e perseverança de propósito.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Neste período sentirá
um desejo irresistível de promover mudanças
fundamentais no dia a dia. Ouça sugestões de
colegas e altere a rotina. Envolva-se somente o

necessário com a família. No relacionamento amoroso, fase
de participação e criatividade. Exponha idéias sem medo de
críticas. Mostre sua alegria.

Câncer De 21/6 a 21/7 Renovação energética.
Várias situações poderão ser transformadas com
sucesso. Siga os impulsos do coração e coloque
os projetos de crescimento em primeiro lugar.

Todo movimento que realizar em prol do progresso pessoal
receberá uma carga de energia positiva. Viva com intensidade
o período. Essa é a chave do sucesso.

Leão De 22/7 a 22/8 Pare e medite sobre o que
deu certo e o que deu errado nos últimos tempos.
Avalie-se profundamente para saber, com
certeza, onde deseja chegar com seus

sentimentos, sonhos e planos profissionais. Fase fundamental
para estabelecer um novo parâmetro de vida. Não perca a
oportunidade de reflexão sobre suas ações. Boa sorte.

Virgem De 23/8 a 22/9 Continue buscando
estímulos cada vez maiores na área profissional.
Oportunidades estão surgindo na medida em
que expõe sua alta capacidade de

gerenciamento de situações. A responsabilidade aumenta,
mas também eleva a confiabilidade em sua capacidade de
estruturação.

ação, mesmo que você não aja com segurança em relação às
consequências futuras. É importante agir e seguir em frente.
Tenha certeza que o caminho está correto.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Momento de firmar
convicções e estabelecer parâmetros seguros. Você
vem aprendendo com seus erros e acertos e
adquirindo crescimento e amadurecimento. Estruture

o cotidiano afastando qualquer t ipo de energia negativa ou
sentimento de derrota. O que passou deve ser enterrado e
esquecido. Daqui pra frente é outra história.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Nos próximos dias sentirá
necessidade de trabalhar em grupo. Faça contatos
e busque aliados na área pessoal e profissional.
Exponha o que deseja com cuidado. Quem vive a

seu redor vai entender onde deseja chegar e pode até colaborar
de maneira espontânea e dinâmica. No amor, tente controlar a
ansiedade. Você está no rumo certo.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Os relacionamentos
afetivos ganham grande importância nesta fase.
Conviver e compart i lhar emoções com amigos,
famíl ia e par amoroso lhe trará forte estímulo

criativo. Esclareça qualquer dúvida do passado e renove os
compromissos emocionais de maneira suave. Você está atraindo
um tipo de energia especial, muito mais magnética.

Aquário De 21/1 a 19/2 Você é capaz de transformar
com criat ividade e dinamismo qualquer t ipo de
problema. Isso causa a admiração de quem vive ao
redor por sua personalidade. Neste período terá

resultados positivos em algumas pendências. Sua boa estrela
bri lha como nunca, atraindo pessoas interessantes e boas
oportunidades. Seja feliz. Sucesso.

Peixes De 20/2 a 20/3 Leve em consideração
opiniões de outras pessoas. Porém, dê mais atenção
as suas convicções e a seu estilo de vida. Nem
sempre aceitar signif ica crescer. O senso de

discernimento é o grande guia nesta jornada de vida. Aceite de
bom coração aquilo que faz sentido prático no dia a dia. Não
carregue uma carga maior do que pode suportar.

