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Neste domingo, dia

16, no Clube Vale do

Sol, no bairro da

Bananeira, em

Jacobina, tem

torneio de futebol e

várias atrações

musicais.

Polícia fecha
rinha de galo
no Barrocão

Policiais militares fecha-
ram uma rinha de galo que
funcionava num bar, na lo-
calidade de Barrocão Ve-
lho, interior de Jacobina.
No local foram apreendi-
dos galos de briga, gaiolas,
uma espingarda e um fa-
cão. O dono do bar fugiu
com a chegada dos polici-
ais. PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11

Foto: Polícia Civil

Festividades religiosas marcam

a semana em Jacobina
O padre Jucimário Carvalho celebrou, na manhã de quinta-
feira (13), missa na Igreja Matriz de Santo Antônio, na praça
Castro Alves, em Jacobina, em homenagem a Santo Antônio.
Também houve procissão. A data é feriado municipal. Após a
missa, o grupo de arte popular A Marujada fez uma apresen-
tação de despedida em frente à igreja. Devotos do santo ca-
samenteiro visitaram as barracas, onde foi promovido um al-
moço coletivo. PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2

CONTRA A REFORMA

Os protestos marcados
para esSa sexta-feira (14)
em todo o país contra a
Reforma da Previdência
(PEC 6/2019) proposta
pelo Governo Bolsonaro
não atingiram o tamanho
que desejavam sindicalistas
e líderes da oposição, que

pretendiam fazer uma gre-
ve nacional de todas as ca-
tegorias. Em Jacobina, a
manifestação reuniu ape-
nas estudantes, professo-
res, líderes comunitários e
sindicalistas, que se con-
centraram logo pela manhã
na praça Aníbal Augusto Oli-

veira (Praça do Garimpeiro).
Em seguida saíram em

passeata pelas ruas do cen-
tro da cidade, portanto car-
tazes e gritando palavras
de ordem contra as medi-
das do governo federal.
Comércio, bancos e empre-
sas funcionaram normal-

mente, apenas o trânsito
ficou bastante congestiona-
do causando desconforto
aos motoristas. Trabalhado-
res ouvidos pela reporta-
gem do TRagora revelaram
o temor em participar do
movimento e correr o risco
de demissão.
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O padre Judiciário Car-
valho celebrou, na manhã de
quinta-feira (13), missa na
Igreja Matriz de Santo An-
tônio, na praça Castro Alves,
em Jacobina, em homena-
gem a Santo Antonio. Tam-
bém houve procissão. A data
é feriado municipal. Após a
missa, o grupo de arte popu-
lar A Marujada fez uma
apresentação de despedida
em frente à igreja. Devotos
do santo casamenteiro visi-
taram as barracas, onde foi
promovido um almoço cole-
tivo. No final da tarde os fi-
éis voltaram a se concentrar
na praça da Matriz, de onde
saíram em procissão com a
imagem de Santo Antônio
pelas ruas da cidade.

Festividades religiosas marcam a semana em Jacobina

Já na tarde de segunda-
feira (10) as ruas do centro
antigo da cidade foram to-
madas por fiéis de São Be-
nedito, o santo mais querido
entre os jacobinenses. A pro-
cissão em homenagem ao
“Querido Bené” tradicional-
mente fecha as comemora-
ções do Divino Espírito San-
to no município.

Reza a lenda que São
Benedito era o padroeiro da
cidade de Jacobina e muito
venerado pelos escravos,
mas quando chegaram os
garimpeiros, a “elite branca”
tirou o negro do altar e bo-
tou o branco Santo Antônio.

Verdade ou mentira, o
fato é que o santo negro sem-
pre teve grande simpatia da

população, que desde as pri-
meiras horas da madrugada
participa da Alvorada, além
das missas e procissão que
são realizadas ao longo do
dia, sempre acompanhadas
pela Marujada e seus cânti-
cos tradicionais.

No domingo, a centená-
ria Festa do Divino Espírito
Santo teve o seu ponto alto
no domingo (9) com o corte-
jo solene da bandeira do Di-
vino Espírito Santo, que saiu
da Igreja da Missão para a
Matriz, onde aconteceu uma
missa celebrada pelo padre
Jucimário Carvalho. Os fiéis
acompanharam a procissão
ao som da Filarmônica 2 de
Janeiro como informou o
maestro Celso Santos, que

participa da festa há 141 anos.
O prefeito Luciano Pinheiro
e a primeira-dama Aline
também estiveram partici-

pando do desfile. Este ano o
evento foi organizado pela
equipe do imperador Jorge
Luiz e do alferes Leandro.

