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Prefeitura já trocou quase 10

mil lâmpadas em Jacobina

(Colaboração: Clayton Luz) - É perceptível o trabalho, empe-
nho e mudança na forma de trabalho da Secretaria da
Infraestrutura em Jacobina. Com um jeito simples, porém próxi-
mo da população, os prepostos da pasta vivem o dia a dia das
comunidades, e isso se traduz em obras e serviços. Atualmente
Jacobina é um dos municípios da Bahia com maior volume de
obras em execução, mas há um setor que chama atenção posi-
tivamente: o Setor de Iluminação. O município é extenso e ne-
cessitava de uma mudança brusca no que diz respeito à ilumi-
nação, até porque é inegável que antes era adotada uma políti-
ca de esquecimento, em relação aos bairros periféricos e distri-
tos.

Hoje a Prefeitura conta com carros especializados e tam-
bém investiu na ampliação da equipe, além disso um trabalho
eficiente junto às comunidades. Ao longo de 20 meses já foram
trocadas cerca de 10 mil lâmpadas na sede e interior do muni-
cípio. “Aqui no bairro da Serrinha temos procurado fazer um
trabalho de parceria com a Prefeitura. Luciano é um prefeito
diferenciado, acessível e vive o dia a dia da cidade, quem chega
hoje na praça da Concórdia já percebe a diferença com a nova
iluminação, isso impacta em melhor visual e segurança para a
população”, disse Márcio Santana, o Papai Noel, presidente da
Associação de Moradores da Serrinha.

No último dia 3 foi implantada a nova iluminação da Praça da

Concórdia, no bairro da Serrinha

Foto: Clayton Luz

O Memorial Padre Alfredo Ha-
asler (foto)(foto)(foto)(foto)(foto), importante patrimô-
nio cultural e religioso de Jacobi-
na, corre o risco de ser transferido
para o museu do Mosteiro de Je-
quitibá, no município de Mundo
Novo, em razão das dificuldades
de funcionamento que tem enfren-
tado pela falta de recursos para
sua manutenção. O memorial foi
fundado em 27/02/2016, através
da união de religiosos que convi-
veram com o padre, juntamente
aos esforços de inúmeros jacobi-
nenses e do padre José Henem-
berg, com o objetivo de oferecer
conhecimento, cultura e promover
o resgate da história e preserva-
ção da memória do líder religioso
que tem relevantes serviços pres-
tados em Jacobina e toda região.

O memorial oferece em seu
acervo objetos sacros, fotos, lem-
bracinhas e roupas, dentre outros
pertences do padre, além de CDs,
DVDs e livros sobre sua história. Re-
centemente foi inserido no roteiro
turístico de Jacobina por iniciativa
da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura e Diretoria de Turis-
mo. PÁGINA 5

Memorial pode ser transferido

para o Mosteiro de Jequitibá

Bazar leva arte e cultura à praça
Aconteceu na Praça Rio Branco, em Jacobina, a terceira edição do
Bazar das Amigas na Praça. O Bazar das Amigas é uma ação de
iniciativa de um grupo de mulheres jacobinenses, em parceria com
artistas, estudantes, defensores da causa animal, e tem como pro-
posta principal conscientizar a população para o consumo conscien-
te e o descarte de produtos que podem ser reutilizados ou vendidos
com menor custo para outras pessoas. Inicialmente, o bazar ocorria
sempre na residência de um dos membros do grupo, e passou acon-
tecer em praça pública. PÁGINA 3

Veja a relação dos

eleitos na Bahia

nas eleições

 deste ano

PÁGINA 11
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(Colaboração: Verusa Pinho) - Contemplada como projeto de in-
centivo à aprendizagem (Pina) no Programa de Assistência e Apoio ao
Estudante (Paae), a "Videoteca de saberes em Libras: construção vi-
sual da aprendizagem" reúne uma série de gravações que apresentam
formas de cumprimento, verbos, sentimentos, bem como termos téc-
nicos específicos da área de mineração.

Iniciativa da intérprete de Libras do Campus Jacobina do IFBA,
Agda Medrado, em parceria com a pedagoga Eliene Sales, o projeto
conta com a participação dos estudantes do cursos técnicos integra-
dos de mineração e informática, Samuel Rios (2º ano) e Jéssica Caro-
laine Barros (3º ano), respectivamente.

“Ao se pensar na implementação de uma política das diferenças e
discutir acerca dos aspectos da educação inclusiva no âmbito da edu-
cação profissional e tecnológica, estamos buscando contemplar não
apenas o acesso das pessoas surdas e/ou com necessidades educacio-
nais específicas, mas a sua permanência, com êxito, no decorrer do
processo formativo. Nesse sentido, este projeto visa à construção de
uma videoteca por temas e componentes curriculares do ensino médio
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a ser utilizada como recurso
pedagógico visual para os/as estudantes surdos/as e os/as docentes,
de maneira a subsidiar o processo de ensino e aprendizagem”, explica
Agda.

Para a jovem Jéssica, 18, que teve seu primeiro contato com a
Libras aos nove anos de idade como uma brincadeira de criança com
a irmã, a experiência tem sido gratificante. “Participo de formações
em Libras desde 2016, quando Agda ofertou curso básico. Na ocasião
eu já dominava a datilologia [alfabeto], mas venho aprofundando
conhecimentos na língua por meio de outros estudos, inclusive em
casa e no contato com surdos. Depois que eu aprendi Libras minha
personalidade mudou completamente, passei a olhar para o próximo
de modo mais inclusivo, percebi o quanto os surdos são importantes
para a sociedade. Eu fiquei apaixonada pela língua! Quero estudar
Letras/Libras no ensino superior”, comenta.

Momento Libras - Os vídeos estão sendo produzidos e com-
partilhados semanalmente, através do canal oficial do Youtube, site
do campus e redes sociais. O mural eletrônico, situado na entrada do
IFBA, também está servindo como fonte de divulgação dos conteú-
dos. Durante os intervalos das aulas, de modo quinzenal, os bolsistas
apresentarão sinais para a comunidade institucional a fim de aproxi-
mar o público ouvinte da cultura surda. Ao fim do projeto, previsto
para maio de 2019, o acervo estará disponível em DVDs na Biblioteca.

Para a organização da videoteca, a equipe tem feito pesquisas em
sites especializados, além de gravação autoral, contando com a cola-
boração do técnico em audiovisual Carlos Santana. Em conjunto com
a docente da área de geologia Talita Gentil serão elaborados os sinais
para compreensão da disciplina técnica, devido à chegada da 1ª aluna
surda do campus, aprovada para o curso de mineração.

