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Prefeito de Caém é multado por
aumento exorbitante de salário
O prefeito do município de Caém Gilberto Matos ao assumir o cargo em janeiro de 2017, enviou para Câmara de Vereadores um projeto de
lei alterando o Plano de Carreira Cargos e Salários, que aumentou substancialmente o salário de alguns servidores, a exemplo do chefe de

Gabinete, que passou de R$ 880,00 (um salário mínimo) para R$ 4.730,00, o que significou um aumento acima de 500%. PÁGINA 2 PÁGINA 2 PÁGINA 2 PÁGINA 2 PÁGINA 2

Comandante da 24ª CIPM inspeciona escola de gestão compartilhada

Investigadores da Polícia Civil de Jacobina prenderam em flagrante  Adail-
ton da Silva, Wallace Oliveira do Nascimento e Jamile Santos de Oliveira,
todos suspeitos no envolvimento em dezenas de assaltos a pessoas e
em diversos bairros de Jacobina. Além do trio, foram presos dois ado-
lescentes. PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11PÁGINA 11

Polícia prende acusados de

vários assaltos em Jacobina

 PÁGINA 7 PÁGINA 7 PÁGINA 7 PÁGINA 7 PÁGINA 7

Foto: Polícia Civil

Leia as notícias de Ourolândia
na página 5 desta edição

Médica cubana vende churrasco em Jacobina
No Brasil há quase três anos, a médica cubana
Maydelkis Ferrer (foto)(foto)(foto)(foto)(foto) tem vendido espetinho de
churrasco para conseguir se manter, depois da saída
dos profissionais do país no Programa Mais Médicos.
Maydelkis é natural da cidade de Morón, que fica na
província Ciego de Ávila, em Cuba. Hoje, ela mora em
Jacobina e não pretende ir embora do Brasil. A médi-
ca se casou com um baiano no ano passado, com
quem divide a vida e a nova ocupação. PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3

Foto: Arquivo pessoal

Projeto ‘Ser Tão Abundante’ é
implantado em Umburanas

PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10PÁGINA 10
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Prefeito de Caém é multado por
aumento salarial exorbitante

O prefeito do município
de Caém Gilberto Matos ao
assumir o cargo em janeiro
de 2017, enviou para Câma-
ra de Vereadores um proje-
to de lei alterando o Plano
de Carreira Cargos e Salá-
rios, que aumentou subs-
tancialmente o salário de
alguns servidores, a exem-
plo do chefe de Gabinete,
que passou de R$ 880,00
(um salário mínimo) para
R$ 4.730,00, o que signifi-
cou um aumento acima de
500%.

Apesar de o projeto ter
sido aprovado na Câmara, o
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios (TCM) entendeu
que o mesmo é inconstituci-

onal. “Examinada pendên-
cia, constata-se forte evidên-
cia de nulidade da lei edita-
da pela municipalidade, di-
ante da sua flagrante incons-
titucionalidade, a qual, no
caso concreto, pode ser en-
frentada pela Corte de Con-
tas, nos termos da Súmula nº
347 do Supremo Tribunal
Federal (STF), ao estabele-
cer que o Tribunal de Con-
tas, no exercício de suas atri-
buições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis
e dos atos do Poder Público”,
afirma o TCM.

O Tribunal de Contas
disse ainda que o gestor Gil-
berto Matos deveria agir no
sentido de adequar as des-

pesas de pessoal ao que de-
termina a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, porém, o
prefeito fez o contrário,” pre-
feriu conceder o reajuste
dessarazoado ao seu chefe de
Gabinete”. Diante dos fatos
o TCM imputou ao gestor
uma multa de R$ 4.000,00
a ser recolhida aos cofres
públicos no prazo máximo de
trinta dias.

O prefeito recorreu da
decisão, porém o conselhei-
ro Cláudio Ventin decidiu
este mês manter a punição.
Por várias vezes o Tribuna
Regional tentou contato com
o prefeito Gilberto Matos,
através do telefone fixo, po-
rém não obteve êxito.

