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Acidente mata ex-candidato
a prefeito de Ourolândia
O acidente ocorrido nessa quarta-feira (19), véspera do feriado de Corpus Christi, e que deixou como vítima fatal o
ex-vereador do município de Ourolândia, Janaelson Araruna, 38 anos, tem uma nova versão, diferente da que foi
publicada em blogs regionais. A viúva de Janaelson, Audineia Costa, entrou em contato com a redação do TRagora
para esclarecer os fatos que foram noticiados de maneira distorcida. PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11

JACOBINENSES CELEBRAM CORPUS CHRISTI

Jacobinenses celebraram na última quinta-feira (20) o Corpus Christi, que significa Cor-

po de Cristo, tradição católica que tem por objetivo homenagear o mistério da Eucaris-

tia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.  PÁGINA 2
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Amauri culpa o
governo  por falta
de remédios

Foto: J. Britto

O ex-deputado federal
Amauri Teixeira (f(f(f(f(fooooottttto)o)o)o)o) jogou
pesado ao responsabilizar o
Governo Bolsonaro e, es-
pecificamente, o atual mi-
nistro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, pela situa-
ção de colapso na rede de
medicamentos. Em Jacobi-
na, crescem as reclama-
ções da população relati-
vas à falta de remédios no
Caps e na Farmácia Básica
do município.PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3
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Jacobinenses celebram
o Corpus Christi

Jacobinenses celebra-
ram na última quinta-feira
(20) o Corpus Christi, que
significa Corpo de Cristo,
tradição católica que tem
por objetivo homenagear o
mistério da Eucaristia, o sa-
cramento do corpo e do san-
gue de Jesus Cristo. Os tra-
dicionais tapetes de Corpus
Christi são confeccionados
durante a madrugada e iní-
cio da manhã e chamam

Foto: Divulgação

atenção pela beleza.
Centenas de quilos de

materiais, como pó de ser-
ragem, areia e outros aces-
sórios, dão forma aos tape-
tes que se estendem por
centenas de metros, colo-
rindo as ruas desde a Praça
Castro Alves (Praça da Ma-
triz) até a Praça da Missão.
Os tapetes são divididos em
diversos quadros temáticos
que contam a história da ce-

lebração do Corpo de Cristo
e retratam símbolos da Igre-
ja Católica. As artes são con-
feccionadas por fiéis da igre-
ja, moradores e pessoas de
todas as idades, desde adul-
tos a crianças, e atraem os
olhares dos jacobinenses.

Antes do meio-dia, a
procissão de Corpus Christi
acontece pelas ruas onde os
tapetes foram confecciona-
dos. (JN)

Os tradicionais tapetes de Corpus Christi são divididos em vários quadros temáticos

O garoto Flávio Rikelme, morador
do bairro Jacobina III, completou 4

anos de idade esta semana e
escolheu o tema “Polícia Militar”

para sua festinha de aniversário. A
mamãe Ana Paula e o papai Manoel

Flávio ficaram orgulhosos em
receber a visita surpresa dos

policiais, entre eles, o tenente
Adalberto e subtenente Costa.

MP recomenda que o Espaço
Gonzagão adapte sua estrutura para
a festa em Senhor do Bonfim

Após fiscalização em parceria com o Corpo de Bombeiros, realiza-
da no Espaço Gonzagão, onde acontece a festa de São João de Senhor
do Bonfim, o Ministério Público estadual, por meio dos promotores
de Justiça Daniele Cochrane Dantas Cordeiro, Joseane Mendes Nu-
nes e Rodolfo Ribeiro de la Fuente, recomendou que a Líder Park
Empreendimentos e Diversões, responsável pelo espaço, inicie as ati-
vidades juninas somente após regularizar a situação dos extintores
de incêndio e dos brinquedos do parque. “O parque só poderá funci-
onar com o número de extintores previsto no projeto, todos devida-
mente regularizados, bem como apenas com os brinquedos que cons-
tam no documento apresentado inicialmente aos Bombeiros”, afir-
mou Daniele Cochrane.

Na fiscalização, da qual também participou o promotor de Justi-
ça Rui Sanches Gomes Júnior, foram localizados quatro extintores de
incêndio sem selo de comprovação de recarga válido, bem como iden-
tificados 13 brinquedos no parque de diversões que não constam do
projeto apresentado ao Corpo de Bombeiros. Também foi fiscalizado o
espaço onde acontecerão os shows, que tem capacidade estimada pe-
los coordenadores do evento para receber cerca de 30 mil pessoas. De
acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a documentação exigida está
regular, conforme atestado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (Crea). “Isso garante que a parte elétrica não oferece
riscos de incêndio”, afirmou o chefe da Seção de Atividades Técnicas
do Corpo de Bombeiros, subtenente Ribeiro.

De acordo com o promotor de Justiça Rui Sanches Gomes Júni-
or, a equipe do MP retornará ao Espaço Gonzagão para verificar o
cumprimento da recomendação e efetuar novas vistorias. “Vamos
continuar analisando os demais aspectos de segurança da estrutura
para verificar se eles estão de acordo com as normas técnicas”, afir-
mou, acrescentado que essas fiscalizações asseguram que a despesa
pública seja aplicada corretamente. “A fiscalização visa também ga-
rantir que os contratados ofereçam ao Município tudo o que foi pre-
visto no termo de referência”, concluiu. Fonte: Cecom/MP

Foto: Neto Monteiro

Espaço onde acontecerão os shows foi inspecionado
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Gervásio Lima
Jornalista e historiador

O forró
agora é pop

Entra ano, sai ano, e a história se repete. A descarac-
terização do tradicional forró ‘pé de serra’ e das festivida-
des juninas atinge o mais tradicional dos eventos do nor-
deste. Quase virando assunto para ‘almanaque de farmá-
cia” o forrobodó de raiz tem perdido espaço para a meca-
nização e sons eletrônicos, se tornando cada vez mais em
uma saudosa reminiscência e, o que é pior, com a com-
placência de figuras que se dizem defensores culturais.

