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Depois da publicação do decreto de desapropriação, di-
vulgado na semana passada, a prefeitura de Jacobina vem
intensificando as medidas de ordem burocrática para agili-
zar o processo de aquisição do Hospital Regional Vicentina
Goulart, que passará a ser de propriedade do município.

De forma amigável, a Prefeitura de Jacobina e a Associa-
ção Jacobinense de Assistência (Aja) vêm trabalhando diari-
amente para que o processo de transição aconteça no me-
nor tempo possível, criando, assim, as condições necessári-
as para a tão sonhada reabertura do Hospital Regional Vi-
centina Goulart.

Nesta quinta-feira (30), a Comissão Especial de Avalia-
ção dos Bens Imóveis e Móveis,  nomeado pelo prefeito Luci-
ano Pinheiro para preparar no processo de transição, se reu-
niu para avaliar as ações já realizadas e planejar as medidas
que serão tomadas nos próximos dias.

“A comissão especial de avaliação esteve reunida por duas
vezes esta semana, e a Aja  foi notificada na última terça-
feira, dia 27. Já na próxima semana, estará acontecendo o
início do processo de levantamento dos bens móveis e imó-
veis. Estaremos transmitindo este passo a passo à popula-
ção, de forma transparente, mantendo o cidadão jacobinen-
se informado sobre todo esse processo”, afirma o prefeito
Luciano Pinheiro.

A comissão é formada por Ronildo Andrade (secretário
do Planejamento), Murilo Kataoka (diretor de Patrimônio),
Fábia Requião (diretora da Vigilância Epidemiológica) Horlei
Gama (auditor fiscal) e Vanessa Rodrigues (agente adminis-
trativo).

A direção da Aja, atual proprietária do Hospital Regional
Vicentina Goulart, também já promoveu a primeira reunião
com seus funcionários, onde foi informado todos os deta-
lhes sobre o processo de como se dará a desapropriação.

Prefeitura e Aja iniciam
trâmites para desapropriação
do Hospital Regional

A comissão especial de avaliação esteve reunida por duas
vezes esta semana

O Serviço de Inteligência da

16ª Coordenadoria Regional de

Polícia do Interior (Coorpin/Ja-

cobina) e Delegacia Territorial

de Jacobina, coordenado pelo

delegado Wagner Marinho, des-

cobriu uma plantio de maconha

com cerca de 14 mil m², nas

proximidades do distrito de La-

ges do Batata, no município de

Jacobina. A área plantada tinha

aproximadamente 120 mil pés

da erva prontos para colheita,

que totalizavam em torno de

240 toneladas.

Investigações - Investigações - Investigações - Investigações - Investigações - Durante

Polícia erradica 120
mil pés de maconha
em Jacobina

8 meses de investigação, a Po-

lícia Civil identificou a área que

estava sendo preparada para

o plantio, com tubos próprios

para irrigação em uma localida-

de próxima ao distrito de Lages

do Batata. Os policias civis mo-

nitoraram a área e aguardaram

o momento oportuno para a

apreensão do material e possí-

vel prisão dos envolvidos. O

material apreendido foi enca-

minhado para o Departamento

de Polícia Técnica, onde será

contado, pesado e passará por

análise. Após esse trâmite, a

droga será incinerada.

"Esta é mais uma demons-

tração do empenho da Polícia

Civil em combater o tráfico de

drogas em toda sua região. Vale

ressaltar que no local não foi

encontrado ninguém, possuía

uma cabana montada com al-

guns pertences masculinos

mas, sem identificação, não foi

feita nenhuma prisão em fla-

grante. As investigações conti-

nuarão no intuito de identificar

os responsáveis pelo plantio",

destacou o delegado Wagner

Marinho.

Foto: Polícia Civil

O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica
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MEIO AMBIENTE

NOTA DE AGRADECIMENTO

Agradecemos por meio deste veículo de comunicação,

ao prefeito de Jacobina Luciano Pinheiro, pelas

recentes obras de infraestrutura executadas no bairro

da Serrinha. Elas são importantíssimas na melhoria da

nossa qualidade de vida.

Obrigado prefeito!

Grupo de moradores da Serrinha

A Embasa vai realizar
uma série de atividades so-
cioeducativas no interior do
Estado, com perspectiva de
mobilização de mais de 10
mil pessoas no dia mundial
do meio ambiente, 5 de ju-
nho. A programação (ver lis-
ta) conta com momentos lú-
dicos, como apresentações
teatrais, jogos e concursos
culturais a mutirões e tri-
lhas ecológicas. Em 2019,
com o tema “Quem sintoni-
za com a vida, cuida do en-
torno”, as ações têm por fi-
nalidade levar a sociedade
a refletir sobre os impactos

Embasa mobiliza interior do estado com Semana do Meio Ambiente

do homem no planeta, tor-
nando-o agente ativo de
preservação e de valoriza-
ção do meio ambiente.

