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Homem é morto com
requintes de crueldade
Delmar Lopes de Souza, 30 anos, mais conhecido como Chico, natural de Caém-BA, morreu após uma sessão de
espancamento durante a madrugada de quinta-feira (6), no município de Caém, região de Jacobina. Segundo morado-
res, Chico teve a casa invadida e foi raptado por homens que estão sendo procurados pela polícia. PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11

Foto: Divulgação

Prefeito confirma visita do ministro

da Saúde ao município de Jacobina

(Colaboração: Clayton Luz) - O prefeito de Jacobina Luciano
Pinheiro confirmou nessa quarta-feira (5) que o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, visitará o município. O prefeito esteve
com o ministro numa audiência em Brasília, onde também
participou o deputado federal Elmar Nascimento, líder do DEM na
Câmara, que representa Jacobina no Congresso Nacional.

Durante o encontro, Pinheiro apresentou um álbum com
fotografias das instalações do Hospital Regional Vicentina Goulart,
que está em processo de aquisição pelo município.

“Conversamos muito sobre a reabertura do Hospital Regional,
e o ministro foi super receptivo, inclusive declarou que na próxima
vinda à Bahia, fará também uma visita ao município de Jacobina.
Ele ficou impressionado com as fotos que nós mostramos das
instalações do hospital, principalmente pelo seu excelente estado
de conservação, mesmo depois de tanto tempo fechado”,
ressaltou o prefeito.

Segundo Luciano Pinheiro, a participação do Governo Federal,
através do Ministério da Saúde, será fundamental no projeto de
reabertura do Hospital Regional, e na formatação do modelo de
gestão que será empregado pelo município. “Saí da visita com o
ministro, extremamente entusiasmado, mais confiante e cada vez
convicto que o Hospital Regional irá voltar a funcionar e funcionar
de maneira satisfatória, não somente para o município de
Jacobina, mas para toda a região”, acrescentou.

O prefeito destacou a importante contribuição do deputado
federal Elmar Nascimento, que tem mobilizado seu prestígio
político junto ao Governo Federal para ajudar Jacobina,
principalmente nessa luta pela reabertura do Hospital Regional
Vicentina Goulart.

Ainda durante a audiência com o ministro da Saúde, o
prefeito  discutiu a requalificação da UPA 24 Horas, a aquisição
de novas ambulâncias para o SAMU-192 e mais investimentos
na atenção básica.

Prefeito Luciano Pinheiro com Elmar Nascimento e Mandetta

Criança de Jacobina que morreu de

dengue teve tipo mais grave da doença
Foto: Divulgação

Melissa Freire, 7 anos, morado-
ra de Jacobina que morreu de
dengue na segunda-feira (3), foi
diagnosticada com dengue he-
morrágica, tipo mais grave da
doença, pelo Hospital Marta-
gão Gesteira, em Salvador. A in-
formação foi divulgada pela
unidade médica nesta quarta-
feira (5). Melissa foi atendida,
inicialmente, no Hospital Muni-
cipal de Jacobina, no domingo
(2), local onde foi diagnostica-
da com dengue, após apresen-
tar sintomas como vômito, fe-
bre e desidratação. PÁGINA 5PÁGINA 5PÁGINA 5PÁGINA 5PÁGINA 5

Jacobina é campeã de futsal
A equipe da 2 de Janeiro, representando a cidade de
Jacobina, conquistou a Copa Joabe Dourado de Futsal Fe-
minino, disputada na cidade de Lapão, na região de Irecê.
Na final, as meninas da Cidade do Ouro golearam a sele-
ção de Irecê por 6 a 0. Os gols foram marcados por Marcelle
(três vezes), Amanda, Ednobrega e Rafaela. PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10

Cinco pessoas são presas

e mais de 600 kg de

carne clandestina são

apreendidos
PÁGINA 9PÁGINA 9PÁGINA 9PÁGINA 9PÁGINA 9
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GESTÃO PÚBLICA

(Colaboração: Clayton
Luz) - Pelo terceiro ano con-
secutivo o município de Ja-
cobina tem buscado realizar
ações em comemoração ao
Dia Mundial de Meio Ambi-
ente. Com atividades lúdi-
cas, educacionais e informa-
tivas, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente tem bus-
cado envolver a comunidade
nas suas iniciativas.

O evento aconteceu na
quarta-feira (5), na Praça
Castro Alves (Praça da Ma-
triz), com a presença maciça
de estudantes, servidores
públicos e o público em ge-
ral, em visita aos estandes
das diversas escolas munici-
pais, empresas, cooperati-
vas e associações.

De acordo o secretário
de Meio Ambiente, Daniel
Moura, “a feira foi um suces-
so, o evento tem crescido a
cada ano, assim como a cons-
cientização da população ja-

Jacobina realiza 3ª Feira
de Meio Ambiente

cobinense, sobre o aspecto
abordado.”

“Quero agradecer imen-
samente ao prefeito Luciano
que acatou e abraçou a Feira
de Meio Ambiente desde a
sua primeira edição. Esta-
mos gratos também ao Mi-
nistério Público da Bahia,
que hoje se faz representa-
do pelo promotor de Justiça
Dr. Pablo Almeida, que tem
sido incansável na melhoria
do meio ambiente em nosso
município. Agradecer as es-
colas, Yamana Gold, TEN,
ASPAFF Chapada Norte e
Recicla Jacobina, empresas
que apoiaram o evento e a
todas as escolas envolvidas,
professores e alunos, e cla-
ro, aos nossos visitantes. Em
2020 faremos algo ainda
maior e cada vez mais pujan-
te e promovendo conscienti-
zação ambiental, como deve
ser a nossa feira”, disse o se-
cretário.

Fotos: Paulo Facínius

Evento aconteceu na quarta-feira, na Praça Castro Alves

Realizado o 2º Encontro Regional pela
Erradicação do Trabalho Infantil

(Colaboração: Clayton
Luz) - A Cidade do Ouro se-
diou na quarta-feira (5), o
encontro macrorregional de
combate ao trabalho infan-
til. O evento contou com a
participação de represen-
tantes das secretarias de
Saúde e Assistência Social de
19 municípios que juntos dis-
cutiram soluções para erra-
dicação do trabalho na vida
de crianças e adolescentes.