Foto: Bahia Acontece

Prédio da Prefeitura Municipal de Caém, na Praça Desembargador Souza Dias

Em função da ocorrên-
cia de um número elevado
de casos de sarampo no país
no ano passado, e o registro
de 561 casos confirmados
esse ano até o último dia 12,
concentrados principal-
mente em São Paulo, Pará e
Rio de Janeiro, a Secretaria
da Saúde do Estado (Sesab),
por meio da Diretoria de Vi-
gilância Epidemiológica
(Divep), está alertando os
profissionais de saúde para
que sejam intensificadas as
ações de vigilância e de imu-
nização, visando prevenir a
ocorrência da doença no es-
tado.

Segundo o secretário da
Saúde do Estado, Fábio Vi-
las-Boas, o Brasil entrou
numa fase crítica de epide-
mia de sarampo. “Não temos
casos na Bahia mas o estado
tem muito trânsito de turis-
tas e pessoas contaminadas
poderão entrar no Estado.
Precisamos garantir uma co-
bertura vacinal adequada”,
explica o Secretário, acres-
centando que qualquer pes-
soa com idade abaixo de 50
anos que não tenha certeza
ou comprovação de já ter to-
mado a vacina deve procurar
um posto de saúde para ser
imunizada, recebendo as
duas doses de vacina. Um
comunicado foi distribuído
nas redes sociais:

A diretora da Divep, Je-
ane Magnavita, confirma
que não há registro de casos
confirmados de sarampo na
Bahia esse ano, mas que fo-
ram notificados casos impor-
tados suspeitos nos municí-
pios de Porto Seguro (um
caso de residente em São
Paulo) e dois em Salvador,
sendo um de residente em
São Paulo que viajava de fé-
rias e outro residente em

Sesab intensifica ações de
prevenção do sarampo

Salvador com histórico de
viagem para o exterior.

Situação de risco - A
coordenadora do Programa
de Imunização da Sesab,
Akemi Chastinet, esclarece
que apesar das diversas
ações que estão sendo de-
senvolvidas até o momento,
a ocorrência de casos impor-
tados de sarampo no Estado
representa situação de risco
para a doença. “Todos os
municípios devem se manter
em alerta para a identifica-
ção precoce de casos suspei-
tos, que se enquadrem na
seguinte definição: pessoa
com febre e exantema,
acompanhada de tosse e/ou
coriza e/ou conjuntivite, in-
dependente da idade e situ-
ação vacinal anterior”, pon-
tua Akemi.

Entre as recomendações
que estão sendo feitas para
os profissionais de saúde es-
tão a intensificação vacinal
com tríplice viral visando a
melhoria da cobertura, de
forma seletiva, conforme o
calendário de vacinação; no-
tificação imediata dos casos
suspeitos; busca ativa de ca-
sos suspeitos, e capacitação
das equipes municipais para
respostas rápidas frente a
ocorrência de casos.

Os principais sintomas
do sarampo são tosse, em
geral seca e irritativa; febre
alta; coriza, sensibilidade à
luz; manchas vermelhas na
pele e dores no corpo. Entre
as complicações que podem
advir da doença estão: infec-
ções respiratórias, inflama-
ção nos ouvidos, encefalite
com dano cerebral, surdez e
lesões severas de pele. Em
gestantes, o sarampo pode
provocar aborto ou parto
prematuro. Fonte: Ascom/
Sesab
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MAIS MÉDICOS

No Brasil há quase três
anos, a médica cubana
Maydelkis Ferrer tem ven-
dido espetinho de churrasco
para conseguir se manter,
depois da saída dos profissi-
onais do país no Programa
Mais Médicos.

Maydelkis é natural da
cidade de Morón, que fica na
província Ciego de Ávila, em
Cuba. Hoje, ela mora em
Jacobina-BA e não pretende
ir embora do Brasil. A médi-
ca se casou com um baiano
no ano passado, com quem
divide a vida e a nova ocupa-
ção.

"Prefiro fazer um traba-
lho honesto do que ficar pa-
rada, sem roubar ninguém e
pagando minhas contas. Eu
vendo espetinho com meu
esposo até conseguir um em-
prego melhor. E também
conto com a ajuda de minha
sogra", contou ela ao G1.

Ela lembra que quando
chegou em terras brasileiras,
em agosto de 2016, passou
cerca de 60 dias em Brasília,

Gervásio Lima
Jornalista e historiador

O Brasil está, literalmente,

se envenenando

Aprovações para uso de agrotóxicos no país atingem
um número preocupante. Do mês de janeiro deste ano
até o momento já são 290 liberações de substâncias ve-
nenosas. Só neste mês de julho foram 51. Conforme os
especialistas, nunca houve um ritmo tão frenético de
aprovação de agrotóxicos como agora. .

