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ESTARRECEDOR
O instinto de crueldade de al-

guns “seres humanos” não tem

limite. Extrapola o senso míni-

mo da racionalidade. Esta se-

mana, uma leitor do Tribuna Re-

gional que não quis ser identifi-

cado, encaminhou para a reda-

ção deste jornal, uma fotogra-

fia e um vídeo mostrando uma

vaca sendo transportada do

município de Caém para o mu-

nicípio de Saúde, pendura-

da num basculante de uma ca-

çamba, de cor vermelha, amar-

rada pelas patas e chifres, cujo

material foi encaminhado à 4a

Promotoria de Justiça de Jaco-

bina, para que o fato seja inves-

tigado. A Promotoria informou

que diante do teor da denúncia,

ela será encaminhada para De-

legacia de Polícia, para apura-

ção do crime.

Foto: Reprodução

10a EDIÇÃO DO JACOBINA
OPEN DE VOO LIVRE

PÁGINA 2

Foto: Divulgação

Jair Messias Bolsonaro (foto)(foto)(foto)(foto)(foto) será o próximo presidente do Brasil. O

deputado federal do PSL, de 63 anos, conquistou 57.796.986 mi-

lhões de votos (55,13% dos votos válidos). Ele derrotou no segundo

turno das eleições presidenciais Fernando Haddad, do PT, que teve

47.038.963 milhões de votos (44,87% dos votos válidos). Bolsonaro é

paulista, militar da reserva e está em seu sétimo mandato na Câmara

dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Surgiu como figura pública no fim

dos anos 1980. Foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1988. No fim

de 1990, elegeu-se pela primeira vez deputado federal. Desde então,

permaneceu na Câmara por mais outras seis legislaturas: de 1995 a

2018. PÁGINA 3

Bolsonaro é o novo presidente do Brasil

Vereador é
homenageado
pela UVB

O vereador do município de

Caém e presidente da União

de Vereadores do Piemonte da

Diamantina (Uvepi), Pablo Piau-

hy (foto)(foto)(foto)(foto)(foto) foi homenageado no

último dia 26, pela União De

Vereadores da Bahia (UVB).
PÁGINA 5

Foto: Ascom
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ESPORTE

Acontece neste final de
semana a 10a Edição do
Jacobina Open de Voo Livre

Foto: Mário Luna

(Colaboração: Clayton
Luz) - Quando falamos do
turismo em Jacobina, fala-
mos desta pauta sobre seus
diversos aspectos, quando
falamos de que a Cidade do
Ouro tem um potencial es-
portivo incrível, isso não res-
tringe apenas a uma moda-
lidade esportiva. Jacobina
torna-se neste final de sema-
na na “Capital Baiana do Vôo
Livre”. Pilotos das diversas
cidades da Bahia e do Brasil,
chegaram em Jacobina des-
de a última terça-feira (30),
realizando treinamentos e
conhecendo mais esta cida-
de fantástica.

“A Prefeitura busca dar
o suporte necessário à Asso-
ciação Jacobinense de Vôo
Livre (AJVL)  para realizar
mais uma vez um evento que
é um verdadeiro presente
para nossa terra, com pilo-
tos de renome nacional e in-
ternacional, sem contar que
temos aqui uma das melho-
res rampas do Brasil para a
prática do esporte’, disse
Roni Andrade, secretário
municipal do Planejamento,
e piloto de asa delta e para-
pente.

Para o décimo ano de
competição a AJVL preparou
um ambiente para acomo-
dar pilotos e público, com
estrutura de toldos, banhei-
ros químicos, área de ali-
mentação, lembrando que o

acesso à rampa localizada na
estrada do Bom Jardim, é li-
vre. “É um evento único, em
um local para você levar à
família, além da prática es-
portiva, uma bela vista de
contemplação à natureza,
uma beleza ímpar que só Ja-
cobina tem, então é aprovei-

tar o feriadão e prestigiar
este evento maravilhoso”,
ressaltou Kleuber Freitas,
presidente da AJVL.

O Jacobina Open de Vôo
Livre acontece neste final de
semana, entre os dias de 2 a
4, e conta com o apoio do co-
mércio local e da Prefeitura.

(Colaboração: Tamara Leal) -  O município de Senhor do Bon-
fim, sedia de 5 a 9 de novembro, a V Semana do Produtor Viver Bem
no Semiárido. O evento acontece no Centro de Capacitação Regional
do Senar, localizado no Parque de Exposições Dr. Aníbal Gonçalves,
na BR-407, Rodovia Lomanto Júnior, saída para Salvador. O Semi-
nário vai oferecer, gratuitamente, cursos e oficinas voltados para a
gestão e produção no campo.

 “Os participantes vão discutir o que pode ser produzido no
semiárido, com competitividade e sustentabilidade. Mas, além dos
momentos de capacitação, produtores de várias cidades estarão reu-
nidos em um mesmo lugar, o que torna este momento uma grande
oportunidade para a realização de negócios”, afirma Valdemir Ca-
valcante de Matos, técnico do Sebrae e gestor do programa Viver
Bem no Semiárido da Unidade Regional Jacobina.

O público-alvo da Semana do Produtor é formado por técnicos
e produtores atendidos pelo programa Viver Bem no Semiárido na
região. Na programação, de segunda a quarta-feira, as capacitações
são voltadas para os técnicos do programa. Já nos dias 8 e 9, as
soluções contemplam os produtores rurais.