Segundo a coordenado-
ra de Programas e Projetos
da Assistência Social em Ja-
cobina, Marizete Teófilo, o

município tem obtido gran-
des avanços nos últimos dois
anos e cinco meses e o im-
pacto positivo pode ser visto
por todos. “O combate ao tra-
balho infantil se inicia a par-
tir da educação, ou seja, é
necessário que os pais prio-
rizem a educação dos seus fi-
lhos, pois lugar de criança é
na escola, evidente que pas-
sa também pela pauta da
saúde, e sobretudo pelo viés
social. Jacobina busca após
alguns anos o selo Unicef e
em pouco mais de dois anos
já são 15 Serviços de Convi-

vência e Fortalecimento de
Vínculos que proporcionam
atividades educativas às co-
munidades da sede e do in-
terior. A gestão do prefeito
Luciano é focada em trans-
formar a vida das pessoas e
comprova isso diariamente”,
afirmou Marizete.

O encontro aconteceu no
auditório do Centro Cultural
de Jacobina e contou com a
participação de represen-
tantes do Governo do Esta-
do, da FETIPA e servidores
de toda região do Piemonte
da Diamantina.

Fotos: Paulo Facínius

O encontro contou com a participação de representantes das secretarias de Saúde e
Assistência Social de 19 municípios
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OUROLÂNDIA

Foto: Cecom/MP

Jornada capacita professores
sobre educação ambiental

Com o objetivo de pro-
mover a conscientização am-
biental e o ensino do tema
nas escolas, aconteceu nos
dias 3, 4 e 5 deste mês, a Jor-
nada de Meio Ambiente de
Ourolândia. O evento pro-
moveu palestras sobre edu-
cação ambiental, resíduos
sólidos, recuperação de áre-
as degradadas e outros te-
mas em sua abertura oficial,
organizada na Câmara Mu-
nicipal da cidade. Em seu
segundo dia, a jornada capa-
citou mais de 200 profissio-
nais de educação sobre a
metodologia necessária para
inserir o tema no dia a dia
das escolas. Além disso, foi
lançado o concurso “Agentes
Ambientais Teens”, que bus-
ca incentivar adolescentes a
propagar o tema ambiental
na região. A Jornada de Meio
Ambiente é um dos compro-
missos firmados pelo muni-
cípio de Ourolândia em um
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) assinado
junto ao Ministério Público
estadual. No documento, o

município se comprometeu
a implementar projetos de
educação ambiental formal e
não-formal na cidade.

O promotor de Justiça
Pablo Almeida, que elaborou
o TAC, liderou a capacitação
de professores. Na ocasião,
ele apresentou aos educado-
res formas de levar questões
ambientais para as escolas:
“a educação ambiental tem
três pilares, que são a disse-
minação da informação so-
bre o tema, a mudança de
comportamento nos estu-
dantes e a garantia de parti-
cipação. Por isso, tratamos
sobre atividades e formas
pelas quais os professores
podem abordar e realizar a
coleta seletiva com seus alu-
nos”, explicou. A Jornada de
Meio Ambiente também
teve a participação do pre-
feito João Dantas, de secre-
tários municipais, de repre-
sentantes de empresas de
energia eólica e extração, re-
presentantes do Senai/Ci-
matec, de vereadores, de
conselheiros ambientais, de

diretores escolares e de re-
presentantes da sociedade
civil. O evento foi encerrado
com um passeio de bicicleta
para o Viveiro de Produção
de Mudas Nativas no povoa-
do de São Bento, que produz
mudas para regeneração de
áreas degradadas nas Áreas
de Preservação Permanente
(APP) em Ourolândia.

No Termo de Ajustamen-
to de Conduta firmado em
2018, o município de Ouro-
lândia também acordou com
o MP que iria capacitar os
professores e profissionais
das secretarias municipais
no tema; atender os objetivos
determinados na Política Na-
cional de Educação Ambien-
tal; realizar campanhas, cur-
sos, seminários e eventos so-
bre valorização e preservação
do meio ambiente; adotar a
coleta seletiva em todas as
escolas da rede pública e di-
vulgar os meios de separação
de lixo entre pais e estudan-
tes; e criar um Programa Mu-
nicipal de Educação Ambien-
tal. Fonte: Cecom/MP

O promotor Pablo Almeida, que elaborou o TAC, liderou a capacitação de professores
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Gervásio Lima
Jornalista e historiador

Ajoelhar-se
não resolve

Tudo que o povo brasileiro que viveu ou acompa-
nhou a história do Brasil entre as décadas de 60 a 90
temia que acontecesse inacreditavelmente dá sinais de
que pode vir acontecer. Na contramão do que era espe-
rado para uma nação que outrora dava sinais de pujan-
ça e ascensão nos setores essenciais para o seu desen-
volvimento, o país, que era conhecido no mundo como a
‘terra do futebol e da alegria’, por ter o maior número de
títulos mundiais e por realizar a maior e mais diversifi-
cada festa popular do planeta, perde o seu status de pro-
tagonista, se tornando um antagonista.

Tomados por uma emoção instantânea, instigada ir-
responsavelmente por determinados grupos que detur-
pam a formação de opinião, muitos foram induzidos ao
erro. Infelizmente a ‘vaca foi para o brejo’, e o que era
emoção virou em sentimento de decepção, angústia, in-
certeza e medo.

O que se percebe no comportamento daquele que
descobriu a traição no período da ‘lua de mel’ é o de
reconhecimento de culpa por passar a acreditar que es-
colheu o par errado, e o de vergonha por saber que aque-
les que estão em sua volta já sabiam da bobagem que
havia cometido. Mas como errar é humano, levanta, sa-
code a poeira e dá a volta por cima; e não desanima, pois
nesse momento o caminho a seguir tem apenas dois sen-
tidos: superar as dificuldades ou ser mais uma vítima
dela.

Mesmo com o cenário geral não apresentando sinais
de melhoras e as previsões sendo cada vez mais assus-
tadoras, a população brasileira (mais brasileira que sem-
pre), não perde a confiança; até porque a ‘esperança é a
última que morre’. Sendo talvez melhor ou igual ao seu
futebol e ao carnaval, o seu poder de superação é uma
das mais intrínsecas qualidades. A resiliência faz parte
da vida do povo ‘que não foge à luta’, que possui uma
capacidade sem igual de lidar com problemas, de sobre-
viver e superar momentos difíceis.