Todas as comemorações foram marcadas por missas e cortejos de fiéis pela principais ruas da cidade numa grande demostração de fé e devoção

Fotos: Augusto Urgente e Jacobina Notícias
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A diretoria do Palmeiras Esporte Clube, vem por meio deste jornal, agradecer a
Prefeitura Municipal de Jacobina pela limpeza realizada na sede de campo, situada

na Ladeira Vermelha, bem como, outras benfeitorias feitas no clube.

Jacobina, 13 de junho de 2019
Diretoria Administrativa
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LOCAL

Arraiá busca aquecer vendas
(Colaboração: Tamara

Leal) -  Com o objetivo de
aquecer as vendas no co-
mércio de Jacobina e estrei-
tar o relacionamento entre
as entidades, empreende-
dores e clientes, teve início
nesta terça-feira, 11 de ju-
nho, a terceira edição do
Arraiá Vila do Comércio.
Realizado na Praça Rio
Branco, o evento acontece
até este sábado, 15 de ju-
nho, e a programação inclui
apresentações musicais,
feira de artesanato, peça te-
atral, quadrilha junina,
barraquinhas de comidas
típicas e espaço recreativo.

Para Kelma Rosa, geren-
te executiva da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de
Jacobina, os empresários e
clientes ganham com a cam-
panha. “O período junino já
é uma época boa de vendas,
com o comércio aquecido
nos setores de calçados, ves-
tuário e alimentos. E a nos-
sa ação visa oferecer atrati-
vos para que o consumidor
seja estimulado a sair de
casa e permanecer ainda
mais tempo no comércio”,
ressalta.

Geronilson Ferreira, ge-
rente regional do Sebrae,
explica que o apoio do Se-

Na manhã de terça-feira
(11), Jacobina realizou mais
um ato na luta contra o Ae-
des aegypt (mosquito da
dengue), por meio de uma
passeata promovida pela Se-
cretaria Municipal da Saúde
em parceria com algumas
unidades escolares, tanto da
rede pública quanto da rede
privada de ensino.

O objetivo foi chamar a
atenção para a luta contra a
proliferação dos focos da do-
ença que nos últimos dias
tem causado preocupação
aos moradores. Segundo a
secretária Mariana Valois, só

brae ao comércio acontece
durante todo o ano com a
oferta de soluções da enti-
dade para empresas e em-
preendedores. “No entanto,
também é em ocasiões como
essas que as nossas ações se
refletem e melhores estra-
tégias de vendas e atendi-
mento, contribuindo para o
aquecimento do comércio
local”, complementa.

Promovido pela CDL e
Associação Comercial e In-
dustrial de Jacobina (Acija),
o evento tem o apoio do Se-
brae, Sindicato Patronal
(SindPat), Prefeitura de Ja-
cobina e empresas locais.

Caminhada contra a dengue

é possível vencer esta bata-
lha por meio da conscienti-
zação e de ações conjuntas
entre o poder público e a po-
pulação.

“Precisamos entender
que o problema do vizinho é
meu também, ou seja, são
ações colaborativas em prol
da coletividade e neste con-
junto encontra-se a nossa fa-
mília, portanto pai, mãe, fi-
lhos, todos precisam estar
cientes da importância des-
sa batalha. Estamos pedin-
do às pessoas que identifi-
quem os terrenos baldios, as
propriedades fechadas e que

são suspeitos de foco do mos-
quito , denunciem. Onde ti-
ver uma caixa d’água, nos
avisem. A Prefeitura tem fei-
to um esforço enorme, os
agentes de endemias e agen-
tes de saúde estão traba-
lhando noite e dia, nos aju-
dem, infelizmente a dengue
mata e isto não é uma brin-
cadeira, então vamos nos
juntar e batalharmos juntos,
assim todos seremos vitori-
osos”, disse Mariana Valois.

A Secretaria da Saúde
abriu um canal de comunica-
ção direto com o cidadão atra-
vés do telefone 3621-4578.

Caminhada também teve a participação de prepostos do Tiro de Guerra de Jacobina

Foto: Jailton Britto

Aconteceu na cidade de Ourolândia, a Jornada do Meio
Ambiente, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambi-
ente, comemorado no dia 5 de junho. A programação in-
cluiu palestras e atividades direcionadas a professores,
estudantes e aos moradores em geral.