“Momento Libras”: Projeto do
Campus Jacobina do IFBA prevê
organização de videoteca

Foto: Divulgação

O auditório do Centro Cultural de Jacobina ficou lotado para o espetáculo “Eu em mim”

O espetáculo EU EM MIM
provoca a sociedade a refletir
acerca do suicídio, propondo
que nos coloquemos no lugar do
depressivo com incidência em
suicídio para que, através dele,
possamos perceber como ele vê
o seu entorno.

É comum que façamos o
contrário, definamos o nosso
olhar para o suicida, neste caso
é o personagem suicida que nos
fornece informações de como
ele lida com sua dor e como ele
nos ver nesse acolhimento. O
enredo transcorre de forma dra-
mática, a personagem principal
dialoga inconscientemente com
seu interior, ou seja, 3 atores
representam momentos dife-
rentes da interpretação e com-
preensão de sentimentos da
personagem principal.  Impacta,
mas consegue promover na sua
culminância uma ebulição no
que se refere ao desejo de supe-
rar e a possibilidade de vencer
nossos conflitos interiores ou,
quando nada, compreender que
temos como administrá-los. A
cena ocorre em um quarto que,
segundo pesquisa, é o confina-
mento preferencial de pessoas
com depressão.

PROJETO ESTAÇÃO ARTE “REFLETINDO” SUICÍDIO

Foi escrito com base em rela-
tos do dia a dia, como também na
leitura motivadora dos livros
Quem me roubou de mim, do pa-
dre Fabio de Melo, e Quem mexeu

no meu queijo, de Spencer John-
son. Apesar de um tema dramáti-
co, o enredo transcorre de forma
leve, dinâmica e, de certa forma,
conduzindo a plateia para um fi-
nal de reflexão e promoção da au-
toestima.

Durante o mês de setembro
foram realizadas 18 apresenta-
ções do espetáculo EU EM MIM.
Tivemos ontem, em uma terça-fei-
ra, um público relevante, que,
emocionado, aplaudiu e celebrou
a mensagem passada. A diretoria
de Cultura de Jacobina-BVA, atra-
vés de Igor Fagner, deu todo o
apoio necessário para que ocor-
resse o espetáculo. Valnei Móveis
proporcionou a logística de palco
necessária, emprestando os mó-
veis utilizados no espetáculo. Ain-
da temos agendadas para esse
mês 3 apresentações, promovidas
pela Secretaria de Educação de
Jacobina.

O Projeto Estação Arte, com-
posto, atualmente, por 68 atores,
surgiu em 2016 com o objetivo
de acolher, através da arte, crian-

ças, jovens e adultos em situa-
ção de vulnerabilidade social,
indicados por escolas e profissi-
onais da saúde. Parte do elenco
cursam as oficinas de forma gra-
tuita. Também temos em nossa
equipe jovens, crianças e adul-
tos fora do perfil anteriormente
citado. Ao longo dos três anos,
mais de 10 espetáculos teatrais,
ultrapassando mais de 80 apre-
sentações, todas com foco soci-
al reflexivo. As apresentações
são realizadas em teatros, audi-
tórios, pátio de escolas e praças
públicas.

 O Projeto Estação Arte con-
ta com 4 empresas parceiras:
Unopar, Colégio Oásis de Jaco-
bina, Grupo Ok Tintas e Tintas
Futura. O Jornal Tribuna Regio-
nal tem o prazer de participar
da divulgação de um projeto so-
cioeducativo que leva crianças,
adolescentes e adultos a refle-
tir uma sociedade mais justa e
harmoniosa. A idealizadora e co-
ordenadora do projeto, professo-
ra Joelma Gisele, agradece, atra-
vés de nossa redação, a todos
que respaldam esse trabalho e
convoca outras parcerias para
que o projeto continue avan-
çando.
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OUROLÂNDIA

“Quem
alimenta um

animal
faminto,

alimenta a
própria alma.”

Charlie Chaplin

O município de Ourolândia
recebeu uma série de bens e servi-
ços custeados pelas empresas que
cometeram irregularidades traba-
lhistas. Elas descumpriram ter-
mos de ajuste de conduta firma-
dos com o Ministério Público do
Trabalho (MPT) e agora vão cus-
tear a compra de veículos e equi-
pamentos para órgãos públicos, no
valor aproximado de R$ 900 mil.

Para marcar a entrega sim-
bólica de todos os bens - a compra
de cada item está sendo feita à me-
dida que o município indica e com-
prova a real necessidade - foi rea-
lizado o Ciclo de Palestras sobre
Trabalho Seguro. A procuradora
responsável pela ação e quatro ju-
ízes falaram no Centro Educacio-
nal Pedro Edson para uma plateia
de empregados e empregadores do
setor de mármore.

O ciclo de palestras é uma pro-
moção conjunta Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) na Bahia e
do Tribunal Regional do Traba-
lho da Bahia (TRT5), que também
atuou no processo homologando
o acordo fechado entre o MPT e
dez empresas. O evento conta com
o apoio Associação dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho da 5ª
Região (Amatra5), do MPT e da
Escola Judicial do TRT5 (Ejud).
Antes das palestras, a procurado-
ra do MPT Vanessa Griz fez a en-
trega dos bens aos representantes
das secretarias da Saúde e da Edu-
cação e ao Conselho Tutelar de Ou-
rolândia.

O setor de mármore é o mais
importante da economia local, mas
foi estruturado sobre uma série de
práticas ambientais e trabalhistas
em desacordo com a lei. A região
foi alvo de duas ações da Fiscali-
zação Preventiva Integrada (FPI)
em 2010 e 2014. O Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) partici-
pou das duas. Na primeira, fe-

Palestras marcam cumprimento
de acordo do MPT com marmoaria

chou um termo de ajuste de con-
duta com dez empresas que atua-
vam no setor. Na segunda, identi-
ficou que havia descumprimento
do que ficou acertado no docu-
mento e decidiu cobrar na Justiça
do Trabalho a multa prevista. Os
valores pagos estão sendo conver-
tidos em bens e serviços, como um
ônibus para a Secretaria da Saúde
do município, um automóvel para
o Conselho Tutelar e computado-
res para a Secretaria da Educa-
ção, entre outros bens.