HORÓSCOPO DE 22 A 28 DE SETEMBRO

INGREDIENTES
1 peito de frango
500 g de queijo mussarela fariado
400 g de presuto fatiado
1 pacote médio de massa para lasanha (direto ao forno
sem cozimento prévio)
1 pote de requeijão cremoso
2 caldos de galinha (ou tempero completo sabor
galinha)
2 copos de leite
1 caixa de creme de leite
2 colheres de farinha
3 colheres de manteiga
1 cebola média
PREPARAÇÃO:
Faça um creme homogêneo com as 2 colheres de
farinha e 2 colheres de manteiga (reservando 1 colher
de manteiga), acrescente o leite, 1 caldo de galinha e mexa constantemente
Retire do fogo e acrescente o creme de leite
Cozinhe o peito de frango em água sem óleo
Após cozido, desfie o frango
Pique a cebola em pedaços pequenos, coloque em uma panela e doure com a manteiga
Acrescente o frango e o caldo de galinha
Em um refratário, coloque 2 conchas de molho
Faça a base com massa de lasanha, cubra com 1 camada de presunto, 1 de queijo e 1 frango (nessa ordem)
Sobre o frango coloque 1 camada de requeijão coloque 2 conchas de molho
Cubra o requeijão com 1 camada de presunto, 1 camada de queijo e 1 camada de massa
Coloque molho
Repita esse processo até faltar cerca de 2,5 cm para chegar na borda da assadeira
Para finalizar, cubra a lasanha com muito queijo e requeijão e molho
Asse por aproximadamente 20 minutos em fogo baixo

Lasanha de frango com queijo
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MINERAÇÃO

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

u

Segurança é um valor funda-
mental nos pilares de atuação da
Jacobina Mineração e Comércio.
Para ampliar ainda mais os conhe-
cimentos da equipe na área e apri-
morar processos, um grupo da
JMC participou do 2º Seminário
de Segurança em Mineração, rea-
lizado pela empresa Nexa. A inici-
ativa teve o objetivo de reunir as
principais empresas do setor de mi-
neração para discutir temas e boas
práticas de atuação relacionadas
à segurança do trabalho no setor
mineral.

Participaram o gerente de
Mina da Jacobina Mineração, An-
tônio Marcus Mendonça de Oli-
veira, o coordenador de Saúde, Se-
gurança, Meio Ambiente e Comu-
nidades, Adriano José Francisco,
e Diogo Assis, da equipe de Exce-
lência Operacional.

A JMC conduziu o trabalho
em dois painéis. Os temas aborda-
dos foram: O papel da liderança
para o engajamento em seguran-
ça no trabalho, com o case “Visão
Sistêmica - Liderança Visível e
Percebida; e tecnologias focadas

Representantes da JMC
participam de seminário sobre
segurança em mineração

em prevenção de fatalidades, com
o case “Monitoramento de aces-
sos em mina subterrânea e con-
trole de ventilação”.

O seminário foi realizado no
município de Vazante, interior de
Minas Gerais. A programação
contou com diversos nomes do
mercado de mineração, dentre eles

Cláudia Pellegrinelli, Coordenado-
ra do Programa Mineração do
IBRAM e Miguel Fortt, Diretor
Regional Sernageomin Atacama.
Fortt coordenou a operação do
resgate dos 33 mineiros que fica-
ram presos a uma profundidade
de 700 metros na mina de San
José, no Chile, em 2010.

Foto: Ascom/JMC

A programação contou com diversos nomes do mercado de
mineração

Um convênio firmado entre a Engie Brasil e a Prefeitura de
Umburanas garantiu a implantação do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e a Violência – Proerd no Município. Em parce-
ria com a Polícia Militar da Bahia, o projeto acontece no Centro Edu-
cacional Jeovando Lopes de Almeida e na Escola Municipal Rômulo
Galvão.

Realizado por meio de atividades educacionais em sala de aula,
aplicadas por instrutor policial militar devidamente capacitado, o
programa tem como objetivo fornecer aos jovens as estratégias ade-
quadas para resistirem à oferta de drogas e ao apelo da violência.
Com ações direcionadas a toda a comunidade escolar e aos pais/
responsáveis, o Proerd também promove a inclusão da família no
processo educacional e de prevenção.

Mais de R$ 39 mil serão investidos no curso, que terá duração de
três meses e beneficiará 468 estudantes, além de 80 pais de alunos.

Engie firma convênio com

Prefeitura para implantação

do Proerd em Umburanas

O Proerd também promove a inclusão da família no
processo educacional e de prevenção
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ALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SE apartamento com 3 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro e área de serviço na frente e atrás, bem
localizado. Tratar pelos fones (74) 3621-3131 e 9 9103-
8825.

