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Faculdade Ages inaugura

Campus de Jacobina
Foto: Paulo Facinius

Foto: Divulgação

(Colaboração: Clayton Luz) - Jacobina recebe nova
referência em ensino superior localizado as margens da BR-
324, em um momento bastante especial não só para a
Faculdade Ages, mas também para o município que se
destaca na região, sobretudo pelo seu progresso, que estimula
o fortalecimento e crescimento das cidades circunvizinhas,
através da Educação.

 A inauguração da Ages se deu por três momentos
marcantes, começando na quinta-feira (29), com uma
conferência abrilhantada pelo psiquiatra, escritor e autor de
diversos best-sellers, Augusto Cury, falando para uma plateia
de mais de 2.500 participantes, entre eles estudantes do
referido campus, corpo pedagógico, técnico e diretoria geral
da faculdade, além de membros da sociedade e autoridades.

Na sexta- feira (30), a solenidade de abertura do campus
iniciou às 20 horas com a falas dos alunos do curso de
Medicina do novo campus em Jacobina, Jose Alckmin e
Adrielle Caldas, com depoimentos emocionantes. Logo depois
aconteceram discursos dos participantes que compôs a mesa,
como o ex-prefeito de Jacobina Rui Macedo, o deputado
estadual Elmar Nascimento, o prefeito de Feira de Santana
Jose Ronaldo, além do cantor Bell Marques e do prefeito de
Jacobina Luciano Pinheiro, que em seu discurso agradeceu a
todos os envolvidos e parabenizou a Ages pelo belo
empreendimento.

 “O que hoje acontece aqui, é a realização do sonho de
uma sociedade que foi motivada por uma comissão feita
pelo professor Epaminondas, Zé Luís da Tassel, Zélia da
Jacobina 2, Onília, Rosália, Carlos de Deus, e também do
gestor municipal da época, doutor Rui Macêdo e do deputado
Elmar Nascimento, peça fundamental junto ao Ministério da
Saúde e ao Ministério da Educação, além do professor Jose
Wilson, um educador e empreendedor brilhante, e a mim
coube a sensibilidade e compreensão que o interesse da
comunidade está acima de qualquer interesse pessoal ou
político”, disse Luciano Pinheiro.

No final da solenidade o reitor do Centro Universitário
Ages e diretor-geral das Faculdades Integradas Ages, o
professor José Wilson dos Santos, em sua fala, destacou a
importância de uma educação para a vida e para o
aperfeiçoamento profissional, desligando-se de antigos
métodos e culturas educacionais pautadas somente na
memorização. A Faculdade Ages abraça o município com a
implantação dos cursos a princípio de Medicina,
Administração, Engenharia Civil, Educação Física e Pedagogia.
Logo depois virão Farmácia, Enfermagem, Psicologia,
Nutrição, Fisioterapia, Direito e Bacharelado.

Logo após a solenidade, a inauguração da Faculdade Ages
foi finalizada com os shows do cantor Bell Marques e Xanddy
do Aviões.

O prefeito Luciano Pinheiro participou do eventoO prefeito Luciano Pinheiro participou do eventoO prefeito Luciano Pinheiro participou do eventoO prefeito Luciano Pinheiro participou do eventoO prefeito Luciano Pinheiro participou do evento

Leopoldo admite
entregar hospital

Em entrevista ao radialista Geyder Gomes, da rádio Jacobina FM, nessa quarta-feira, 5, o ex-vereador
Ramon Santos disse ter ouvido do ex-prefeito Leopoldo Passos a afirmação de que ele estaria
disposto a entregar a administração do Hospital Regional Vicentina Goulart ao Governo do Estado da
Bahia. PÁGINA 3

JACOBINA MINERAÇÃO REALIZA MAIS DE 30
MIL ATENDIMENTOS NO DIA INTEGRAR 2018

PÁGINA 7

Torcedores lotam clube

em final de campeonato
Foto: Solon Cruz

O clube do Leader, em Jacobina, teve um domingo de grande mo-
vimentação com a final do Campeonato de Ruas do bairro que
leva o mesmo nome. Desde cedo, as torcidas organizadas do Alto
Bonito e do Britador lotaram as arquibancadas do Campinho Cas-
semiro de Azevedo, e mesmo debaixo de chuva, não perderam a
animação. PÁGINA 9

No último sábado (1o), o
Tiro de Guerra 06-008
encerrou as atividades
do ano de 2018, no Ce-
rimonial Villa Holanda,
com a presença de auto-
ridades civis e militares,
onde 50 jovens estive-
ram em um grande mo-
mento de confraterniza-
ção com a comunidade
jacobinense, amigos e
familiares. PÁGINA 3

Tiro de Guerra encerra

atividades relativas ao

ano de 2018
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EDUCAÇÃO

A parceria entre a Torres Eó-
licas do Nordeste (TEN) e a Secre-
taria da Educação e Cultura de
Jacobina, resultou no lançamen-
to de três jornais em três colégios
do município.

O Colégio Luís Alberto Dou-
rado de Carvalho, no bairro Jaco-
bina III, lançou na última quarta-
feira (5), o “Jacobina III Em Foco”.
Sob a coordenação da professora
Técia Sousa Almeida do Nasci-
mento e colaboração dos coorde-
nadores e da direção do colégio,
os alunos do 6º Ano Fundamen-
tal II, fizeram reportagens do bair-
ro, além de matérias sobre o meio
ambiente e a valorização cultural.

O Colégio José Prado Alves,
do distrito de Lages do Batata,
lançou na quinta-feira (6), “O Ba-
tateiro”, também abordando te-
mas ambientais e a valorização
cultural, além de diversas matéri-
as da própria comunidade. A ela-
boração foi dos alunos do 9º Ano
do Ensino Fundamental II, que
contaram com a colaboração das
professoras e a coordenação da
professora Itana Ribeiro. Já o Co-
légio Marcos Antonio Jacobina
Santos, do distrito de Caatinga do

Parceria lança jornal em
escola municipal

Moura, lançou o “Caatinga News”,
que seguiu a mesma linha dos an-
teriores, focando no meio ambi-
ente e na preservação cultural, não
deixando também de fazer repor-
tagens do distrito. O ato de lança-
mento aconteceu na última quar-
ta-feira (5). A responsabilidade foi
dos alunos do 9º Ano do Ensino
Fundamental II, com a colabora-
ção das professora Cremilda Sou-
sa da Silva e Joana Angélica de
Sousa Alvese coordenação da pro-
fessora Regiane Barreto.