Realizada pela Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Se-
nar), Federação da Agricultura do Estado da Bahia (Faeb), Sebrae e
Sindicatos de Produtores Rurais, a Semana busca fortalecer e mo-
dernizar o agronegócio regional, tornando-o mais rentável e sus-
tentável. Os interessados em participar ou obter mais informações
podem entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Senhor do Bonfim, pelo telefone (74) 3541-3015.

Senhor do Bonfim: Semana do
Produtor Viver Bem no Semiárido
acontece de 5 a 9 de novembro
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ELEIÇÕES 2018

Jair Bolsonaro é eleito
presidente do Brasil

Foto: Agência Brasil

Solon Cruz escreve...escreve...escreve...escreve...escreve...

A Constituição acima de

tudo; Deus acima de todos

A eleição presidencial mais polarizada dos últimos
anos se encerrou domingo (28) com a vitória
avassaladora do capitão reformado do Exército bra-
sileiro Jair Bolsonaro, que travou uma verdadeira
“guerra” contra o tradicional sistema político do país,
dominado por profissionais da política até então de-
tentores de grande influência e, principalmente, de
fortunas vultuosas supostamente adquiridas através
do desvio de dinheiro do erário brasileiro. A maioria
responde a processos na justiça e outros já estão
condenados, pagando suas penas na cadeia, inclusi-
ve, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que dis-
se não existir "uma viva alma mais honesta do que
eu", ao responder denúncias de envolvimento dele
em esquemas de corrupção.

O resultado das urnas mostrou que o brasileiro
está cansado de tanta roubalheira e que os políticos
precisam prometer menos e fazer muito mais. As re-
des sociais caíram como uma luva nas mãos dos elei-
tores e elas tiveram um papel significativo nessas
eleições. Ninguém consegue mais enganar o povo e
aqueles que ainda teimam em usar de tais métodos,
estão sendo expurgados do cenário político, nas três
esferas. Demorou, mas antes tarde do que nunca.
Acredito que a partir de agora - e torço por isso - a
classe política amadureça ao ponto de entender que
o resultado do último pleito aclara um nova tendên-
cia que já vinha sendo observada em nível mundial.
Não precisa ser especialista no assunto, está fácil
de enxergar.

Eu fui um dos 57.796.986 eleitores que votou em
Jair Bolsonaro e tenho muita convicção que o militar
não será o salvador da pátria, mas enxerguei no ca-
pitão um homem de pulso firme e declarações
antipopulares - mas que deveriam ser ditas -, mes-
mo nos momentos em que politicamente lhe custa-
ram caro proferi-las. Entretanto, a maioria dos brasi-
leiros já não suportava mais tanta demagogia, e esse
comportamento adotado pelo presidente eleito foi
recebido com muito entusiasmo pelos seus milhões
de eleitores, que voluntariamente se engajaram de
corpo e alma em sua campanha e empunharam a
bandeira do antissistema e de amor ao Brasil.

A partir de janeiro de 2019, após tomar posse,
Jair Bolsonaro será o presidente de vencedores e ven-
cidos e não deve haver distinção, pois somos todos
irmãos, somos todos de uma mesma nação. Sua ges-
tão à frente de um país com dimensões continentais
como o Brasil é, sem sombra de dúvida, o seu segun-
do e maior desafio depois de escapar da morte.

A Constituição acima de tudo; Deus acima de to-
dos.

Jair Messias Bolsonaro
será o próximo presidente do
Brasil. O deputado federal
do PSL, de 63 anos, conquis-
tou 57.796.986 milhões de
votos (55,13% dos votos váli-
dos). Ele derrotou no segun-
do turno das eleições presi-
denciais Fernando Haddad,
do PT, que teve 47.038.963
milhões de votos (44,87%
dos votos válidos).

Bolsonaro é paulista,
militar da reserva e está em
seu sétimo mandato na Câ-
mara dos Deputados pelo
Rio de Janeiro. Surgiu como
figura pública no fim dos
anos 1980, protestando con-
tra os baixos soldos pagos à
corporação. Foi eleito vere-
ador do Rio de Janeiro em
1988. No fim de 1990, ele-

geu-se pela primeira vez de-
putado federal. Desde então,
permaneceu na Câmara por
mais outras seis legislaturas:
de 1995 a 2018. Na eleição
mais recente, em 2014, foi o
candidato mais votado do
Rio, com mais de 464 mil
votos.

Sua campanha baseou-
se na bandeira da segurança
pública, do nacionalismo e
do fim da corrupção. Tam-
bém defendeu a família tra-
dicional e os valores conser-
vadores. Comprometeu-se a
implementar uma política
econômica de cunho liberal.

A um mês do primeiro
turno, Bolsonaro levou uma
facada no abdome enquanto
fazia campanha em Juiz de
Fora (MG). Foi submetido a

duas cirurgias e ficou o res-
tante do mês em recupera-
ção. Recebeu alta no dia 29
de setembro. Mesmo fora do
hospital, o capitão permane-
ceu em repouso e participou
de poucos eventos fora de
casa. Com a justificativa de
não colocar em risco sua re-
cuperação, optou por não
participar de nenhum deba-
te durante o segundo turno.
Seu principal contato com os
eleitores foi por meio das re-
des sociais.