Neste tempo de adversidade, ajoelhar-se não resol-
ve. É preciso fazer não só por si, mas para o todo e com o
todo. Não fugi a luta é a palavra de ordem para superar
e suplantar os problemas ora vividos e os que ameaçam
a aparecer. O enfrentamento é uma característica dos
fortes, talvez isso justifique a sobrevivência e as con-
quistas alcançadas pelo povo que aprendeu a dizer não,
mesmo colocando sua vida em jogo.

Como exemplo de resistência, recorre-se à história
para lembrar o conflito contra a ocupação portuguesa
que culminou com a Independência da Bahia em 02 de
julho de 1823 e consequentemente a Independência do
Brasil. O movimento Independência da Bahia foi o epi-
sódio mais importante para a consolidação da ideia de
unidade do território brasileiro, foi a vitória contra o
conservadorismo e a opressão.

Portanto, o que encoraja a luta é a certeza de que
‘forte é o povo’.
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A Fundação de Hemato-
logia e Hemoterapia da
Bahia (Hemoba) começa o
mês de junho com um alerta
à população do estado da
Bahia. Os estoques de san-
gue para o atendimento das
demandas transfusionais
permanecem em estado crí-
tico. A instituição precisa da
mobilização dos doadores
para se preparar para o po-
tencial aumento da deman-
da por hemocomponentes
durante o mês, que é marca-
do pelas festas de São João,
brincadeiras com fogos e, em
especial neste ano, a realiza-
ção de jogos da Copa Améri-
ca na capital baiana.

Segundo a diretora de
Hemoterapia da Hemoba,
Rivania Andrade, o apoio da
população é indispensável
neste momento. “A Hemoba
está toda arrumada para re-

SAÚDE PÚBLICA

Estoques críticos preocupam Hemoba
Foto: Solon Cruz

ceber a festa da solidarieda-
de. Nos meses de março e
abril, sentimos uma redução
de candidatos à doação, mas
a necessidade de sangue é
diária. Precisamos recupe-
rar a frequência dos nossos
doadores para garantir a as-
sistência adequada durante
o São João”, afirma a médica
responsável pelo serviço.

Jacobina - A situação do
estoque também é crítica no
Hemoba de Jacobina. A uni-
dade abastece diariamente,
com bolsas de sangue, 26 ci-
dades da região. Segundo
informou uma funcionária do
órgão, um das principais
causas do baixo estoque no
Hemoba local, é a falta de
reposição por parte das fa-
mílias que têm pacientes
beneficiados. “Muitos fami-
liares se comprometem a fa-
zer a reposição do sangue no

momento em que precisam
das bolsas, mas depois não
comparecem à unidade para
fazer a coleta”, explicou.

Quem pode doar -
Para doar sangue, o volun-
tário deve estar em boas con-
dições de saúde, pesar aci-
ma de 50 quilos e ter idade
entre 16 e 69 anos – meno-
res de 18 anos devem estar
acompanhados por um res-
ponsável legal. É necessário
também estar descansado
(ter dormido pelo menos 6
horas nas últimas 24 horas)
e bem alimentado, tendo,
preferencialmente, ingerido
alimentos sem gordura.

O voluntário precisa
ainda apresentar um docu-
mento oficial com foto (RG,
carteira de trabalho, cartei-
ra de motorista ou de reser-
vista) em bom estado de
conservação.

O estoque de sangue também é crítico na unidade do Hemoba de Jacobina

A vida da família da ga-
rota Melissa Freire Campos,
6 anos, virou de cabeça para
baixo em menos de quatro
dias. A menina, descrita
como uma criança forte e
saudável, foi vítima de den-
gue hemorrágica e morreu
na segunda-feira (3) após
ser transferida do Hospital
Municipal Antônio Teixeira
Sobrinho (HMATS), em Ja-
cobina, para um hospital na
capital do estado.

Melissa Freire, que era
aluna do segundo ano do en-
sino fundamental, no Colé-

Criança morre com suspeita
de dengue hemorrágica

gio Aquarela, apresentou
febre alta e foi levada à
UPA-24 Horas, sendo libe-
rada após avaliação médica.
Porém, como quadro evo-
luiu para febre, vômito e di-
arreia, a garota foi encami-
nhada para o HMATS onde,
diante da gravidade da pa-
ciente, os médicos decidi-
ram encaminhá-la para
Salvador, onde Melissa fa-
leceu.

O Colégio Aquarela de-
clarou luto e suspendeu as
aulas na terça-feira (4).
Fonte: Jacobina 24h

Foto: Divulgação

Melissa Freire Campos, 6 anos, morreu em Salvador

As festas juninas são
oportunidade para movi-
mentar a economia local.
Tradição nordestina, os fes-
tejos fazem parte da cultura
dos municípios. Com objeti-
vo de auxiliar os gestores em
relação as despesas públicas
para a realização das festas,
a União dos Municípios da
Bahia (UPB) emitiu uma
nota técnica com base na re-
comendação do Ministério
Público do Estado da Bahia.

O MP-BA orientou que
promotores instaurarem

UPB orienta sobre despesas nos festejos juninos
procedimentos para verifica-
ção de gastos que não este-
jam de acordo com os princí-
pios da legalidade, impesso-
alidade, eficiência e morali-
dade administrativa. Já o
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios não emitiu nenhuma
orientação referente ao
tema, prevalecendo medidas
dos anos anteriores.

As recomendações estão
divididas em sete itens. São
eles: seguir a regra da tradi-
ção; ter previsão orçamentá-
ria da despesa; contratar ar-

tistas não consagrados por
meio de processo licitatório;
contratar artistas de renome
com pareceres jurídicos, téc-
nicos e adequação de preço;
evitar realização dos festejos
para o caso de municípios em
situação administrativa irre-
gular; examinar cuidadosa-
mente as festas com patrocí-
nio; e ter atenção redobrada
com a execução do plano de
trabalho dos municípios
apoiados pela Bahiatursa e
Ministério do Turismo.

“Estamos em crise e com

as festas podemos melhorar
a economia, mas todos os
gastos precisam ser feitos
com responsabilidade e
acompanhamento rigoroso.
A UPB está à disposição dos
prefeitos para que a gente
possa garantir os festejos
com tradição e fiscalização”,
disse o presidente da UPB e
prefeito de Bom Jesus da
Lapa, Eures Ribeiro.