Para se alcançar o objetivo foi
necessário estudo dos conteúdos
ambiental e valorização do patri-
mônio cultural, além de oficinas
com visitas à sede do jornal Tri-
buna Regional, onde alunos e pro-
fessoras puderam conhecer o dia
a dia de um jornal, desde o rascu-
nho da matéria até a impressão e
acabamento.

A criação dos três jornais foi
uma iniciativa da Secretaria da
Educação e Cultura de Jacobina,
na pessoa do secretário André
Luiz Mota Sampaio, da diretoria
pedagógica e da formadora do
Ensino Fundamental II Lucivane
da Silva Amorim. “O projeto teve

como objetivo promover a sensibi-
lização da comunidade para a pre-
servação ambiental e do patrimô-
nio cultural, as quais as escolas
estão inseridas, valorizando assim
a cultura local a partir do desen-
volvimento da competência leito-
ra e escritora, através das práti-
cas educativas cotidianas, tendo
como base o portador textual o
jornal que traz a diversidade de
gêneros”, disse Lucivane. “Quero
agradecer a todos que colabora-
ram para a elaboração destes jor-
nais, alunos, professores, coorde-
nadores, gestores, articuladores,
profissionais educadores, ao se-
cretário da Educação e Cultura
André Sampaio, ao prefeito Luci-
ano Pinheiro, a empresa Torres
Eólicas do Nordeste e ao jornal Tri-
buna Regional”, finalizou.

“A publicação do jornal é uma
política pública em função da qua-
lidade da educação, pois entende-
mos que fazer educação não é res-
ponsabilidade apenas do poder
público, mas da sociedade civil or-
ganizada e das empresas privadas”,
disse Edeilza Santos, da Diretoria
Pedagógica da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura.

Foto: Divulgação

Diretores, professores e alunos envolvidos na elaboração dos jornais festejam lançamento

É provável, ou praticamente certeza, que o passado seja a fase mais importante
da vida. É nele que se encontra o nascimento e diversas outras importantes passagens
essenciais para que tudo que encontramos no presente tenha sido possível. O passado
é passado quando se remete ao ruim, mas quando o bem o acompanha ele se torna
presente e elemento indispensável para o futuro.

O pretérito pode ser, literalmente, perfeito e imperfeito e às vezes mais que
perfeito e o pior, ou melhor, independe exclusivamente da própria vontade. O que
passou na verdade é uma lição, podendo ser interpretada de inúmeras formas. A parte
ruim do aprendizado é excluída; aquilo que contribuiu de alguma forma fica em
‘standby’ (em espera), para caso seja preciso ser usado em algum momento e tudo que
for de positivo deve ser multiplicado e compartilhado, tanto com os afetos e até mes-
mo pelos ‘não afetos’.

Os eventos que ocorreram em algum momento da vida servem como sementes
para reflexões e até mesmo para mudanças que possam irradiar durante todo o tem-
po. As lembranças, 'redundantemente' falando, nostálgicas e reminiscentes são salu-
tares. Viajar ao passado faz bem para o corpo e para o coração; ‘acalenta, afaga e
acalma a alma’. Lembrar de um familiar, de um amigo, de colegas de escola, das
brincadeiras de infância e de outros tantos momentos marcantes às vezes dói, mas na
maioria das vezes faz mesmo é um bem danado.

A lembrança é um bem para àquele que sabe viver o presente e um pesadelo para
quem vive preocupado com o futuro. O que acontece no agora gerará conseqüência
com o que vai acontecer nestante. Ou seja, o que fazemos hoje poderá nos trazer boas
lembranças amanhã. Para que o hoje seja o antônimo do tropeço do ontem é necessá-
rio seguir e praticar o óbvio: fazer o bem sem olhar a quem.

Lembrança é vida, é existência, é mais presente que passado. A pior sujeira é
aquela construída para o futuro. A escuridão sempre chega após um dia iluminado.
A luz do sol é uma boa lembrança do dia quando cai a noite. A saudade inicia no
crepúsculo.

Mas é você que ama o passado
E que não vê
É você que ama o passado
E que não vê
Que o novo sempre vem...

Como Nossos Pais - Antonio Belchior

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

Apenas
lembranças?

Parabéns
Brak

Familiares e amigos
parabenizam o “velho” Brak

pela passsagem do seu
aniversário nessa
sexta-feira, dia 7.

Que Deus abençoe você a
cada ano, e que essa nova

idade lhe traga muitas
chances para vencer, pois

você merece. Muitos anos de
vida e um feliz aniversário!
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LOCAL

O sentimento de perda talvez esteja entre as piores
dores sentidas por um ser humano. A palavra perder,
por si só, já amedronta e leva automaticamente o positi-
vo para o negativo, independente do que está em ‘jogo’.
Como dizem os mineiros, ‘é ruim demais da conta sô’ sa-
ber que não mais contará com algo que saiu do presente
para o ausente. Muita oração e reza por parte dos cris-
tãos e Yoga e meditação para os praticantes poderão
minimizar o sofrimento daqueles que passam por algum
tipo de acometimento.

A morte é sem dúvida a mais temida perda para o ser
humano. Seu conceito, para a classe médica e científica é
a cessação das funções vitais, ou seja, é a interrupção
definitiva da vida de um organismo vivo que havia sido
criado a partir do seu nascimento. A perda de um ente
querido é imensamente dolorosa, chegando a ser insu-
portável. É algo durável, e permanente, que não se pode
destruir, suprimir ou fazer desaparecer totalmente, um
acontecimento geralmente difícil de ser enfrentado.

O sofrimento é uma marca indelével do ser humano,
não resta outra possibilidade se não suportá-lo. Mas o
termo morte não corresponde apenas ao final da vida
física, será tudo aquilo que de alguma forma deixou de
existir, que foi banido ou cerceado. Assim como uma pa-
tologia que pode ser curada através do uso de medica-
mento, existem infinitas maneiras de se evitar e até mes-
mo combater atitudes moralmente condenáveis e dano-
sas contra uma sociedade. A participação popular, exi-
gindo seus direitos e, ou, usando dos mesmos, de forma
consciente para provocar as mudanças almejadas, con-
tribuirá integralmente aplacar sofrimentos morais.

A perda de direitos conquistados com muitas lutas e
até mesmo derramamento de sangue não pode e não
deve ser uma complacência. A crise moral não pode ser
desculpa para acreditar que um salvador da pátria irá
conseguir resolver os problemas atribuídos apenas a uma
sigla, em detrimento de fatores outros que corrobora-
ram e ainda corroboram para uma situação estabelecida
com fins políticos.