As palestras para empregados
e empregadores do setor de már-
more de Ourolândia foram minis-
tradas pela presidente da Associ-
ação dos Magistrados Trabalhis-
tas da Bahia, Angélica Ferreira, e
pelos juízes assessores da Presi-
dência do TRT5 Danilo Gaspar e
Doroteia Azevedo, além da titular
da Vara do Trabalho de Jacobina,
Nadva Nascimento. A procurado-
ra Vanessa Griz também falou so-

bre a atuação do MPT na defesa
de ambientes de trabalho seguros
e o analista pericial do MPT Isaías
Santana explica os programas de
prevenção de riscos e de controle
da saúde nas empresas.

Seguro e sadio - “O desen-
volvimento econômico não pode
ocorrer às custas do adoecimento
dos trabalhadores e por isso toda
atividade produtiva está sujeita a
normas de saúde e segurança que
precisam ser respeitadas tanto em
São Paulo quanto em Ourolândia,
explicou a procuradora Vanessa
Griz. Ela destaca que “todas as
empresas do setor estão sujeitas
às normas trabalhistas e que o
pagamento das multas em forma
da aquisição de bens para os ór-
gãos da educação e da saúde não
desobriga os empregadores a ga-
rantir um ambiente de trabalho
seguro e sadio”.

O ourolandense vive em sua
maioria com menos do que meio

salário mínimo (54% - IBGE
2016). A pequena oferta de traba-
lho, que em 2016 identificou ape-
nas 8,6% com ocupação formal,
fez da região terreno fértil para a
exploração de mão de obra. O IDH
de 0.560 também é resultado da
seca. A exploração do mármore,
através das mineradoras e indús-
trias de beneficiamento, passou a
ser a principal alternativa para o
processo de desenvolvimento de
uma região castigada por longos
períodos de estiagem, responsáveis
em dizimar rebanhos e devastar a
agricultura. Apesar de o acordo
ter atingido apenas dez empresas,
calcula-se que atualmente mais de
60 empresas atuem nesse ramo em
Ourolândia, que é responsável por
mais de 90% da produção nacio-
nal de mármore-bege, ou mármo-
re Marta Rocha, como era conhe-
cido quando foram localizadas as
primeiras minas, nos anos 50 do
século passado. Ascom/MPT

Foto: Divulgação

(Reportagem de Ediane Bis-
po) - Aconteceu na Praça Rio Branco, em
Jacobina, a terceira edição do Bazar das
Amigas na Praça. O Bazar das Amigas é
uma ação de iniciativa de um grupo de
mulheres jacobinenses, em parceria com
artistas, estudantes, defensores da causa
animal, e tem como proposta principal
conscientizar a população para o consu-
mo consciente e o descarte de produtos
que podem ser reutilizados ou vendidos
com menor custo para outras pessoas. Ini-
cialmente, o bazar ocorria sempre na re-
sidência de um dos membros do grupo, e
passou acontecer em praça pública para
promover a participação da sociedade.

Com esse intuito, um grupo de ami-
gas arrecadam diversos produtos (rou-
pas, calçados, etc) para realizar o bazar.
Os valores arrecadados com o bazar são
destinados a compra de rações, remédi-
os para animais de rua ou em situação de
abandono.

“A proposta é ocupar o espaço pú-
blico levando arte, cultura, lazer, entre-
tenimento e incentivo ao consumo cons-
ciente, vender coisas que  são usáveis ain-
da e que a gente não quer acumular em
casa. Funciona como um encontro de
amigos, aberto ao público geral,  para
arrecadação de alimentos para animais
de rua,  doação, venda e troca de produ-
tos”, explicou a professora Jeane Lima,
uma das organizadoras do evento.

Nesta edição, além da exposição e
vendas de calçados, confecções o Bazar
das Amigas ofereceu ao público arte,
música ao vivo, Yoga com o professor Rei
Carvalho, Roda de Conversa sobre Prá-
ticas Integrativas, e Oficina de Flores. O
evento também contou com a venda de
cerveja artesanal, Yakissoba, dentre ou-
tros serviços alimentícios.

Bazar das Amigas
leva arte, cultura e
entretenimento à
praça

ALUGA-SE UMA CASA COM 2 QUAR-
TOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E
GARAGEM. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.
TRATAR PELOS TELEFONES: (74)
3621-3131 OU (74) 99103-8825.

O município é um dos maiores produtores de mármore Bege do Estado da Bahia
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ESTIAGEM

Um total de 146 municípios
baianos que convivem com a esti-
agem tiveram decretos de emer-
gência reconhecidos nesta terça-
feira (9) pela União. Antes, os mes-
mos municípios tinham decreta-
do a situação no âmbito local e
depois os decretos foram reconhe-
cidos pelo Estado. Com os decre-
tos, as cidades passam a ter apoio
da Operação Carro-Pipa, feita pelo
Exército, além de poder contratar
determinados serviços sem exi-
gência de licitação.

A lista dos municípios é a se-
guinte: Abaré, Adustina, América
Dourada, Anguera, Antas, Antô-
nio Gonçalves, Araci, Barra, Bar-
ra do Mendes, Barro Alto, Biritin-
ga, Bom Jesus da Lapa, Boninal,
Boquira, Botuporã, Brejões, Bro-
tas de Macaúbas, Brumado,
Caém, Caetité, Cafarnaum, Caldei-
rão Grande, Campo Alegre de
Lourdes, Campo Formoso, Cana-
rana, Candeal, Cansanção, Capim
Grosso, Caturama, Central, Cíce-
ro Dantas, Conceição do Coité,
Contendas do Sincorá, Crisópolis,
Dom Basílio, Érico Cardoso, Euc-
lides da Cunha, Fátima, Feira de
Santana, Filadélfia, Gavião, Gen-
tio do Ouro, Glória, Guanambi,
Heliópolis, Iaçu, Ibiassucê, Ibipe-
ba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibitiara,
Ibititá, Ichu, Igaporã, Ipecaetá,
Ipirá, Irajuba, Iraquara, Irará, Ire-
cê, Itaberaba, Itaguaçu da Bahia,
Itapicuru, Itaquara e Itatim.