No Brasil, em seis meses, 239 venenos tiveram a co-
mercialização autorizada, contra 229 da União Europeia
em oito anos. Entre as substâncias novas liberadas está o
sulfoxaflor, princípio ativo que controla insetos que ata-
cam frutas e grãos e estaria relacionado à redução de
abelhas polinizadoras, segundo estudos em andamento
no exterior. Nos primeiros meses deste ano cerca de 500
milhões dessas abelhas teriam morrido no Brasil, viti-
mas dos venenos nas lavouras, segundo reportagem da
Agência Pública e do Repórter Brasil, com base em rela-
tos de apicultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo e Mato Grosso do Sul.

De acordo a André Burigo, pesquisador e professor
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EP-
SJV/Fiocruz), no Rio de Janeiro, a profusão de relatos e
pesquisas apontando para casos de contaminação no ser
humano e meio ambiente serve para mostrar que é um
mito o uso seguro de agrotóxicos. Ele lembra o fato ocor-
rido em 2007, quando um piloto se esqueceu de fechar o
bico do avião e a cidade de Lucas do Rio Verde, em Goiás,
foi contaminada. Na época as empresas culparam ape-
nas o piloto. Como consequência, foram relatados casos
de infecção de pele e má formação congênita em anfíbios.
O lençol freático foi contaminado, resíduos foram encon-
trados no leite materno, na água da chuva e no ar.

Problemas de saúde podem ocorrer meses, anos ou
até décadas após a exposição, manifestando-se em vári-
as doenças, como cânceres, malformação congênita, dis-
túrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Está cienti-
ficamente comprovado que a utilização continuada de
agrotóxicos na produção agrícola aumenta as chances de
camponeses desenvolverem quadro depressivo e, com o
desenvolvimento da doença, cometerem suicídio. Estu-
dos dão conta que o número de suicídios muito elevado,
atingindo especialmente trabalhadores rurais, está liga-
do ao uso de agrotóxicos. Nos últimos dez anos, mais de
12 mil pessoas tentaram suicídio com agrotóxicos em todo
o Brasil. Dessas tentativas, 1.582 resultaram em mortes.
Outras 231 tiveram cura, mas com sequelas.

Os efeitos do uso de agrotóxicos são refletidos tam-
bém na qualidade dos alimentos. Lá em 2011, já se discu-
tia o problema da contaminação dos alimentos com pes-
quisas específicas sobre o assunto. Naquele ano, quando
substâncias venenosas de auto poder de intoxicação não
eram utilizadas na lavoura, o Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pesquisou
1.628 amostras de alimentos; destes, 36% foram consi-
deradas insatisfatórias. Alimentos como arroz, feijão e
cenoura apresentaram amostras insatisfatórias em to-
dos os produtos analisados.

Segundo um levantamento realizado em 2018, com
base nos dados do Ministério da Saúde, cerca de 40 mil
pessoas foram atendidas no Sistema Único de Saúde
(SUS) após serem expostas a agrotóxicos nos últimos dez
anos. Desse total, 26 mil pacientes (destes 1.484 foram
crianças de até 9 anos) tiveram intoxicação confirmada
por médicos, com sinais clínicos como náuseas, diarreias
ou problemas respiratórios, ou mesmo alterações bio-
químicas no sangue e urina detectadas por exames labo-
ratoriais. A média equivale a sete pessoas intoxicadas
por dia.

Médica cubana vende
churrasco em Jacobina

 Foto: Arquivo pessoal

em acolhimento pelo progra-
ma Mais Médicos.

"Eu esperei também a
documentação com a Polícia
Federal para ter uma esta-
dia legal no país. Logo fui
estabelecida na Bahia, no
município de Jacobina. Eles
[governo] nos colocaram no
local em que íamos a traba-
lhar".

A médica conta ainda
que trabalhou junto com ou-
tras quatro cubanas, em vá-
rias unidades de saúde da
cidade, inclusive substituin-
do médicos brasileiros quan-
do eles saíam de férias.