A quem interessar possa: quem atira no que viu não
pode dizer que acertou no que não viu. Nada de sem que-
rer querendo. Existem coisas na vida que podem ser evi-
tadas, inclusive a morte. A falta de intenção não seria
desculpas por erros premeditados. Não culpemos para
não sermos culpados. Quem vai pela cabeça dos ooutros
é piolho, portanto é preciso explorar e valorizar senti-
mentos como a consciência através da razão.

Como dizia Fernando Pessoa: “como facto a morte tem
pouco interesse; morrer é só não ser visto, a morte é a
curva da estrada”.

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

Até que a morte
nos separe

Prefeitura de Jacobina investe em
perfuração de poços artesianos

(Colaboração: Morgana Gon-
çalves) - Com a finalidade de levar
água potável aos produtores ru-
rais, a atual gestão não tem medi-
do esforços no sentido de intensi-
ficar os serviços de, perfuração de
poços artesianos na zona rural,
uma ação que tem contribuído
significativamente no aumento da
produção agrícola, melhoria na
produtividade dos rebanhos  e,
consequentemente, na geração de
emprego e renda.

Atualmente, técnicos da Se-
cretaria Municipal de Agricultura
da Prefeitura de Jacobina em par-
ceria com a CERB estão traba-
lhando a todo vapor atendendo
as demandas de combate à seca.
Ao longo dos anos de 2017 e 2018,
a Prefeitura ativou cerca de 40
poços, alguns já existentes, mas
que estavam abandonados, outros
foram implantados recentemente
a exemplo do Araújo, localidade
que fica entre Pau Ferro e Serra
do Tombador, que foi agraciada
na última quarta-feira (21) com a
perfuração e montagem do novo
poço que atenderá à demanda das
famílias daquela região.

De acordo com o secretário
da Agricultura, Vlamir Mendes,
esta é mais uma conquista para
melhorar os trabalhos realizados
pela gestão, atendendo assim as
comunidades que sofrem com a
falta de água. “Nosso trabalho é
incansável e como sempre digo, é
preciso ter o olhar voltado para o
homem do campo, entendo suas
dores, afinal estamos no semi-ári-

do, é necessário aprender a convi-
ver com a nossa realidade, em que
o período de estiagem parece mais
certo do que a regularidade das
chuvas, somos abençoados por
Deus em ter uma região com sub-
solo rico em água e que nos pro-
porciona combater o problema,
isso também só se torna real por
termos um prefeito que vive no
meio do povo, que conhece a reali-
dade da zona rural de Jacobina, e
que vê na agricultura um investi-
mento no ser humano”, salientou
Vlamir.

Para o prefeito Luciano Pi-
nheiro, é necessário que todos ca-
minhem de braços dados, quan-
do o assunto é a melhoria na dis-
ponibilidade dos recursos hídri-
cos. “Sempre digo que a terra que
produz, é uma terra próspera, mas

não se produz sem água, não nos
alimentamos sem água, ou seja é
o nosso maior bem, com o tempo
todos verão o que representa os
investimentos feitos hoje com a
reativação e perfuração de novos
poços artesianos, é justamente a
partir daí que vamos ampliar os
serviços agrícolas, afinal estamos
levando água para comunidades
rurais, todos os meses estamos nos
reunindo com as associações por
meio da Secretaria da Agricultu-
ra, aumentamos o número de be-
neficiários do garantia safra, já re-
alizamos a criação do SIM, temos
feito intervenções necessárias no
mercado municipal, hoje já com-
pramos 30% da merenda escolar,
vindo da agricultura familiar, ou
seja os avanços são claros”, disse
Luciano.

Foto: Mário Luna

Entre 2017 e 2018, a Prefeitura ativou cerca de 40 poços,
alguns já existentes, mas que estavam abandonados

Meio Ambiente: PMJ alerta sobre os perigos
das queimadas e os impactos ambientais

(Colaboração: Clayton Luz)
- Estamos chegando ao período
mais quente do ano. O homem
sertanejo aguarda as chuvas de
trovoada para o lavor da terra,
porém, alguns ainda remetem à
práticas que não condizem com a
preservação do meio ambiente, e
que na verdade acabam prejudi-
cando a todo ecossistema. Em
tempos recentes nós vivenciamos
em Jacobina, incêndios e devas-
tações ambientais que causaram
dor para todos. Quem não se lem-
bra do incêndio florestal que atin-
giu parte da área da Yamana,
chegando até as serrras de Itai-
tu? Fagulhas da incineração de
um lixo residencial , transforma-
ram-se em uma verdadeira de-
vastação nas serras da Bana-
neira e bairro do Leader.

No último feriado do dia 15,
a região do Piancó, nas proximi-
dades de Itaitu, vivenciou mo-
mentos de temor diante de um
incêndio florestal na localidade.
O secretário do Meio Ambiente,
Daniel Moura, alerta sobre os pe-
rigos nestas situações indeseja-
das. “Temos buscado nestes qua-
se dois anos, realizar um traba-
lho de conscientização, mostran-
do que a responsabilidade com as
nossas matas, serras e toda rique-
za dos rios e cachoeiras que te-
mos, é nossa, ou seja: estamos no
mesmo barco e os prejuízos cau-
sados pelas queimadas são terrí-
veis, gostaria muito de agradecer
a cooperação que temos sempre
das pessoas das comunidades e,
Itaitu, é um exemplo disso, os
moradores da comunidade sem-

pre estão atentos em preservar
sua riqueza natural e ajudam no
combate a incêndios, brigadistas
voluntários e também a equipe da
Secretaria do Meio Ambiente, o
prefeito Luciano, têm investido
em cursos, buscado parcerias a
exemplo da proposta de que a
Prefeitura possa construir o local
para acolher o Corpo de Bombei-
ros em nossa cidade, mas o es-
forço maior tem que ser de toda
população, evitando e denuncian-
do as queimadas”, ressaltou
Moura.