Gestores que tiverem
dúvidas sobre o assunto
podem entrar em contato
com a Coordenação jurídi-

ca da UPB, pelo email
coordenacaojuridica@upb.org.br
ou pelos telefones 71 3115-
5922 e 3115-5923.

Presidente da UPB e prefeito de Bom
Jesus da Lapa, Eures Ribeiro

Foto: Divulgação
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CAÇA-PALAVRAS

ESQUELETO, GORDURA, CRÂNIO, PELE, INTESTINO, RINS,
BEXIGA, COSTELAS, TRAQUEIA, DENTES, JOELHO, OLHOS,

NARIZ, LARINGE, AXILA, CÉREBRO, UMBIGO, BOCA,
PANTURRILHA, SOBRANCELHAS

CADEIRA, PRANCHA, BRONZEADOR, FAROFEIRO, SURFISTA,
BIQUINI, CANGA, CHINELO, SORVETE, REFRIGERANTE,
FUTEBOL, AREIA, TOALHA, SUNGA, BOIA, AMENDOIM,

FRUTAS, BOLA, TURISTA, CERVEJA

BIFE À PARMEGIANA DOS DEUSES

Áries De 21/3 a 20/4 A vida doméstica assume
papel importante. Coloque ordem nas tarefas
cotidianas. Dê prioridade às situações simples e
abra caminho para os grandes temas. Se precisar

Libra De 23/9 a 22/10 Eleve os pensamentos e
nutra sua auto-estima. Quanto mais se valoriza
maiores serão as oportunidades. Lembre-se de que
você trabalhou muito para chegar até aqui. Agora é

de ajuda, conte com a colaboração de pessoas próximas.
Notícias agradáveis mudarão o rumo de um projeto em
andamento. Aproveite e boa sorte.

Touro De 21/4 a 20/5 Evite excessos. Adote
postura saudável buscando períodos regulares
de descanso e lazer, boa alimentação e exercícios
físicos condicionados. Uma caminhada será um

bom começo. Fuja de conflitos principalmente com familiares.
Lembre-se que cada um possui seus problemas e você não é
responsável por tudo e por todos. Observe-se.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Vai empenhar-se em
prol do mundo material nestes dias. Coloque o
orçamento em ordem e ficará mais fácil fazer
planos para o futuro. Estabeleça uma meta

objetiva e não se desvie por nada, por mais tentadora que
seja a oportunidade. Calma e discernimento são necessários
para o sucesso nesse tema. Período de participação.

Câncer De 21/6 a 21/7 Só com empenho e esforço
é possível criar base sólida para projetos de vida.
É hora de abraçar novos desafios com mais
audácia e determinação. Você receberá ajuda de

pessoas que vibram pelo seu sucesso. Portanto, abra caminho
para a prosperidade seguindo à risca aquilo que foi traçado. No
amor, o período é de calma e sossego. Aproveite.

Leão De 22/7 a 22/8 Nutra a capacidade de
prever situações futuras e t ire o máximo de
proveito delas. Assim fortalecerá seus planos.
Se necessário conte com ajuda de amigos ou

familiares para a resolução de pendências. Não deixe para
amanhã o que pode ser resolvido de modo rápido. o grande
desafio é usar o poder de crescimento a seu favor.

Virgem De 23/8 a 22/9 Apesar da atenção com a
vida íntima, o trabalho ainda está ocupando
muito espaço no cotidiano. Cabe aí um ponto
de equilíbrio e reflexão. Cada coisa possui o

tempo certo e a energia própria. Não misture os assuntos
nem dê preferência ao que pode aguardar mais um pouco.
Viva cada dia com o conceito próprio, sem mais nem menos.

hora de colher frutos de seu esforço. Siga em frente com ousadia.
Todas as energias estão canalizadas para o sucesso. Aguarde
boas notícias nos relacionamentos.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Canalize de modo
produtivo sua sensibilidade. Tente não se irritar nem
se envolver em conflitos alheios. Não são todas as
pessoas que vibram com sua felicidade. Cabe a

você discernir com quem deseja comparti lhar seus desejos.
Reserve tempo para momentos de lazer e descanso. Uma viagem
ajudará em seu equilíbrio emocional.

Sagitário De 22/11 a 21/12 A vitalidade física e
emocional ganha um grande impulso. Procure
resolver todas as pendências, principalmente às
emocionais. As energias solares lhe oferecem

excelentes oportunidades nos relacionamentos. Reforce os laços
de amor e afaste-se de pessoas que só atrapalham sua evolução.
Você está brilhante. Excelentes vibrações.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Não se preocupe com
a introspecção. É necessária uma profunda avaliação
do que realmente vale a pena no cotidiano. Não
permita que outras pessoas invadam ou perturbem

seu momento de interiorização. Reserve períodos para o lazer ou
para distrair a mente. Boa caminhada é suficiente para lhe trazer
equilíbrio. Cuide-se bem.

Aquário De 21/1 a 19/2 Excelente fase para estar
com amigos e familiares. Estreite os laços de afeto
compart i lhando seus sonhos com quem confia.
Várias pessoas gostam de seu tipo de energia e

seu estilo de vida. Momento ideal para usufruir do prazer e da
alegria de conviver harmoniosamente. No trabalho, cuidado com
ciúmes e intrigas. Muita cautela.

Peixes De 20/2 a 20/3 Organização é a chave. Use
sua forte capacidade de observação e detecte onde
estão as falhas. Promova os ajustes necessários.
Não crie expectativas exacerbadas. Encare tudo

com naturalidade e prazer. Você funciona melhor quando sente
segurança. Investigue no fim verá que vale a pena sua presença
de espírito.