PPPPPASSAASSAASSAASSAASSA-SE -SE -SE -SE -SE um ponto comercial para bar com freeze-
res, mesas, cadeiras, geladeiras, bebidas, prateleiras e
mostruário de vidro, localizado no Calçadinho da Prefei-
tura de Jacobina, Centro. Tratar com Irineu no local.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE um lote próximo à Serra do Tombador,
em Jacobina-BA, medindo 10 metros de frente e 70 me-
tros de comprimento, com boa localização. Tratar pelos
telefones (74) 9 9956-7029 ou (74) 3621-4075.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE uma casa e um apartamento na Rua Morro
do Chapéu, 54, no centro de Jacobina, com entrada in-
dependente do primeiro andar, assim como o térreo con-
ta com sala, cozinha e dois quartos. Apesar de ser resi-
dencial, a localização é ótima área comercial. Tratar pe-
los telefones (74) 3621-3687 ou 9 9975-6727.

VENDO TERRENO PVENDO TERRENO PVENDO TERRENO PVENDO TERRENO PVENDO TERRENO PARA CHÁCARA - ARA CHÁCARA - ARA CHÁCARA - ARA CHÁCARA - ARA CHÁCARA - Vendo ótimo
terreno para chácara, localizado na estrada do Tapuio, a
4 km do centro de Jacobina, medindo 80x140 metros.
Preço de oportunidade. Tratar pelo telefone (74) 9 9121-
6477 - Bartola Bar, Rua São Salvador - Jacobina-BA.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE uma casa com 2 quartos, sala, 2 banhei-
ros, sendo um social, cozinha americana, garagem para
3 carros, área de serviço 2x6m, piscina inacabada, lega-
lizada pelo Ibama, com documentação, situada à Rua Mar-
gem Rio do Ouro, 1413, no Parque da Macaqueira, em
Jacobina. Falar com Bahia.

CLASSIFICADOS EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

TRANSPORTES E MUDANÇAS PARA TODO O PAÍSTRANSPORTES E MUDANÇAS PARA TODO O PAÍSTRANSPORTES E MUDANÇAS PARA TODO O PAÍSTRANSPORTES E MUDANÇAS PARA TODO O PAÍSTRANSPORTES E MUDANÇAS PARA TODO O PAÍS
Oferecemos um plano de mudanças personalizado,

e preparado de acordo com suas necessidades para melhor servir
com rapidez e segurança

Desmontagem/montagemDesmontagem/montagemDesmontagem/montagemDesmontagem/montagemDesmontagem/montagem

Orçamento gratuito e sem compromisso
Telefone: (74) 99192-8254 (whatsapp) / (74) 98112-1496

E-mail: cbetoaraujo@hotmail.com

BETO TRANSPORTE

E MUDANÇAS

Professores municipais
recebem capacitação

Foto: Augusto Urgente

(Por Tamara Leal) - O
Programa de Educação Em-
preendedora Jovens Empre-
endedores Primeiros Passos
(JEPP) está capacitando 45
professores do município de
Itiúba, Centro Norte baiano.
A iniciativa do Sebrae busca
difundir a cultura do empre-
endedorismo entre crianças
e jovens. Os educadores par-
ticipam da Oficina de Funda-
mentação Metodológica e vi-
venciam os livros que serão
utilizados pelos alunos. A
capacitação tem carga horá-
ria de 24h e logo após o seu
término o programa será
iniciado.

Itiúba aderiu ao JEPP
em 2015 e, neste ano, 400
alunos participaram do pro-
grama. Em 2017, o número
de participantes foi de 815
estudantes. Nestes dois
anos, o programa atendeu
1.215 alunos do 6º ao 9º ano
em duas instituições de en-
sino. Já em 2018, em uma
nova fase, o projeto contem-
plará 1.259 educandos, do 1º
ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, em quatro escolas
municipais.