EM CASO DE INCÊNDIO
FLORESTAL LIGUE: 0800-
284-3611 (Ouvidoria), 3621-2813
(Secretaria Municipal de Meio
Ambiente), 153 (Guarda Civil Mu-
nicipal) e 193 (Corpo de Bombei-
ros Militar da Bahia)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL

O Presidente da Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agri-
cultura Familiar Sustentável do Piemonte, no uso das suas atribui-
ções que lhe confere o Art. 18 do Estatuto Social, convoca os asso-
ciados/as, que nesta data são em número de 108(cento eoito) em
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral ESPECI-
AL, a realizar-se no dia 21/12/2018, na sala de reunião da sua
sede, localizada na Fazenda Alagoinhas, S/Nº, Zona Rural, Jacobina,
Bahia, CEP 44.700-000, tendo como ponto de referência o Bar do
Cebolão, no Bairro Anadissor,obedecendo aos seguintes horários e
quórum para sua instalação: Em primeira convocação, às 9:30
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em
segunda convocação as 10:30 horas com a presença de metade
mais um dos associados, ou em terceira convocação, as 11:30
horas com no mínimo 20% (vinte por cento) em condições de votar,
prevalecendo o menor valor, para debater sobre os seguintes as-
suntos:

ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
a) Gestão da cooperativa;
b) Disciplina direitos e deveres dos associados;
c) Planejamento e resultado econômico dos projetos e contra-

tos firmados;
d) Organização dos trabalhos;

Leonardo Lino Carvalho
Diretor Presidente

CNPJ 06.102.236/0001-15, NIRE 2940003116-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERALEXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agri-
cultura Familiar Sustentável do Piemonte, no uso das suas atribui-
ções que lhe confere o Art. 18 do Estatuto Social, convoca os
associados/as, que nesta data são em número de 108(cento eoito)
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 21/12/2018, na sala de reu-
nião da sua sede, localizada na Fazenda Alagoinhas, S/Nº, Zona
Rural, Jacobina, Bahia, CEP 44.700-000, tendo como ponto de re-
ferência o Bar do Cebolão, no Bairro Anadissor, obedecendo aos
seguintes horários e quórum para sua instalação: Em primeira
convocação, às 7:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados; em segunda convocação as 8:30 horas com a
presença de metade mais um dos associados, ou em terceira con-
vocação, as 9:30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) em
condições de votar, prevalecendo o menor valor, para debater sobre
os seguintes assuntos:

Situação das motos e veículos adquiridos com recursos dos
projetos e autorização para venda de terreno;

Reforma do Estatuto Social noCapítulo 8 do Balanço, Sobras,
Perdas e Fundos Sociais

Artigos 51; 52; 53;54 nos incisos I e III; Artigo 55;

Leonardo Lino Carvalho
Diretor Presidente

A empresa Golden Ville SPE Ltda. convoca formalmente o
srº Joselito Barbosa do Nascimento, portador da CTPS
06517733, 00030 0 BA, a comparecer em seu posto de tra-
balho, à obra residencial Golden Ville, Jacobina-Bahia, onde o
senhor é lotado, nesta cidade.

Desse modo, em não comparecendo a partir dessa data
em até 72 horas, incorrerá em abandono de emprego,
ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho, confor-
me dispõe o artigo 482, alínea”i” da CLT.

Antônio Ribeiro Marques Neto
Diretor Administrativo
Golden Ville SPE Ltda.

CONVOCAÇÃO
Posse e confraternização do Movimento de Mulheres de Jacobina

No dia 23/11/2018 foi realizado com
muita alegria, samba e recital de poesia a
posse e confraternização do Movimento de
Mulheres de Jacobina. O evento aconteceu
na sede própria da entidade.

O movimento tem por luta o combate
contra a violência das mulheres, mas duran-
te o ano uma de suas metas foi o apoio para
as crianças da Casa de Referência. “Através
do projeto direcionado à Yamana, ganhamos
uma cozinha industrial, na qual são fabricados doces em trabalho voluntário, que são vendidos
para custear as despesas do movimento. Mas a luta pela instalação da Delegacia da Mulher em
nossa cidade continua. Convidamos as mulheres e a sociedade em geral a participar e conhecer
nosso espaço. E agradecemos ao jornal Tribuna Regional por sempre divulgar nossas atividades.
Aproveitamos o ensejo para desejar a todos os jacobinenses um Natal de paz e um Ano Novo
cheio de realizações.

À Coordenação
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Secretaria realiza
reunião sobre o SIM

(Colaboração: Morgana
Gonçalves) - A Secretaria de Agri-
cultura de Jacobina realizou na
Associação Comercial e Industri-
al de Jacobina (Acija), uma reu-
nião com objetivo de incentivar a
criação e ao fortalecimento do
Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), nos municípios circunvi-
zinhos, já que Jacobina foi pio-
neira na criação da lei e da regu-
lamentação desse serviço, passan-
do agora para implantação.

Representantes das diversas
secretarias de Agricultura dos
municípios da região participaram
do encontro, que foi promovido
através da Prefeitura de Jacobina
com a parceria do Consorcio da

Foto: Paulo Facínios

Piemonte da Diamantina, onde se
trata da formalização da agroin-
dustrialização local, a segurança
alimentar da população, possibili-
tando assim, o comércio intermu-
nicipal e garantindo o aumento do
mercado consumidor.

O prefeito de Jacobina Luci-
ano Pinheiro colocou como meta
principal desse projeto o fortale-
cimento do consórcio dos muni-
cípios, deixando Jacobina sempre
à disposição para que se desen-
volva essa implantação em todos
os municípios. “Com a implanta-
ção do SIM, produtores rurais e
criadores de animais passarão a
ter maior controle de qualidade
dos produtores levados às feiras

e supermercados do município,
sendo que quando se tem o servi-
ço de Inspeção Municipal, fica
mais fácil a comercialização dos
produtos entre os municípios,
através do consórcio”, disse Lu-
ciano.

Segundo o secretário de
Agricultura Vlamir Mendes, a
ideia é que todos sejam beneficia-
dos pelo serviço, principalmente
o consumidor. “A importância
desses municípios também ade-
rirem ao serviço, garante que a
comercialização dos produtos se
tornem mais acessíveis de muni-
cípio para municípios, porque
gera um desenvolvimento regio-
nal”, disse Vlamir.

TG encerra mais um ano de atividades militares

(Colaboração: Clayton Luz) -
No último sábado (1o), o Tiro de
Guerra 06-008 encerrou as ativi-
dades do ano de 2018, no Cerimo-
nial Villa Holanda, com a presen-
ça de autoridades civis e milita-
res, onde 50 jovens estiveram em
um grande momento de confra-
ternização com a comunidade ja-

cobinense, amigos e familiares.
Segundo o prefeito Luciano

Pinheiro, todas as vezes que ele
tem oportunidade de falar sobre o
Tiro de Guerra, ele pensa na im-
portância e necessidade da disci-
plina. “Eu sou filho de um ex-mé-
dico do exército e sei da impor-
tância da condução do homem,

com correção e lhe mostrando o
caminho do bem, com isso acredi-
to que os dias que estes jovens con-
viveram juntos e desfrutaram
desses ensinamentos, certamente
irão nortear suas vidas em diver-
sos aspectos”, dise Luciano Pi-
nheiro, que também atua como
diretor do TG.