"Passei todo o tempo de
duração do programa aqui
[Jacobina]. Trabalhei em
seis postos de saúde no mu-
nicípio, prestando ajuda
quando os médicos saíam de
férias, mas sem abandonar
o meu posto", disse.

Adaptada na cidade,
Maydelkis lembra que não
foi difícil se adequar ao local.
Para ela, os baianos são re-
ceptivos.

"Jacobina é uma cidade
muito acolhedora. Aqui eu
tenho muitas amizades que
me apoiam. Parece muito
com Cuba esta área. Logo em
um ano [de chegada na cida-
de], eu conheci a pessoa que
hoje é meu esposo. Começa-
mos a namorar, até que fica-
mos noivo e casamos",
relembra.

Apesar da hospitalidade
baiana, a médica fala tam-
bém sobre o preconceito
que os profissionais cubanos
sofreram, além dos ataques
de xenofobia.

"Ainda temos que escu-
tar de muitas pessoas, nas
redes sociais, que muitos de
nós cubanos que estávamos
no programa não éramos
médicos. Inventavam que
éramos enfermeiros ou vete-
rinários em Cuba. Muitos
comentários absurdos, mas
eu não presto ouvidos a es-
sas coisas. Sou uma pessoa
que vou para frente sem es-
cutar comentários que me
deixem abatida", disse ela.

Maydelkis vende espetinho de churrasco no bairro do Leader para conseguir se manter
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OUROLÂNDIA

(Ascom/PMO) - O último
final de semana em Ourolân-
dia foi marcado pela realiza-
ção da I Feira de Caprinos e
Ovinos, do Assentamento
Vila Nova. O evento foi um
verdadeiro sucesso, com a
participação de centenas de
pequenos produtores rurais.

Durante o sábado e do-
mingo, quem foi ao Assenta-
mento pode receber bastan-
te informação sobre o uni-
verso da criação de caprinos
e ovinos através de pales-
tras, rodas de conversa e di-
versas oportunidades de
troca de experiências. “Tudo
que está acontecendo aqui é
muito importante para for-
talecer este setor em nosso
município e ficamos muito

Animação e conhecimento se destacam na 1a Feira
de Caprinos e Ovinos do Assentamento Vila Nova

felizes de contribuir para um
evento tão bem organizado
como este”, declarou o pre-
feito ourolandense.

Também foi possível co-
nhecer mais do universo pe-
cuário no local, acompanhan-
do as exposições de produtos

desenvolvidos a partir da cri-
ação de bodes, cabras e ove-
lhas, além da mostra dos pró-
prios animais. “A comunida-
de está de parabéns pelo
evento e fizemos questão de
apoiar da melhor forma pos-
sível, porque sei que este é

um ponta pé inicial para um
desenvolvimento ainda mai-
or da criação e produção agro-
pecuária na região”, comen-
tou o secretário de Agricultu-
ra do município.

Além do prefeito e de se-
cretários municipais, tam-

bém estiveram presentes
assessores e deputados. A
festa contou com a participa-
ção ativa da população local
que também curtiu a reali-
zação de shows e apresenta-
ções artísticas durante os
dois dias de evento.

(Ascom/PMO) - Um en-
contro em Ourolândia reu-
niu professores de educação
física, profissionais da edu-
cação inclusiva, coordenado-
res e diretores que concluí-
ram o curso Portas Abertas
Para a Inclusão. O objetivo
da reunião foi elaborar o pro-
jeto da 1a Semana do Espor-
te Seguro e Inclusivo.

“Esse encontro nos per-
mitiu debater e construir
ideias para este projeto tão
importante para a inclusão
em nossas escolas. Estamos
saindo daqui com um even-

O evento foi um verdadeiro sucesso e contou com a participação de autoridades civis e pequenos produtores rurais

Foto: Ascom/PMO

Encontro de profissionais de educação
elabora projeto de esporte inclusivo

to formatado que acontece-
rá em breve”, disse a secre-
tária de Educação, Cultura e
Esporte do município. Os
presentes colaboraram com
a proposta da Semana do
Esporte Seguro e Inclusivo
com base no que aprende-
ram através do curso Portas
Abertas Para a Inclusão.