Valorizar as tradições é uma maneira de manter vivo
os costumes que identificam a história de um povo, é um
importante e louvável reconhecimento ao patrimônio
imaterial cultural de um lugar. ‘Estelionato cultural’, caso
existisse, seria o crime cometido por aqueles que utili-
zam da fama de outras culturas para enganar seus segui-
dores. Forró sempre remeteu à sanfona, o zabumba e ao
triângulo; aos ritmos e melodias musicais dos saudosos
Jaques do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Dominguinhos e dos
ainda na ativa, Flávio José, Alcimar Monteiro, Jorge de
Altinho, Adelmário Coelho, Santana Cantador, Targino
Gondin e alguns outros que seguem a mesma linha do
autêntico forró, gênero musical original.

É uma afronta denominar de forró eventos que colo-
cam em suas programações atrações com ritmos esdrúxu-
los para a festa momesca. São João é quadrilha, casa-
mento na roça, arrasta pé, fogueira, roupa caipira, ban-
deirola, fogos, canjica, licor, amor, paz e alegria.

A tradição está sendo industrializada e enlatada, lite-
ralmente. O milho só nos salgadinhos da Elma Chips, a
batata só Ruffles e o amendoim virou ‘Paçoquita’. Confor-
me a letra da música ‘Americanizado’, de Genival Lacer-
da: “Aqui tudo pirou!Tudo tá mudado!Aqui tudo pirou,
tudo mudou, tá tudo americanizado”.

No Brasil está provado que seguir o modismo não tem
sido um bom negócio, é como diz o forrozeiro Flávio José:
“...Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, rai-
va passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O
amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei e
estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na
mão. Desejo pegando fogo...”.

Para corroborar com a inquietação, segue atrações
de algumas “festas juninas’ em praça pública de cidades
baianas:

Conceição do Almeida (Recôncavo) 21 a 24/6
Solange Almeida
Luan Santana
Léo Santana
Harmonia do Samba
Amargosa 19 a 24/6
Marília Mendonça
Aviões do Forró
Dorgival Dantas
Santo Antônio de Jesus - 20 a 24/6
Wesley Safadão
Simone e Simaria

Trinta quilos mais ma-
gro, o ex-deputado federal
Amauri Teixeira (PT) jogou
pesado ao responsabilizar o
Governo Bolsonaro e, espe-
cificamente, o atual ministro
da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, pela situação de
colapso na rede de medica-
mentos. Em Jacobina, no
Território do Piemonte da
Diamantina (BA), crescem as
reclamações da população
relativas à falta de remédios
no Caps e na Farmácia Bási-
ca do município.

De acordo com Teixeira,
o Ministério da Saúde há vá-
rios meses não está transfe-
rindo aos municípios os re-
cursos para compra de remé-
dios indispensáveis no trata-
mento de doenças graves. Ele
também lembrou que, há
mais de 30 dias, a Secretaria
da Saúde da Bahia (Sesab),
alertou, através de nota, que

Amauri culpa o governo
federal por falta de remédios

o estado enfrentaria grave
falta de medicamentos.

“Tá faltando remédio
para Aids. O Brasil era mo-
delo no tratamento da Aids.
[O paciente] não pode ficar
sem remédio porque a imu-
nidade dele vai baixar e ele
pode ser tomado por doença,
e falecer. Os transplantados
estão sem remédios e os re-
médios de alta complexidade
quase todos estão faltando
nos hospitais”, denunciou.

O ex-deputado disse que
duvida da possível vinda do
ministro Mandetta a Jacobi-
na, como foi anunciado pelo
prefeito Luciano Pinheiro
(DEM) na semana passada.
Garantiu que se essa visita
realmente acontecer irá co-
brar pessoalmente do minis-
tro que libere os recursos
para aquisição dos medica-
mentos.

“Eu gostaria que ele vies-

se aqui em Jacobina que eu
iria cobrar dele. Foi anuncia-
do que ele viria; eu duvido
que ele venha, para eu cobrar
dele, pessoalmente, esses
medicamentos”, alfinetou.

Amaury Teixeira lem-
brou que, apesar de já ter
ocorrido falta de medica-
mentos, por conta, muitas
vezes, de falhas em licita-
ções, nunca antes o Ministé-
rio havia tomado a decisão
de não comprar. Por este
motivo, informou Teixeira, é
que o deputado Jorge Solla
(PT) fez um requerimento
para convocar o ministro na
Comissão de Seguridade So-
cial para ele explicar porque
não está repassando os re-
cursos para estados e muni-
cípios.

“É a primeira vez na
história. Isso é grave! É o
sucateamento absurdo do
SUS”, apontou Teixeira.

Ex-deputado A|mauri Teixeira durante entrevista à Rádio Jaragauar FM, de Jacobina

Foto: J. Britto
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A Unidade Móvel Edu-
cativa (UME) da Coelba,
com o projeto Aulas de
Energia, esteve funcionan-
do na Praça Ouro Branco,
em Ourolândia, desde a úl-
tima segunda-feira, dia 10.
Durante o período, estu-
dantes das escolas públicas
e privadas da cidade rece-
beram informações impor-
tantes sobre o uso conscien-
te da energia elétrica.