Para a campanha de
2018, declarou um patrimô-
nio pessoal de R$ 2,2 mi-
lhões. Seu vice é o general da
reserva do Exército brasilei-
ro, Antônio Hamilton Mar-
tins Mourão. Fonte: Agência
Brasil

O deputado federal do PSL conquistou 56,2 milhões de votos (55,5% dos votos válidos)
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Angel Rosa

A Câmara Municipal de
Morro do Chapéu, aprovou,
por unanimidade, projeto
que cria sistema de incenti-
vos fiscais a projetos habita-
cionais populares vinculados
ao Programa Federal “Mi-
nha Casa, Minha Vida”, no
município. A tramitação
ocorreu em regime de urgên-
cia diante da necessidade de
atender ao prazo necessário
para a análise de proposta
habilitada para a contratação
de 200 unidades habitacio-

Passou a euforia. Baixou a poeira. Secou a empolgação. A rea-
lidade visceral se exibe à frente do brasileiro que, em maioria, fez do
voto arma de revolta contra fatos, bem verdade, mas também con-
tra o que ele nem sabe dizer ao certo.

Esse ódio ao PT poderia ser a outro partido supostamente res-
ponsável pelos problemas do país. Só que sabemos agora mais clara-
mente que o ódio não é bom conselheiro.

A razão é boa conselheira. Mas nem sempre ouvida.
Assim que boa parte dos brasileiros trabalhadoresse depararão

logo no início do novo governo com a tal reforma da Previdência.
E essa reforma feita por um governo dito liberal dificilmente

deverá agradar a quem está na base da pirâmide.
Um governo liberal, afinal, é defensor ferrenho de empresas,

do deus mercado. E ao que parece há diversas delas que querem o
estado fora da questão previdenciária com a intenção de torná-la o
mais privada possível .

Um outro fator é o alongamento do tempo de trabalho. À exce-
ção de políticos, aposentados com dois mandatos, a maior parte da
população terá de trabalhar até os setenta anos e curtir sua aposen-
tadoria talvez no cemitério.

A corda arrebenta sempre do lado de quem menos pensa.
No mar de descontrole das contas públicas os governantes

“bem intencionados” não pensam em organizá-las. Pensam em pu-
nir ao povo de formas as mais sórdidas à mão.

Então, o povo que colou o adesivo do novo presidente na testa
pode iniciar um 2019 bem indigesto e com dores. Até no estômago.

Para pagar a conta da irresponsabilidade governamental tra-
balhará feito escravo. Falo de povo, não daquela camada superior
que vai correr para a previdência privada.

Falo do povo que depende de uma previdência mas vota em um
governo que pretende logo, de início, reformá-la, muito provavel-
mente em prejuízo daqueles e sem tocar em privilégios de castas
tacitamente aceitas como superiores, como os militares, por exem-
plo. Há casos de mulheres filhas de militares, que não casaram
oficialmente para manter benefícios herdados desde há séculos.
Uma solteirice muito bem remunerada e oportunista.

Os trabalhadores que votaram no novo governo podem tomar
um choque quando descobrirem que direitos serão estraçalhados.
Embora a Constituição seja clara, sempre há meios paralelos de
botar grávidas para trabalhar em instalações insalubres, por exem-
plo, ou de retirar décimo terceiro e outros benefícios, pois a “classe
inferior” precisa perder “privilégios”. Para isso há os acordos pa-
trão/empregado. Objetivos. Diretos. Eficientes. E em prejuízo da
parte mais fraca. Sempre.

Pode ser que mexam com o SUS, outro exemplo, e a população
que hoje tem à disposição até UTIs aéreas volte a ser levada a hos-
pitais em carrinhos de mão.

Pode ser que nossos alunos jovens que, embora pobres, defen-
deram durante a campanha o ensino privado descubram que não
há mais merenda, professor, transporte escolar, escola gratuita.
Tudo o que era devolvido em troca de impostos transforma-se ago-
ra em negócio para um estado ávido em se tornar “leve” e voar.

Mas pode ser que eu esteja enganado e o paraíso na terra inicie
em 2019. É o que acreditam muitos que agem como fiéis de alguma
seita. Eu até espero, pois torço pelo Brasil, embora descreia.

Talvez porque não tenha fé suficientemente igual àquele ex-
senador que puxou uma oração fervorosa, ao vivo, transmitida
pelas redes de tv e internet, acompanhado por um presidente eleito
e seus assessores compungidos, justo no momento que sobe ao
cargo alguém que governará supostamente um país no qual o esta-
do é laico.

Mas deve ser algum mal em mim essa descrença toda. E para
esse suposto mal, rezo: “Senhor, quero crer, mas aumenta a minha
fé.”

É sempre bom rezar num estado laico. Ou seria um estado
cristão, Magno Malta?

Escravos?

MORRO DO CHAPÉU

Câmara aprova incentivos fiscais
para construção de residências

Foto: Ascom

nais do Residencial Bom Vi-
ver Etapa 1 e Etapa 2.

A lista de propostas ha-
bilitadas para contratação
foi publicada em setembro
no Diário Oficial da União,
Portaria nº 596. A proposta
contempla unidades volta-
das à Faixa 1, com renda
mensal de até R$ 1,8 mil. O
presidente da Casa, verea-
dor Antônio Júnior Rocha,
explica que, após a aprova-
ção do projeto, os proponen-
tes deverão apresentar toda

a documentação necessária
para análise das operações
às instituições financeiras.