Foto: Paulo Facínios

Representantes das diversas secretarias de Agricultura dos municípios da região
participaram do encontro

COOPERATIVA DE TRABALHO E GARIMPEIROS DE 
JACOBINA LTDA. 

NIRE: 29.4.0002693-1 – CNPJ: 03.553.983/0001-81 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
A COOPERATIVA DE TRABALHO E GARIMPEIROS DE JACOBINA LTD
representada neste ato pelo seu presidente Sr. JOÃO JOSÉ DA SILVA SANTO
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto social, convoc

todos os cooperados, para comparecerem à ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRI
que fara se realizar em sua sede social, situada à  Rua Santos Reis, n� 384-B, Bair

da Grotinha, nesta cidade Jacobina/BA,  às 17h (dezessete) horas do dia 18/12/201
(dezoito de dezembro de dois mil e dezoito), em primeira convocação com do

terço (2/3) dos cooperados, caso o número não seja atingido, reunir-se-á e

segunda convocação às 18 h (dezoito) horas com metade mais um dos cooperado

ou em  terceira convocação às 19 (dezenove) horas,  com no mínimo 1

cooperados. Para efeito de quórum, o número apto a votar é de 43 (quarenta e trê

cooperados. Serão tratadas as seguintes ordem do dia: 

1- Rescisão contratual da MINERAX BRASIL MINERADORA LTDA, inscrita n

CNPJ sob o nº. 04.583.775/00001-98, com sede na Rua Fazenda Mandacar

s/n, CEP: 44.745-000 – Mirangaba/BA, neste ato representada, na forma d

seu estatuto social e última alteração, por seu administrador-diretor Sr. Fúlv
Borelli Neto, onde, por motivo de descumprimentos do contrato d

arrendamento aditado em 29 de março de 2016. As cláusulas descumprida

foram as seguintes: Cláusula IV – 1- falta de manutenção da Mina; 

pagamento relativo a servidão; 8 falta de viabilidade dos meios necessár

para a exploração da Mina; Cláusula VIII- 2- em face de qualquer cláusula o

obrigação desde contrato; 3-paralização injustificada da exploração 

extração do mineiro ouro; 5-atraso no pagamento dos funcionários e dema

despesas relacionadas com a Mina, 6-não cumprimento das condicionante

impostas pelo órgão ambiental; 7- mau procedimento comercial; 

2- Eliminação do Cooperado- JOSE CARLOS DA SILVA, por ter exercid

funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu mandado d

presidente no ano de 2015, com fundamento no artigo 10� Parágra

Primeiro, alínea a, do Estatuto desta entidade. Por descumprimento do

artigos: 25, inciso I, alíneas a, b e c, II do artigo 25, artigo 28, artigo 3

incisos I, II, III, artigo 42 e artigo 43, do Estatuto da desta entidade.  
 

3- Eliminação do Cooperado- ADEMAR WILSON DA SILVA por ter exercid

funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu mandado d

diretor operacional no ano de 2015, com fundamento no artigo 10� Parágra

Primeiro, alínea a. Por descumprimento dos artigos 33, artigo 39, I, II, I

artigo 42 e 43 do Estatuto desta entidade.  
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4- Eliminação do Cooperado- JOSAFÁ REIS DA SILVA, por ter exercido 

funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu mandado de 

diretor técnico no ano de 2015, com fundamento no artigo 10� Parágrafo 

Primeiro, alínea a. Por descumprimento dos artigos 34, do Estatuto desta 

entidade.  
 

5- Eliminação do Cooperado- NORMANDO TEIXEIRA NASCIMENTO, por ter 

exercido funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu 

mandado de conselheiro fiscal no ano de 2014/2015, com fundamento no 

artigo 10� Parágrafo Primeiro, alínea a. Por descumprimento dos artigos 36, 

artigo 38, alíneas a, b e c, e artigo 38, Parágrafo único do Estatuto desta 

entidade. 
 

6- Eliminação do Cooperado- DANIEL PEREIRA DA SILVA, por ter exercido 

funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu mandado de 

conselheiro fiscal no ano de 2014/2015, com fundamento no artigo 10� 

Parágrafo Primeiro, alínea a. Por descumprimento dos artigos 36, artigo 38, 

alíneas a, b e c, e artigo 38, Parágrafo único do Estatuto desta entidade. 
 

7- Eliminação do Cooperado- LUIS MOREIRA DOS SANTOS, por ter exercido 

funções contrarias a entidade cooperada no exercício do seu mandado de 

conselheiro fiscal suplente no ano de 2014/2015, com fundamento no artigo 

10� Parágrafo Primeiro, alínea a. Por descumprimento dos artigos 36, artigo 

38, alíneas a, b e c, e artigo 38, Parágrafo único do Estatuto desta entidade. 
 

8- Revogação da autonomia dada a diretoria executiva para realização de 

contratos de parcerias com empresas brasileiros ou estrangeira e realizações 

de empréstimo bancário. Devendo tais decisões passar obrigatoriamente pelo 

crivo da Assembleia Geral. 

 

9- O que ocorrer. 
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Jacobina/BA, 08 de dezembro de 2018. 

                                                   

_____________________________ 
João José da Silva Santos 

Presidente 

Na solenidade estiveram presentes autoridades civis e militares, além do prefeito
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CAÇA-PALAVRAS

CURRY, GENGIBRE, COENTRO, ALHO, CHILLI, CAMOMILA,
CANELA, COLORAU, CRAVO, ALECRIM, BAUNILHA, CEBOLA,

AZEITE, MENTA, BICARBONATO, MOSTARDA, LOURO, AÇÚCAR,
VINAGRE, GERGELIM

PELICANO, PATO, CALOPSITA, PAPAGAIO, ANDORINHA, PERU,
ÁGUIA, GAVIÃO, PAVÃO, CORUJA, POMBA, PARDAL, FLAMINGO,

CEGONHA, GALINHA

CUSCUZ PAULISTANO

Áries De 21/3 a 20/4 Não complique o cotidiano.
tente faci l i tar a vida, principalmente nos
relacionamentos. Todos têm suas opiniões.
Respeitá-las não significa aceitá-las. Elimine os

Libra De 23/9 a 22/10 Aproxima-se uma fase
extremamente romântica em seu cotidiano. As
relações afetivas ganham estímulo e novas cores.
Aproveite bem este momento especial para seduzir.

preconceitos e siga despreocupadamente seu caminho. Há
um tempo certo para todas as coisas e passo a passo tudo
acaba se ajeitando. Controle a ansiedade e a expectativa.