“O objetivo é realmente
conscientizar os jovens so-
bre a importância de mudar
os hábitos no consumo de
energia e estender essa

OUROLÂNDIA

Estudantes e comunidade aprendem
sobre uso consciente de energia

conscientização aos pais,
professores e toda comuni-
dade que os rodeia”, contou
uma das instrutoras da uni-
dade. Além das aulas minis-
tradas para 973 estudantes,
o caminhão da instituição
também atendeu a popula-
ção em geral, que foi ao lo-
cal para trocar lâmpadas in-
candescentes e florescentes
por outras de LED, que ge-
ram mais luz, com menos
impacto, resultando tam-
bém em economia.

Na oportunidade, os
instrutores aproveitam
para realizar um bate-papo

com cada um que realizou a
troca de lâmpadas, ensinan-
do sobre o uso adequado da
luz e de equipamentos elé-
tricos. A ação se estendeu
até o dia 13 de junho e foi
realizada mediante a solici-
tação dos membros do Nú-
cleo de Cidadania dos Ado-
lescentes (Rede Nuca).

Ao total foram atendi-
das 1.214 pessoas, sendo
973 estudantes, 62 profes-
sores e 179 cidadãos e reali-
zadas a troca de 828 lâmpa-
das.

Fonte: Assessoria Geral
de Comunicação.

Foto: Ascom/PMO

Estudantes das escolas públicas e privadas receberam informações importantes sobre o uso
consciente da energia elétrica

As comemorações do aniversário de 30 anos de Ouro-
lândia contaram com uma festa já tradicional na cidade, o
Forró do CRAS. Mais uma edição de sucesso aconteceu na
tarde da última quinta-feira, dia 13, no Centro de Refe-
rência e Assistência Social.

O Forró do CRAS reuniu centenas de crianças, adoles-
centes, adultos e idosos, participantes das atividades do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da
unidade. A festa junina contou com momentos de intera-
ção, de muito forró e apresentações culturais.

“Foi muito proveitoso proporcionar esse tempo de des-
contração para a população e fortalecer os vínculos e a cul-
tura da nossa gente”, disse a secretária de Assistência So-
cial. Além da animação musical, a festa também contou
diversas comidas típicas da época. Fonte: Assessoria Ge-
ral de Comunicação

Forró do CRAS é
sucesso absoluto

Fotos: Ascom/PMO

Forró aconteceu no Centro de Referência e Assistência Social

Diversas comunidades
de Ourolândia contaram
com a presença de um odon-
tomóvel entre os dias 5 e 13
de junho. O atendimento
através da unidade móvel foi
possível através da parceria
entre a Secretária de Saúde
da cidade, a Igreja Batista
Vilas do Atlântico e o Insti-
tuto Água Viva.

Cerca de 120 pessoas
foram atendidas no odonto-
móvel,  podendo realizar
um tratamento odontológi-
co de qualidade. “Com essa
unidade móvel consegui-
mos levar este serviço para

Parceria entre secretaria, igreja e instituto
leva odontomóvel para comunidades

quem mora mais distante
das Unidades Básicas de
Saúde e consideramos que
a ação foi um sucesso”, de-
clarou a secretária da Saú-
de do município.

Um revezamento de cin-
co profissionais da secreta-

ria aconteceu na unidade,
que percorreu as localidades
de Casa Nova, Catarina, La-
goa do 33, Campo Alegre,
além dos Assentamentos
Mucunã e Santa Luzia. Fon-
te: Assessoria Geral de Co-
municação

Cerca de 120 pessoas foram atendidas no odontomóvel

Foto: Ascom/PMO
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CAÇA-PALAVRAS

Áries De 21/3 a 20/4 Quando um obstáculo
aparece é comum escolher o caminho mais rápido
para a resolução. Mas nem sempre as opções
estão disponíveis no momento que achamos

Libra De 23/9 a 22/10 Hora de rever conceitos e
adquirir mais coragem e ousadia, principalmente
quando o assunto está ligado às suas emoções.
Várias oportunidades de bem viver surgirão nas

ideal. Identifique o potencial ao redor e use a melhor forma,
mesmo que para isso tenha de aguardar um pouco mais
pelos resultados. Não tenha pressa. Tudo está sob controle.

Touro De 21/4 a 20/5 O importante é saber onde
deseja chegar, seja na área profissional ou em
algumas questões emocionais. Você funciona
melhor quando há segurança e firmeza de

propósitos. Concilie sua alta tendência de ser pessoa determinada
com momentos que necessitam de mais sensibilidade e
abstração. Nem tudo é compreendido de forma racional.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Tire o máximo proveito
desta fase de muita criatividade e procure enxergar
as possibilidades dentro de uma ótica diferente:
ouse mudar. Esta será a chave para encontrar

alguns caminhos rumo ao sucesso e principalmente ao prazer
pessoal. Seu interior pede novidades e transformação.
Experimente novas propostas de vida. Boa sorte.

Câncer De 21/6 a 21/7 Preste atenção nas
pessoas interessantes que surgem em seu caminho.
Liberte-se do passado e renove-se. Preste atenção
nas oportunidades profissionais e emocionais.

Reavalie as propostas de vida. Quanto mais resistência, maior
será o tempo gasto com a busca de explicações. Lembre-se: você
percebe melhor as coisas com o coração.

Leão De 22/7 a 22/8 Procure saber com quem
pode realmente contar. É claro que, se houver
participação, disponibilidade, carinho e atenção
com as pessoas próximas, maiores as chances

de receber em troca o apoio que você tanto necessita. Ainda
existe tempo suficiente para mudança de conceitos, desde
que haja humildade e sinceridade. Siga em frente.