A relação ainda tem Ituaçu,
Jaguarari, Jeremoabo, Jussara,
Jussiape, Lafaiete Coutinho, La-
goa Real, Lajedinho, Lamarão,
Lençóis, Livramento de Nossa Se-
nhora, Macaúbas, Mairi, Malha-
da de Pedras, Marcionílio Souza,
Miguel Calmon, Milagres, Miran-
gaba, Morpará, Morro do Chapéu,
Mortugaba, Mulungu do Morro,
Mundo Novo, Nova Fátima, Nova
Itarana, Nova Redenção, Nova
Soure, Novo Horizonte, Novo Tri-
unfo, Ourolândia, Palmeiras, Pa-
ramirim, Paratinga, Paulo Afon-
so, Pé de Serra, Pedro Alexandre,

União reconhece situação de emergência
em 146 municípios baianos

Pilão Arcado, Pindaí, Pindobaçu,
Pintadas, Piritiba, Ponto Novo,
Presidente Dutra, Quixabeira,
Rafael Jambeiro, Retirolândia,
Riachão do Jacuípe, Rio de Con-

tas, Rio do Antônio, Rio do Pires,
Rodelas e Rui Barbosa.

A lista tem também Santa
Bárbara, Santa Brígida, Santa
Inês, Santaluz, Santa Maria da

Vitória, Santanópolis, São Félix do
Coribe, São Gabriel, São José do
Jacuípe, Saúde, Senhor do Bon-
fim, Sento Sé, Serra do Ramalho,
Serra Preta, Serrolândia, Sítio do

Quinto, Sobradinho, Souto Soares,
Tanque Novo, Tanquinho, Tuca-
no, Uibaí, Umburanas, Utinga,
Valente, Várzea da Roça, Várzea
do Poço, Várzea Nova e Wagner.
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JACOBINA

(Reportagem de Ediane Bis-
po) -  O Memorial Padre Alfredo
Haasler, importante patrimônio
cultural e religioso de Jacobina,
corre o risco de ser transferido
para o museu de Jequitibá, em
razão das dificuldades de funcio-
namento que tem enfrentado pela
falta de recursos para sua manu-
tenção.

O memorial foi fundado em
27 de fevereiro de 2016, através
da união de religiosos que convi-
veram com o padre, juntamente
aos esforços de inúmeros jacobi-
nenses e do padre José Henem-
berg, com o objetivo de oferecer
conhecimento, cultura e promover
o resgate da história e preserva-
ção da memória do líder religioso
que tem relevantes serviços pres-
tados em Jacobina e toda região.

O memorial oferece em seu
acervo objetos sacros, fotos, lem-
bracinhas e roupas, dentre outros
pertences do padre, além de CDs,
DVDs e livros sobre sua história.
Recentemente foi inserido no ro-
teiro turístico de Jacobina por ini-
ciativa da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Diretoria de
Turismo.

De acordo com Glória Pinho,
secretária da instituição, desde a
abertura do memorial foi firmado
um acordo com a prefeitura mu-
nicipal, e segundo o regimento ins-
tituído, o poder público deve re-
passar mensalmente um valor
para ajudar na manutenção. "Em
2017, a prefeitura repassava R$
1.913,73, com esse valor funcioná-
vamos com dificuldades mas dava
para custear as despesas fixas.
Neste ano de 2018, esse valor foi
reduzido para R$ 1.531,00, redu-
ção essa que dificultou muito, pois
não é suficiente para cobrir as des-
pesas", disse Glória.

Glória informou ainda que a
diretoria já buscou apoio finan-
ceiro junto a outras entidades, a
quem poderiam ajudar na manu-
tenção do memorial.

Memorial Padre Alfredo Haasler
pode ser transferido para Jequitibá

"Já solicitamos ajuda a Divi-
na Pastora, mas esta também pas-
sa por grandes dificuldades finan-
ceiras, agravadas ainda mais pe-
los cortes do governo federal para
essa área de cultura, que afetou
os museus também, e não pôde
nos ajudar. Já recorremos às pa-
róquias locais, mas também não
obtivemos respostas. Sem recur-
sos, o acervo poderá ser levado
para o museu do Mosteiro de Je-
quitibá, no município de Mundo
Novo, pois lá eles terão a condição
de gerir. Fico triste em pensar que
podemos perder esse bem tão im-
portante para a cultura e religio-
sidade de Jacobina, e peço ajuda a
quem puder nos ajudar", desaba-
fou Glória.

O memorial funciona num
espaço cedido pela Fundação Edu-

cativa Popular Padre Alfredo Ha-
asler e José Assis dos Santos Reis
- FEPPAHJA, porém não exerce
responsabilidade institucional e
financeira. Tem sido uma grande
parceira do memorial, cedendo
um espaço, dispensando inclusive
taxas de aluguel, custos com água
e telefone.

A administração financeira e
institucional do memorial é de res-
ponsabilidade da Fundação Divi-
na Pastora do Mosteiro Jequitibá,
e se mantém com recursos oriun-
dos de uma parceria com o poder
público municipal, da venda de
artigos personalizados ou relacio-
nados a história do padre Alfre-
do, como chaveiros, DVDs, livros,
e de doações de fiéis católicos e
apoiadores da sociedade em geral.
A entidade disponibiliza um car-

nê para os interessados em fazer
as doações. Os recursos financei-
ros adquiridos são destinados ao
pagamento de funcionárias, con-
ta de água e materiais de limpeza.

Segundo informações da re-
cepcionista Daneila Gomes, o me-
morial tem recebido visitas de es-
colas de diversos municípios como
Irecê, Morro do Chapéu, Capim
Grosso, Senhor do Bonfim, Qui-
xabeira, dentre outros, e de esco-
las da rede privada local. Porém
pouco tem sido visitado pela po-
pulação de Jacobina e pelas esco-
las municipais.

"Sentimos que ainda falta
muito a visitação da sociedade em
geral, e principalmente o incenti-
vo da Secretaria da Educação
para trazer os estudantes. Este
espaço tem muito o que ensinar
aos alunos. É cultura, é memó-
ria, é conhecimento histórico
também. Para você ter uma no-
ção, em quase dois anos de funci-
onamento, recebemos visitas de
apenas duas escolas municipais.
É mais apreciado por escolas e
pessoas de outras cidades", disse
Daneila.

Padre Alfredo Haasler era
austríaco. Em 1938, aos 31 anos
de idade, deixou sua terra natal e
veio para Jacobina fazer seu tra-

balho de evangelização, onde
cumpriu sua missão por quase 60
anos, vindo mais tarde a ser co-
nhecido como o “Missionário do
sertão”. Fundou 45 escolas paro-
quiais em toda região de Jacobi-
na, sendo a primeira fundada em
1939 no povoado de Tabua, muni-
cípio de Várzea Nova. Por toda sua
história de evangelização e de luta
em favor dos pobres, o memorial
se faz uma justa homenagem ao
padre.