“As novas moradias re-
presentam mais qualidade
de vida para a população e
geração de empregos no
município. Se tudo acontecer
como a gente espera, serão
200 casas para atender a co-
munidade mais carente,
além dos empregos gerados
na construção desses resi-
denciais”, ressaltou o parla-
mentar. Fonte: Ascom

Antônio Júnior Rocha: “Após a aprovação do projeto, os proponentes deverão apresentar
toda a documentação necessária para análise das operações às instituições financeiras”
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GERAL

Foto: Cecom/MP

O projeto 'Todas as Escolas
São para Todos os Alunos', do
Ministério Público estadual, foi
apresentado em Jacobina pelos
promotores de Justiça Pablo Al-
meida e Rocío Garcia Matos, du-
rante a realização do 'II Encontro
Territorial de Experiências Exito-
sas da Educação Especial Inclusi-
va na Perspectiva da Diversida-
de'. Realizado no Centro de Con-
vivência do Idoso, o evento abor-
dou o tema 'A subjetividade do Ser
Invisível'. Na oportunidade, os
promotores divulgaram o hotsite
do projeto para uma plateia for-
mada por secretários municipais
e por profissionais de educação do
município.

Nas palestras, os promotores
ressaltaram a importância da di-
versidade, tolerância e alteridade,
e pontuaram que o MP atua para
a implementação, nos sete muni-

Promotores apresentam projeto de educação
inclusiva do Ministério Público em Jacobina

cípios que integram a comarca de
Jacobina, da Lei Brasileira de In-
clusão (13.146/2015). O objetivo é
fazer com que as instituições edu-
cacionais garantam condições de
acesso, permanência, participação
e aprendizagem das pessoas com

deficiência nas unidades de ensi-
no.

O evento contou também com
quatro oficinas temáticas, minis-
tradas pelas palestrantes Laura
Emanuella, da Universidade do
Estado da Bahia (Uneb), e Maria

Emília Jacobina e Eliana Roque,
da Apae. Foram abordadas a des-
mitificação da dislexia, a impor-
tância da estimulação precoce na
qualidade de vida, a arte-terapia
e a ludicidade e os jogos concretos
na integração dos sujeitos. O 'En-

contro' teve a presença dos secre-
tários municipal de Educação e
Cultura, André Luiz Mota Sam-
paio; e de Planejamento, Ronildo
Andrade Oliveira; e da diretora de
Turismo de Jacobina, Karla Gea-
ne Almeida. Fonte: Cecom/MP

O evento contou com quatro oficinas temáticas, ministradas pelas palestrantes Laura Emanuella, da Uneb, e Maria Emília
Jacobina e Eliana Roque, da Apae

(Ascom) - O vereador do mu-
nicípio de Caém e presidente da
União de Vereadores do Piemon-
te da Diamantina (Uvepi), Pablo
Piauhy foi homenageado no últi-
mo dia 26, pela União De Verea-
dores da Bahia (UVB). A honra-
ria foi entregue pelas mãos da pre-
sidente da entidade estadual, Edy-
lene Ferreira, que é vereadora do
município de Serrinha. Em justifi-
cativa a homenagem, Edylene
enalteceu o trabalho do vereador
Pablo Paiuhy pelo fortalecimento
e capacitação da classe e pelo tra-
balho desenvolvido no terceiro
mandato no município de Caém.
"O vereador Pablo hoje é respeita-
do em todo o estado", ressaltou
Edylene. Pablo se disse honrado
pelo reconhecimento e falou do seu
orgulho no exercício da vereança.

Pablo Piauhy é homenageado pela UVB
Foto: Ascom

Pablo Piauhy é vereador de Caém e presidente da Uvepi

Uneb-Campus Jacobina, realiza Semana
Jurídica: Segurança Pública e Cidadania

(Ascom/Uneb) - Prevista
para acontecer entre os dias 6 e
10 de novembro, a Semana Jurí-
dica promovida pelos estudantes
de Direito da Universidade do Es-
tado da Bahia  (Uneb), Campus
IV, em Jacobina, discutirá o tema
“Segurança Pública e Cidadania”.

O evento contará com a par-
ticipação de vários convidados es-
peciais, dentre os quais terá o his-
toriador Jhonatas Monteiro, o
juiz de Direito da Comarca de
Conceição do Coité Gerivaldo
Neiva, o procurador de Justiça
Rômulo Moreira, dentre outros
colaboradores.

Além do oferecimento de di-
versas oficinas e minicursos, o

evento fechará com chave de ouro
com o “Cultural”, oportunidade
em que os estudantes e convida-
dos dividirão as experiências vi-
venciadas na Semana e curtirão
a apresentação de bandas da re-
gião.

A Semana Jurídica 2018 dos
estudantes de Direito da Uneb é
aberta a toda a sociedade jacobi-
nense e a todos os discentes do
Campus IV.

 Para participar do evento, o
interessado deverá se inscrever
h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
e8q5L6rN4Cw8cQgJ3 e efetuar o
pagamento de uma taxa de R$
20,00 mais 1 quilo de alimento
não perecível.
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CAÇA-PALAVRAS

OTIMISTA, LEVIANO, ESQUISITO, VENCEDOR, CULTO, AGITADO,
CIUMENTO, AMIGO, CHATO, MODESTO, CORAJOSO, CASEIRO,
ESPERTO, CHEIROSO, CALMO, BONITO, DIVERTIDO, CURIOSO,

FOFOQUEIRO, CAPRICHOSO

PRIVADA, SECADOR, PERFUME, XAMPU, ALGODÃO, TOALHA,
CHUVEIRO, ÁGUA, REMÉDIO, LIXEIRA, COTONETE, POMADA,
BOX, CONDICIONADOR, HIDRATANTE, SABONETE, ESPONJA,

RODO, ESPELHO, CESTO

Áries De 21/3 a 20/4 Família e tarefas domésticas
estão ocupando boa parte de seu tempo. Preste
atenção nos assuntos cotidianos e deixe para
iniciar grandes projetos mais tarde. Resolva

Libra De 23/9 a 22/10 Priorize seus objetivos,
deixando tudo claro ao redor. Comece por organizar
o cotidiano. Nada de planejar o futuro e esquecer
dos problemas atuais. Fase altamente produtiva

primeiro tudo o que é mais simples e urgente. Prepare-se e
abra espaço seguro para ações futuras. Resolva antigas
pendências emocionais. Boas vibrações.