Virgem De 23/8 a 22/9 A vida fica mais fácil
quando descobrimos mecanismos que permitem
uma existência suave, capaz de minimizar as
crises. Para que isso ocorra, é preciso deixar de

lado a necessidade de tantas explicações e racionalização
das situações. Nem tudo possui uma razão para existir. Acolha
as excelentes oportunidades que estão a caminho.

próximas semanas, mas é importante manter uma postura
otimista. Você saberá a hora certa de agir. Sua sensibilidade está
num bom nível. Aproveite as vibrações.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Manter a serenidade
será o desafio do período. Encontre soluções práticas
para os problemas diários, evitando ao máximo
conflitos desnecessários. Exponha seus desejos

com clareza, tanto na área profissional quanto nos relacionamentos
com a família, os amigos e seu amor. Sua sensibilidade está
atingindo um nível muito sutil.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Não desperdice energia
emocional. Gerar ansiedade desnecessária provoca
desarmonia e desconforto. Vá até o ponto em que a
razão e as emoções podem ser controladas. Não

ultrapasse os limites de segurança. Reserve tempo para lazer e
exercícios físicos condicionados. Não sofra por antecipação.
Tudo tem seu tempo.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Boa fase para os
negócios. Os investimentos de curto prazo podem
dar retorno rápido. Várias soluções estão sendo
apresentadas. Aproveitar as oportunidades na hora

certa será o desafio. Preste atenção e aja com discernimento
nestes dias. No amor, o diálogo continurá sendo o melhor caminho
para o equilíbrio. Procure deixar tudo muito claro.

Aquário De 21/1 a 19/2 De todos os assuntos
importantes em sua vida, o relacionamento emocional
ocupa grande parcela de seus pensamentos. Como
sua natureza é altamente racional, essa situação

pode trazer mudanças e reavaliações. Não receie em abrir o coração
para algumas experiências. Permita sentimentos de amor. Uma
grande e generosa fase está a caminho.

Peixes De 20/2 a 20/3 Quanto maior o desejo de
mudança, maior será a força gerada. Isso indica
que uma atitude positiva e otimista abrirá importante
caminho para sua realização. Acredite que é capaz

de vencer qualquer obstáculo, não importa o tempo que leve.
Esperança é a palavra-chave desta fase. Harmonize o ambiente
a sua volta e nutra bons pensamentos.

HORÓSCOPO DE 22 A 28/06

PANELA, ASSADEIRA, AVENTAL, ESPREMEDOR, PRATO,
SALEIRO, COPO, MICROONDAS, ESCORREDOR, COLHER,
CAFETEIRA, FACA, ESPONJA, DETERGENTE, BATEDEIRA,
GARFO, CADEIRA, FREEZER, GUARDANAPO, FRIGIDEIRA

SATURNO, FAUNO, VESTA, PLUTÃO, VÊNUS, MARTE, JUNO,
JÚPITER, LATONA, CUPIDO, MERCÚRIO, MINERVA, APOLO,

HÉRCULES, VULCANO, NETUNO, DIANA, CERES, BACO

Ingredientes da morangaIngredientes da morangaIngredientes da morangaIngredientes da morangaIngredientes da moranga
1 abóbora moranga grande
Azeite a gosto
Sal a gosto
Ingredientes do camarãoIngredientes do camarãoIngredientes do camarãoIngredientes do camarãoIngredientes do camarão
1kg de camarão fresco
1 limão
Pimenta-do-reino a gosto
Sal a gosto
2 tomates
1 maço de salsinha ou coentro,
a gosto
1 vidro de leite de coco
1 pote de requeijão
Queijo ralado a gosto
Modo de preparo daModo de preparo daModo de preparo daModo de preparo daModo de preparo da
morangamorangamorangamorangamoranga
Abra a abóbora, tirando uma
tampa e retire as sementes. Salgue a parte interna e passe azeite por dentro e por fora.
Tampe a abóbora, embrulhe com papel-alumínio e leve ao forno por mais ou menos uma hora, até que
esteja cozida. Se preferir fazer no micro ondas coloque em um prato com um pouco de água e passe
filme plástico e asse por 15 minutos ou até a moranga ficar macia
Modo de preparo do camarãoModo de preparo do camarãoModo de preparo do camarãoModo de preparo do camarãoModo de preparo do camarão
Tempere o camarão com o suco de um limão, sal e pimenta-do-reino a gosto.
Refogue, em bastante azeite, três dentes de alho e uma cebola picados. Quando estiverem dourados,
acrescente o camarão. Salteie o camarão por poucos minutos e verifique o cozimento pela cor:
quando estiverem rosados, já estarão cozidos e, então, acrescente dois tomates e salsinha (ou
coentro) bem picados.
Refogue tudo até que os tomates pareçam cozidos e coloque leite de coco. Misture bem e acerte o
sal.
Tire a moranga do forno. Em seguida, forre o seu interior com o requeijão guardando um pouco para
finalizar a receita.Acrescente o camarão.
Acrescente o requeijão restante e polvilhe com queijo ralado a gosto. Leve ao forno para gratinar por
cerca de dez minutos. Sirva quente, acompanhado com arroz branco ou salada verde

CAMARÃO NA MORANGA
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REGIONAL

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

O Tribunal de Contas dos
Municípios, nesta terça-fei-
ra (18/06), julgou proceden-
te a denúncia formulada con-
tra o prefeito de Caldeirão
Grande, Cândido Pereira da
Guirra Filho, em razão de ir-
regularidade resultante da
contratação, através de Pre-
gão Presencial, da empresa
Guirra Top – Topografia e
Projetos, de propriedade de
Demétrius Queiroz Guirra,
irmão do Procurador-Geral
do Município, Dr. Rafael
Queiroz Guirra, que atuou
na licitação, e primo do pre-
feito denunciado, em infrin-
gência à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos,
no exercício de 2017.