"A gente sempre se emociona
e aprende muito com pessoas que
vem visitar e conta histórias vivi-
das com Padre Alfredo, testemu-
nhos de fé, de pessoas que foram
ajudadas por ele. Recentemente
veio um homem e nos contou que,
quando criança, sua família era
muito pobre, passava fome, en-
frentou a desnutrição, e foi cura-
do por Padre Alfredo e hoje é dou-
tor". Esse homem fez história, as
pessoas precisam conhecer seu
memorial e não deixá-lo fechar",
disse Daneila Gomes.

O Memorial Padre Alfredo
Haasler fica situado na Rua Treze
de Maio, no bairro da Serrinha,
em Jacobina, e estar aberto para
visitações às quartas, quintas e
sextas-feiras, das 8h às 11h e das
14h às 16h.

 Foto: Ediane Bispo

 Foto: Ediane Bispo

Colaboradores do memorial esperam por uma solução

Memorial fica na Rua Treze de Maio, no bairro da Serrinha
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CAÇA-PALAVRAS

ESTACIONAMENTO, BOSQUE, BANCOS, HORTA, PARQUINHO,
ÁRVORE, ANIMAL, LAGO, JARDIM, LANCHONETE, PIQUENIQUE,
VISITANTE, CICLOVIA, MUSEU, BICICLETA, TRILHA, CHAFARIZ,

SORVETE, ANFITEATRO, MONUMENTO

TERREIRO, MOINHO, CARROÇA, CURRAL, PISCINA, CASEIRO,
JARDIM, POMAR, VIVEIRO, HORTA, PAIOL, TRATORES,

ESTÁBULO, CHIQUEIRO, RIO, PEÃO, ARMAZÉM, CERCA,
GALINHEIRO, LAVOURA

Áries De 21/3 a 20/4 Direcione seus objetivos de
maneira prática. Não perca de vista seus sonhos
neste momento. Perceba a movimentação a sua
volta e fique com o que há de melhor nas pessoas

Libra De 23/9 a 22/10 Fase em que não há lugar
para dúvidas ou indecisões em seu cotidiano.
Procure ouvir os conselhos de pessoas mais
experientes ou da família. Uma boa ajuda poderá

e no cotidiano. Faça tudo para ter bom ânimo sempre,
independentemente das situações adversas, siga em frente
com determinação. No amor, haverá renovação.

Touro De 21/4 a 20/5 Lute para reverter toda e
qualquer situação desfavorável neste período.
Procure agir com dose extra de energia positiva
e otimismo. Procure a companhia de pessoas

agradáveis e de situações que possam engrandecer a alma,
o intelecto e o espír i to. Não dê chance ao baixo-astral.
Divertimentos, leitura, filmes ou passeios são recomendados.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 O momento pede ação e
decisão. Não adianta iniciar projetos e não
concluí-los. Isso não significa irresponsabilidade,
e sim dispersão de ideias e de talento. Sua

personalidade é dinâmica e curiosa. Há uma necessidade de
finalização, com constância de propósito e perseverança.
Não perca seus objetivos de vista. Sedimente suas ideias.

Câncer De 21/6 a 21/7 Construir uma relação
segura está ocupando muito seu pensamento
nestes dias. Isso signif ica alto grau de
sensibi l idade. Portanto, ut i l ize suas boas

vibrações em todos os níveis - nos relacionamentos pessoais
e profissionais, bem como junto à família e ao par amoroso.
Este é um bom momento para grandes oportunidades.

Leão De 22/7 a 22/8 Seja nobre de coração e
tenha boas intenções, mas não deixe de criar
situações favoráveis a seu redor. Aja com
bondade com as outras pessoas, mas não se

esqueça de você. tente afastar-se de qualquer situação de
autopunição. Se algo não está dando certo, não significa que
seus projetos devem ser abandonados. Siga em frente.

Virgem De 23/8 a 22/9 Conhecer os detalhes do
cotidiano é uma de suas características. Portanto,
no meio de suas avaliações e conjeturas, tente
identificar o que é útil, principalmente nos

relacionamentos e planos de vida. Não se perder nos pequenos
detalhes é seu grande desafio nos próximos dias. Preste atenção
para não expor seus projetos íntimos.

surgir de uma simples troca de ideias. As possibil idades de
sucesso continuam ativadas - principalmente nas relações afetivas
e no trabalho. Mantenha a mente e o coração abertos.

Escorpião De 23/10 a 21/11 O poder de transformar
as situações do cotidiano continua ativado. Aproveite
o fluxo de energia para incentivar ainda mais seus
planos. Uma ajuda inesperada provocará mudanças

positivas e substanciais em algum assunto importante. Receba
de bom coração e sem desconfianças as opiniões e as sugestões
de amigos e familiares. Prosperidade.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Crescimento e
disponibilidade são energias que devem ter lugar de
destaque em seu dia a dia. A expansão de seus
projetos depende do grau de envolvimento e do

quanto pode investir neles. Avalie bem quais são os próximos
passos rumo ao sucesso. Acrescente um novo componente ao
cotidiano - a capacidade de enxergar ao longe sem dúvidas.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Com tantos desafios
aparecendo ao mesmo tempo, é necessário priorizar
suas metas e avaliar bem seu poder de decisão.
Aja com calma, paciência e discernimento correto,

pois as oportunidades podem ser muito parecidas a princípio.
Reserve um pouco de seu tempo para o lazer e o convívio com
a família e seu amor.

Aquário De 21/1 a 19/2 Fase definitiva para que
seus projetos ganhem força e conteúdo. Estabeleça
metas claras e objetivas. O apoio de amigos, família
e de seu amor possibilitará avanços seguros para

alcançar o que deseja. Uma dose extra de coragem está no ar e
é necessário que você acredite em seu potencial de realização.
Excelentes vibrações.

Peixes De 20/2 a 20/3 Imaginar que é capaz de
realizar grandes coisas nutre sua autoestima.
Canalize sua sensibilidade para situações práticas
do cotidiano. Você se afasta gradativamente do

que não é produtivo - principalmente nas relações sociais. Isso
provoca um efeito imediato: a abertura de espaços para
oportunidades.