Esta formação continua-
da é uma iniciativa do Uni-
cef em parceria com o Insti-
tuto Rodrigo Mendes, que foi
ministrada aos profissionais
de Educação de Ourolândia
através da coordenação do

Núcleo de Cidadania dos
Adolescentes (Rede Nuca) e
da Comissão Intersetorial do
Selo Unicef. “Fico muito con-
tente de participar deste
processo que vai contribuir
para a inclusão de crianças e
adolescentes com deficiência
ou alguma dificuldade inte-
lectual. É lindo ver eles ten-
do a oportunidade de apren-
der e se exercitar tanto quan-
to os outros”, declarou emo-
cionada um professor de
educação física da rede mu-
nicipal de ensino ourolan-
dense.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE uma distribuidora de bebidas
completa, com ótima localização, situada à
Rua Francisco Rocha Pires, em Jacobina.
Tratar pelo telefone (74) 9 9130-9720

Foto: Ascom/PMO (Ascom/PMO) - A semana começou com mais uma
conquista para Ourolândia. Durante uma cerimônia re-
alizada em Jacobina, na segunda-feira, 22, foram en-
tregues as máquinas que atenderão os municípios per-
tencentes ao Consórcio do Piemonte da Chapada
Diamantina para recuperação de vias e estradas.

O evento contou com a participação da diretora de
Planejamento ourolandense, que comemorou a che-
gada do maquinário. “Nossa alegria é saber que tere-
mos esse suporte técnico para melhorar as estradas
da nossa cidade”, declarou a diretora.

Ourolândia, assim como vários municípios do Con-
sórcio, poderá contar com retroescavadeiras, caçam-
bas, rolo compactador, escavadeira, dentre outras má-
quinas. O equipamento atenderá a demanda do muni-
cípio na manutenção de estradas vicinais. “Receber
todo esse maquinário é fundamental para melhorar-
mos as vias de acesso às comunidades e povoados.
Assim o povo terá mais conforto e praticidade no ir e
vir, além de contribuir para o escoamento da produção
dos agricultores familiares e de tudo que é produzido
aqui”, comemorou o prefeito.

A utilização das máquinas seguirá um cronograma
de atendimento, para suprir a demanda das cidades
componentes do Consórcio do Piemonte da
Diamantina.

Máquinas para manutenção de estradas

são entregues para cidades do Consórcio

do Piemonte da Diamantina

Participaram da reunião professores de educação física, profissionais da educação
inclusiva, coordenadores e diretores que concluíram o curso Portas Abertas Para a Inclusão
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CAÇA-PALAVRAS
ALFÂNDEGA, AEROMOÇA, CHOFER, PILOTO, BAGAGEM, RAMPA,

BANHEIRO, LIXEIRA, EMBARQUE, BEBEDOURO, BILHETE,
FAXINEIRO, TÁXI, POUSO, PASSAGEM, SEGURANÇA,
PASSAGEIRO, POLTRONA, ELEVADOR, CAFETERIA

CHAMINÉ, PANETONE, PRESENTE, MACADÂMIA, AMEIXA,
AVELÃ, RENAS, AMÊNDOA, LAREIRA, CEIA, GUIRLANDA, NEVE,
LICHIA, TENDER, PERNIL, TRENÓ, LEITÃO, NOZ, SINO, VINHO

Áries De 21/3 a 20/4 Crer na realização de
grandes sonhos é a meta dos próximos dias.
tente conservar o espírito empreendedor, pois
várias oportunidades aparecerão. tenha atitude

Libra De 23/9 a 22/10 Aproveite o fluxo de energia
positiva para concluir projetos e finalizar acordos.
Deixe o campo aberto para novas possibilidades
profissionais e emocionais. Observe bem as

positiva diante dos desafios, principalmente agora quando os
horizontes ficam mais definidos à sua frente. Poderá contar
com uma boa dose de criatividade e ajuda de amigos.

Touro De 21/4 a 20/5 Não fique parado diante
das situações que não estão apresentando
resultados satisfatórios. Reavalie seus planos
e parta para uma estratégia um pouco mais

agressiva. Deixe de lado as situações do passado e emprenhe-
se no presente. Conte com as sugestões de pessoas mais
experientes ou aquelas que você nutre um carinho especial.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Prever condições
favoráveis e aproveitar ao máximo as
oportunidades que aparecem todos os dias são
dons que possui de sobra. Deixe de lado as

pequenas disputas de ego e siga com firmeza de propósitos.
Você está preparada para enfrentar qualquer tipo de situação
desde que perceba que vale a pena a dedicação. Sucesso.