Na segunda-feira, dia 3, o evento foi aberto na Câmara
dos Vereadores com uma palestra sobre equipamentos de
proteção, tratamento de resíduos sólidos e áreas degra-
dadas. Na ocasião, além da presença de alguns represen-
tantes do empresariado local, houve também diversos es-
tudantes interessados nas informações ministradas. “Nos-
so município é cheio de riquezas naturais que trabalha-
mos para preservar e fizemos o possível para levar instru-
ção e conhecimento sobre isso para a população”, afirmou
a secretária do Meio Ambiente.

O segundo dia da jornada, 4 de junho, foi marcado
pelas atividades realizadas no âmbito educacional. Pela
manhã, os professores municipais se reuniram para assis-
tir uma apresentação cultural de adolescentes e ouvir a
palestra do promotor de Justiça Pablo Almeida. À tarde, a
equipe da Secretaria do Meio Ambiente visitou estudan-
tes na Escola Municipal Professor Tavares para lançar o
Concurso Agentes Ambientais Teens.

Para encerrar a programação da jornada, na quarta-
feira, dia 5, diversos estudantes se reuniram com bicicle-
tas e pedalaram até o Viveiro de Mudas São Bento, onde
puderam conhecer mais do processo de cultivo de plantas
nativas, destinadas à reposição florestal no município. “Foi
uma experiência muito gratificante ver os jovens interes-
sados, em atividade e aprendendo mais sobre caracterís-
ticas do meio ambiente da nossa região”, ressaltou a coor-
denadora de Educação Ambiental do município.

Também estiveram no Viveiro de Mudas, os técnicos
da Secretaria de Meio Ambiente, representantes da Con-
dema, além dos funcionários do viveiro, que são morado-
res da comunidade São Bento. A jornada contou ainda com
o apoio da IPF, Rio Energy e da Assobege.

Curso de iniciação de pintor de obras - Já estão
abertas as inscrições gratuitas para o Curso de Iniciação
de Pintor de Obras em Ourolândia. A iniciativa é uma par-
ceria entre a Secretaria de Assistência Social e o SENAI,
com o objetivo de gerar inclusão produtiva, econômica e
social para os participantes.

“Esta é uma excelente oportunidade para profissiona-
lização de quem deseja trabalhar no mercado da constru-
ção civil e cursos como esse geram trabalho, renda e me-
lhoria da qualidade de vida da população”, afirmou a se-
cretária de Assistência Social do município. Os interessa-
dos deverão se dirigir ao CRAS da cidade até o dia 1º de
julho para realizar a matrícula. Para realizar a inscrição é
preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e
número do NIS. As aulas serão iniciadas no dia 3 de julho
e acontecerão sempre no horário de 18 às 22 horas. Fonte:
Assessoria Geral de Comunicação.

Informação e atividades
marcaram Jornada do Meio
Ambiente em Ourolândia

O promotor de Justiça Pablo Almeida palestrou no evento

Foto: Ascom/PMO
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PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CARTÓRIO ELEITORAL DA 046ª ZONA – JACOBINA E SERROLÂNDIA

PORPORPORPORPORTTTTTARIA Nº 004/20ARIA Nº 004/20ARIA Nº 004/20ARIA Nº 004/20ARIA Nº 004/201111199999

Dispõe sobre o atendimento essencialmente realizado

com hora marcada

O Exmº Dr. João Paulo Guimarães Neto, MM. Juiz Eleitoral da 046ª
ZE, com sede em Jacobina/BA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO CONSIDERANDO o Ofício-----Circular nº 42/2019-GABPRE, que trata
do novo modelo de biometria;

CONSIDERADOCONSIDERADOCONSIDERADOCONSIDERADOCONSIDERADO a importância de otimizar as atividades desempe-
nhadas e fornecer o melhor atendimento possível ao eleitorado;

CONSERANDO CONSERANDO CONSERANDO CONSERANDO CONSERANDO ainda, medidas que otimizem o andamento dos
trabalhos, de modo a compatibilizar a demanda com as possibilidades
de atendimento, limitadas pela quantidade de pessoal e de kits
biométricos e influiciada pelo tempo de atendimento do eleitor, cum-
prindo o objetivo de qualidade no atendimento.