HORÓSCOPO DE 13 A 19/10

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
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
PREPPREPPREPPREPPREPARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃOARAÇÃO
Molho
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
Reserve
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
Mexa sempre até o frango ficar totalmente dourado
Montagem lasanha:
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



7JACOBINA-BA 13 de outubro de 2018

REGIONAL

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

Foto: Divulgação

Após um ano e sete meses pra-
ticamente sem funcionamento, a
barragem de Ponto Novo, muni-
cípio situado no norte baiano, foi
reativada  em um ato público que
contou com a participação de agri-
cultores familiares. Com a reati-
vação da barragem eles irão reto-
mar e ampliar a produção e a co-
mercialização de frutas e verdu-
ras cultivadas na área do Distrito
de Irrigação.

O gerente do Distrito de Irri-
gação de Ponto Novo, Eleilson
Gama, mencionou as parcerias
que ajudaram a concretizar a obra
e disse que é uma satisfação ver
as águas da barragem voltando a
irrigar os lotes das famílias e, as-
sim, contribuir com a qualidade
de vida dos produtores e produ-
toras que há muito tempo espera-
vam voltar a produzir e garantir
o seu sustento.

O processo de reativação e
operacionalização da barragem
conta com o aporte técnico e fi-
nanceiro  de R$ 1,2 milhão, pro-
veniente da Companhia de Desen-
volvimento e Ação Regional (CAR),
empresa pública vinculada à Se-
cretaria de Desenvolvimento Re-
gional do Estado Bahia (SDR),
por meio do Pró-Semiárido, pro-
jeto executado fruto do acordo de
empréstimo entre o Governo do
Estado da Bahia e o Fundo de De-
senvolvimento Agrícola (FIDA).

Barragem de Ponto Novo é reativada

O engenheiro agrônomo do
Pró-Semiárido, Aderaldo Viera,
citou a importância das famílias
de produtores reassentados no
processo de elaboração no plano
de trabalho que assegurou os in-
vestimentos do projeto em ações
de melhorias e manutenção dos
sistemas de irrigação, que benefi-
ciará toda a produção agrícola das
famílias distribuídas em 145 lotes.

Aderaldo lembrou também

das famílias acompanhadas pelas
entidades de apoio à agricultura
familiar como Movimento de Pe-
quenos Agricultores (MPA) e Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST). Segundo ele, essas
famílias serão contempladas com
a reativação da barragem e am-
pliação das áreas irrigadas do
município de Ponto Novo.

A agricultora Socorro Vare-
la, do MST, reconhece a impor-

tância dos movimentos sociais
nesse processo de luta e reivindi-
cação: “Nós, camponeses e cam-
ponesas, também contribuímos
com essa luta, contribuímos com
essa conquista. É a água voltan-
do, é pão na mesa dos trabalha-
dores", disse a militante.

O prefeito de Ponto Novo, Tia-
go Venâncio, também reconhece a
importância das parcerias que con-
solidaram essa realização, que vai

fortalecer a economia do município
a partir do impulso da agricultura.
Ele destaca a volta do cultivo da
mamona que, junto com outras cul-
turas, serão fortalecidas com o fun-
cionamento da barragem. “Não
desistimos dessa luta e fomos per-
severantes. E para os irrigantes,
digo que se unam para que pos-
sam ter essa força e trazer a sus-
tentabilidade para manter esse Dis-
trito de Irrigação”, declarou.

Com a reativação da barragem, agricultores familiares irão retomar e ampliar a produção e a comercialização de frutas e
verduras cultivadas na área do Distrito de Irrigação
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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 no último

domingo (7) o aniversário de
Bonifácio Braga Ribeiro,

presidente da Câmara de
Vereadores da cidade de

Umburanas. Ele recebeu os
parabéns de sua esposa

Jileide, de seus filhos
Carolina e Wallacy, de

irmãos, amigos e
correligionários políticos.
Todos desejaram muitos
anos de vida e rogaram a

Deus que Bonifácio continue
sendo este cidadão simples e

servidor, qualidades que
sempre marcaram sua vida.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○SOCIAISPara anunciar ligue 3621-3687

Escola Municipal realiza a Semana da Criança no Bairro de Jacobina III

A Escola Adalice Ferreira do Nascimento no Bairro Jacobina III, em comemoração ao dia das crianças,
realizou a semana da criança. A equipe pedagógica promoveu muitas brincadeiras, jogos lúdicos, apresentação
teatral com fantoches. A programação contou também com apresentações circenses para a criançada.
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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 REGIONAL

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

Com o objetivo de conscienti-
zar os motoristas e reduzir o nú-
mero de acidentes de trânsito, a
Engie realizou ações preventivas
na BA-369, nas proximidades da
Comunidade de Aurora, no mu-
nicípio de Ourolândia.

Além de blitz educativas em
parceria com a Polícia Rodoviária
Estadual, foram implantadas no
local quatro faixas de pedestres,
34 placas de trânsito de regula-
mentação e advertência, além de
30 barreiras físicas laterais, a fim
de impedir que os motoristas ul-
trapassem por dentro da comuni-
dade. Cerca de R$ 40 mil reais fo-
ram investidos nas melhorias.

Segundo o gerente da obra,
Murilo Boselli o trecho requer bas-
tante atenção dos condutores, de-

Engie investe em ações para
reduzir número de acidentes

vido à falta de acostamento, bu-
racos, entre outros problemas na
via. “No local, o tráfego de cami-
nhões de grande porte, que circu-
lam numa velocidade reduzida,

aumentou. Diante disso, os moto-
ristas devem  redobrar a atenção,
em especial nas ultrapassagens, a
fim de garantir a segurança de
todos”, destacou Boselli.

A Prefeitura de Mirangaba se
comprometeu, em Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) propos-
to pelo Ministério Público estadu-
al, a regulamentar e implementar
política pública de educação ambi-
ental no município. Conforme o
acordo assinado pelo prefeito Adil-
son Almeida do Nascimento
(foto) e pelo promotor de Justiça
Pablo Almeida, entre as medidas a
serem tomadas estão a adoção de
coleta seletiva de material reciclá-
vel em todas as unidades escola-
res e repartições públicas educa-
cionais, com encaminhamento
dos resíduos à cooperativa ou a
catadores de baixa renda; consci-
entização ambiental de pais e alu-
nos e capacitação dos professores
e demais profissionais de educa-
ção por meio da promoção de cur-
sos, campanhas, seminários e ou-
tros eventos do gênero.