De acordo com a gerente

de suporte social da direto-
ria de operação do interior,
Cibele Fontes, “a data ense-
ja o esclarecimento sobre a
importância socioambiental

da atuação da Embasa em
todo o estado”. Outras ativi-
dades foram planejadas para
levar informação, entreteni-
mento e consciência ambien-
tal ao longo do mês de junho,
fechando o calendário de
eventos.

Na região de Senhor do
Bonfim, a Embasa realizará
atividades durante toda a
semana. Neste domingo (2),
realiza caminhada da cida-
de de Senhor do Bonfim até
a Barragem do Prata, even-
to em parceria com a Aca-
demia Impacto, com início
previsto para as 6h. Na ter-

ça-feira (4), o Núcleo-Soci-
oambiental da Embasa rea-
lizará palestra no Instituto
Presbiteriano Lírio dos Va-
les, em Senhor do Bonfim,
pela manhã e tarde. Na
quarta (5), um estande será
montado no Calçadão de Ja-
cobina, enquanto na quin-
ta-feira (6), equipes da Em-
basa farão uma blitz educa-
tiva no centro de Senhor do
Bonfim. Já na sexta-feira (7),
a Embasa encerra as ativi-
dades da campanha com um
plantio de mudas na Barra-
gem do Prata com estudan-
tes no período da manhã.

No dia 5, um estande será montado no Calçadão de Jacobina

Foto: Divulgação
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SEGURANÇA PÚBLICA

Da agricultura, depende mais ou menos 50% da nos-
sa economia, a inteligência das pessoas e o dinamismo do
povo. Mas depende igualmente a água dos rios; a água
nos poços e nas cacimbas, um clima regulado e um meio
ambiente agradável. Da agricultura depende a conserva-
ção do nosso planeta a sobrevivência da raça humana.
Podemos viver sem aviões, computadores, carros, ele-
trodomésticos, mas não podemos viver sem alimentos e
sem água.

A tentativa de submeter a atividade agrícola às ne-
cessidades do capital, em lugar de deixar que atenda as
necessidades humanas, criou uma situação absurda e ao
mesmo tempo perigosa. Com a maior parte da população
brasileira, cerca de 80% atualmente vivendo nas cidades
(nos anos 50-60 eram 20% nas cidades e 80% no campo).
Acentuou-se assim, o desprezo pela atividade rural. De-
samparada, a agricultura luta pela sobrevivência, embo-
ra dependa dela a sobrevivência humana.

É mais ou menos como na história de um americano
muito rico, cujo maior prazer era juntar ouro. Tinha co-
fres e mais cofres cheios de moedas de ouro em um porão
protegido por grossas paredes de concreto armado e uma
porta secreta feita de aço. Nas horas vagas entrava na-
quele porão, sentava-se no meio de milhões de moedas
de ouro e se sentia feliz. Mas um belo dia, por descuido, o
porão de aço fechou com o dono lá dentro. Ninguém sabia
desse porão secreto e ninguém procurou o homem lá.
Morreu no meio do ouro, coberto de ouro, mas de sede e
fome. Quando, por fim, o acharam, era um esqueleto co-
berto de moedas de ouro.

Quando o Presidente Juscelino Kubitscheck, que
abriu o Brasil para a instalação de indústrias multinacio-
nais, estava no fim do seu mandato, disse: “errei, se pu-
desse  começar mais uma vez, começaria por desenvolver
a agricultura em lugar de atrair indústrias”. Ou seja for-
talecendo primeiramente o setor produtivo primário da
economia.

Todos os paises desenvolvidos, primeiro fortaleceram
o setor agropecuário, depois pensaram na industrializa-
ção e nos supérfluos. Para desenvolver a agricultura, an-
tes de tudo, são necessários preços fixos com os quais o
agricultor possa contar e calcular. Quando o governo ga-
rante um preço mínimo, este é muito baixo, e quando o
preço dos produtos no mercado tenta subir, o governo
desova seus estoques reguladores, para manter os pre-
ços baixos. Portanto, somente há proteção ao consumi-
dor, mas nunca ao agricultor.

Enquanto a colheita se encontra nas mãos dos produ-
tores, a safra não tem preço, porém, quando está nas mãos
dos atravessadores começa a subir desproporcionalmen-
te, por pura especulação.

Não é possível que a exploração do agricultor pelo
governo, pelas empresas, pelos comerciantes e atraves-
sadores continue, porque isso impede definitivamente
que o Brasil se desenvolva. O Ministério da Agricultura,
deveria ser um dos Ministérios mais importante e pode-
roso, em lugar de ser quase esquecido e menosprezado.