R E S O LR E S O LR E S O LR E S O LR E S O LV E :V E :V E :V E :V E :
Art. 1º – O atendimento dos eleitores a partir do dia 17/05/2019

será feito, preferencialmente, mediante agendamento prévio realizado
no endereço eletrônico: www.agendamento.tre-ba.jus.br, ou através de
ligação para central telefônica do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
(71) 3373-7223.

§1º O agendamento será feito com dados pessoais do eleitor a ser
atendido e qualquer alteração posterior poderá ocasionar o cancela-
mento do atendiemento.

§ 2º O atendimento agendado deverá respeitar o horário previa-
mente marcado,  de modo a permitir o atendimento de demanda espon-
tânea, dentro da capacidade de atendimento no horário de funciona-
mento regular do Cartório Eleitoral.

§ 3º O eleitor que optar por comparecer de modo espontâneo (sem
agendamento) submeter-se-á à fila, com atendimentos realizados por
ordem de chegada e com distribuição de senhas, se necessário, respei-
tada a capacidade de atendimento da unidade.

Art. 2º Serão admitidas, na fila preferencial, apenas as prioridades
em lei (art. 1º da Lei nº 10.048/2000), quais sejam:

I) pessoas com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos;
II) gestantes;
III) lactantes;
IV) obesos;
V) pessoas com deficiência;
VI pessoas acompanhadas por criança de colo.
§ 1º A expressão “criança de colo” compreende aquelas com até

3(três) anos de idade, bem como as que se encontrem em situações que
exijam tratamento diferenciado, a serem avaliadas pelo atendente,
notadamente por motivo de saúde.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Dada e passada nesta cidade de Jacobina/BA, aos 17(dezessete)
dias do mês de maio de 2019. Eu, Isabella do Carmo Grassi, Técnico
Judiciário da 046ª ZE fiz digitar e subscrevi sendo encerrado pelo Exmº
Drº Juiz Eleitoral.

João Paulo Guimarães NetoJoão Paulo Guimarães NetoJoão Paulo Guimarães NetoJoão Paulo Guimarães NetoJoão Paulo Guimarães Neto
Juiz Eleitoral da 046ª ZE

EDUCAÇÃO

IFBA realiza processo seletivo simplificado
para professor substituto em Jacobina

(Colaboração: Verusa Pinho
de Sá) - Até o dia 4 de julho, o
Instituto Federal da Bahia (IFBA)
- Campus Jacobina está com ins-
crições abertas para seleção de pro-
fessores substitutos nas áreas das
engenharias mecânica, ambiental/

sanitária, de minas e elétrica, além
de geografia, física, geologia, ma-
temática e atendimento educacio-
nal especializado, totalizando 11
vagas. O vencimento básico varia
de R$ 2.236,31 a R$ 3.576,28 +
R$ 229 ou R$ 458 de auxílio-ali-

mentação, para uma jornada de
trabalho de 20 a 40h.

Os interessados  devem pre-
encher formulário eletrônico (cli-
que aqui) e gerar Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) no valor
de R$ 70, de acordo com as ins-

truções disponíveis no Anexo V do
edital. Caso o candidato esteja ins-
crito no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) ou seja membro de
família de baixa renda, é possível
solicitar a isenção do pagamento
até o dia 17 de junho. A partir de
10/7, será divulgada a lista preli-
minar das inscrições homologadas.

O processo seletivo simplifica-
do será realizado em duas etapas:
prova de desempenho didático (eli-
minatória e classificatória) e ava-
liação de títulos (classificatória).
O sorteio da ordem de apresenta-
ção da aula pública está previsto

para 24 de julho.
O prazo de validade será de

um ano, contado a partir da data
de publicação da homologação do
resultado final no Diário Oficial
da União, podendo ser prorroga-
do por igual período, no interesse
da Administração.

Dúvidas podem ser esclare-
cidas através do e-mail
substituto2019.ifba@ifba.edu.br
ou pelos telefones (74) 3621-8711/
8725. Além de Jacobina, outras
20 cidades do estado dispõem de
oportunidades, ultrapassando
100 vagas para diversas áreas de
conhecimento.
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CAÇA-PALAVRAS
DENTES, LARINGE, GORDURA, TRAQUEIA, BEXIGA, CÉREBRO,