Câncer De 21/6 a 21/7 Evitar desperdícios será
seu grande desafio nestes dias. Equilibrar desejo
com ação é o segredo do sucesso. Se perceber
que seus esforços profissionais e emocionais

não estão apresentando bons resultados, mude a estratégia.
É mais fácil aproveitar a corrente favorável do que remar
contra os fatos. Saiba escolher os melhores caminhos.

Leão De 22/7 a 22/8 Quando pensar em desistir
de alguns planos, é aí que a motivação deve
surgir e ser nutrida. nada de pessimismos ou
recolhimento. Levante a cabeça e siga com

determinação e coragem. Seu coração é nobre e seu talento
natural imenso. Permaneça confiante perseguindo seus
objetivos. Agradáveis surpresas estão a caminho. Boa sorte.

Virgem De 23/8 a 22/9 O importante não é só
conhecer os detalhes, mas tirar proveito deles.
Esse é o grande desafio - entender quais os
mecanismos mais fáceis para atingir seus

objetivos. Atravessa fase de grandes oportunidades, procure
não se perder no caminho. O sucesso está cada vez mais
presente e é importante garantir apoio para seus projetos.

pessoas a sua volta e identifique com quais pode realmente
contar. Este é um momento de companheirismo e troca. Procure
incentivar o bom diálogo e a sinceridade.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Não sofra por
antecipação. tudo tem seu tempo e nada acontece
na véspera. É importante manter a cabeça fria e o
senso de direção apurado. não permita que

pequenos detalhes atrapalhem seus grandes projetos. Tente agir
de forma mais objetiva possível no trabalho e no círculo social.
Reserve mais tempo para compartilhar com seu amor.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Estimule seu lado criativo
e aventureiro. Programe passeio ou viagem para
reciclar energias. Você precisa recarregar suas
baterias. As atividades ligadas às artes e os estudos

também estão plenamente favorecidos. No trabalho, mantenha a
ordem de prioridades em suas pendências. não abrace tudo de
uma vez. Calma e paciência.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Buscar soluções práticas
é a meta dos próximos dias. Alguns de seus projetos
já estão em fase de conclusão. Só falta o toque
final. Valorize toda iniciativa, pois você atravessa

fase em que as pessoas observam seu desempenho. Aceite
novos desafios e aprenda a correr riscos. Valerá a pena. neste
momento o que conta é sua versatilidade.

Aquário De 21/1 a 19/2 Tire o máximo proveito das
situações do cotidiano. Esta será a chave para
atingir seus objetivos. Com uma boa dose de
autoestima, mostre todo seu potencial criat ivo,

valorizando cada passo, cada palavra, cada ação. Daqui até o
fim do semestre você estará em ascensão, tanto profissional
quanto social. Estabeleça metas objetivas.

Peixes De 20/2 a 20/3 Mais importante que saber o
que deseja é ter consciência do que não quer para
a vida. e conseguir enxergar com clareza todas as
situações que não precisa mais, uma corrente de

bons acontecimentos começará a fluir em sua direção. Vibre
posit ivamente pelo sucesso. Deixe de lado as angústias do
passado e siga em frente com confiança.

HORÓSCOPO DE 27/07 A 02/08

Ingredientes
1/2 kg de fígado de boi
cortado em bifes
2 dentes de alho
1 colher (de chá) rasa de sal
1 cebola grande cortada em
rodelas (ou duas pequenas)
Leite para deixar de molho
Óleo para fritar
Modo de preparo
Quando dei a receita do
Fígado à Milanesa, eu já
tinha dado essa dica de
deixar os bifes de fígado de
molho no leite, isso tira o
gosto forte dele e a acidez. Eu usei uma xícara de chá de leite sobre  os bifes. Mexa
bem e deixe aí por uns 15 minutos.
Depois escorra os bifes (mas não lave) e tempere com o alho amassado e o sal. Deixe
no tempero um pouquinho para pegar sabor. Depois aqueça a frigideira, coloque um
pouco de óleo e frite os bifes, sem colocar muitos de uma vez. Vire o fígado quando já
tiver dourado de um lado. Vá fritando os bifes e reservando em uma travessa. Agora
vamos fritar as cebolas.
Caso a frigideira que você usou para fritar os bifes tenha ficado muito queimada, passe
um papel toalha para tirar o excesso e coloque mais óleo. Coloque as rodelas de cebola
(não precisa soltar as rodelas, quando aquecer elas se soltam sozinhas), deixe o fogo
baixo e vá fritando as cebolas mexendo de vez em quando (isso demora um pouquinho).
Quando as cebolas estiverem douradinhas tempere com sal e coloque sobre os bifes
de fígado fritos e sirva quente.