A agricultura, que graças as suas imensas potenciali-
dades de gerar emprego, renda, alimentos, matéria pri-
ma e divisas, poderia ser o principal “carro chefe” do de-
senvolvimento, no entanto não está cumprindo de forma
adequada esta relevante função, isso acontece devido ao
histórico abandono do setor rural por parte do governo.

Assim, os agricultores estão sendo expulsos do cam-
po para a periferia das cidades, nestas, seus filhos e netos
desempregados, famintos, e estimulados pelo consumis-
mo, caem no vício, na prostituição e na delinqüência, o
campo os expulsam, porém as cidades não estão estrutu-
radas para recebê-los.

É necessário revalorizar e elevar o status da agricul-
tura, para que ela recupere o papel, que aliás, nunca de-
veria ter perdido, como eficiente solucionadora dos gran-
des problemas nacionais.

MEIO AMBIENTE
J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz engenheiro agrônomo (UFBA),
especialista Recursos Hídricos/Meio Ambien-
te (UFBA), curso de Educação Ambiental (UNB)

Política agrícola

O ex-auditor fiscal federal aposentado AlmirAlmirAlmirAlmirAlmir
RRRRRocha Burgosocha Burgosocha Burgosocha Burgosocha Burgos, faleceu na última quarta-feira, dia
29, em Jacobina, aos 93 anos. Seu Almir era uma
pessoa benquista e respeitada por todos. Seu
sepultamento aconteceu na quinta-feira, no
Cemitério Jardim da Saudade, em Jacobina.

Saudades eternas de sua esposa Maria Conceição
Burgos, filhos, irmã, netos, bisnetos e amigos.

PMJ, PM e GM inauguram
Postos de Segurança Integrado
em quatro localidades

(Colaboração: Clayton
Luz) - Na tarde da última ter-
ça-feira (28), o prefeito de
Jacobina Luciano Pinheiro
juntamente com os coman-
dantes da Polícia Militar e
Guarda Civil Municipal en-
tregaram o mais novo equi-
pamento de segurança pú-
blica que atenderá aos dis-
tritos do Junco e Novo Para-
íso.  Na ocasião foi entregue
à comunidade o posto de po-
liciamento, que certamente
irá ajudar na ordem e segu-
rança dos munícipes nessas
localidades. Na quarta-fei-
ra(29), foram erntgregues os
postos de policiamento de
Lages do Batata e Caatinga
do Moura.

Segundo o major PM
Flailton Oliveira, comandan-
te da 24a Comapanhia Inde-

pendente de Polícia Militar,
esta é uma conquista impor-
tantíssima para a Polícia,
para a GCM e também para
a Prefeitura. “Este é um tra-
balho feito em parceria, que
certamente dará resultados
significativos para Jacobina,
em especial às localidades do
Junco, Novo Paraíso, Lages
do Batata e Caatinga do
Moura estaremos aqui fa-
zendo um trabalho conjun-
to. A Polícia Militar da Bahia
sente-se honrada em poder
caminhar lado a lado com a
GCM e a comunidade. Que-
ro agradecer a parceria da
Prefeitura de Jacobina na
pessoa do prefeito Luciano
Pinheiro, sempre empenha-
do na melhoria da seguran-
ça pública desde que aqui
chegamos”,  enfatizou major

Flailton Oliveira.
O prefeito Luciano Pi-

nheiro fez questão de agrade-
cer as polícias Militar e Civil,
a Guarda Civil Municipal e
falou dos avanços que a pau-
ta de segurança pública tem
tido no município. “Desde a
chegada do major Flailton em
Jacobina, a parceria com o
município tem sido profícua
e juntos buscamos a Ronda
Maria da Penha. A parceria
entre Guarda, PM e Polícia
Civil tem sido salutar para os
resultados de melhoria em
nosso município. Estamos vi-
vendo um novo momento em
Jacobina, pois o nosso gover-
no é focado na melhoria de
vida das pessoas e a seguran-
ça pública é uma premissa
para todo cidadão”, destacou
Pinheiro.

Foto: Paulo Facínius

O prefeito de Jacobina Luciano Pinheiro e o major PM Flailton descerram placa inaugural
do PSI do distrito de Novo Paraíso

NOTA DE FALECIMENTO
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CAÇA-PALAVRAS