Os bons resultados na
mudança de comportamen-
tos de alunos e de todos os
envolvidos têm feito com que
a Prefeitura de Itiúba, por
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, venha re-
novando a parceria com o Se-
brae para dar seguimento ao
projeto. O objetivo é aumen-
tar cada vez mais o número
de professores capacitados e
alunos contemplados.

Para o gerente regional
do Sebrae em Jacobina, Ge-
ronilson Ferreira, o progra-
ma de Educação Empreen-

dedora é uma grande opor-
tunidade que os jovens têm
para serem protagonistas de
suas próprias vidas nas dife-
rentes esferas sociais. “Por
meio de atividades lúdicas,
o ambiente da aprendizagem
sensibiliza os estudantes a
assumirem riscos calcula-
dos, a tomarem decisões e a
terem um olhar observador
para que possam identificar,
ao seu redor, oportunidades
de inovações, mesmo em si-
tuações desafiadoras”, ga-
rante.

Sobre o JEPP - Com
muitas experiências exito-
sas no estado de São Paulo,
onde acontece desde o ano de
2002, o Programa de Educa-
ção Empreendedora Jovens
Empreendedores Primeiros
Passos (JEPP) chegou à
Bahia em 2013, como piloto
nos municípios de Irecê e
Juazeiro, se expandindo no
ano seguinte para as dez uni-

dades regionais do Sebrae.
A iniciativa, direcionada

para o ensino fundamental,
do 1º ao 9º ano, incentiva os
alunos a buscarem o autoco-
nhecimento, novas aprendi-
zagens, além do espírito de
coletividade. A ideia é a de
que a educação deve atuar
como transformadora desse
sujeito e incentivá-lo à que-
bra de paradigmas e ao de-
senvolvimento das habilida-
des e dos comportamentos
empreendedores.

O curso Jovens Empre-
endedores Primeiros Passos
é destinado a fomentar a
educação e a cultura empre-
endedora e procura apresen-
tar práticas de aprendiza-
gem, considerando a autono-
mia do aluno para aprender
e o desenvolvimento de atri-
butos e atitudes necessários
para a gerência da própria
vida (pessoal, profissional e
social).

Geronilson é gerente  regional do Sebrae em Jacobina
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POLÍCIA

Qualificação constante e co-
nhecimento são fundamentais
para qualquer área. Para contri-
buir com o desenvolvimento da
imprensa local, a Jacobina Mine-
ração reuniu jornalistas da cida-
de na oitava edição do Dia da Im-
prensa. O encontro foi realizado
no último dia 14, no Restaurante
Rancho Catarinense, e reuniu cer-
ca de 30 convidados. O tema des-
te ano foi “Comunicadores como
agentes de transformação social”
e a palestra foi conduzida pelo jor-
nalista e empreendedor Rosenil-
do Ferreira, que veio de São Paulo
para participar do encontro.

Rosenildo atuou nas reda-
ções do Jornal do Brasil, Gazeta
Mercantil, Correio Braziliense e
IstoÉ Dinheiro e foi eleito por três
vezes (2014, 2015 e 2016) um dos
“Mais Admirados Jornalistas Bra-
sileiros”. Também criou o projeto
1 Papo Reto, uma plataforma de
mídia dedicada à promoção do
debate da sustentabilidade e do
empreendedorismo. É autor do li-
vro “Histórias Inspiradoras – co-
nheça 50 empreendedores susten-
táveis que fazem do mundo um
lugar melhor” (2015).

“O compromisso com a quali-
ficação dos jornalistas de Jacobi-
na é uma parte importante do nos-
so relacionamento com a impren-
sa e com a comunidade. Nosso

JMC realiza 8º Dia da Imprensa

objetivo é contribuir com informa-
ções relevantes para promover o
debate sobre novas perspectivas da
comunicação e como os comuni-
cadores sociais podem ser ferra-
mentas de transformação da so-
ciedade.”, reforça Edvaldo Ama-

ral Jr., Gerente de Serviços Técni-
cos da Yamana Gold, que repre-
sentou no evento o gerente geral
Sandro Magalhães, que estava em
viagem de trabalho.