Touro De 21/4 a 20/5 Cooperação é muito
importante, principalmente no trabalho. Procure
aliados estáveis e diversifique a área de atuação.
nos próximos dias sentirá uma onda de

criatividade invadir seu cotidiano. Período favorável para
colocar em prática seus planos. Continue incentivando o
diálogo na relação.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Várias oportunidades
estão surgindo e é necessário ter cuidado para
não deixar escapar bons negócios. Lembre-se
de que sua capacidade de visualização criativa é

imensa. Use essa energia a seu favor, incentivando ainda mais
essa característica tão peculiar. Siga em frente com
determinação e enfrente os problemas cotidianos com coragem.

Câncer De 21/6 a 21/7 Identifique quais foram
os aspectos posit ivos de sua caminhada e
valorize-os. o que deu errado poderá servir como
aperfeiçoamento contínuo. Crie espaço seguro

e confortável para atravessar este momento com paz de
espírito. Agora, os projetos devem esperar um pouco. o
companheirismo será superimportante nos relacionamentos.
Cuide-se.

Leão De 22/7 a 22/8 Estimule o contato com os
amigos. A renovação dos laços de amor é
necessária de tempos em tempos. Quanto mais
fortalecidos são os vínculos, maior será a

disponibi l idade para enfrentar o dia a dia. Use essa
oportunidade para dizer o quanto algumas pessoas são
importantes pra você. Boas vibrações.

Virgem De 23/8 a 22/9 Atenção com o foco de
seus objetivos. Fase de prosperidade e
crescimento. Porém, é importante ser perseverante
mesmo diante de qualquer adversidade. Estabeleça

regras claras e mostre onde pretende chegar com seus projetos.
o sucesso está bem próximo e é necessário não desperdiçar
energia com situações que estão fora de seu alcance.

É importante abrir o coração para novas experiências. Deixe fluir
o romantismo e o prazer. Liberte-se de qualquer tipo de sentimento
de culpa e viva intensamente.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Mudanças no cotidiano.
É necessário estabelecer um parâmetro seguro em
sua caminhada. Dê preferência às situações mais
complexas. Busque solidariedade dos amigos e da

família. Receberá sugestões importantes que podem modificar o
rumo de alguns acontecimentos em sua vida. não tenha receio.
Seja firme em seus propósitos.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Sua natureza é
observadora. Preste bastante atenção em cada
detalhe de seus compromissos. Cuidado com a
impulsividade. não deixe passar despercebidos

fatores importantes do cotidiano. Assim evitará constrangimentos
e situações indesejáveis. no amor, bom período para a renovação
de laços de companheirismo.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Sua natureza é enfática
e altamente perspicaz. Às vezes, uma simples
observação pode soar como agressão. observe a
l inha de raciocínio ao expor suas ideias e

sentimentos. não permita que um mal-entendido atrapalhe seus
relacionamentos, principalmente com seu amor. Aja com
discernimento e cautela ao tratar as pessoas ao redor. Boa sorte.

Aquário De 21/1 a 19/2 Oportunidades profissionais
e comerciais favoráveis estão em seu horizonte.
toda atenção será necessária. Mostre disponibilidade
ao aceitar novos desafios. Sua criatividade é a mais

poderosa do zodíaco. invista em você e no que acredita. Uma
boa dose de autoestima será muito bem-vinda. tente agir com
confiança e esperança. Siga em frente.

Peixes De 20/2 a 20/3 A carreira é o foco principal
de sua atenção. Promova al iados e estude
situações. É melhor se preparar para qualquer tipo
de mudança. Dê asas à criatividade, porém sem

devaneios. É interessante criar, mas com os pés f irmes na
realidade. no amor, a fase pede companheirismo e troca de
ideias. Deixe falar a voz do coração e seja feliz.

HORÓSCOPO DE 8 A 14/12

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
1/2 kg de cação picado e limpo
1 lata de sardinhas (opcional)
Suco de limão a gosto
1 lata pequena de palmito cortado
em tiras (300g)
1 tomate cortado em rodelas
3 ovos cozidos
1/2 xícara (chá) de óleo
1 pimentão verde picado
1 pimentão vermelho picado
1 lata de ervilhas escorrida (200g)
1 xícara (chá) de polpa de tomate
3 tabletes de Tempero para Moqueca
4 xícaras (chá) de farinha de milho
1 colher (sopa) de farinha de mandioca
Tabela de conversão de medidas
Mais receitas de Salgados
Modo de preparoModo de preparoModo de preparoModo de preparoModo de preparo
Regue o peixe com o suco de limão e reserve.
Retire as espinhas centrais das sardinhas.
Forre o fundo e a lateral de uma forma grande, com furo central, com as sardinhas, parte do palmito
em tiras, o tomate em rodelas e um ovo em rodelas.
Reserve.
Aqueça o óleo em uma panela grande e refogue os pimentões, as ervilhas, o restante dos ovos
picados e do palmito em tiras, o peixe e a polpa de tomate.
Acrescente os tabletes de tempero para moqueca.
Junte cinco xícaras de chá de água quente, mexa bem e deixe ferver.
À parte, misture a farinha de milho com a farinha de mandioca e vá polvilhando sobre o refogado aos
poucos, mexendo bem, até incorporar completamente.
Passe todo o refogado para a forma decorada, apertando ligeiramente.
Vire o cuscuz ainda quente sobre um prato.
Sirva a seguir.
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CIDADANIA

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

O Dia Integrar 2018, realiza-
do pela Jacobina Mineração e Co-
mércio no último dia 24, mobili-
zou a comunidade. Ao todo, fo-
ram realizados 31.592 atendimen-
tos gratuitos, entre ações de saú-
de, lazer, cultura e cidadania, e 210
voluntários envolvidos.

No evento, pessoas de Jaco-
bina, cidades do entorno e zona
rural tiveram acesso a atendimen-
tos médicos com clínico geral, pe-
diatra, cardiologista, otorrinola-
ringologista, fonoaudiólogo, gine-
cologista, urologista, oftalmologis-
ta e dentista, além de vacinação,
exames, aferição de pressão, gli-
cemia e testes para bebês.