CARPACCIO, ACELGA, CHICÓRIA, ALCACHOFRA, SOJA,
ESPINAFRE, ATUM, MACARRÃO, CAMARÃO, RÚCULA,

BACALHAU, PEPINO, ABOBRINHA, MAIONESE, TOMATE,
CEBOLA, SERALHA, JILÓ, COUVE, ALFACE

BICICLETA, ANFITEATRO, JARDIM, CICLOVIA, VISITANTE,
TRILHA, SORVETE, CHAFARIZ, ANIMAL, HORTA, MONUMENTO,

PIQUENIQUE, LAGO, BOSQUE, MUSEU, ÁRVORE, BANCOS,
PARQUINHO, ESTACIONAMENTO, LANCHONETE

CALDO DE PIRANHA

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 01 A 07/06

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
2 kg de piranha (cerca de 10
piranhas)
3 dentes de alho amassados
3 colheres (sopa) de suco de li-
mão
1 colher (sopa) de vinagre
Sal e pimenta a gosto
1/2 xícara de óleo
2 colheres (sopa) de óleo
2 tomates grandes sem pele e
sementes, picados
1 pimentão vermelho grande,
cortado em tiras
1 cebola média picada
1 colher (sopa) de cebolinha
verde picada
2 colheres (sopa) de coentro picado
Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:Modo de preparo:
Limpe, remova as escamas, corte as piranhas em pedaços grandes, coloque em uma tigela, tempe-
re com alho, suco de limão, vinagre, sal, pimenta e deixe descansar por cerca de 2 horas.
Em uma panela grande, coloque 1/2 xícara de óleo, aqueça em fogo alto, acrescente as piranhas,
refogue por alguns minutos, encha a panela com água fervente até a metade, tampe, cozinhe por
cerca de 30 minutos ou até as piranhas ficarem macias, tire do fogo, coe o caldo e reserve.
Elimine cuidadosamente todas as espinhas das piranhas.
No liquidificador, coloque a carne de piranha, o caldo coado, bata até obter uma mistura cremosa e
reserve.
Coloque as 2 colheres de óleo em uma panela, aqueça em fogo alto, junte tomates, pimentão,
cebola, refogue até ficarem bem macios, acrescente o caldo de piranha, cebolinha, coentro, misture
e deixe ficar bem quente. Tire do fogo, coloque em um prato de servir e leve imediatamente à mesa,
acompanhado de molho de pimenta malagueta.
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GERAL

O maestro Celso Santos
participou nessa terça-feira
(28) de uma audiência públi-
ca na Assembleia Legislati-
va da Bahia, em Salvador,
cobrando investimentos
para as filarmônicas do Es-
tado.

Representantes de 104
filarmônicas da Bahia tam-
bém estiveram presentes e
durante entrevista para a
Rede Bahia, Celso que é ma-
estro da Filarmônica 2 de
Janeiro de Jacobina, relatou
as dificuldades enfrentadas
para manter o grupo.

Bahia: audiência pública cobra
investimentos nas filarmônicas

Foto: Reprodução/Rede Bahia

"A nossa categoria está
sem nenhum apoio oficial
deste o ano de 2011. Nós não
temos nada e oferecemos
tudo. As filarmônicas ofere-
cem educação musical, ins-
trumentos, fornece farda-
mento, o lanche. Nós temos
sede para manter e não tem
apoio nenhum", disse o ma-
estro Fred Dantas.

"É muito difícil às vezes
a gente ter que amarrar um
instrumento com uma bor-
rachinha de dinheiro, por-
que falta uma pecinha de 20
reais. As filarmônicas estão

dando educação musical
para as crianças, nós estamos
dando segurança, a gente
tira as crianças da vulnera-
bilidade. A audiência públi-
ca vem para contribuir, para
que seja o nosso grito", des-
tacou o maestro Gerry An-
drade, da filarmõnica de Ibi-
peba.

Durante a audiência, o
Governo do Estado enviou
uma nota sinalizando e con-
vidando os representantes
das filarmônicas para uma
nova audiência. Com infor-
mações do Augusto Urgente!

O maestro Celso Santos, da Filarmônica 2 de Janeiro, representou Jacobina na audiência

Campanha do MP fará
alerta sobre ilegalidade
da guerra de espadas

Uma campanha de cons-
cientização e alerta sobre os
perigos e consequências da
guerra de espadas será lan-
çada pelo Ministério Públi-
co do Estado da Bahia na
próxima segunda-feira, dia
3. O lançamento terá a par-
ticipação da procuradora-
geral de Justiça Ediene
Lousado e ocorrerá às
10h30, na sede da Institui-
ção localizada no Centro
Administrativo da Bahia.

A campanha será traba-
lhada com mais ênfase nas

Foto: Divulgação

cidades de  Campo Formo-
so, Senhor do Bonfim, Cruz
das Almas, Santo Antônio
de Jesus, Sapeaçu, Muriti-
ba, Cachoeira, Nazaré das
Farinhas, Muniz Ferreira,
São Felipe, São Félix e Cas-
tro Alves. Por meio dela, o
MP lembra aos cidadãos
que “A vida vem antes da
tradição” e que, conforme
prevê a legislação, fabricar,
possuir ou soltar espadas é
crime, cuja pena é de até
seis anos de prisão. Fonte:
Cecom/MP

A guerra de espadas tem causado muitos acidentes

CLASSSIFICADOS

Ligue (74) 3621-3687

No próximo dia 7, a partir das

19h, tem o Forró do Oásis

com Neném do AcordeonNeném do AcordeonNeném do AcordeonNeném do AcordeonNeném do Acordeon
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GERAL