Touro De 21/4 a 20/5 Evite situações bruscas.
Explique melhor o que sente e deseja sem
melindres. Sempre que necessário, pergunte se
estão entendendo aonde você quer chegar.

Problemas de comunicação são o primeiro passo para a má
interpretação dos fatos. No trabalho, não absorva uma carga
de responsabilidade maior do que possa assumir.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Momento ideal para
cuidar das finanças. Podem surgir bons negócios
nos próximos dias. Reformas ou aquisição de
bens duráveis ou para o conforto no lar serão

atrativas. Estude novas propostas de trabalho deixando o
caminho aberto para as oportunidades. Nos relacionamentos,
fase tranquila. Continue sempre brilhante.

Câncer De 21/6 a 21/7 Seus caminhos podem
ser simplificados com boa vontade. Para isso
precisa dispor de tempo para refletir e deixar bem
claro suas intenções. Não adianta só querer, sem

saber onde deseja chegar com seus planos. Estabelecer metas
é o principal caminho para o sucesso, seja nos assuntos do
cotidiano ou em sua vida emocional. Pare e pense.

Leão  De 22/7 a 22/8 Fase de renovação em sua
vida. Momento ideal para analisar o que vale a
pena em seu cotidiano. Lembre-se de que o
importante é seguir em frente com coragem.

Capacidade para tal você tem de sobra. Este é o melhor período
do ano para os bons negócios, para as oportunidades financeiras
e profissionais e também para a vida emocional. Sorte.

Virgem De 23/8 a 22/9 Os assuntos comerciais
e profissionais ganham impulso nos próximos
dias. Preste atenção às oportunidades, pois o
momento é favorável para os bons negócios.

Reserve tempo para o convívio harmonioso com a família, os
amigos e o par afetivo. Nestes dias vai encontrar respostas
para alguma questão do passado. Força e coragem.

em vários setores de sua vida. Porém, é preciso cadência e
ordem para que o sucesso seja completo. Deixar espaço para as
coisas do coração é essencial para o equilíbrio.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Busque soluções
práticas para o cotidiano. Não permita que pequenas
situações ou desprazeres criem uma atmosfera de
desânimo. Siga em frente com determinação. Hora

de buscar ajuda e proteção de amigos e familiares. Deixe de lado
as angústias existenciais e procure encontrar o real sentido de
sua vida com dinamismo e coragem.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Realizações à vista,
principalmente no círculo social e profissional.
Lembre-se de que o discernimento é uma de suas
maiores virtudes, mas isso não significa que deve

ficar só pensando. Agir é a palavra-chave desta fase. Tome
posições e estimule o diálogo e a troca de ideias. Coisas
interessantes vão surgir e lhe proporcionar bastante alegria.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Reflexão. Período
importante para vários ajustes. Avalie tudo com
cuidado. Fique com o que é bom e o que está dando
resultado posit ivo em seu cotidiano. Não tenha

medo de mudanças. Elas são necessárias para reciclar energias.
O que determinar agora é o que irá prevalecer nos próximos
meses. Com paciência as coisas acontecem.

Aquário De 21/1 a 19/2 Com a área emocional mais
estruturada, agora é hora de f irmar laços de
compromisso – sejam eles afetivos ou profissionais.
Será importante conhecer e entender quais são as

propostas das pessoas a sua volta. Você está alcançando um
grande nível de discernimento e lucidez. Estes aspectos serão
muito úteis daqui para a frente.

Peixes De 20/2 a 20/3 A criatividade nos negócios é
fundamental. Várias oportunidades surgirão e toda
atenção é necessária para o sucesso. Conte com a
colaboração, as dicas e os conselhos de pessoas

experientes. A prosperidade começa a ganhar forma. No amor, o
diálogo e o companheirismo continuam em alta. Parceria é a
palavra-chave.

HORÓSCOPO DE 3 A 9/11

INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
8 batatas medias (descascadas
e cortadas em cubos)
2 postas de bacalhau fresco
grandes “aos pedaços”( ou uma
posta grande de bacalhau
salgado cozido desfiado)
1 cebola (picadinha fininha)
4 ovos (cozidos sem casca,
cortados as tirinhas)
4 dentes de alho
Azeite, sal, pimenta do reino
(que baste)
MODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPARARARARAROOOOO
Ponha as batatas a cozer, as
quais estarão prontas em cerca de 15 minutos, pois não as quero 100% cozinhadas quero somente
80% (o tempo depende da qualidade da batata)
Uma vez cozidas, escorra-as, numa frigideira Wok meta seis colheres de sopa de azeite, uma vez
quente adicione o alho e a cebola com uma pitada de sal e pimenta, vá mexendo ate começar a
loirar, nessa altura adicione as batatas e continue dando voltas ocasionalmente, deixando estas
alourarem em partes.
Uma vez que as batatas estejam louras adicione o bacalhau fresco (ou o salgado cozido e desfiado)
mais os ovos ás tiras, vá dando voltas até o bacalhau estiver cozido (no caso do salgado ate ficar
bem quentinho)
Sirva no prato com um pouco de salsa picada por cima ou coentros conforme for o seu gosto e mais
um pouco de azeite extra virgem.