Na área de atendimentos ge-
rais, os participantes puderam
usufruir de serviços como emis-
são de carteira de identidade, ca-
dastros sociais, cortes de cabelo,
serviços de beleza para homens e
mulheres, registro de fotos 3x4,
orientação jurídica, distribuição
de escovas de dente e preservati-
vos, distribuição de mudas e com-
postos orgânicos e sessões de mas-
sagem para relaxar.

Pensando na capacitação pro-
fissional dos moradores, a Jaco-

Jacobina Mineração realiza mais de 30
mil atendimentos no Dia Integrar 2018

bina Mineração organizou um ca-
dastro de currículos para o seu
sistema e ofertou palestras sobre
o mercado de trabalho.

Diversão para toda a fa-
mília - No Dia Integrar, as crian-
ças não ficaram de fora. Para o
público infantil, teve oficina de pin-
tura, casa de bolinha, cama elás-
tica, pula-pula, escorregador e
pintura facial, além de distribui-
ção de pipoca, acarajé, algodão
doce e picolé. Ao longo do dia, os
participantes puderam acompa-

nhar apresentações culturais vol-
tadas para todas as idades.

“O Dia Integrar é uma das
ações do nosso calendário que
mais contribui para a construção
de uma relação de crescimento
entre empresa e comunidade.
Além disso, entendemos que é par-
te do nosso papel contribuir dire-
tamente com o desenvolvimento
social, cultural e econômico das
cidades onde atuamos”, reforça
Sandro Magalhães, gerente geral
da Jacobina Mineração.

Foto: Ascom/JMC

Aferição de pressão e glicemia foram alguns dos serviços
oferecidos

Chegou a hora de a comunidade escolher quais projetos serão
apoiados pelo Seminário de Parcerias 2018, iniciativa da Jacobina
Mineração e Comércio, realizada por meio do Instituto Yamana de
Desenvolvimento Socioambiental. Na primeira etapa, foram selecio-
nados 29 projetos pelo comitê gestor, que agora podem ser votados
pela população. Para participar, é preciso acessar o site
jmc.singularsc.com.br e escolher dois projetos –um da categoria de
geração de renda e outro das demais áreas - que melhor representam
as necessidades da comunidade.

“O processo de escolha dos projetos apresentados pelas entida-
des e instituições locais é encaminhado de forma a possibilitar que a
própria comunidade discuta e defina quais devem ser contemplados
com recursos do Seminário de Parcerias. As pessoas que vivem na
cidade são as que melhor entendem as demandas internas e, por isso,
são as mais capazes para escolher os projetos contemplados”, destaca
Isadora Souza, analista de comunidades da Jacobina Mineração e
Comércio.

O Seminário de Parcerias é realizado há 10 anos em Jacobina e já
contemplou mais de 127 projetos apresentados pela própria comuni-
dade. Concorrem projetos das áreas de geração de renda, assistência
social, saúde, cultura e esporte. As iniciativas selecionadas recebem a
contribuição de até 85% do valor total, por meio da aquisição de
materiais e equipamentos necessários. Podem participar instituições
filantrópicas, Organizações Não Governamentais, entidades repre-
sentativas dos diversos poderes constituídos, instituições religiosas,
clubes de serviço, escolas, associações de moradores, de classe e coo-
perativas de agentes econômicos.

JMC inicia etapa de votação
popular do Seminário de
Parcerias
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O projeto de Alfabetização de
Jovens e Adultos (AJA), realizado
pela Engie Brasil, em parceria com
a GAIA Social, no município de
Umburanas, formou a primeira
turma. Cento e sete estudantes
receberam os certificados de con-
clusão do curso, durante uma so-
lenidade realizada na Escola Rô-
mulo Galvão.

O curso do AJA beneficiou 118
estudantes, em sua maioria, ido-
sos, das comunidades Angical,
Barriguda do Doutor, Barriguda
da Brasília, Barriguda dos Lima e
Barriguda dos Lió. Segundo infor-
mações do GAIA, 70% dos alunos
matriculados não sabiam ler nem
escrever e 74% nunca havia fre-
quentado a escola. Em meio a esta

REGIONAL

Engie forma primeira turma do AJA

realidade, a frequência de 90% dos
estudantes nas aulas e a reduzida
evasão escolar, surpreendeu os or-
ganizadores do projeto.

“Chegamos em Umburanas
para gerar energia, mas também
nos tornamos parte destas comu-
nidades e nos anima ter consegui-
do deixar um legado. Que essa
conquista seja uma razão de
transformação, de novos tempos”,
afirmou o gerente de Projetos da
Engie, Márcio Neves, que anun-
ciou a continuidade do projeto em
2019.

Durante o evento, foram sor-
teados vale compras de R$ 2 mil,
entre cada uma das cinco turmas,
para ser utilizado no comércio lo-
cal. Estudante da Comunidade de

Barriguda do Doutor, Elza Cristi-
na de Oliveira, levou o prêmio de
aluna destaque com o poema “ A
História da Minha Vida”, e tam-
bém recebeu um vale compra de
R$ 2 mil.

O Projeto de Alfabetização de
Jovens e Adultos (AJA) foi inicia-
do em março de 2018 e teve dura-
ção de 8 meses. Durante sua exe-
cução, os alunos foram contem-
plados com consultas oftalmoló-
gicas e a doação de 90 óculos;
além de kits com mochila, farda-
mento e garrafinha. Além dos es-
tudantes, o Curso do AJA benefi-
ciou 30 professores, que recebe-
ram formação para atuarem na
modalidade de Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).

Foto: Ascom/Engie

Os estudantes receberam os certificados de conclusão do curso, durante uma solenidade
realizada na Escola Rômulo Galvão

Após receber melhorias e investimentos priori-
tários, o Hospital Municipal de Ourolândia se desta-
cou neste ano pelo trabalho intenso e pelos exce-
lentes resultados.

Sendo a principal unidade de atendimento de saú-
de da cidade, o hospital realizou desde janeiro mais
de 10.500 atendimentos, entre casos ambulatoriais
e de urgência e emergência.

Outro dado de destaque é a realização de mais
de 110 partos feitos pela equipe do hospital. “Antes
a realidade era que as grávidas tinham que ser en-
caminhadas para outras cidades e hoje elas podem
ter seus filhos aqui em Ourolândia com toda estru-
tura necessária”, contou a secretária da saúde da
cidade.

A quantidade de partos e atendimentos revela a
expressiva melhoria que o hospital desfruta atual-
mente em relação ao funcionamento na gestão
passada.Para o prefeito da cidade, a evolução é fruto
da preocupação em investir na qualidade de vida
dos ourolandenses. “Nosso objetivo sempre foi ofe-
recer algo que realmente melhore a vida das pes-
soas do município e o hospital é o reflexo deste tra-
balho intenso”, afirmou o gestor.