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

Dado o grande sucesso das
crônicas e trovas que publica se-
manalmente em sua coluna no
Tribuna Regional, muitos leitores
perguntam à Redação do jornal
quem é o autor dos textos que ho-
menageiam personagens marcan-
tes da história de Jacobina. Tra-
ta-se de Antonio Luiz Moreira de
Oliveira, mais conhecido como
Cardoso, e, como ele bem gosta de

Breve histórico do poeta Cardoso, o
contador de ‘causos’ do Tribuna

se apresentar, sertanejo das ban-
das de Itapeipu, em Jacobina.

Cardoso tem 64 anos de exis-
tência, é casado, pai de dois filhos
e reside atualmente em Salvador.
Com formação em tecnologia e in-
formática, trabalhou neste seg-
mento por 38 anos. Foi em 2000,
que começou a ensaiar e escrever
as primeiras poesias, logo tomou
gosto e não parou mais.

Ele já teve alguns poemas se-
lecionados em concursos, rece-
bendo como premiação publica-
ção no livro “Poesia Livre Nacio-
nal – Novos Poetas – Antologia
Poética, 2007”. Para esta publi-
cação, concorreu e foi seleciona-
do com a poesia “A Casa de Ita-
peipu”. No ano de 2018, concor-
reu e também foi selecionado com
a poesia “O Cochilo”.

Foto: Jailton Britto

Antonio Luiz Moreira de Oliveira, o popular Cardoso, em visita ao Tribuna Regional

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

Violência desenfreada
“Pecuarista é raptado e após três dias é encontrado morto com

requintes de crueldade. Acusados foram presos e com eles foram
apreendidos duas espingardas e uma pistola”. Este fatídico aconte-
cimento chamou a atenção de autoridades policiais e da população
baiana pelo modus operandi utilizado para cometer o crime, a bru-
talidade e a frieza dos bandidos. A vítima foi um pai de família,
trabalhador e que por cerca de uma década confiou ao seu vaquei-
ro, principal suspeita em arquitetar e participar do crime, os servi-
ços de sua propriedade.

A cada dia acontecem diversos casos de violência no Brasil. A
banalização daquilo que é ruim, que faz mal e que até mesmo mata
é preocupante. O brasileiro tem dado sinais claros de egoísmo, onde
o que importa é apenas a sua defesa pessoal. Quem está em sua
volta que se vire, dê seus pulos.

A prática e a incitação da discórdia têm colocado o país em
sinal de alerta. Impressionantemente, pela primeira vez, na histó-
ria das eleições democráticas após golpe militar, se disseminou tan-
to ódio e mentiras. Amigos se tornaram inimigos, familiares briga-
ram entre si e os diferentes ideologicamente chegaram a matar
seus potenciais oponentes.

Quando a sociedade mais precisa de apaziguamento atitudes
irresponsáveis, por parte dos que detêm o papel de garantir a or-
dem ou criar situações legais para evitar ou banir a violência, são
comumente. Discutir posse e porte de armas de fogo neste momen-
to tão atribulado é no mínimo insensato, o cúmulo do absurdo.
Arma remete à violência e à morte.

Em um manifesto publicado em 2016, 57 pesquisadores de
instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa no Brasil e no
exterior (entre eles: Robson Sávio Reis Souza - Doutor em Ciências
Sociais, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pon-
tifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Edward J. Lauran-
ce - PhD em Relações Internacionais, professor e Gordon Paul Smith
Chair no Middlebury Institute of International Studies at Monte-
rey nos Estados Unidos), defenderam a manutenção do Estatuto
do Desarmamento brasileiro. Eles afirmaram que o intuito do do-
cumento é “informar a sociedade sobre as evidências científicas
disponíveis” sobre o tema, e que “o relaxamento da atual legislação
sobre o controle do acesso às armas de fogo implicará mais mortes
e ainda mais insegurança”. Eles citaram uma série de pesquisas
que embasam seus posicionamentos. Já os principais estudos que
contabilizam e analisam homicídios no Brasil: ‘Mapa da Violência’,
‘Atlas da Violência’ e o ‘Anuário Brasileiro da Segurança Pública’,
também indicam que mais armas em circulação se relacionam a
mais homicídios.

O ditame que se faz urgente é a humanização das relações
sociais. Vida pela vida.
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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!

Quem esteve em Jacobina, no
início desta semana, foi o fenômeno
das redes sociais José Luiz, mais co-
nhecido como Jotinha (foto). Ele
esteve em Jacobina participando da
inauguração de uma loja de móveis,
na segunda-feira (27), e logo que
chegou ganhou a simpatia de todos.