HORÓSCOPO DE 8 A 14 DE JUNHO

INGREDIENTES
1 bife grande de coxão
mole
Sal temperado
2 ovos
Leite
Farinha de trigo
Tempero tipo sazón
Queijo mussarela fatiado
Presunto fatiado
1/2 cebola ralada
Azeite de oliva
Temperos de sua
preferência (salsinha,
cebolinha, orégano)
250 g de molho de
tomate pronto
Catchup
1/2 caixinha de creme de
leite
O primeiro passo, é cortar o bife em 3 ou 4 pedaços e temperá-lo (se preferir, pode cortar as gorduras
fora). Em um prato (de preferência fundo), bata os ovos com o tempero tipo sazón e aos poucos
adicione leite à mistura. Em outro prato ou pote, coloque um pouco de farinha de trigo. O próximo
passo é empanar os pedaços do bife. Mergulhe-os no prato com os ovos e depois na farinha. Faça isso
duas vezes e frite em fogo baixo (quanto mais tempo levar para fritar melhor o cozimento).
MOLHO:
Em fogo baixo, coloque em uma panela a 1/2 cebola ralada, o azeite de oliva e os temperos de sua
preferência. Frite-os por alguns instantes e adicione o molho. Deixe cozinhar, quando começar a ferver
adicione 2 colheres de catchup, e deixe cozinhar mais um pouco. Por fim, adicione o creme de leite,
misture bem, e quando estiver homogêneo pode desligar o fogo.
MONTAGEM:
Forre uma travessa com tamanho suficiente para os bifes com o molho. Coloque os bifes, sobre eles
mais molho. Sobre os bifes, faça uma camada com presunto e queijo fatiados. Se ainda tiver molho,
coloque sobre o queijo. Por fim, leve ao forno (só até derreter o queijo).
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EDUCAÇÃO

Foto: Verusa Pinho Sá

(Colaboração: Verusa Pinho
de Sá) - Situada no centro-norte
baiano, a cidade de Campo For-
moso é tradicionalmente conheci-
da pelas suas grutas, bem como
pela extração e pelo comércio de
pedras preciosas, sobretudo, da
esmeralda. Foi nesse município que
o Instituto Federal da Bahia inau-
gurou uma pedra fundamental no
espaço da antiga Escola Rural.
Além de representantes do Insti-
tuto Federal da Bahia, estiveram
presentes integrantes do poder
público municipal e estadual, bem
como o deputado federal Elmar
Nascimento, responsável pela
emenda parlamentar que viabili-
zou a obra.

Caracterizado como Centro
Tecnológico de Referência (CTR),
unidade com capacidade para 400
alunos, o lugar ofertará, em bre-
ve, cursos de formação inicial e
continuada (FIC) nas áreas de in-
formática e meio ambiente.

Nas palavras do diretor ge-
ral pro tempore do Campus Ja-
cobina do IFBA, Beliato Campos,
ao qual o CTR estará vinculado,
inicialmente, as duas cidades
não são apenas próximas, mas
irmãs, devido à base histórica e
socioeconômica: “Situadas no
Semiárido baiano, Jacobina e
Campo Formoso são famosas

IFBA inaugura Centro Tecnológico
de Referência em Campo Formoso

pelas riquezas ambientais e tradi-
cionalmente conhecidas pela ati-
vidade mineradora. Dessa manei-
ra, reafirmamos nosso compro-
misso com o desenvolvimento des-
ta unidade, através da educação
pública, gratuita e de qualidade
oferecida pelo nosso Instituto.
Desejo sucesso a todos os profissi-
onais envolvidos, bem como aos
futuros alunos que farão parte da

família IFBA”, disse.
Já o pró-reitor de extensão,

Marco Antônio Góes, aproveitou
o momento para esclarecer as me-
tas do CTR, que também disponi-
bilizará cursos técnicos. “Nossa
ideia é verticalizar o ensino e am-
pliar as oportunidades profissio-
nais de acordo com os arranjos
produtivos locais. Audiências pú-
blicas ainda serão realizadas para

escuta da comunidade”, comen-
tou. Além da formação em gemo-
logia, focada na mineração, robó-
tica e games são cursos previstos.

Ao lado de Marco Góes, o ge-
ólogo e docente do Campus Jaco-
bina, Baldoíno Dias Neto, ressal-
tou o potencial da região e seu pa-
pel no contexto brasileiro, expli-
cando a importância do CTR para
agregar valor à atividade, por meio

do conhecimento especializado.
“Formações como design de joias
possibilitarão o beneficiamento do
minério, ampliando a geração de
renda local”, pontuou.

O reitor do IFBA, Renato da
Anunciação Filho, fez uma breve
retrospectiva do que antes pare-
cia um “sonho”, mas se concreti-
za com a inauguração do CTR.
Retomando as palavras do depu-
tado federal, Renato lembrou a
relevância da educação para o de-
senvolvimento de uma nação.
“No IFBA, produzimos tecnolo-
gia, realizamos pesquisa. Nosso
desejo é de que Campo Formoso
se torne um centro de referência
mineral e de joias”.

Durante o evento, assinou-se
o termo de doação do terreno por
particulares e a ordem de serviço
da obra para construção do cam-
pus definitivo do IFBA no municí-
pio, que terá capacidade para 1.200
alunos, contando com salas de
aula e laboratórios, auditório, bi-
blioteca, cantina e refeitório, além
de toda a estrutura administrati-
va que o Instituto demanda. Uma
piscina semiolímpica também está
sendo viabilizada para o novo am-
biente. Após o descerramento da
placa de inauguração do Centro
Tecnológico de Referência, seguiu-
se visita às instalações.

Centro oferecerá cursos de formação inicial e continuada nas áreas de informática e meio
ambiente 

Vacinação contra gripe está liberada para toda população
Desde a útima segunda-

feira (3), a vacinação contra
influenza está sendo ofereci-
da para toda população, em
toda rede de saúde pública
do país. A meta do Ministé-
rio da Saúde é vacinar 90%
do público-alvo, composto
por 59,4 milhões de pesso-
as. Compõem este público:
gestantes, puérperas, crian-
ças entre 6 meses a menores
de 6 anos, idosos, indígenas,
professores, trabalhadores
de saúde, pessoas com mor-
bidades, funcionários do sis-
tema prisional e população
privada de liberdade.

Em todo o país, a campa-
nha permanece com uma es-
trutura formada por cerca de

41,8 mil postos de vacinação
e com a participação de apro-
ximadamente 196,5 mil pes-
soas.

Entre a população prio-
ritária, os funcionários do
sistema prisional registra-
ram a maior cobertura vaci-
nal, com 94,2% de cobertu-
ra, seguido pelas puérperas
(91%), indígenas (86,7%),
idosos (85,3%) e professores
(82,8%).

A vacina produzida para
2019 teve mudança em duas
das três cepas que compõem
a vacina, e protege contra os
três subtipos do vírus da gri-
pe que mais circularam no
último ano no Hemisfério
Sul, de acordo com determi-

nação da OMS: A/Michigan/
45/2015 (H1N1) pdm09; A/
Switzer land/8060/2017

(H3N2); B/Colorado/06/
2017 (linhagem B/Victoria/
2/87). A vacina contra gripe

é segura e reduz as compli-
cações que podem produzir
casos graves da doença.