Para moradores do município, a vantagem está
em receber atendimento perto de casa e com quali-
dade. “A gente vir ao hospital e poder ser atendido
por bons médicos e ter tudo o que precisa é muito
bom”, confirmou a senhora que levava o filho para
ser medicado. Fonte: Assessoria de Comunicação

HOSPITAL DE OUROLÂNDIA REALIZOU MAIS DE

110 PARTOS E ULTRAPASSOU A MARCA DE

10.500 ATENDIMENTOS APENAS NESTE ANO

Desde janeiro deste ano, a equipe da Secretaria
da Assistência Social da cidade de Ourolândia tra-
balha para atender de forma massiva a demanda
dos moradores da sede e das comunidades.

Até o momento, foram mais de três mil atendi-
mentos realizados diariamente nas atividades da
pasta.

“Nós buscamos tratar como prioridade o bem-
estar social, a garantia e a efetivação dos direitos
das pessoas. Por isso, esta marca é motivo de muita
comemoração para nós”, contou a secretária da As-
sistência Social. Entre os três mil atendimentos re-
alizados estão a inclusão e atualização de cadastro
em programas sociais, benefícios para idosos e de-
ficientes, além de atividades no Centro de Referên-
cia de Assistência Social.

A secretaria também contabilizou neste ano mais
de dois mil cadastros no Bolsa Família e quatrocen-
tas e dezessete famílias incluídas no CadÚnico.
“Acho que o atendimento está bem organizado e a
gente consegue receber nossos direitos de uma for-
ma melhor”, contou um cidadão ourolandense. Fon-
te: Assessoria de Comunicação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL ULTRAPASSA A MARCA

DE TRES MIL ATENDIMENTOS E DOIS MIL

CADASTROS NO BOLSA FAMÍLIA
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VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE encantadora propriedade escriturada e pre-
servada de 4,35 hectares, a 4 km do asfalto, para quem
procura sossego. É cortada por águas com nascente, cas-
cata e ribeiro. Valor R$ 150.000,00 - Contato: (74)99114-
0173. Para ver mais detalhes facebook:casadaart.jacobina

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADES!ADES!ADES!ADES!ADES! Vendo terreno com escritura me-
dindo 13,8X22m(300m2), valor R$ 75.000,00 e outro (600
m2) valor 175.000,00 bairro do Peru- Jacobina-Bahia, boa
localização, próximo da feira livre, rodoviária, supermerca-
dos, escolas, Uneb, creches, clínicas médicas, academi-
as, etc. Contato: (74) 98823-1727 (à noite) - facebook:
casadaarte.jacobina

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 Mor-
ro do Chapéu, 54, no centro de Jacobina, com entrada
independente 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 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 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, legaliza-
da pelo Ibama, com documentação, situada à Rua Mar-
gem 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

ESPORTE

Alto Bonito conquista
campeonato no Leader

O clube do Leader, em
Jacobina, teve um domingo
de grande movimentação
com a final do Campeonato
de Ruas do bairro que leva o
mesmo nome. Desde cedo,
as torcidas organizadas do
Alto Bonito e do Britador lo-
taram as arquibancadas do
Campinho Cassemiro de

Azevedo, e mesmo debaixo
de chuva, não perderam a
animação.

Marcado pelo equilíbrio,
o jogo foi encerrado pelo ár-
bitro antes da metade do se-
gundo tempo em razão da
chuva, e por decisão da co-
missão organizadora, foi de-
cido na cobrança de pênal-

tis, sagrando-se campeão o
Alto Bonito, que além do tro-
féu de campeão, levou um
prêmio em dinheiro no va-
lor de R$ 2 mil. O vice-cam-
peão recebeu um troféu e R$
1 mil em dinheiro. Logo após
a premiação, aconteceu um
show com Batista Góis, no
salão de festas do Leader.

Torcedores e jogadores do Alto Bonito comemoram o título debaixo de muita chuva

Foto: Solon Cruz

Fotos: Solon Cruz
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40 ANOS DE JÚBILO DA FESTA DE

CRISTO REI DE LAGES DO BATATA
PARÓQUIA SANTA CRUZ - VÁRZEA NOVA – BA

Boa Notícia

Depois de um novenário bem-sucedido com as presenças das
comunidades circunvizinhas, com base no tema “Sal da Terra” e “Luz
do Mundo”, a comunidade do distrito de Lages do Batata festejou
com todo brilho e fé a Festa de Cristo Rei que marcou solenemente
os 40 anos de sua fundação no domingo (25/11). No dia 26 de
julho de 1978 o saudoso padre Alfredo Haasler passava para Vár-
zea Nova para celebrar seus 40 anos de sacerdócio. No dia seguin-
te, passou em minha casa, dirigiu-se a mim (Professor Antônio), e
me comunicou que tinha trazido uma boa notícia: fundar a Festa de
Cristo Rei, sendo que a primeira festa seria no dia 25 de novembro.
Se tratando de uma festa móvel, não tem data fixa e assim tem
acontecido.

Por coincidência os 40 anos caiu no dia 25/11. A santa missa foi
presidida pelo padre Roman, pároco de Várzea Nova, tendo início às
10h de forma bem organizada e participação total da grande multi-
dão que se fez presente. A beleza do coral, a decoração da igreja, a
restauração que foi feita completaram todas as maravilhas desse
momento festivo litúrgico jubilar, sobre tudo com muita piedade cris-
tã na festa do nosso adorado padroeiro.

Na homilia o celebrante se expressou com base nas leituras pro-
clamadas. Padre Roman fez questão de frisar sobre a interrogação
de Pilatos a Jesus. Então tu és Rei? Jesus respondeu: sim, Sou rei:
eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Mencio-
nou por três vezes o nome de padre Alfredo, seu trabalho missioná-
rio, seus ensinamentos, referente aos valores fundamentais cris-
tãos, sobre a família e a sociedade. Dando continuação, houve a
benção do Santíssimo Sacramento e apresentação da nova equipe
da festa do próximo ano: o grupo do Terço dos Homens. Às 16h
aconteceu a procissão com pedidos a Cristo Rei pela paz e saúde
dos doentes e da comunidade, pelos que fizeram parte da vida da
comunidade, sobre tudo as bênçãos das chuvas, terminando com
amplo agradecimento de um modo geral por tudo quanto foi feito
pela boa realização e desempenho da caminhada.

Parabéns aos organizadores!
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