Jotinha concedeu uma entrevis-
ta ao radialista João Batista Ferrei-
ra, no programa Jaraguar Urgente,
da Jaraguar FM, e revelou que, ape-
sar de ser a primeira vez que visita o
município, ele ama a “Cidade do
Ouro” há muito tempo devido a sua
grande amizade com Denise Ferreira, locutora da Jacobina FM.

Por onde passa, Jotinha arranca risos e gargalhadas com seu bom
humor e suas frases pra lá de engraçadas. Em Jacobina não foi diferente,
as pessoas se aproximavam e logo pediam para tirar aquela selfie, ou
gravar um vídeo ao lado deste pequeno grande artista que é sucesso em
todo o Brasil.

Jotinha tem 51 anos e mora com sua mãe, dona Terezinha, de 86 anos,
em uma pequena casa no município de Elísio Medrado, na microrregião de
Feira de Santana.

Rei do WhatsApp visita Jacobina
Foto: J. Britto
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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

BRASIL

Guardador de carros jacobinense
faz sucesso no interior de SP

Nivaldo Maciel de Amorim
guarda na memória até hoje o dia
26 de agosto de 1969. Foi nesta
época que veio de Jacobina, cida-
de baiana, para Taboão da Serra e
aqui construiu sua história. Por
décadas, trabalhou em três empre-
sas, entre elas a Condule. Foi em
Taboão da Serra também que o
corintiano de carteirinha carinho-
samente ganhou o apelido de Fifa.

É com o mesmo carinho que
o Fifa trata todos que passam pela
Rua Thereza Maria Luizetto. Nes-
ta via, que fica atrás do Santuário
Santa Terezinha, o guardador vi-
gia atentamente há mais de 20
anos os carros que por lá estacio-
nam todos os dias. “Tem uns que
colaboram e tem que outros que
nem tchau dão. Mesmo assim está
bom demais”. O dinheiro é impor-
tante, mas não é o que move Fifa.

Fifa é muito conhecido na
rua. Figura marcante. A cada
minuto se ouve uma buzina ou
gritos mandando um alô para o
senhor que leva o apelido da en-

Foto: Divulgação

tidade máxima do futebol. Todo
mundo gosta dele. Aposentado e
com 77 anos, Fifa é um grande
conhecedor da história da cida-
de. Com uma ótima memória,
lembra bem sua impressão sobre
o primeiro dia em Taboão. “Eu
amo Taboão da Serra, me lembro
quando cheguei na Vila Iasi e só
tinha barro”. Atualmente, mora
no Jardim das Oliveiras.

A simpatia, educação e sim-
plicidade com que leva a vida são
visíveis e admiráveis. Tendo pes-
soas como ele, qualquer cidade fi-
caria muito melhor de se viver. É
por isso que fica aqui registrada
esta singela homenagem a
Nivaldo, o Fifa, que com certeza
já recebeu do povo o título de ci-
dadão taboanense. Fonte: Jornal
SP Repórter

Fifa é um grande conhecedor da história de Taboão da Serra

Campanha de vacinação contra gripe
será prorrogada, diz ministro

O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, disse que a
Campanha da Vacinação contra
a Gripe será prorrogada. O mi-
nistro não informou por quanto
tempo a campanha permanece-
rá ativa.“Sempre prorroga [a
campanha]. A gente prorroga
porque não tem porque não pror-
rogar. A gente coloca uma meta
no tempo para ver se as pessoas
se conscientizam, se as secreta-
rias [estaduais de Saúde] se cons-
cientizam. Eu vou premiar as que
fizeram o dever de casa. Essas
sim. E vamos ajudar, vamos ver
o que que se pode ajudar naque-

las que não conseguiram”, disse
após participar de um evento em
Sorocaba (SP) na tarde desta se-
gunda-feira.

A meta do Ministério da
Saúde era vacinar 90% do públi-
co-alvo, composto por 59,4 mi-
lhões de pessoas, até o dia 31. No
entanto, até esta segunda-feira,
42,5 milhões de pessoas haviam
sido vacinadas. O número corres-
ponde a 71,6% do público-alvo.

Segundo ministro, a maioria
dos estados deverá atingir com a
vacinação, até o final da semana,
85% do público-alvo.

Entre a população prioritá-

ria, os funcionários do sistema
prisional foram os que mais se va-
cinaram, com 101,6 mil doses re-
cebidas, o que representa 89,7%
deste público, seguido pelas pu-
érperas (88,6%), indígenas
(82,0%), idosos (80,6%) e profes-
sores (78,1%). Os grupos que me-
nos se vacinaram foram os pro-
fissionais das forças de seguran-
ça e salvamento (30%), popula-
ção privada de liberdade (47,2%),
pessoas com comorbidades
(63,4%), trabalhadores de saúde
(69,9%), gestantes (68,8%) e cri-
anças de 6 meses a 6 anos incom-
pletos (67,6%).