Adolescente recebe vacina contra influenza no Centro de Saúde da Matriz, em Jacobina

Foto: Solon Cruz
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BLBLBLBLBLOG MAMÃE BLOG MAMÃE BLOG MAMÃE BLOG MAMÃE BLOG MAMÃE BLOGUEIRA OROGUEIRA OROGUEIRA OROGUEIRA OROGUEIRA ORGGGGGANIZA GRANIZA GRANIZA GRANIZA GRANIZA GRUPO DE APOIO MAUPO DE APOIO MAUPO DE APOIO MAUPO DE APOIO MAUPO DE APOIO MATERNOTERNOTERNOTERNOTERNO

O Mamãe Blogueira é um blog sobre maternidade real, sem romantismos,criado por a
jacobinense Héllen Barbosa. “Criei o blog após me tornar mãe e sentir na pele quão

diferente dos comerciais de margarina é a maternidade real. Meu objetivo é de
preparar e ajudar as mulheres durante a gravidez e no pós-parto a enfrentarem os

obstáculos do dia a dia da maternidade. Para que elas vejam que não estão sozinhas
nessa jornada e que outras mamães também já passaram, estão passando ou passarão

pelo que elas estão vivendo agora.
Mas eu sentia que somente o blog não era suficiente. Então, resolvi organizar um Grupo
de Apoio Materno, com encontros presenciais. Um projeto em parceria com a psicóloga
Liane Correia, com o tema A Dor e a Delícia de Ser Mãe onde temos a missão de guiar e

apoiar as gestantes e mães recém-nascidasem suas dores e delícias
relacionadas à maternidade.

No momento estamos com duas turmas ativas e uma enorme lista de espera. Por isso,
iremos abrir novas turmas ainda em outubro deste ano. E teremos novidades!

Devido a enorme quantidade de solicitações de mamães de outras cidades, que não
podem participar do grupo em encontros presenciais, teremos também turma com

encontros online. Abriremos as inscrições em setembro (postarei no
blog quando as inscrições abrirem).

Para as mamães que quiserem acompanhar nossos conteúdos para tirar suas dúvidas e
compartilhar conhecimentos com outras mamães é só acessar nosso Blog

wwwwwwwwwwwwwww.mamaeblogueira.com.br.mamaeblogueira.com.br.mamaeblogueira.com.br.mamaeblogueira.com.br.mamaeblogueira.com.br (através do computador, tabletou celular), nos
acompanhar em nossas redes sociais e participar do nosso grupo

no WhatsApp (links no blog).”
Juntas por uma maternidade mais leve e tranquila!

Foto: Armando Teixeira

Jacobina é campeã de futsal
com goleada sobre Irecê

A equipe da 2 de Janeiro, representando a cidade de Jacobina, conquis-
tou o título da Copa Joabe Dourado de Futsal Feminino, disputada na cida-
de de Lapão, na região de Irecê. Na final, as meninas da Cidade do Ouro
golearam a seleção de Irecê por 6 a 0. Os gols foram marcados por Marcelle
(três vezes), Amanda, Ednobrega e Rafaela.

Mesmo reforçada com jogadoras de várias regiões, Irecê não conse-
guiu impor seu ritmo de jogo diante das jacobinenses. O esquema tático e
a boa técnica demostrada pela equipe comandada pelo técnico Armando
Teixeira deixou os torcedores impressionados. “Esta equipe da 2 de Ja-
neiro é praticamente imbatível. O entrosamento e o talento de suas atle-
tas estão muito acima das outras seleções participantes. Título mereci-
do”, disse uma torcedora.

Além do troféu de campeã, Jacobina conquistou também os troféus
do goleira menos vazada e de artilheira da competição, respectivamen-
te, Cris e Amanda.

Na final, as meninas da Cidade do Ouro golearam a seleção de Irecê por 6 a 0
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ALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SEALUGA-SE     um apartamento quarto e sala,

mobiliado, com ar condicionado, geladeira, fogão,

armários, área de serviço com lavanderia, no centro de

Jacobina. Tratar pelo telefone 9 9141-2233.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE     uma propriedade rural no distrito de

Cachoeira Grande. Tratar pelos telefones: (74) 9 9111-

6428 ou 9 8823-2974.

VENDE-SE OU TROCA-SE VENDE-SE OU TROCA-SE VENDE-SE OU TROCA-SE VENDE-SE OU TROCA-SE VENDE-SE OU TROCA-SE por carro, um sítio, com

duas tarefas, uma casa boa, tanque com 18 mil litros,

galinheiro, fruteiras, localizado na estrda da Barra, no

Pontilhão de Canavieiras, em Jacobina. Tratar pelo

99143-3086 ou 99906-1962.

ALALALALALUGUGUGUGUGOOOOO apartamento com 2 quartos. Tratar pelos

telefones (74) 3621-3131 e 9 9103-8825.

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADES -ADES -ADES -ADES -ADES - Vendo terreno com escritura

medindo 13,8X22m (300m2), valor R$ 75.000,00 e

outro (600 m2) valor 175.000,00 bairro do Peru- Jaco-

bina-Bahia, boa localização, próximo da feira livre, ro-

doviária, supermercados, escolas, Uneb, creches, clí-

nicas médicas, academias, 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

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.

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

JACOBINA

Cinco pessoas são presas e
mais de 600 kg de carne
clandestina são apreendidos

Ações fazem parte de uma operação do MP-BA, Vigilância Sanitária municipal, Adab e
Polícia Militar

Cinco pessoas foram pre-
sas em flagrante e mais de
600 kg de carne de origem
clandestina foram apreendi-
dos durante uma operação de
fiscalização realizada no Cen-
tro de Abastecimento de Ja-
cobina e em uma feira livre
de um distrito da cidade. As
informações são do Ministé-
rio Público da Bahia (MP-
BA), que participou da ação.

Conforme informou o
MP-BA no final da tarde de
segunda-feira (3), a opera-
ção na cidade do norte da

Foto: Divulgação/MP-BA

Bahia foi realizada no do-
mingo (2) e foi coordenada
pela promotora de Justiça
Rocío García.