O relator do processo,
conselheiro substituto Cláu-
dio Ventin, multou o prefei-
to em R$ 5 mil. De acordo
com a denúncia, o objetivo
da contratação seria a elabo-
ração de levantamento topo-
gráfico planialtimétrico.

Em sua defesa, o gestor

Prefeito de Caldeirão Grande é multado pelo TCM
por irregularidade na contratação de empresa

alegou que “não existe no or-
denamento jurídico qual-
quer vedação da participa-
ção de parente de servidor
ou agente público em licita-
ção”. O prefeito afirmou ain-

da que “não havendo impe-
dimento legal à contratação,
decorrente de procedimen-
to licitatório, de parentes
próximos de servidores ou
agentes políticos, acautelou-

se criteriosamente o muni-
cípio quanto à demonstração
da observância dos princípi-
os da moralidade, isonomia,
impessoalidade”.

Todavia, de acordo com
a Relatoria, a empresa Guir-
ra Top – Topografia e Proje-
tos, de propriedade de De-
métrius Queiroz Guirra, ir-
mão do Procurador-Geral do
Município, Rafael Queiroz
Guirra, que atuou na licita-
ção, e primo do prefeito, não
poderia ter participado do
Pregão Presencial, sobretu-
do como concorrente única,
evidenciando a procedência
da denúncia apresentada e
o conflito de interesses, ca-
racterizando a violação dos
princípios constitucionais da
moralidade e da impessoali-
dade.

O Ministério Público de
Contas se pronunciou no
sentido da procedência da
denúncia, aplicando-se mul-
ta ao gestor. abe recurso da
decisão. Fonte: TCM

Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) aprovou, nesta ter-
ça-feira (18),  o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLDO)
para 2020. O texto apresenta uma
previsão de receitas de R$ 48,9 bi-
lhões, o que representa um cresci-
mento superior a 5,1%, quando
comparado a 2019. A estimativa é
de que o Produto Interno Bruto
(PIB) baiano alcance taxa de cres-
cimento de 2,5%. A aprovação foi
realizada durante votação em dois
turnos.

O presidente da Alba, depu-
tado Nelson Leal, recebeu o Proje-
to de Lei no dia 10 de maio, dire-
tamente das mãos do secretário
estadual do Planejamento, Walter
Pinheiro, e do vice-governador e
secretário de Desenvolvimento
Econômico, João Leão. O docu-
mento estabelece as diretrizes or-
çamentárias do Governo do Esta-
do para o próximo ano. Constam
no documento as metas e priori-
dades a serem alcançadas pela ges-
tão estadual.

LDO para 2020 é
aprovada na Alba

Cândido Pereira da Guirra Filho é prefeito de Caldeirão
Grande
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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!

Na última semana, a Jacobina Mineração e Comércio (JMC) encerrou
sua extensa programação criada com o intuito de promover a conscientização
sobre sustentabilidade. As ações foram preparadas em comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todos os anos em 5 de junho. A
última atividade foi uma caminhada ecológica para a cachoeira Véu da Noi-
va, um dos lugares mais encantadores do distrito de Itaitu, situado a 26 km
do centro de Jacobina.

A cada ano a JMC desenvolve uma nova programação com o objetivo de
disseminar conteúdos e práticas sustentáveis para a preservação da natu-
reza. “Isso nos aproxima da comunidade e contribui para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Nossos processos internos têm como base o
desenvolvimento sustentável e o incentivo a ações que preservem o ambi-
ente no qual vivemos. Assim, mostramos para a população e para nossos
colaboradores que desenvolvimento e responsabilidade caminham juntos”,
defende o Engenheiro Ambiental da JMC, Ademir Xavier.

A programação preparada pela empresa foi iniciada no dia 3 de junho
e contemplou agendas com foco na educação ambiental de colaboradores
e da população de Jacobina. As ações realizadas na unidade operacional
contemplaram iniciativas para despertar o consumo consciente no refei-
tório e a redução de resíduo gerado, para isso, a empresa adquiriu cane-
cas de louça para suprimir o uso de copo descartável de 300 ml, a longo
prazo, isso significaria uma redução de quatrocentos e doze mil copos no
ano. Aliando meio ambiente e responsabilidade social, a JMC realizou a
‘Troca Solidária’ de mudas e composto orgânicos por agasalhos e coberto-
res para posterior doação à famílias em situação de vulnerabilidade soci-
al. Concluindo as atividades com o público interno, foi realizado um Diálo-
go Diário de Segurança (DDS) coletivo que abordou questões sobre o meio
ambiente e destacou a importância de cada colaborador para um ambien-
te mais equilibrado e sustentável.

A JMC também levou a programação para as comunidades do seu en-
torno. Em Itapicuru ocorreu uma oficina sobre compostagem, com a entre-
ga de coletores de resíduos, distribuição de mudas e compostos orgânicos,
além da revitalização da praça da comunidade; No bairro da Bananeira o
jardim da Escola Municipal Professor Carlos Gomes da Silva também foi
revitalizado e foram doadas mudas e composto, alunos dessa escola estive-
ram na unidade da JMC, onde puderam aprender na prática sobre o cultivo
de mudas e compostagem, através do Portas Abertas. No dia 05, a empresa
participou da III Feira de Meio ambiente, promovida pela Prefeitura de
Jacobina, com distribuição de mil mudas e compostos; e da Feira de Orgâni-
cos da cidade, com a troca solidária de alimentos.