10JACOBINA-BA 1o de junho de 2019

JACOBINA

JMC encerra o Maio Amarelo com atividades
de conscientização e valorização da vida

Nesta semana a Jacobi-
na Mineração e Comércio
(JMC) concluiu sua progra-
mação de adesão ao Maio
Amarelo, promovendo uma
ação interna de Diálogo Diá-
rio de Segurança (DDS). Na
atividade foram utilizados
veículos envolvidos em aci-
dentes, cedidos pela Polícia
Rodoviária Estadual. O ob-
jetivo foi alertar aos colabo-
radores sobre os perigos que
estão por trás das escolhas
que contrariam as regras em
nome de ganhar poucos se-
gundos até o destino final. “A
intenção da campanha não é
aplicar uma ação punitiva, e
sim orientar os colaborado-
res para elevar o nível de
responsabilidade com o
trânsito. Dessa forma contri-
buímos com uma atuação
segura dentro e fora da em-
presa”, observa Adriano
José Francisco, coordenador
de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da JMC.

Todos os anos a empresa
faz parte do movimento
mundial em prol do trânsito
seguro, humano e responsá-
vel. Em 2019, ao longo do
mês foram realizadas blitz
educativas internas que con-
templaram, além da consci-
entização, aferição de pres-
são arterial de motoristas e
operadores, teste de alcoo-
lemia, verificação do estado
físico dos veículos abordados
(próprios e de terceiros).

Também foi realizada
blitz externa à empresa com

TELEFONE 3621-9213

JACOBINA - BAHIA

panfletagem, exposição de
cartazes com imagens de
acidentes, mantendo o obje-
tivo de conscientização. Fo-
ram afixados balões sobre as
placas de velocidade e ultra-
passagem proibida, monito-
rado o tráfego por meio de
radar e imagens com drone.
Motos e carros de funcioná-
rios próprios e de terceiros
que se deslocavam na via fo-
ram abordados. Os conduto-
res foram orientados quan-
to à direção defensiva, uso
do cinto de segurança, res-
peito aos limites de veloci-
dade da via, entre outros.

Maio Amarelo no Brasil
- O maio amarelo é mês de-
dicado à conscientização e
prevenção às mortes causa-
das pelos acidentes de trân-
sito. A campanha tem cará-
ter universal, ocorre em
todo o mundo, e recebe o

endosso de governos e o
apoio de empresas e grupos
da sociedade civil organiza-
da.

O mote oficial abarcado
pelo Brasil em 2019 foi “No
trânsito, o sentido é a vida”
e, por intermédio das crian-

ças, sob a assinatura
“#meouça”. A proposta da
hashtag é que os adultos ou-
çam o conselho dado por
uma criança, que com sua
ingenuidade e inexperiência
perante a vida, tem uma
percepção e absorção do que

é certo e errado com mais
eficácia, sem filtros.

A assinatura da iniciati-
va é do Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária e a
ANFAVEA (Associação Naci-
onal dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores), que
têm o apoio oficial do Gover-
no Federal, por meio do Mi-
nistério da Infraestrutura e
do DENATRAN (Departa-
mento Nacional de Trânsito).

Assim como em 2018, o
tema escolhido propõe o en-
volvimento direto da socie-
dade nas ações e uma refle-
xão sobre uma nova forma
de encarar a mobilidade.
Trata-se de um estímulo a
todos os condutores, seja de
caminhões, ônibus, vans,
automóveis, motocicletas ou
bicicletas, e aos pedestres e
passageiros, a optarem por
um trânsito mais seguro.
Fonte: Ascom/JMC

Foto: Ascom/JMC

Todos os anos a empresa faz parte do movimento mundial em prol do trânsito seguro,
humano e responsável
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PM prende mulher com 3 kg de
maconha dentro de microônibus

A prática de cortar orelhas e caudas de cachorros era
considerada um padrão de estética envolvendo algumas
raças, mas a técnica é considerada mutilação e crime am-
biental. Em 2008, o corte de orelhas (conchectomia) já
estava proibido, e em 2013, o Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária determinou por meio da Resolução n°
1027, a proibição da prática do corte de rabos (caudecto-
mia) em cães. O Conselho Federal de Medicina Veteriná-
ria também alerta que o profissional que realizar a práti-
ca irá perder o registro profissional, não podendo mais
atuar na área de formação.

A falta de conhecimento referente à lei ainda é co-
mum. Atuando como médico veterinário há 35 anos, sen-
do destes 20 anos dedicados aos pequenos animais, Cí-
cero Kaghofer enfatiza que os casos de procura para o
procedimento são raros, porém, algumas pessoas con-
tinuam buscando a clínica veterinária para realizar a
intervenção. “Além da proibição por lei, sempre expli-
co aos tutores que estas cirurgias são traumáticas e tra-
zem dor e sofrimento aos animais”, salienta o médico
veterinário.