ESQUELETO, CRÂNIO, NARIZ, PELE, AXILA, COSTELAS,
PANTURRILHA, SOBRANCELHAS, INTESTINO, BOCA, RINS,

UMBIGO, JOELHO, OLHOS

OTIMISTA, VENCEDOR, AMIGO, CHATO, ESQUISITO, BONITO,
MODESTO, CULTO, CORAJOSO, CALMO, AGITADO, CHEIROSO,

CASEIRO, LEVIANO, CIUMENTO, CURIOSO, ESPERTO,
DIVERTIDO, FOFOQUEIRO, CAPRICHOSO

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 15 A 21/06

MOQUECA BAIANA
INGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTESINGREDIENTES
2 kg de peixe (surubim ou
badejo) em postas grossas
1 limão
Sal, alho, pimenta
1 kg de tomates maduros
2 cebolas grandes
1 pimentão
1 maço de coentro
Azeite de dendê
1 vidro de leite de coco
Camarões miúdos (opcional)
MODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPMODO DE PREPARARARARAROOOOO
Tempere as postas de peixe
com limão, sal, alho e a
pimenta
Em uma panela grande,
coloque meia xícara de azeite de dendê, uma colher de alho socado com sal e deixe fritar
bem
Em seguida, coloque a cebola cortada em cubinhos, os tomates picados (com semente e
tudo), o pimentão cortado em rodelas grossas, e se gostar mais um pouco de pimenta
Deixe refogando com a panela tampada por uns 5 minutos
Se precisar coloque um pouco de água
Coloque as postas de peixe nesse molho ajeitando com cuidado
Deixe ferver por mais 10 minutos com a panela tampada
Se secar muito pingue água
Quando estiver cozido o peixe (espete a ponta do garfo ou uma faca, não mexa para não
despedaçar), coloque o leite de coco e o coentro picadinho
Se quiser, pode colocar mais um pouco de água, deixar ferver
Retire um pouco do caldo para fazer um pirão com farinha de mandioca
Sirva com arroz branco
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MUNICÍPIOS

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

O Ministério Público es-
tadual atuará, de forma iné-
dita, nos dias das festas de
São João nos municípios de
Senhor do Bonfim e Cruz
das Almas, que acontecerá
entre os dias 20 e 24 de ju-
nho. O projeto-piloto será
realizado nos mesmos mol-
des do trabalho que é reali-
zado pela Instituição duran-
te o Carnaval de Salvador e
na Micareta de Feira de San-
tana. Durante os festejos ju-
ninos, os promotores de Jus-
tiça atuarão com o objetivo de
coibir as guerras de espada,
que também são tema da
campanha realizada pelo MP
‘A vida vem antes da tradição’.

A campanha tem como
objetivo alertar e conscien-

Em comemoração
ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, a Engie fez a do-
ação de 500 mudas de espé-
cies nativas da caatinga para
o município de Umburanas.
As espécies de ipê amarelo,
aroeira, ipê roxo, umbuzei-
ro, barriguda e juazeiro,
cultivadas no Viveiro, im-
plantado pela Engie, na co-
munidade de Rodoleiro, fo-
ram distribuídas durante
uma ação comemorativa re-
alizada na Praça Joel Muniz.

Engie celebra Dia Mundial do Meio
Ambiente com doação de mudas nativas

Entre os contemplados
estão os alunos da rede pú-
blica de ensino, que, numa
parceria com a Secretaria da
Educação, levaram para
suas comunidades as mudas,
onde farão o plantio.

Mais mil mudas foram
doadas para o município de
Jacobina, que também cele-
brou a data com a doação de
espécies como umbuzeiro,
São João, aroeira e ipê roxo.

Para o gerente da obra,
Rafael Caldeira, a parceria

com os municípios é muito
importante uma vez que “as
ações buscam estimular
uma consciência ambiental
na população e aflorar o sen-
so de cooperação e partici-
pação dos cidadãos”. Desde
a implantação do Viveiro,
em 2017, cerca de 5 mil mu-
das já foram doadas. Além
do município de Umbura-
nas, foram beneficiadas as
cidades de Jacobina, Ouro-
lândia e Sento Sé. Fonte:
Ascom/Engie

Espécies nativas da caatinga foram distribuídas durante evento na Praça Joel Muniz

MP atuará em esquema
especial de trabalho durante o
São João em Senhor do Bonfim

tizar a população sobre o pe-
rigo da prática de soltar es-
padas, que é um crime pre-
visto no Estatuto do Desar-
mamento. Além disso, os
promotores de Justiça rea-
lizarão visitas institucionais
e técnicas a postos de saú-
de, centros de acolhimento
de crianças, conselho tute-
lar, postos policiais, e reali-
zarão reuniões com repre-
sentantes dos órgãos públi-
cos visando a solução e en-
caminhamento de proble-
mas detectados durante as
visitas. O trabalho contará
também com a distribuição
de materiais educativos nas
ruas e praças onde ocorre-
rão as festas juninas. Fonte:
Cecom/MP

Foto: Ascom/Engie

Foto: Cecom/MP

A prática de soltar espadas é um crime previsto no Estatuto
do Desarmamento
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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!