Segundo o órgão estadu-
al, a ação teve como objetivo
inspecionar o transporte e
comércio de carne clandes-
tina ou em desacordo com as
normas sanitárias, assim
como averiguar a venda de
produtos vencidos ou sem
procedência.

Além do MP-BA, partici-
param da operação a Vigi-
lância Sanitária de Jacobi-

na, a Agência Estadual de
Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab) e a Polícia Mi-
litar.

A promotora responsá-
vel pela atividade explicou
que, como prevê o art. 7 da
lei 8.137/90, "vender, ter
em depósito para vender ou
expor à venda ou, de qual-
quer forma, entregar maté-
ria-prima ou mercadoria em
condições impróprias ao
consumo é crime grave e co-
loca em risco a vida e a saú-
de da população".

Classificados Tribuna Regional - 3621-3687
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CONVITE
Prezados irmãos, é com imenso prazer que

convidamos a todos para participarem das

festividades em louvor ao Divino Espírito

Santo que ocorrerá neste domingo (9), com

saída às 9 horas da Igreja da Missão.

Gratos, desde já

Deus os abençoe

À equipe

ESTADO DA BAHIA
PODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLAPODER LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVO DO MUNICÍPIO DE UMBURANASO DO MUNICÍPIO DE UMBURANASO DO MUNICÍPIO DE UMBURANASO DO MUNICÍPIO DE UMBURANASO DO MUNICÍPIO DE UMBURANAS

CNPCNPCNPCNPCNPJ – 1J – 1J – 1J – 1J – 16.450.033/0006.450.033/0006.450.033/0006.450.033/0006.450.033/0001-731-731-731-731-73
AAAAAvvvvv. Se. Se. Se. Se. Sevvvvverino Ribeirerino Ribeirerino Ribeirerino Ribeirerino Ribeiro Granja, s/nº.o Granja, s/nº.o Granja, s/nº.o Granja, s/nº.o Granja, s/nº.

PORPORPORPORPORTTTTTARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0111114, DE 30 DE MAIO DE 204, DE 30 DE MAIO DE 204, DE 30 DE MAIO DE 204, DE 30 DE MAIO DE 204, DE 30 DE MAIO DE 20111119.9.9.9.9.

Exonera VALDIR DA SILVA FERREIRA
da função de MOTORISTA, no âmbito
deste Poder Legislativo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
UMBURANAS, , , , , Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela legislação em vigor.

DECRETA:
Art. 1º -  -  -  -  - Fica exonerado da função de MOTORISTA desta Câmara Municipal,

VALDIR DA SILVA FERREIRA.
Art. 2º -  -  -  -  - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, ficando

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 30 de Maio de 2019.

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE

PORPORPORPORPORTTTTTARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0ARIA Nº 0111115, DE 30 DE MAIO DE 205, DE 30 DE MAIO DE 205, DE 30 DE MAIO DE 205, DE 30 DE MAIO DE 205, DE 30 DE MAIO DE 20111119.9.9.9.9.

Substitui Membro da Comissão
Permanente de Licitação no âmbito
deste Poder Legislativo, e determina
outras providências.

O PRESIDENTE D PRESIDENTE D PRESIDENTE D PRESIDENTE D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA CÂMARA MUNICIPA CÂMARA MUNICIPA CÂMARA MUNICIPA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DEAL DE VEREADORES DEAL DE VEREADORES DEAL DE VEREADORES DEAL DE VEREADORES DE
UMBURANAS, UMBURANAS, UMBURANAS, UMBURANAS, UMBURANAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pela legislação em vigor.

DECRETDECRETDECRETDECRETDECRETA:A:A:A:A:
ArArArArArt. 1º - t. 1º - t. 1º - t. 1º - t. 1º - Fica substituída da função de Membro da Comissão Permanente

de Licitação desta Câmara Municipal, a senhora Daniela Batista Cambuí
Damasceno, por motivo de exoneração, pela srª JOSIELE DE CARJOSIELE DE CARJOSIELE DE CARJOSIELE DE CARJOSIELE DE CARVVVVVALHO PINTALHO PINTALHO PINTALHO PINTALHO PINTOOOOO:

ArArArArArt. 2º - t. 2º - t. 2º - t. 2º - t. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, ficando
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 30 de Maio de 2019.

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE

ENERGIA LIMPA

Números divulgados no In-
forme Executivo de Energias Re-
nováveis de maio, pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE), revelam que a Bahia
é responsável por 26% da capa-
cidade instalada de energia eóli-
ca do país. O número indica por-
que o estado assumiu o protago-
nismo nacional nos últimos 10
anos, no segmento de renová-
veis.

Apenas no setor eólico, o es-

Bahia é responsável por 26% da capacidade instalada de energia eólica do país
tado tem 156 parques em opera-
ção (3.927 MW), com R$ 15,1 bi-
lhões já investidos e mais de 58
mil empregos gerados. A Bahia
tem ainda 38 parques em cons-
trução (562 MW) e 47 em cons-
trução não iniciada (962 MW),
onde estão previstos investimen-
tos de R$ 6,9 bilhões e geração
de 22,8 mil empregos diretos e
indiretos.

São 24 municípios benefici-
ados pelos parques eólicos, en-

tre eles,Ourolândia, Umbura-
nas, Várzea Nova, Morro do
Chapéu, Cafarnaum, Bonito,
Campo Formoso, Mulungu do
Morro e Xique-Xique.

Os ventos são o segundo re-
curso mais utilizado no Brasil
para a geração de energia elétri-
ca e já são mais de 15 mil MW de
capacidade instalada, de acordo
com dados da Associação Brasi-
leira de Energia Eólica (ABEEó-
lica). São 612 parques eólicos, em

12 estados, com mais de 15 mil
MW de capacidade instalada.
Destes, 86% estão no Nordeste,
e a Bahia é responsável por 26%,
ocupando o segundo lugar no
ranking de geração. Mas a pers-
pectiva é passar o Rio Grande do
Norte ainda este ano. Em núme-
ro de parques e em comercializa-
ção nos leilões de energia, a
Bahia, contudo, já lidera o seg-
mento.