MISTA DE BACALHAU
COM BATATAS E OVOS
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ENERGIA LIMPA

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

Obras do Complexo Eólico Campo
Largo chegam à fase final

As obras do Complexo
Eólico Campo Largo estão
chegando à fase final. Com
95% dos trabalhos finaliza-
dos, o Complexo já está ge-
rando energia. Dos dez par-
ques eólicos concluídos, for-
mados por 110 aerogerado-
res, seis já estão em opera-
ção comercial e mais quatro
em operação em testes.

As redes de média ten-
são foram concluídas e neste
mês devem estar finalizados
a montagem e comissiona-
mento de todos os aerogera-
dores. Das 11 Licenças de
Operação requeridas junto
ao Inema, foram concedidas
10 até o momento, restando
apenas uma, prevista para
este mês.

Segundo o gerente da
obra, Murilo Boselli, até o fi-
nal de 2018, o Complexo
deve estar em operação co-
mercial em sua totalidade.
“Estas fases são muito im-
portantes haja vista que elas

selam um trabalho que vem
sendo realizado com serie-
dade desde a entrada dos
primeiros aerogeradores,
em maio. Agora seguimos
focando muito no atendi-

mento da qualidade do pro-
duto final e na segurança das
últimas atividades, para que
tudo possa transcorrer com
tranquilidade”. O Complexo
Eólico Campo Largo prevê a

instalação de 121 aerogera-
dores, com capacidadetotal
de 326,7 MW.

Complexo Eólico
Umburanas - O Complexo
Eólico Umburanas segue na

fase final de obras civis e com
diversas fases sendo execu-
tadas simultaneamente.
Uma importante etapa foi fi-
nalizada nesta quinta-feira
(25), com a concretagem do
último bloco de fundação dos
aerogeradores.

A Linha de Transmissão
230 kV, responsável por
transportar a energia produ-
zida no Complexo até a Su-
bestação Ourolândia II, já
está totalmente concluída
e,até o final de outubro,deve
entrar em operação. Até o
momento, cerca de 50 aero-
geradores estão montados.

O cluster Campo Largo/
Umburanas é o maior com-
plexo eólico que a Engie já
fez. Com um total de 144 ae-
rogeradores, o Complexo
Eólico Umburanas contará
com capacidade instalada de
360 MW. A previsão é que a
operação comercial integral
ocorra em junho de 2019.
Fonte: Ascom/Engie

Com um total de 144 aerogeradores, o Complexo Eólico Umburanas contará com capacidade
instalada de 360 MW

Foto: Ascom/Engie
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XV de Novembro

comemora 39 anos

A Associação Desportiva XV de Novembro

promove uma vasta programação para

festejar os 39 anos de fundação do clube.

No domingo (11), às 8h, acontece a VII

Caminhada  e shows com Vânia Elky e

Neide Vital. Já na quinta-feira (15), a

partir das 9h, acontece a final do

Campeonato Interno de Futebol, nas

categorias Master e Adultos, com

apresentação da Filarmônica 2 de Janeiro

e logo após shows com Brankinho (O

pancadão da Bahia), Vânia Elky, Rafael

Barbosa e Manu Lima.

DE SEGUNDA A SEXTA, A PARTIR DAS 11:20, DENTRO
DO PROGRAMA RÁDIO PATRULHA, DA JACOBINA FM 99.1
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ALUGA-SE ALUGA-SE ALUGA-SE ALUGA-SE ALUGA-SE uma casa com 2 quartos, sala, cozinha,

banheiro e garagem. Ótima localização. Tratar pelos

telefones: (74) 3621-3131 ou (74) 99103-8825.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE um lote próximo à Serra do Tombador,

em Jacobina-BA, medindo 10 metros de frente e 70

metros 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 en-

trada independente do primeiro andar, assim como o

térreo conta com sala, cozinha e dois quartos. Apesar

de ser residencial, a localização é ótima área comerci-

al. Tratar pelos 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 óti-

mo terreno para chácara, localizado na estrada do Ta-

puio, 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 - Jacobi-

na-BA.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE uma casa com 2 quartos, sala, 2 ba-

nheiros, sendo um social, cozinha americana, garagem

para 3 carros, área de serviço 2x6m, piscina inacaba-

da, legalizada pelo Ibama, com documentação, situa-

da à Rua Margem Rio do Ouro, 1413, no Parque da

Macaqueira, em Jacobina. Falar com Bahia.

CLASSIFICADOS

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

Estamos prestes a ter mais
uma fase concluída sobre a cri-
ação e funcionamento do cur-
so de Medicina para o municí-
pio de Jacobina. Em breve será
inaugurada a sede definitiva da
Faculdade AGES, que tem
como carro chefe o curso de me-
dicina. A vinda desse curso tem
tudo a ver com a sociedade ci-
vil de Jacobina e, especialmen-
te ao idealizador, professor
Epaminondas Silva Macedo,
então diretor do IFBA. Isso
porque em inícios de 2012, o
professor lançou um artigo no
Tribuna Regional, mostrando
que Jacobina devia buscar um
curso de medicina, e este, pelo
IFBA.