Foto: Ascom/Engie

Acordo prevê implementação de política de
educação ambiental em Mirangaba em 2019

Todas as medidas acordadas
no Termo devem começar a ser
implantadas a partir do ano letivo
de 2019. A Prefeitura se compro-
meteu ainda a criar e efetivar o Pla-
no Municipal de Educação Ambi-
ental (PME) e a elaborar Programa
Municipal de Educação Ambiental
e projeto pedagógico para que seja
implementada nas escolas a Edu-
cação Ambiental Formal.

Segundo o promotor Pablo

Cerca de R$ 40 mil reais foram investidos nas melhorias

Almeida, o TAC tem o objetivo de
que a Prefeitura “desenvolva e dis-
semine habilidades rumo à sus-
tentabilidade, conscientize a popu-
lação sobre a proteção do meio am-
biente e cumpra a legislação de pro-
teção ambiental”. Segundo o acor-
do, a Prefeitura deverá incorpo-
rar o conceito de desenvolvimen-
to sustentável no planejamento e
execução das políticas públicas
municipais. Fonte: Cecom/MP

Foto: Portal de Mirangaba
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COOPERACOOPERACOOPERACOOPERACOOPERATIVTIVTIVTIVTIVA DE PRA DE PRA DE PRA DE PRA DE PRODUÇÃO AGRODUÇÃO AGRODUÇÃO AGRODUÇÃO AGRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DE
LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA.LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA.LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA.LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA.LAGOA DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA.

CNPJ: 19.477.332/0001-90
Distrito de Lagoa de Dentro - Miguel Calmon-BA - CEP 44.720-000

COOPERACOOPERACOOPERACOOPERACOOPERATIVTIVTIVTIVTIVA DE PRA DE PRA DE PRA DE PRA DE PRODUÇÃO AODUÇÃO AODUÇÃO AODUÇÃO AODUÇÃO AGRGRGRGRGROPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DEOPECUÁRIA DE
LALALALALAGOGOGOGOGOA DE DENTRA DE DENTRA DE DENTRA DE DENTRA DE DENTRO E REGIÃO DO E REGIÃO DO E REGIÃO DO E REGIÃO DO E REGIÃO DA SERRA LA SERRA LA SERRA LA SERRA LA SERRA LTDTDTDTDTDA - COOPA - COOPA - COOPA - COOPA - COOPALALALALAL
inscrita no CNPJ sob o nº 19.477.332/0001-90 e na JUCEB Junta
Comercial do Estado da Bahia NIRE nº 2929292929400040440004044000404400040440004041111111111, Sr. JoséJoséJoséJoséJosé
Reinaldo Nery Santiago, Reinaldo Nery Santiago, Reinaldo Nery Santiago, Reinaldo Nery Santiago, Reinaldo Nery Santiago,  no uso de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data
são em numero de (119) cento e dezenove cooperados em condições
de votar, para se reunirem em Assembléia Geral  Ordinária, a realizar–
se na sua sede social, no Povoado de Lagoa de Dentro, S/N, bairro
Zonal Rural, CEP 44720-000, município de Miguel Calmon, Estado
da Bahia dia 27/10/2018, às 14:00 hs, em primeira convocação
com presença de 2/3 dos cooperados; e em segunda convocação
às 15:00 hs, com presença de metade e mais um dos cooperados,
em terceira convocação às 16:00 hs, com a presença mínima de
(10) dês cooperados para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Ordem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do Dia:
1º - Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
2º - Alteração do Estatuto Social
3º - Outros Assuntos
Esclarece que, de acordo com o Estatuto desta Cooperativa,

fica convocada através deste Edital.

Lagoa de Dentro, 27 de outubro de 2018

Acesse o TRagora.com.br

Faleceu na madrugada
dessa quarta-feira (11)
em Salvador o ex-vere-
ador de Jacobina Mano-
el Gomes da Silva. Nezo
como era popularmente
conhecido foi por déca-
das comerciante no dis-
trito de Paraíso e por
duas vezes representou
aquela comunidade na
Câmara de Vereadores
de Jacobina. Filho de fa-
mília humildade Nezo
que viveu noventa anos,
foi um cidadão exemplar,
homem honesto, bom fi-
lho, bom esposo, bom
pai, bom avô e um gran-
de amigo.

Morreu ex-vereador Nezo
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Lista dos deputados estaduaisLista dos deputados estaduaisLista dos deputados estaduaisLista dos deputados estaduaisLista dos deputados estaduais
eleitos na Bahiaeleitos na Bahiaeleitos na Bahiaeleitos na Bahiaeleitos na Bahia
Joao Isidorio (AVANTE): 110.540
Rosemberg (PT): 101.945
Diego Coronel (PSD): 100.274
Zé Raimundo (PT): 94.014
Eduardo Salles (PP): 89.123
Rogério Andrade Filho (PSD): 85.968
Alex da Piatã (PSD): 83.209
Alex Lima (PSB): 82.038
Adolfo Menezes (PSD): 80.817
Ivana Bastos (PSD): 76.605
Dal (PC do B): 74.671
Marcelinho Veiga (PSB): 70.612
Fátima Nunes (PT): 69.663
Roberto Carlos (PDT): 69.440
Targino Machado (DEM): 67.164
Antônio Henrique Jr. (PP): 66.754
Jusmari (PSD) 66.318
José de Arimateia (PRB): 65.946
Nelson Leal (PP): 65.478
Robinson (PT): 65.295
Pedro Tavares (DEM): 64.272
Sandro Régis (DEM): 64.268
Marcell Moraes (PSDB): 64.219
Samuel Junior (PDT): 63.951
Luciano Simões (DEM): 63.627
Alan Castro (PSD): 62.500

Vitor Bonfim (PR): 61.165
Eduardo Alencar (PSD): 59.891
Zé Cocá (PP): 59.380
Marquinho Viana (PSB): 59.020
Olivia Santana (PC do B): 57.755
Jurailton Santos (PRB): 57.735
Bobô (PC do B): 57.716
Tom Araujo (DEM): 57.570
Paulo Câmara (PSDB): 55.881
Leo Prates (DEM): 55.018
Laerte do Vando (PSC): 55.007
Fabiola Mansur (PSB): 54.444
Euclides (PDT): 53.086
Soldado Prisco (PSC): 53.065
Marcelino Galo (PT): 52.027
Neusa Cadore (PT): 52.027
Robinho (PP): 51.745
Fabrício (PC do B): 51.620
Aderbal Caldas (PP): 51.480
Mirela Macedo (PSD): 50.357
Jacó (PT): 49.749
Dr.David Rios (PSDB): 49.504
Janio Natal (PODE): 49.497
Alan Sanches (DEM): 49.050
Paulo Rangel (PT): 48.296
Maria Del Carmen (PT): 48.147