O Dia da Imprensa também
contou com a presença de mem-

bros do corpo gerencial da Jacobi-
na Mineração. Prestigiaram o
evento a coordenadora de Recur-
sos Humanos, Leila Praxedes; o
coordenador de SSMAC, Adriano
José Francisco; o coordenador de
Segurança Patrimonial, Norman-

do Ferreira; o gerente de Mina,
Antônio Marcos Mendonça; o ge-
rente financeiro, André de Souza,
o diretor do Instituto Yamana de
Desenvolvimento Social, Osvaldo
Filho; e a equipe de Comunidade e
Comunicação da JMC.

Foto: Ascom/JMC

O encontro aconteceu no Restaurante Rancho Catarinense e reuniu cerca de 30 convidados, entre jornalistas e radialistas

A Etapa Jacobina do Circui-
to Sesc de Corridas ocorreu neste
domingo, 17, reunindo mais de
mil pessoas na prova, e contou
com a participação da academia
Studio Almacks Personal Trai-
ning. Destaque da academia e da
prova, a garotinha prodígio de
Itaitu, Wevellyn, de apenas 13
anos, fez o melhor tempo na pro-
va dos 5 km feminino. Porém, pelo
fato de ter menos de 14 anos -
conforme as regras da competi-
ção menores de 14 anos não po-
deriam se inscrever - Wevellyn

Wevellyn faz melhor tempo nos 5km do Circuito Sesc em Jacobina; idade não permitiu pódio
não pode subir ao pódio.

A participação dela aconte-
ceu com autorização dos pais,
para que ela disputasse de ma-
neira extraoficial, apenas cum-
prindo o percurso da prova. We-
vellyn terminou os 5km em 20
minutos, sendo que a campeã ofi-
cial terminou o percurso em 24
minutos. A garotinha é integran-
te do projeto social do Studio Al-
maks no distrito de Itaitu, muni-
cípio de Jacobina.

Outros atletas da academia
se destacaram no Circuito Sesc de

Corridas. O campeão dos Especi-
ais foi Carleiton Freire (deficien-
te auditivo). Sensibilizado com o
fato, Carleiton passou seu troféu
de campeão para Wevellyn. A
equipe organizadora do Circuito
Sesc de Corridas parabenizou a
atleta pródigo e disse que espe-
ram contar com a participação
dela oficialmente no próximo ano.

Outros três atletas do Studio
Almacks conquistaram pódios no
Sesc: João Victor (vice-campeão
Especial PCD dos 5 km); Carol
Ferreira (vice-campeã Comerciá-

ria dos 5 km); e Laelson da Silva
(vice-campeão Geral dos 10 km).
Giomar Pereira foi o grande cam-
peão masculino nos 10 km da pro-
va do Sesc em Jacobina.

Mais de 5 mil quilos de ali-
mentos foram arrecadados com
os participantes. Tudo será doa-
do para instituições carentes em
Jacobina. Fonte: Jacobina Notí-
cias