Um acordo firmado entre a Engie Brasil e o SineBahia vai garantir o
cadastramento de moradores de Umburanas e Sento Sé que tenham inte-
resse em concorrer às vagas disponibilizadas nas obras do Conjunto Eólico
Campo Largo 2.

A parceria com o SineBahia para realizar o cadastramento ou atualiza-
ção cadastral da população local foi planejado diante da extensa experiên-
cia e isenção da instituição na condução de processos de seleção no Estado
da Bahia.

A seleção e recrutamento dos trabalhadores permanecem sob a respon-
sabilidade das empreiteiras, que deverão priorizar a contratação de traba-
lhadores destes municípios a partir da análise de currículos, experiências e
qualificações necessárias.

De acordo com o gerente da obra, Rafael Caldeira, diante do grande
potencial eólico dos municípios de Umburanas e Sento Sé, as obras do Con-
junto Eólico Campo Largo 2 representam apenas uma pequena parcela do
que os empreendimentos podem trazer de benefícios para a região. “O tra-
balho do Sine vai garantir uma maior visibilidade para os trabalhadores,
que terão seus currículos disponíveis não só para o projeto da Engie, como
também para futuros empreendimentos que venham a se instalar na re-
gião”, destacou Caldeira.

As ações de cadastramento do SineBahia acontecem entre os dias 11 e
14, em Umburanas, e nos dias 17 e 18 de junho, no município de Sento Sé.

Engie mobiliza SineBahia para início das

obras do Conjunto Campo Largo 2

ACAPA realizará bazar em prol de animais de

rua no dia 16 de junho em Capim Grosso
Membros da ACAPA, associação que cuida de animais de ruas de Capim

Grosso, estarão realizando um bazar neste domingo (16), no polo da antiga
biblioteca, próximo ao Posto do Estado, no bairro Oliveira.  O bazar vai
começar as 8h e terá roupas, calçados e acessórios adulto e infantil a partir
de R$ 2.00 , com objetivo de arrecadar fundos em prol do bem estar de cães
e gatos, ajudando na realização do trabalho dos voluntários da cidade. O
trabalho desenvolvido da ACAPA, ainda precisa de muito apoio, priorizando
a castração, para controlar as espécies de gatos e cães.
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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
entrada independente do primeiro andar, assim como
o térreo conta com sala, cozinha e dois quartos. Ape-
sar de ser residencial, a localização é ótima área co-
mercial. 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

PRÊMIO

Ex-prefeito representa Caém
na 10ª edição do PSPE

O ex-prefeito de Caém,
Arnaldo Oliveira Filho (Ar-
naldinho), que governou o
município entre 2013 e
2016, viajou a Brasília para
participar da solenidade dos
vencedores da 10ª edição do
Prêmio Sebrae Prefeito Em-
preendedor (PSPE).

O prêmio reconhece
prefeitos que criam condi-
ções favoráveis às micro e
pequenas empresas (MPE)
e aos microempreendedo-
res individuais (MEI), já
que o crescimento econômi-
co das cidades passa, funda-
mentalmente, pela melho-
ria do ambiente de negóci-
os desse segmento.

O prêmio foi instituído
em 2001 e até 2019 foram
inscritos quase 10 mil pro-
jetos, com 918 vencedores

estaduais e 94 premiados
nacionalmente. Na edição
deste ano, haverá uma ho-
menagem ao ex-presidente
Juscelino Kubitschek, que
foi também prefeito de Belo
Horizonte entre 1941 e
1945. Sua filha Maria Este-
la Kubitscheck Lopes, e o
presidente da Casa de JK,
Serafim Jardim, receberão
uma placa comemorativa.