Veja a relação dos deputadosVeja a relação dos deputadosVeja a relação dos deputadosVeja a relação dos deputadosVeja a relação dos deputados

federais eleitosfederais eleitosfederais eleitosfederais eleitosfederais eleitos
Pastor Sargento Isidório (AVANTE):
323.264
Otto Alencar Filho (PSD): 185.428
Bacelar (PODE): 149.274
Prof. Dayane Pimentel (PSL): 136.742
Jorge Solla (PT): 135.657
Afonso Florence PT: 130.548
Zé Neto (PT): 129.196
Antonio Brito (PSD): 127.716
Alice Portugal (PC do B): 126.595
Caetano (PT): 124.647
Waldenor Pereira (PT): 121.278
Valmir Assunção (PT): 118.313
Ronaldo Carletto (PP): 118.097
Josias Gomes (PT): 115.571
Marcelo Nilo (PSB): 115.277
Daniel Almeida (PC do B): 114.213
Cacá Leão (PP): 106.592
Sérgio Brito (PSD): 105.427
Lídice da Mata (PSB): 104.348
Claudio Cajado (PP): 104.322
Elmar (DEM): 103.823
Adolfo Viana (PSDB): 102.603
Mário Negromonte Jr (PP): 102.512
Pelegrino (PT): 101.476
José Nunes (PSD): 99.535
Marcio Marinho (PRB): 95.204

Felix Mendonça (PDT): 91.913
Arthur Maia (DEM): 88.908
João Bacelar (PR): 84.684
João Roma (PRB): 84.455
Paulo Azi (DEM): 84.090
Jose Rocha (PR): 84.016
Leur Lomanto Jr (DEM): 82.110
Uldúrico Júnior (PPL): 66.343
Alex Santana (PDT): 62.922
Igor Kannario (PHS): 54.858
Pastor Abilio Santana (PHS): 50.345
Tito (AVANTE): 48.899
Raimundo Costa (PRP): 38.829
Jurandy Oliveira (PRP): 47.432
Osni (PT): 46.212
Niltinho (PP): 46.174
Zó (PC do B): 43.347
Tum (PSC): 40.632
Capitao Alden (PSL): 39.732
Hilton Coelho (PSOL): 35.733
Pastor Tom (PATRI): 29.335
Katia Oliveira (MDB): 27.206
Talita Oliveira (PSL): 26.096
Junior Muniz (PHS): 21.058
* Deputado reeleito

Senadores eleitos na BahiaSenadores eleitos na BahiaSenadores eleitos na BahiaSenadores eleitos na BahiaSenadores eleitos na Bahia
Jaques Wagner (PT)
Ângelo Coronel (PSD)

ELEIÇÕES 2018

Rui Costa, do PT, foi reeleito em pri-
meiro turno, no domingo (7), governador
do estado da Bahia para os próximos qua-
tro anos. "Quero dedicar essa vitória a
Deus, ao povo da Bahia e a minha mãe e a
meu pai, onde eles estiverem. Essa Vitória é
pra vocês dois, que formaram todos os meus
valores para eu chegar aqui. Sei que vocês
estão orgulhosos de ver alguém que nasceu
na favela chegar até aqui e receber esse ca-
rinho da Bahia", disse o governador logo
após chegar para comemoração no bairro
do Rio Vermelho, em Salvador.

A reeleição faz com que Costa, eleito
pela primeira vez para o governo do estado
em 2014, na eleição para a sucessão do tam-
bém petista Jaques Wagner (que governou
também por dois mandatos), permaneça no
cargo até 2022. Com isso, o PT se consolida
no comando do executivo estadual por 16
anos consecutivos.

Rui Costa dos Santos, de 55 anos, nas-
ceu no bairro da Liberdade, em Salvador,
no dia 18 de janeiro de 1963. O pai, Clóvis
dos Santos, era metalúrgico, enquanto a
mãe, a dona de casa Maria Luzia, ajudava
a pagar as contas vendendo doces e fazen-
do faxina. Rui foi o segundo filho do casal.

Rui Costa é reeleito governador da Bahia

A vida política começou no Polo Petro-
químico de Camaçari, região metropolitana
de Salvador, na década de 1980, quando,
após entrar para o sindicato dos trabalha-
dores, passou a frequentar assembleias e a
criticar as condições de trabalho da fábri-
ca. Em 1982, se filiou ao Partido dos Traba-
lhadores -- foi um dos primeiros integran-
tes do PT e uma das principais lideranças
responsáveis pela organização do diretório
do partido na Bahia.

Após concluir o curso de instrumen-
tação da Escola Técnica Federal (atual
IFBA), ingressou no curso de ciências so-
ciais da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), em 1983, influenciado pela efer-
vescência do movimento sindical no Bra-
sil, mas não se graduou, porque os horári-
os de estudo se chocavam com os de tra-
balho. Anos depois, em 1993, decidiu reto-
mar os estudos e mudar de curso. Ingres-
sar em economia, também pela UFBA, área

em que hoje é formado.
Em 1995, perdeu a mãe, que havia sido

diagnosticada com câncer de mama. Dois
anos depois, viveu um momento de alegria,
quando nasceu o seu segundo filho, Caio --
a primeira filha, Aline, nasceu em 1986.

Em 2000, foi suplente de vereador na
capital baiana e, em 2004, foi eleito verea-
dor da cidade com o maior número de vo-
tos da bancada petista. Sete anos depois,
em janeiro de 2007, foi convidado pelo en-
tão governador da Bahia, Jaques Wagner,
Rui assumiu a Secretaria de Relações Insti-
tucionais (Serin).

Em 2010, se elegeu como o deputado
federal mais votado do PT Bahia (e em 3º
lugar no estado, entre todos os candidatos
eleitos), com 212.157 votos. Em 2012, se li-
cenciou do cargo de deputado e assumiu a
chefia da Casa Civil do estado, no segundo
mandato de Jaques Wagner como gover-
nador.

No mesmo ano, Rui se casou com Ali-
ne Peixoto, atual primeira-dama da Bahia,
com quem tem duas filhas, Marina e Malu.
Em 2014, ele se elegeu governador do Es-
tado da Bahia com 3,5 milhões de votos.
Fonte: G1

Foto: G1

Reeleito governador da Bahia, Rui Costa comemorou no bairro do Rio
Vermelho, em Salvador
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