Wevellyn não pode subir
ao pódio por ter menos de
14 anos

Foto: Almacks Luiz
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PATROCINADORES
• Café São Vicente
• HiperServilar / Supermercado Servilar /
O Bombom
• CVC
• Tipo Carimbos
• Rede Erguer Vilas Boas
• Lunar Master Corretora de Seguros
• Center Móveis
• Prefeitura Municipal de Jacobina
• Dular / Feijão Tio Neco
• Lapec
• LMarquezzo
• Bege Bahia Mármore
• Eco Mármore
• Jovem Car
• Yamana Gold
EMPRESAS QUE JÁ ADERIRAM
• Delly Pães
• Grupo Verdes Mares Tintas e
Construção
• Center Móveis
• Rede de Postos Chapada
• Madeireira Simônica / Simônica Vidros /
Cerâmica Lagoa do Peixe / Cerâmica
Marinheiro
• HiperServilar / SupermercadoServilar / O
Bombom
• Farmácia Santo Antônio / Farmácia
Formullar / Drogaria Ultra Popular
• Rede Erguer Grupo Vilas Boas
• Posto Avenida / Posto Pedra Branca /
Comcesil
• Supermercado Brasil
• Real Calçados 1
• Real Calçados 2
• Real Calçados 3
• Vale das Serras Supermercado / Faça
Feira
• Drogaria Mais Farma
• Hidroluz / Pedras e Pisos / Casa dos
Retalhos / Cacau Show
• Rei das Tintas / Casa das Madeiras /
Casa da Construção / Casa das Portas
• Armazém Paraíba
• Atacadão Jacobina / Varejão Jacobina
• Lottero Moda e Estilo / Lottero Calçados
• Clube da Moda
• Ponto das Antenas
• Ouro Ferro
• Locar
• Liquigás / Magazine Garcia
• Auto Peças Barbosa / O Parafusão
• Restaurante Catarinense Comida a Kilo
• Confecções Popular – confecção de
R$2,00 a R$12,00
• A Ideal Tecidos
• Jacobina Veículos / JR Promotora /
Copagaz
• Tipô Carimbos / A Publicitária
• Supermercado Pague Menos
• Rede de Postos Carneiro

PATROCINADORES E EMPRESAS QUE JÁ ADERIRAM
AO MEGA NATAL DOS SONHOS

• Dicasa Enxovais / Tobias Barreto
• Center Carnes
• Bomboniere Doce Mania / O Pirulito
• Locadora Guimarães
• Leal Embalagens / Leal Confecções
• Casa das Tintas
• Vidrocenter
• Minas Calçados
• Cobejal / Casa de Frios e Açougue Bezerra
• Valternei Utilidades
• Casa das Espumas / Heloisa Móveis
• Madeireira Guimarães
• Arte Bolsas e Acessórios
• Casa da Fazenda / Laboratório Jac-Vet
• A.S. Supermercado
• Yasmim Confecções
• Casa Feitosa / Feitosa Moda Infantil
• Gouveia Confecções / Gouveia Moda
Masculina / Baby Charmoso
• Supermercado Sampaio
• Jacoseg
• Lojas HB
• Sinal Park
• Belas Artes
• JB Auto Peças e Serviços
• Renovadora de Pneus / Primus Pneus
• Eletrônica Ednailsom / Auto Peças
Jacobina
• Universo & Cia / Bazar das Novidades
• Mamut / George / Empório das Capas
• Instituto Mix de Profissões
• Posto Beira Rio
• Funerária Jacobinense
• Supermercado Santiago
• Brasil Gás
• Moça Bonita Cosméticos
• Panificadora Avenida
• Aluvifer
• Construshopping
• Agrovet
• Atacadão da Limpeza
• Ótica Realce
• Mix Papelaria
• Auto Escola Andrade
• Br Móveis – Praça da Matriz Cachoeira
Grande 3624-5099
• Valnei Moveis
• Deo Motos
• O Popular / Mercadinho Varejista
• Vidrofort
• Tererê Auto Peças
• Topcell Informática
• Bahia Variedades
• Relojoária.com
• Rei dos Acessórios
• Conserv Locadora
• Exótica / Exótica For Men
• ModernHouse
• Super Frango
• Auto Escola Jacobina
• Farma Ouro / Chinas’ Bar
• Rogério Moto Peças

Na noite de domingo (16),
equipes da Polícia Militar da
Bahia, através da Companhia In-
dependente de Policiamento Táti-
co-Norte (Rondesp Norte), duran-
te Operação de Intensificação à
área de atuação do Comando de
Policiamento da Região Norte
(CPRN) na cidade de Jacobina,
realizavam rondas no bairro Gro-
tinha, quando avistaram um in-
divíduo em atitude suspeita. Ao
se aproximar para realizar a abor-
dagem, o homem tentou empre-
ender fuga subindo pela serra, sen-
do alcançado após o mesmo ter
tropeçado nas pedras.