Responsabilidade Ambiental - A Jacobina Mineração reaproveita
mais de oitenta por cento dos resíduos gerados, o que inclui a compostagem
do lixo orgânico, que serve de adubo para o viveiro de mudas criado pela
empresa. Meio milhão de plantas foram cultivadas e doadas pela JMC nos
últimos doze anos e cerca de noventa e cinco por cento da água existente nos
processos da empresa é reutilizada. Garantir um ambiente mais equilibra-
do e sustentável é dever de todos. Fonte: Ascom/JMC

JMC encerra programação da
Semana do Meio Ambiente
com caminhada ecológica

Foto: Divulgação

Empresa fez grande mobilização em prol da conscientização ambiental
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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

UMBURANAS

Engie vai investir R$ 1,6 bi
em novo complexo eólico

Foto: Divulgação

A Engie vai investir R$
1,6 bilhão na Bahia, para a
construção da segunda fase
do Conjunto Eólico Campo
Largo, formado por 11 par-
ques, com capacidade total
para produzir 361,2 Mega-
Watts (MW) de energia lim-
pa, no município de Umbu-
ranas. O anúncio foi feito
durante a assinatura do
protocolo de intenções com
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Esta-
do (SDE), na semana pas-
sada. O novo empreendi-
mento deve gerar cerca de
mil empregos, no pico das
obras civis.

Com sede em Florianó-
polis, a companhia atua des-
de 1998 na geração e comer-
cialização de energia, por
meio da implantação e ope-
ração de usinas. De acordo
com Guilherme Ferrari, ge-
rente de Desenvolvimento
de Negócios da Engie, as
obras do complexo na Bahia
iniciaram neste mês de ju-

nho. “A entrada em opera-
ção comercial deve ser entre
agosto e setembro de 2020,
finalizando em março de
2021, já que os parques vão
começando a operar em se-
quência”, explicou.

“Desde que começamos
os investimentos na Bahia,
em 2014, a SDE vem nos
apoiando bastante. O Esta-
do faz um papel muito im-
portante em facilitar a vida
do empreendedor, conver-
sando, vendo os pontos crí-
ticos do projeto e em que ele
pode ajudar, seja em ques-
tões fundiárias, ambientais
ou de infraestrutura. E isso
é um grande diferencial,
além de criar um ambiente
propício para novos investi-
mentos”, afirmou Ferrari.

Para Luiz Gugé, chefe de
Gabinete e secretário da
SDE, em exercício, assinar
protocolo com empresas de
energias renováveis é estra-
tégico para o estado. “Fica-
mos muito satisfeitos, pois a

secretaria trata de forma
muito cuidadosa de toda ca-
deia, como regulamentação
de terras e linhas de trans-
missão, fornecendo todo
apoio à empresa. Estes par-
ques eólicos não levam so-
mente investimentos, mas
também desenvolvimento
sustentável e social para as
regiões, em especial, o semi-
árido”, destacou.

Engie na Bahia - Fo-
ram investidos R$ 2 bilhões
na primeira fase do Conjun-
to Eólico Campo Largo, que
tem capacidade total insta-
lada de 326,7 MW e entrou
em operação comercial em
dezembro passado. O com-
plexo foi o primeiro investi-
mento da ENGIE em ener-
gia eólica na Bahia. Localiza-
do nos municípios de Umbu-
ranas e Sento Sé, o empre-
endimento é formado por 11
parques eólicos, tem um to-
tal de 121 aerogeradores e
gerou 1,4 mil empregos na
fase de construção. (Ascom)

O novo empreendimento deve gerar cerca de mil empregos, no pico das obras civis
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OUROLÂNDIA

Após grandes confrontos
entre quatorze equipes pra-
ticados nos últimos três me-
ses, foi realizado no sábado,
dia 15, no Estádio Municipal
Nivaldo Marinho Nunes, a
final da Copa 13 de Junho de
2019, competição esportiva
promovida pela gestão mu-
nicipal.

A disputa tem por obje-
tivo promover a prática es-
portiva na modalidade fute-
bol, a inclusão social e a cons-
trução da cidadania, revelar
novos talentos e proporcio-
nar momentos de lazer e en-
tretenimento à população,
assim como movimentar a
economia do município.

A abertura da final foi
dada pelas equipes do Cru-
zeiro de Lages e Juventus
pelo sub-17, se consagrando
vencedora a equipe do Ju-
ventus.

Logo depois houve o des-

Final da Copa 13 de Junho  leva
centenas de torcedores a estádio

file das candidatas a Musa da
Copa 13 de Junho, sendo
vencedoras no 1º lugar: Ali-
ne Morais (Juventus); 2º lu-
gar: Lorena Conrado (Adeb);
3º lugar: Josiele Melo (Atlé-
tico de Barragem); e 4º lu-
gar: Hellen Santos (Cruzei-
ro de Lages).

Na sequência, aconte-
ceu a grande final disputa-
da entre os times do Flumi-
nense de Alazão e Atlético

de Barragem. O jogo foi
muito equilibrado e após
empate no tempo normal,
foi decidido na cobrança de
penalidades em que a equi-
pe do Fluminense do Alazão
levou a melhor e conquistou
o título.

“Estou muito feliz com
os resultados e quero agra-
decer a toda comissão orga-
nizadora, através da Secre-
taria de Educação, Cultura

e Esporte e da Diretoria de
Esportes que se debruça-
ram sobre o evento para
que o mesmo pudesse obter
sucesso. De antemão, agra-
deço também a todos os ou-
tros que fizeram parte da
organização, bem como as
equipes que participaram e
abrilhantaram o nosso
evento, tornado a Copa 13
de Junho uma das maiores
do estado”, destacou o pre-

feito municipal.
Estiveram presentes no

evento, secretários, verea-
dores, prefeitos de cidades
vizinhas, lideranças políti-
cas e comunitárias, bem
como centenas de torcedores
que lotaram o estádio muni-
cipal e fizeram a festa do es-
porte ourolandense.