Em 2015, na gestão do
prefeito Arnaldino, o muni-
cípio de Caém recebeu o
prêmio com o Projeto Pe-
quenos Negócios no Campo,
que teve como incentivo a
compra para merenda esco-
lar na agricultura familiar,
através do Programa de
Aquisição de Alimentos
(PAA)

Os finalistas, das cinco

regiões do país, disputam
em oito categorias: Políticas
Públicas para Desenvolvi-
mento de Pequenos Negóci-
os, Cooperação Intermuni-
cipal para Desenvolvimen-
to Econômico, Compras Go-
vernamentais de Pequenos
Negócios, Pequenos Negóci-
os no Campo, Inovação e
Sustentabilidade, Empre-
endedorismo na Escola,
Desburocratização e Imple-
mentação da RedeSimples,
além de Inclusão Produtiva
e Apoio ao MEI. Na edição
deste ano, foram inscritos
1.160 projetos de 23 estados
(não participaram Acre,
Amazonas, Goiás e Distrito
Federal), sendo que 1.130
foram habilitados. Na etapa
estadual, foram 160 vence-
dores. Fonte: Jacobina 24h

Arnaldo Oliveira Filho (Arnaldinho) governou o município entre 2013 e 2016

Foto: Divulgação
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ESPORTES

A cidade de Ourolândia está perto de conhecer os vencedores da Copa 13 de
Junho. Os times finalistas disputarão o título de campeão do primeiro e segundo
quadros na tarde deste sábado, 15 de junho, no Estádio Nivaldo Marinho Nunes.

Durante cerca de três meses de competição aos finais de semana, diversas
equipes da região disputaram jogos, com a presença marcante de torcedores
prestigiando as partidas. Os jogos da grande final ficaram definidos da seguinte
forma: às 13h45, o Juventus enfrenta o Cruzeiro de Lages e, às 15h, o Fluminense
do Alazão encara o Atlético de Barragem.

“Acreditamos que a final será uma grande festa, celebrando o espírito espor-
tivo e o desenvolvimento do esporte e da cidadania em nossa cidade”, afirmou a
secretária de Educação, Cultura e Esporte do município. Além das partidas de
futebol, a ocasião também contará com a grande final da escolha da Musa da
Copa 13 de Junho.

A disputa pela vaga contou com a participação de oito moças da comunidade
ourolandense, dentre as quais quatro foram selecionadas através de voto popu-
lar via internet para a final. O público presente no evento poderá escolher entre
Aline Morais, do Juventus; Lorena Conrado, do ADEB; Josiele Melo, do Atlético de
Barragem; e Hellem Santos, do Cruzeiro de Lages. Fonte: Assessoria Geral de
Comunicação

TELEFONE 3621-9213 - JACOBINA - BAHIA

FINAL DA COPA 13 DE JUNHO E ESCOLHA DA MUSA
DA COMPETIÇÃO ACONTECEM NESTE SÁBADO

Foto: Agmar Rios

O Estádio Municipal
Carlos Afonso Nunes Sena,
em Mairi, recebeu grama
sintética e passou por obras
melhorias. A reinauguração
será na tarde deste domin-
go, 16, durante abertura do
Campeonato Mairiense,
envolvendo as equipes de
Mairi Jr. e Boa Paz.

O secretário de Cultura,
Esporte e Lazer, Tchuca
Rios, disse a grama sintéti-
ca foi implantada com inves-
timento de quase R$ 7 mil,

Campeonato Mairiense
começa neste domingo
com estádio reformado

com contrapartida da pre-
feitura em torno de R$ 140
mil.

Foram realizados servi-
ços de melhorias e pintura
na entrada, bilheterias, ves-
tiários, arquibancadas, bar,
cabines de imprensa e mu-
dança de local dos bancos de
reservas.

O campeonato será rea-
lizado com a participação de
8 equipes, divididas em 2
grupos. A final será realiza-
da no dia 4 de agosto.

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPAL DE OURAL DE OURAL DE OURAL DE OURAL DE OUROLÂNDIAOLÂNDIAOLÂNDIAOLÂNDIAOLÂNDIA
CNPJ N°16.444.150/0001-24

AAAAAVISO DE LICITVISO DE LICITVISO DE LICITVISO DE LICITVISO DE LICITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2019; Processo Admi-
nistrativo nº 083/2019; abertura: dia 28 de junho de 2019, na
sala de Licitações e Contratos; horário: às 08h00min; objeto:
contratação de empresa para a prestação de serviços de asses-
soria e gestão informatizada de bens patrimoniais, móveis e
imóveis, com a finalidade de operação assistida no inventário
anual para a Secretaria Municipal de Planejamento, Adminis-
tração e Finanças de Ourolândia – Bahia, tipo menor preço por
item.

Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e
informações adicionais no Setor de Licitações e Contratos da
Prefeitura Municipal, situada na Avenida José Ferreira, s/nº,
Centro - Ourolândia - Bahia, das 08h00min às 17h00min (horá-
rio de atendimento ao público), e-
mail:licitacao@ourolandia.ba.gov.br, site
www.ourolandia.ba.gov.brou pelo telefone: (74) 3681-2250.
Jéssica Oliveira Matos Santos – Pregoeira Municipal.

Gramado sintético é uma das benfeitorias feitas no estádio
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Polícia Civil estoura
mais uma boca de fumo

Vende-se casa no

bairro Jacobina II,

próxima à Igreja Ca-

tólica, com 2 quar-

tos, suíte, sala am-

pla, cozinha ampla,

área de serviço e ga-

ragem. Escriturada.

Valor R$ 140.000,00.

Tratar pelo celular

(74)9 9141-2233

EXCELENTE

OPORTUNIDADE

Uma operação realizada
da Polícia Civil de Jacobina
culminou com as prisões de
Ana Paula de Jesus Góis, a
Paulinha, e Ednuzia Pereira
dos Santos, e apreensão do
adolescente W.B.S.F. As pri-
sões ocorreram na Rua das
Laranjeiras, bairro da Caixa
d’Água, após uma denúncia
anônima apontando que ha-
via um ponto de comerciali-
zação de drogas no local.

Conforme a Polícia Civil,
depois de tomarem conheci-
mento da denúncia, os inves-
tigadores se deslocaram até
o endereço numa viatura des-
padronizada e fizeram cam-
pana. Durante as investiga-
ções, os policiais presencia-
ram a movimentação de usu-
ários de drogas e, no momen-
to oportuno, realizaram a in-
cursão na residência. Ainda
conforme a Polícia Civil, ao

realizar buscas nos suspeitos
e na residência foram encon-
trados 60 pinos de cocaína,
165 pedras de crack, sete
trouxinhas de maconha, R$
205,00 em dinheiro, além de
dois aparelhos celulares.

Os acusados e todo o
material apreendido foram
conduzidos e apresentados
na Delegacia Territorial de
Jacobina. As informações
são da 16ª Coorpin

Foto: Divulgação

Um homem de aproxi-
madamente 25 anos foi atin-
gido com um tiro de espin-
garda, tipo bate-bucha, na
madrugada de domingo, 9,
em Caatinga do Moura, dis-
trito de Jacobina. A vítima
teria se envolvido em uma
briga com o acusado, um ho-
mem ainda não identificado,

No local foram encontrados e apreendidos drogas, dinheiro e dois aparelhos celulares

Homem que atirou na esposa e feriu
casal faz outra vítima em Jacobina

de aproximadamente 30
anos, durante uma festa na
comunidade.

Após deixar o local, o ci-
dadão seguiu para casa e aca-
bou sendo surpreendido
pelo autor do crime, que lhe
desferiu um tiro. Socorrido
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), a víti-

ma acabou sendo liberada
após atendimento, porém
teve que retornar por conta
de uma forte febre.

O atirador já se envolveu
em outro caso parecido no
passado, quando atirou com
a mesma espingarda na pró-
pria esposa, ferindo também
um casal de jovens que esta-

va na companhia dela.
Não há informações se os

crimes foram registrados por
meio de Boletim de Ocorrên-
cia na delegacia. Os morado-
res estão apreensivos e pe-
dem ações da polícia para
evitar que, em um momento
de fúria, o acusado venha a
cometer outros crimes. (AU)

No último sábado, 8, uma guarnição de policiais mili-
tares do 2º Pelotão em Jacobina, sob o comando do sub-
tenente PM Cláudio Aguiar, se deslocou à localidade de
Barrocão Velho, interior de Jacobina, para averiguar uma
denúncia anônima de uma prática ilícita de rinha de galo
que funcionava num bar, onde o proprietário, que pro-
movia esse tipo do evento, fugiu ao perceber a chegada
dos policiais.

No local foram apreendidos 14 galos de briga, aproxi-
madamente 10 gaiolas para acondicionar os animais, uma
espingarda e um facão. Todo material apreendido, jun-
tamente com dois jovens, foram apresentados na 16ª
Coorpin em Jacobina, onde foram adotadas as medidas
cabíveis pelo delegado plantonista. Fonte: Setor de Co-

municação Social da PM

PM fecha rinha de galo
no Barrocão Velho

Foto: Polícia Militar

Gaiolas e galos foram apreendidos na ação policial