Após este artigo, o profes-
sor Epaminondas Macedo foi
convidado pelo então presiden-
te da Câmara de vereadores,
Milton da Natureza, para uma
audiência pública em inícios de
2013, fato que foi bem-sucedi-
do, embora com poucos presen-
tes e com a contribuição do
doutor Cledson Sadi. Desta
nasceu uma comissão com re-
presentantes da sociedade ci-
vil, onde tivemos representan-
tes dos trabalhadores e empre-

A HISTÓRIA DA CONQUISTA DO CURSO
DE MEDICINA PARA JACOBINA

sários, como mineiros, bancári-
os, Movimento das mulheres, câ-
mara, imprensa, CDL, ACIJA
dentre outros.

Em seguida foi realizada uma
grande Audiência Pública no
IFBA com a presença da então
Reitora do IFBA, Aurina Santa-
na, imprensa, prefeito Rui Mace-
do, etc. Este evento contou ainda
com o comunicador Maurício
Dias que contribuiu com a apre-
sentação do cerimonial. Nesse
período foram feitos milhares de
adesivos custeados por cada
membro da comissão. Também
alguns destes representantes fo-
ram a Brasília, com o professor
Epaminondas Macedo, do IFBA,
José Luís, da Tassel, o presidente
da ACIJA, Carlos Nizan, e o pre-
feito Rui Macedo.

No MEC, a comissão tomou
conhecimento que pelo IFBA não
daria, mas seria lançado o Pro-
grama Mais Médico, e que este
selecionaria alguns municípios
que pudesse ter autorização para
receber o curso de medicina.

Ao retornar à cidade, a equi-
pe não desanimou e juntamente
com o município iniciaram os trâ-
mites legais e administrativos
para que o município obtivesse a

autorização para receber o cur-
so.  Além do prefeito Rui Ma-
cedo, houve também o empe-
nho do então Secretário de
Saúde, Ivonildo Dourado e da
enfermeira Silvana. Foram vá-
rias fases administrativas e o
passo final foi a conquista. A
partir daí o processo de uma
nova licitação para escolha de
qual empresa ou faculdade se-
ria a escolhida para ofertar o
curso, mas essa última já não
necessitava mais da participa-
ção da comissão da sociedade
civil, pois agora ficava com o
MEC, via licitação, a escolha,
que por sua vez acabou sendo
a Faculdade AGES.

Registre-se que além do
professor Epaminondas Mace-
do ser o idealizador e chama-
do de sonhador ou louco, o
então prefeito Rui Macedo deu
total apoio em  nome do muni-
cípio para se conquistar tal fei-
to, bem como o grupo que este-
ve sempre à frente desse  pro-
jeto. Registre-se que depois que
a ideia vingou, até hoje tem
aparecido vários pais para a
criança, mas poucos foram os
sonhadores e lutadores para tal
conquista.

Foto: Divulgação

A Faculdade AGES funciona provisoriamente na Avenida Centenário, 300 B - Nazaré
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TELEFONE (74) 3621-9213 - JACOBINA - BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2018
CONTRATO: 17/2018
OBJETO:DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
DATA – 15/10/2018
VALOR GLOBAL  CONTRATADO – R$ 3.600,00
EMPRESA VENCEDORA – JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA.
CNPJ: 07.232.898/0001-72
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.39.01 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO:  28/2018
CONTRATO: 16/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE INTERNET
DATA:  01/10/2018
VALOR GLOBAL:  R$ 5.988,00
CONTRATADA:   HEPTANET CONSULTORIA E INTERNET LTDA.
CNPJ:  09.572.118/0001-69
DOTAÇÃO:  UNIDADE: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE:  2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA : 3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO:  29/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
LIMPEZA
DATA:  03/10/2018
VALOR GLOBAL:  R$ 950,00
CONTRATADA:   PONTO DAS ANTENAS LTDA
CNPJ:  02.202.394/0001-96
DOTAÇÃO:  UNIDADE: 01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE:  2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA CIDADE DE CANSANÇÃO – BAHIA
DATA DA SOLICITAÇÃO – 08/10/2018
VALOR – R$ 256,23
FAVORECIDO – ALEX SANDRO MACHADO MAIA
CPF: 003.633.465-03
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SIMPLES NA CIDADE DE
SALVADOR – BAHIA
DATA DA SOLICITAÇÃO – 15/10/2018
VALOR – R$ 384,35
BENEFICIÁRIO: LUCAS SANTOS RIOS
CPF – 008.491.055-01
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS - CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SIMPLES NA CIDADE DE
SALVADOR – BAHIA
DATA – 15/10/2018
VALOR – R$ 384,35
BENEFICIÁRIO: MARCELO FÁBIO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF – 620.484.305-20
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS - CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SIMPLES NA CIDADE DE
SALVADOR – BAHIA
DATA – 15/10/2018
VALOR – R$ 384,35
FAVORECIDO – VALTER DA SILVA SANTOS FILHO
CPF: 432.083.715-00
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 32/2018
OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E
BALANCIAMENTO EM VEÍCULO
DATA – 26/10/2018
VALOR DISPENSADO  – R$ 144,00
EMPRESA VENCEDORA:  ROBSTON JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS
CNPJ: 02.376.004/0001-02
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTOS DE DESPESAS:   3390.39.99 –   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 147/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SIMPLES NA CIDADE
DE SALVADOR - BA
DATA – 23/10/2018
VALOR – R$ 384,35
BENEFICIÁRIO: WANDERLEY CARDOSO SOUZA SILVA
CPF – 756.425.905-10
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2018
OBJETO: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SIMPLES EM
SALVADOR – BAHIA
DATA – 23/10/2018
VALOR – R$ 239,15
BENEFICIÁRIO: RICARDO FIGUEREDO MENDES
CPF – 990.702.605-06
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA:  3390.14.00 – DIÁRIAS - CIVIL

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 149/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 31/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E
REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE
DATA – 29/10/2018
VALOR DISPENSADO  – R$ 728,63
EMPRESA VENCEDORA – JOVEMCAR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 73.421.737/0001-21
DOTAÇÃO: UNIDADE:  01 – CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE: 2001 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
ELEMENTOS DE DESPESAS:     3390.30.06 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.