Fonte: Assessoria Geral
de Comunicação

Foto: Ascom/PMO

EXPEDIENTE DO DIA:EXPEDIENTE DO DIA:EXPEDIENTE DO DIA:EXPEDIENTE DO DIA:EXPEDIENTE DO DIA:

ItItItItItem 0em 0em 0em 0em 011111. Sobre a mesa . Sobre a mesa . Sobre a mesa . Sobre a mesa . Sobre a mesa INDICAÇÕESDE N°s
085, 086/2019 de autoria do vereador Antô-
nio Carlos.
085. 085. 085. 085. 085. Seja indicado, ao Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal, o encascalhamento da estra-
da nas Pias de cima, neste Município.
086.086.086.086.086. Seja indicado, ao Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal, a roçagem na Rua onde fica lo-
calizada a serralheria do Senhor Sinésio, na
sede do Município.
Indicações em discussão:
Indicações em votação, o vereador que aprova
permaneça sentado, que rejeita levante-se.
Aprovado ( X ) Rejeitado (  ) por UNANIMIDADE.
Item 02. Sobre a mesa Item 02. Sobre a mesa Item 02. Sobre a mesa Item 02. Sobre a mesa Item 02. Sobre a mesa INDICAÇÕES Nºs
087, 088, 089/2019 de autoria do vereador
Pablo Piauhy.
080808080877777. Seja Indicado ao Chefe do Poder Executi-
vo que solicite da FUNASA recursos para cons-
trução de cisternas para os moradores que não
as tenham nas comunidades das Pias, Cedro,
Barbalho, Caém de Baixo e Triângulo.
088088088088088. Seja Indicado ao Chefe do Poder Execu-
tivo que execute obras de rebaixamento da la-
deira conhecida como “Ladeira da Varzinha”,
que dar acesso a comunidade das Pias.
089. 089. 089. 089. 089. Seja Indicado ao Chefe do Poder Execu-
tivo que inclua a pratica da Capoeira nas esco-

Fluminense de Alazão e Atlético de Barragem fizeram um final emocionante e foi decidida na cobrança de penalidades

CÂMARA DE VEREADORES DE CAÉM - PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/06/2019
las municipais.
Indicações em discussão:
Indicações em votação, o vereador que aprova
permaneça sentado, que rejeita levante-se.
Aprovado ( X  ) Rejeitado (  ) por UNANIMIDADE.
Item 03. Sobre a mesa Item 03. Sobre a mesa Item 03. Sobre a mesa Item 03. Sobre a mesa Item 03. Sobre a mesa INDICAÇÕES Nºs 090,
091, 092/2019 de autoria do vereadora Jane An-
drade.
090. Seja indicado, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, a reforma no Prédio Escolar na Fazen-
da Cedro, neste Município.
090909090911111. Seja indicado, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, a reforma na cobertura do mercado
Municipal e manutenção completa na parte inter-
na.
092. 092. 092. 092. 092. Seja indicado, ao Chefe do Poder Executi-
vo Municipal, que disponibilize o cronograma de
distribuição de água por ruas, na sede do Muni-
cípio.
Indicações em discussão:
Indicações em votação, o vereador que aprova
permaneça sentado, que rejeita levante-se. Apro-
vadas ( X  ) Rejeitado (  ) por UNANIMIDADE.
ItItItItItem 04. Sobre a mesa em 04. Sobre a mesa em 04. Sobre a mesa em 04. Sobre a mesa em 04. Sobre a mesa PARECERES Nº 009
e 010/2019, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO aos seguintes Projetos de
Leis de autoria da ver. Jane:
008008008008008, de 15 de maio de 2019. “Denomina de
Rua José Carlos dos Santos” o logradouro públi-
co que se especifica e dá outras providências.”

009009009009009, de 15 de maio de 2019. “Denomina de
Rua ADEMIR LOPES DE OLIVEIRA” o logradou-
ro público que se especifica e dá outras provi-
dências.”
Pareceres em discussão:
Pareceres em votação, o vereador que aprova
permaneça sentado, que rejeita levante-se.
Aprovados ( X  ) Rejeitado (  ) por UNANIMIDA-
DE.
ItItItItItem 05. Sobre a mesa em 05. Sobre a mesa em 05. Sobre a mesa em 05. Sobre a mesa em 05. Sobre a mesa PARECER Nº 011/
2019, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E REDAÇÃO ao Projeto de Lei n° 006, de
21 de maio de 2019. Altera a redação do pará-
grafo 2° do artigo 36 e caput dos artigos 37 e
38 da Lei Municipal n° 481/2015 – Dispõe
sobre política municipal de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente e dá ou-
tras providências.
Parecer em discussão:
Parecer em votação, o vereador que aprova per-
maneça sentado, que rejeita levante-se. Apro-
vado ( X  ) Rejeitado (  ) por UNANIMIDADE.
 Item 06. Sobre a mesa  Item 06. Sobre a mesa  Item 06. Sobre a mesa  Item 06. Sobre a mesa  Item 06. Sobre a mesa PROJETOS DE LEI
DE Nºs 005, 006, 007-2019 de autoria da ve-
readora Jane.
Projetos em 2ª e última discussão:
Projetos em 2ª e última votação, o vereador que
aprova permaneça sentado, que rejeita levan-
te-se. Aprovado ( X ) Rejeitado ( ) por UNANIMI-
DADE.
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Vende-se casa no bairro

Jacobina II, próxima à

Igreja Católica, com 2

quartos, suíte, sala am-

pla, cozinha ampla, área

de serviço e garagem.