No acumulado entre 2012,

quando o primeiro parque entrou
em operação no estado, e 2018,
o estado acrescentou 3.526 MW
de potência instalada na rede elé-
trica, energia capaz de benefici-
ar cerca de 270 milhões de habi-
tantes - equivalente a 18 vezes a
população baiana, que atual-
mente corresponde a 14,8 mi-
lhões de habitantes, segundo o
IBGE. Somente em 2018, o esta-
do acrescentou 1.258 MW de
potência instalada.
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Recém-nascido é encontrado dentro de sacola

Vende-se casa no bair-

ro Jacobina II, próxima

à Igreja Católica, com 2

quartos, suíte, sala am-

pla, cozinha ampla,

área de serviço e gara-

gem. Escriturada. Valor

R$ 140.000,00. Tratar:

(74)9 9141-2233

EXCELENTE

OPORTUNIDADE

Os catadores colocaram a sacola com o corpo do bebê dentro
de uma bolsa

Catadores de materiais
recicláveis da Cooperativa
Recicla Jacobina ficaram
espantados ao se depara-
rem com o corpo de um
recém-nascido, na manhã
de terça-feira (4), en-
quanto realizavam seus
trabalhados no aterro sa-
nitário que fica às mar-
gens da rodovia BA-131,
em Jacobina.

Segundo uma catado-
ra da cooperativa, o gru-
po fazia a coleta seletiva
para reciclagem quando,
em um determinado local,
encontraram o corpo do
bebê dentro de uma saco-
la plástica, já sem vida.

Ela disse que o bebê ti-
nha o tamanho normal de
uma criança de aproxima-

damente nove meses e de-
duz que, por conta de o
corpo está em perfeito es-

tado, pode ter sido morta
após o parto. "É grande o
bebê, é perfeito, tem uma
toalha no rostinho. Podem
ter matado o bebê asfixia-
do", diz a senhora.

"Uma pessoa dessa jo-
gou [o bebê] na coleta de
lixo pensando que nin-
guém vai descobrir o erro
que ela fez, o crime, por-
que isso aqui é um crime.
Com certeza a perícia vai
saber de qual bairro pelo
horário da coleta e desco-
brir quem é a pessoa. Se foi
um crime mesmo, espero
que a polícia prenda e não
soltem mais nunca", desa-
bafou. (JN)

Foto: Divulgfação

Homem é raptado e espancado até a morte em Caém
Delmar Lopes de Souza,

30 anos, mais conhecido
como Chico, natural de
Caém-BA, morreu após uma
sessão de espancamento du-
rante a madrugada de quin-
ta-feira (6), no município de
Caém, região de Jacobina.
Um policia disse que não há
registro de passagem da ví-
tima pela delegacia local.

Segundo populares,
Chico teve a casa invadida
no bairro Emília Andrade,
mais conhecido como Dezoi-
to, e foi raptado por homens
não identificados até o mo-
mento. Em seguida, ele foi
levado para uma rua próxi-
ma de uma igreja evangéli-

ca e espancado violenta-
mente.

Após o espancamento,
ele chegou a ser socorrido
por populares, que o encon-
traram caído na região da
antiga linha férrea da cida-
de. Ele foi levado até o Hos-
pital Municipal Dr. Otto
Alencar, mas não resistiu à
gravidade dos ferimentos.

Segundo populares, ele
estava com vários dentes
quebrados e parte da geni-
tal inchada devido as várias
pancadas que recebeu no lo-
cal. O delegado Ademar
Souza informou que a moti-
vação e autoria do crime es-
tão sendo investigadas pela

Foto: Divulgfação

Delmar Lopes de Souza, 30 anos, mais conhecido como Chico

Na noite deste domingo, 2,
Givaldo Alves dos Anjos, 40 anos,
morreu ao colidir a moto que pilo-
tava frontalmente com um veícu-
lo Creta na BR-324, na altura do
acesso para Itapeipu, no municí-
pio de Jacobina.

Segundo informações, Gival-

Acidentes deixam duas pessoas mortas em Jacobina
do tentou fazer uma ultrapassa-
gem e colidiu com o Creta que se-
guia no sentido contrário, mor-
rendo no local. A colisão foi tão
violenta que a moto ficou despe-
daçada, com as duas rodas ar-
rancadas. Ainda de acordo com
informações, o ocupante do car-

ro não ficou ferido.
Outro acidente, provocou a

morte de Gildeon Oliveira Santa-
na, 38 anos, o Deon. O fato acon-
teceu no início da tarde de segun-
da-feira (3). A moto que ele con-
duzia colidiu frontalmente com
uma Kombi, em uma estrada vici-

nal também na região de Itapeipu.
Segundo informações, Deon

chegou a ser socorrido para o Hos-
pital Municipal Antonio Teixeira,
em Jacobina, mas não resistiu aos
ferimentos. Os corpos dass vítima
foram encaminhados para o Ins-
tituto Médico Legal de Jacobina.

Polícia Civil e já trabalha
com os nomes de alguns

suspeitos.
O corpo foi encaminha-

do para o DPT de Jacobina.

Preso homem acusado

de estuprar criança

Carlos Roberto de Jesus Sil-
va, 32 anos, suspeito de ter es-
tuprado uma criança de 4 anos
no bairro Grotinha, em Jacobi-
na, no último dia 1o, foi preso
pela Polícia Civil na quinta-feira
(6). A investigação do crime atri-
buído ao suspeito mobilizou três
delegados, um perito e sete in-
vestigadores, além de contar
com a agilidade da justiça.

Segundo informações da
Polícia Civil, o acusado se apre-
sentou na Delegacia de Polícia
de Jacobina para prestar depoi-
mento e contar sua versão so-
bre os fatos. No entanto, com
base nas provas colhidas duran-
te a investigação, a justiça já
havia decretado sua prisão a
pedido do Ministério Público.

O crime - O menino sofreu
abuso sexual na manhã do últi-
mo sábado, na Rua Santos Reis,
bairro da Grotinha. O crime foi
descoberto pela mãe da criança,
que notou um sangramento en-
quanto dava banho no menino.
Ao questioná-lo sobre o que ha-
via acontecido, o garoto contou
para a mãe o que Carlos teria
feito com ele.

Vários moradores se junta-
ram e, armados com facas, se-
guiram até a casa de Carlos, mas
ele conseguiu fugir. A casa dele
foi apedrejada. Desde o dia do
crime, uma força-tarefa da po-
lícia seguia pistas para localizar
o suspeito. Carlos Roberto per-
manece preso na carceragem da
16ª Coorpin, à disposição da
Justiça. (JN)
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