       3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA

ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLATIVO DE MIGUEL CALMON

ESPORTE

A Bahia ganhou mais
uma vaga na Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior, que
será realizada de 2 a 25 de
janeiro de 2019. De acordo
com a Federação Bahiana
de Futebol (FBF), o estado
passará a ter cinco times na
competição, uma a mais que
a cota atual.

A vaga extra é destina-
da à federação, que contem-
plou o Jacobina como quin-
to representante local por já
ter os atletas inscritos no
BID (Boletim Informativo
Diário) da CBF dentro do
prazo limite, que foi 19 de
setembro.

Bahia, Vitória, Atlânti-
co e Vitória da Conquista são
os outros quatro clubes bai-
anos. A dupla Ba-Vi é sem-
pre convidada devido à po-
sição no ranking de clubes,
enquanto Atlântico e Vitó-
ria da Conquista ficaram
nos terceiro e quarto luga-
res do estadual sub-20,
vencido pelo Bahia nos pê-
naltis contra o Vitória.

"Essa é mais uma vitó-
ria do futebol baiano, uma
conquista inédita. Pela pri-
meira vez teremos a quinta
vaga nessa competição tão
importante que é a Copa
São Paulo. É fruto de muita
luta. Seguiremos nos dedi-
cando dia após dia para le-
var o futebol da Bahia ainda
mais longe", comemorou o
presidente da FBF, Ednal-
do Rodrigues.

A Copa São Paulo será
disputada por atletas nasci-
dos de 1999 a 2003. O atual
campeão é o Flamengo.
Fonte: Jacobina 24 Horas

Jacobina vai disputar a Copa São
Paulo de Futebol Júnior 2019

Foto: Divulgação

Jogo entre Jacobina e Catuense pelo Campeonato Baiano
Sub-17 do ano passado
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No próximo dia 3 de novembro
será realizada a 1a Cavalgada de
Várzea Dantas, povoado próximo
ao distrito do Gonçalo, município
de Caém. O evento acontece um
dia após o Feriado de Finados e já
conta com a confirmação de gru-
pos de cavaleiros da região.
“Vamos fazer uma festa com aces-
so apenas àqueles que compra-
rem as camisas e os grupos de ca-
valeiros, com confirmação anteci-
pada. O objetivo É realizar um even-
to seguro e familiar que agrade a
todos os participantes”, disse Wil-
ton Jacobina, um dos organizado-
res do evento.
Com churrasco free e música ao
vivo, a cavalgada tem camisas li-
mitadas que já estão à venda na
Agrovet, localizada na rua Artur Di-
niz Veloso, próximo à feira livre de
Jacobina, com Mado de Sidú e Mar-
cos Lima, em Várzea Dantas e Gon-
çalo, respectivamente.
Serviço:Serviço:Serviço:Serviço:Serviço:
Cavalgada de Várzea Dantas
Dia 3 de novembro
Concentração às 15h no Bar do
Pezão no Gonçalo, com saída às 16h
InfInfInfInfInformações:ormações:ormações:ormações:ormações: Wilton Jacobina (74) 99121-2859 - Mado de Sidú (74) 99948-2650 - Marcos
(74) 99923-4957

1a CAVALGADA DE VÁRZEA DANTAS

ACONTECE DIA 3 DE NOVEMBRO

Jacobina ganha
uma nova livraria

(Reportagem de Ediane Bis-
po) - A cidade de Jacobina acaba
de ganhar uma nova livraria. Foi
inaugurada na manhã de sábado,
27, a Sertão Livraria Café, na Rua
J. J. Seabra, bairro Estação, Jaco-
bina.

 De acordo com as sócias pro-
prietárias do empreendimento, a
Sertão Livraria tem o objetivo de
oferecer a população de Jacobina
e região, para além de livros um
espaço de encontros, cultura, co-
nhecimento e socialização.

“Nosso propósito é muito
mais que vender livros, é promo-
ver a formação leitora, oferecen-
do um acervo diversificado para
públicos de todas as idades, um
espaço aconchegante para promo-
ver encontros, diálogos e oficinas

de leitura”, disse Jancleide Góes,
professora de Literatura e sócia da
livraria.

O espaço dispõe de um vasto
acervo literário, em livros religio-
sos, infantis, filosofia, história, li-
teratura clássica, auto-ajuda, cu-
linária, bester-sellers, dentre ou-
tros. Também está disponível a cli-
entela diversos artigos presenteá-
veis personalizados com frases li-
terárias, como xícaras, placas,
quadros, etc. O espaço ainda ofe-
rece café e lanche.

“Por enquanto estamos inici-
ando esse projeto em Jacobina,
mas pretendemos ampliar e desde
já convidamos a população para
conhecer a Sertão Livraria Café",
disse Amanda Teixeira, sócia da
livraria.

Foto: Ediane Bispo
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