Escriturada. Valor R$

140.000,00. Tratar pelo

celular (74)9 9141-2233

EXCELENTE

OPORTUNIDADE

O acidente ocorrido nes-
sa quarta-feira (19), véspe-
ra do feriado de Corpus
Christi, e que deixou como
vítima fatal o ex-vereador do
município de Ourolândia,
Janaelson Araruna, 38 anos,
tem uma nova versão, dife-
rente da que foi publicada
em blogs regionais.

A viúva de Janaelson,
Audineia Costa, entrou em
contato com a redação do
TRagora para esclarecer os
fatos que foram noticiados
de maneira distorcida. Se-
gundo ela, que também diz
ter acompanhado o trabalho
da Perícia, a causa do aciden-
te teria sido uma ultrapas-
sem perigosa feita pelo con-
dutor da carreta.

“A ultrapassagem erra-
da foi da carreta. Ele vinha
na mão dele e na ultrapassa-
gem [a carreta]colidiu de
frente com ele”, relata.

Audineia corrigiu, ainda,
a informação de que seu ma-
rido era presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores
Rurais local. Segundo ela,
Janaelson era assessor da
entidade. Também foi vere-
ador por dois mandatos e

Ex-candidato a prefeito
morre em acidente

candidato a prefeito de Ou-
rolândia, pelo PCdoB, nas
eleições de 2016.

Colisão frontal - Se-
gundo informações, o veícu-
lo conduzido por Janailson,
um GM Classic, placa OZG
8535, licença de Jacobina
(BA), foi atingido de frente
por uma carreta que invadiu
a contramão após uma ultra-
passagem.

O acidente aconteceu em
um trecho da BR-324, entre
a sede de Jacobina e o distri-
to de Lages do Batata. A víti-
ma morreu presa às ferra-
gens. Após os procedimentos
de necropsia no Departamen-
to de Polícia Técnica de Jaco-
bina, o corpo será liberado
para sepultamento. O velório
será realizado na Câmara
Municipal de Ourolândia.
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Janaelson Araruna, 38 anos, ficou preso às ferragens

Polícia prende acusados
de homicídio em Caém

Policiais civis da 16ª Coorpin, sob o comando do dele-
gado Ademar Alves de Sousa (Vical), com apoio dos dele-
gados Eduardo Brito, coordenador da 16ª Coorpin, e
Wagner Marinho, delegado titular da Delegacia Territorial
de Jacobina, cumpriram quatro mandados de prisão pre-
ventiva contra Fernando Santos Dantas, 22 anos, Ricardo
santos Carvalho, 22 anos,  Rodrigo de Jesus Silva, 20 anos,
e Dermival Viera da Silva Junior, 21 anos, todos residen-
tes no bairro da Bananeira, em Jacobina. Os quatro são
acusado de raptar e matar Delmar Lopes de Souza, conhe-
cido por Chico, de 30 anos, na madrugada do último dia 6,
na cidade de Caém.

Fernando e Ricardo foram presos na cidade de Miguel
Calmon, por tráfico de drogas, e encaminhados ao Com-
plexo Policial de Jacobina. Os dois tiveram mandados cum-
pridos por terem participado diretamente do homicídio.
Os outros dois comparsas, Rodrigo e Dermival foram pre-
sos no dia 14, no bairro da Bananeira, em Jacobina, em
uma ação dos policiais civis da Delegacia Territorial de
Jacobina, sob o comando do delegado Wagner Marinho.

Conforme a polícia, no dia 5 de junho, os quatro acusa-
dos e a vítima estavam fazendo uso de bebida alcoólica na
casa de uma pessoa conhecida como Preta, mãe de um dos
suspeitos, na cidade Caém. Ainda segundo a polícia, os
quatro acusaram Chico de ter furtado o celular de Rodrigo,
e começaram a agredi-lo fisicamente com chutes e socos.
Não satisfeitos, colocaram Chico para fora da casa e o as-
sassinaram com várias facadas, pauladas e pedradas, de-
cepando uma orelha e cortando a língua da vítima. Após
ao crime, o quarteto fugiu para Jacobina. "É importante
ressaltar o apoio da Policia Militar para elucidação e pri-
são dos acusados", destacou o delegado.

Os quatro foram indiciados pelo crime de homicídio
triplamente qualificado. Ele permanecem presos à dispo-
sição da Justiça. Com informações da 16ª Coorpin

Os quatros suspeitos estão presos na delegacia de Jacobina

Mulher diz que esfaqueou marido
Dona de casa e mãe de dois

filhos, Fernanda, companheira de
Darlei dos Santos, de 34 anos, as-
sassinado com um golpe de faca
na noite de sábado, 15, na região
do Pontilhão da Malhadinha, em
Jacobina, é a principal suspeita do
crime. A mulher se apresentou es-
pontaneamente na delegacia para
prestar depoimento, e alegou legí-
tima defesa.

Fernanda, que se apresentou
espontaneamente, contou em de-
poimento que as brigas entre o
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casal eram constantes e que Darlei
a agredia com certa frequência. Os
dois estavam juntos há pelo me-
nos um ano e meio, conforme dis-
se a mulher, e residiam na região
do Pontilhão, pouco depois do
bairro Novo Amanhecer. Após o
depoimento, a mulher foi presa e
permanece à disposição da justi-
ça. Inicialmente, informações pas-
sadas por amigos da vítima, dizi-
am que a suspeita havia sido libe-
rada, porém a polícia confirmou a
prisão de Fernanda.
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