Ao ser abordado, o suspeito

Rondesp fecha boca de fumo, prende
suspeito, arma e drogas em Jacobina

foi identificado como Robeilson
Santos de Jesus. Com ele foi en-
contrado um revólver calibre 32,
com três munições, e aproxima-
damente 100g de maconha. Ao ser
questionado onde haveria mais
drogas, o suspeito levou os polici-
ais até sua residência localizada
no mesmo bairro e, em um dos
cômodos, foi encontrado 38 qui-
los de maconha acondicionados
em sacos de 1kg e 15kg.

O acusado foi apresentado,
junto com o material apreendido,
na Delegacia de Polícia Civil de
Jacobina, onde foi lavrado o fla-
grante delito. Com informações da
24a CIPM/Jacobina

Foto: Divulgação

Os policiais da Rondesp apreenderam 38 quilos de maconha

Preso homem acusado de estuprar adolescente em Lages do Batata

Murilo Souza da Silva
(foto), 25 anos, conhecido como
Vitão, foi preso pela Guarda Civil
Municipal na manhã e domingo
(16), acusado de estuprar uma
adolescente de 15 anos no distri-
to de Lages do Batata, município
de Jacobina.

O fato, segundo relato colhi-
do pela guarnição da GCM, acon-
teceu durante a realização de

uma festa de cavalgada, no sába-
do (15), no assentamento Barrei-
ros, localizado nas proximidades
de Lages do Batata. A vítima foi
a adolescente de iniciais L.A.F, 15
anos, que teria sido estuprada e
agredida pelo acusado. A adoles-
cente passou por exame de corpo
de delito, que é uma prova fun-
damental para esclarecer casos de
estupro e outros crimes.

Foto: Divulgação
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DE SEGUNDA A SEXTA, A PARTIR DAS 11:20, DENTRO
DO PROGRAMA RÁDIO PATRULHA, DA JACOBINA FM 99.1
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Em clima de muita alegria foi
comemorado na última quinta-
feira(20), em Umburanas, o
aniversário de Jileide Almeida
Ribeiro, esposa do presidente da
Câmara de Vereadores local, Bonifácio
Braga. Seus filhos Carolina e Wallacy
Cirilo desejam-lhe muitos anos de
vida. O mais importante é viver esta
data com intensidade. Você é uma
pessoa muito especial e merece tudo
que existe de bom na vida. Parabéns
por mais um ano de existência nesse
mundo tão deslumbrante.
Feliz aniversário!

Neste domingo, dia 23, a senhora Laurinda
Pereira Lima festeja 88 anos de vida.

Desejamos um aniversário repleto de
felicidades e um dia cheio de luz. Que esta

celebração seja cheia de amigos, amigas,
familiares e com muitas palavras de amor e

carinho. Reúna os amigos, receba os familiares
e o mais importante de tudo: aproveite cada

segundo do seu dia especial, afinal, é só uma vez
por ano. Feliz aniversário!

Conhecer Jussara Gonçal-
ves  é uma oportunidade in-
crível, presente desenhado
pelo dedo de Deus. Conviver
com Jussara é estar acompa-
nhado pela felicidade e genti-
leza, é diariamente tornar-se
melhor pelo exemplo, pela sen-
sibilidade e pelo caráter dela.
Hoje temos a oportunidade de
agradecer ao Criador por mais
um ano de vida junto a essa
mulher guerreira e de sorriso
gigante, temos a oportunida-
de de homenagear aquela que
tanto nos faz bem, que tanto nos inspira e ensina. Ju, que a felicida-
de more dentro dos teus dias e que os teus sonhos saiam do traves-
seiro! Você é peça rara e nós desejamos que a melhor sensação
desse mundo possa te alcançar hoje. Gratidão por todo o aprendi-
zado e o imenso desejo de que sua vida seja maravilhosa, que não te
falte saúde, amor e paz, hoje e sempre.

Amamos você, feliz aniversário.

São os votos dos seus amigos do Setor de Habitação

Sintonize a
Rádio Jacobina
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