A proibição não está apenas relacionada à qualidade
de vida, mas também ao sofrimento desnecessário que
os animais são submetidos durante as cirurgias.  “O prin-
cipal objetivo de se abandonar estas práticas é pelo bem
estar dos animais. Cabe salientar que este conceito vem
crescendo e se consolidando cada vez mais na socieda-
de”, enfatiza Kaghofer.

De acordo com Cícero Kaghofer, os médicos veteri-
nários são autorizados a executar cirurgias quando estão
relacionadas à saúde do animal, como por exemplo, os
sofrimentos ocasionados por trauma, infecções severas,
tumores, entre outras patologias.

Cortar orelhas e caudas

de animais é mutilação

e crime ambiental

Vende-se casa no bairro Jacobina II,

próxima à Igreja Católica, com 2 quartos,

suíte, sala ampla, cozinha ampla, área

de serviço e garagem. Escriturada. Valor

R$ 140.000,00. Tratar: (74)9 9141-2233

EXCELENTE OPORTUNIDADE

Uma mulher acusada de trá-
fico de drogas foi presa na tarde
de terça-feira, 28, em Jacobina.
Adla Janaína Souza Macedo, 25
anos, foi detida com três pacotes
de maconha.

A operação para a prisão da
suposta traficante começou por volta
das 11h50, quando policiais do Pe-
lotão da Polícia Militar de Ourolân-
dia receberam a denúncia que uma
mulher, morena, com roupas escu-
ras, estava de posse de uma grande
quantidade de maconha, e trafega-
va de Ourolândia para Jacobina, em
um Onix branco.

Uma guarnição da PM saiu
em perseguição e interceptou o
veículo no distrito de Lages do
Batata. Ao abordar o motorista,
este confessou que havia dado ca-

rona para uma mulher com as
mesmas características descritas
na denúncia e que a citada mu-
lher havia embarcado num carro
de lotação, que saiu de Lages do
Batata com destino a Jacobina.

De posse de todas essas in-
formações, o policiais militares de
Ourolândia ligaram para o Posto
da 2ª Companhia da Polícia Ro-
doviária Estadual, que fez a abor-
dagem ao veículo que transporta-
va a suposta traficante, encontran-
do os três pacotes com a droga.

Presa em flagrante, Adla Ja-
naína foi conduzida à Delegacia
de Polícia de Jacobina sob a escol-
ta dos PMs de Ourolândia e a
Guarnição da PRE. No Complexo
Policial de Jacobina, a acusada,
juntamente com a droga apreen-

dida, foi apresentada ao delegado
Cléber Azevedo, que iniciou a co-
leta de depoimentos e provas.

No depoimento ao delegado,
Adla Janaína relatou que comprou
a droga pelo valor total de R$
1.500,00, sendo que cada pacote
custou R$ 500,00, e teria sido
adquirida junto à uma pessoa de
prenome Jerson, no Assentamen-
to Mucunã, no município de Ou-
rolândia.

O suposto vendedor teria dei-
xado a droga escondida atrás de
umas pedras, às margens da BA-
368, nas proximidade do Assen-
tamento Mucunã. A acusada re-
latou ainda que a droga estava
sendo transportada para o muni-
cípio de Senhor do Bonfim. Com
informações do Jacobina 24h

Policiais militares conduzem a suposta traficante até a Delegacia Territorial de Jacobina

Foto: Jacobina 24h

Após investigações realizadas
por policiais da Delegacia Territo-
rial (DT) de Irecê, seis armas fo-
ram apreendidas e quatro inte-
grantes de uma quadrilha, respon-
sável pelo roubo de R$ 90 mil ocor-
rido em uma casa lotérica da ci-
dade, foram presos, na noite de
terça-feira (28).

O titular da DT/Irecê, delega-
do Ernandes Reis Júnior, explica
que imagens de câmeras de segu-
rança contribuíram para o traba-
lho investigativo. “Conseguimos
identificar os veículos utilizados
no assalto e chegar aos crimino-
sos”, destacou.

Nas diligências foram locali-
zados Matheus Bastos dos Santos,
Jeferson Almeida Silva, Iure Ven-
cio da Silva e Valternei Vieira da
Silva, em diferentes endereços. “Os
quatro foram autuados por posse
de arma de fogo e associação cri-
minosa”, informou o delegado.

Os dois revólveres, um rifle,
uma espingarda, duas pistolas,
munições, duas motos, um carro

Polícia apreende seis armas e prende quatro

e outros objetos apreendidos, de-
vem ser encaminhados para perí-

cia no Departamento de Polícia
Técnica (DPT).

Fotoa: Polícia Civil

O quarteto é acusado de particiapação no roubo de R$ 90 mil
ocorrido em uma casa lotérica de Irecê
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