BIFE DE FÍGADO ACEBOLADO
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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!

JACOBINA

Vende-se casa no bairro Jacobina II, próxima à Igreja
Católica, com dois quartos, suíte, sala ampla, cozi-
nha ampla, área de serviço e garagem. Escriturada.
Valor R$ 140.000,00. Tratar pelo celular (74) 9
9141-2233.

Na noite de segunda-feira, 22,
policiais militares da 24ª CIPM em
Jacobina fizeram uma visita sur-
presa para o pequeno Yure, que co-
memorou 6 anos de idade e solici-
tou dos pais que o tema fosse Polí-
cia Militar da Bahia.

Foi um momento de muita feli-
cidade e euforia para o aniversari-
ante quando foi surpreendido pela
visita dos policiais em sua festa,
ocorrida no bairro Caixa d’Água, em
Jacobina, haja vista que é uma cri-
ança que admira o trabalho da
PMBA e sonha em um dia ser um
policial.

Criança tem sonho
realizado pela PM

Na oportunidade, além de todos
juntos cantarem os parabéns, os po-
liciais o presentearam com uma pe-
quena lembrança, emocionando
ainda mais o aniversariante. “Esse
é o dia mais feliz da minha vida”,
disse Yure emocionado.

“Parabenizo o pequeno Yure
pelo seu aniversário e pela ação es-
pontânea destes nobres policiais mi-
litares. São em ações desta nature-
za que conseguimos perceber ainda
mais que a briosa Polícia Militar da
Bahia é querida pela sociedade”,
disse o major PM Flailton Oliveira,
comandante da 24ª CIPM.

O aniversariante Yure, que completou 6 aninhos, quer ser policial militar

Foto: 24a CIPM
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EDUCAÇÃO

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

Comandante da 24ª CIPM inspeciona
escola de gestão compartilhada

 O comandante da 24ª
Companhia Independente
de Polícia Militar (24ª
CIPM), major Flailton Oli-
veira  realizou  a segunda vi-
sita de inspeção ao Colégio de
Gestão Compartilhada Basí-
lio Catalá, na cidade de Piri-
tiba, onde há pouco menos de
três meses teve início o Pro-
jeto Piloto do Colégio da Po-
lícia Militar, Gestão Com-
partilhada, com a prefeitura
local.

O projeto vem sendo im-
plantado pelo coronel PM
Anselmo Brandão, coman-
dante geral da Polícia Mili-
tar da Bahia, em diversas
instituições públicas de en-
sino por toda Bahia, sendo
equiparado com a metodolo-
gia de ensino aplicada nos
colégios da Polícia Militar já
existentes no estado. De acor-
do major Flailton Oliveira, o
modelo vem trazendo exce-
lentes resultados para a edu-

cação, ocupando as primei-
ras classificações, sobretudo
no tocante aos conceitos ob-
tidos.

O corpo docente da ins-
tituição de ensino é formado
pela Direção Pedagógica, por
policiais militares da Reser-
va Remunerada e outros
funcionários municipais. “A
expectativa é que efetiva-

mente os alunos venham a
brilhar no futuro, onde se
tornarão excelentes cida-
dãos e grandes profissionais
em diversas áreas de traba-
lho”, enfatizou o major.

Na oportunidade, o co-
mandante da 24ª CIPM e
demais presentes, acompa-
nharam algumas atividades
diárias dos alunos, que se

postaram em forma com apli-
cação de atividades cívicas,
hasteamento do Pavilhão Na-
cional, cântico do Hino Naci-
onal, dentre outras, sendo
encerrado com um desfile,
acompanhado da banda de
música formada por alunos
da própria escola.

Durante a visita, major
Flailton Oliveira esteve
acompanhado de uma comis-
são de alunos regularmente
matriculados e uniformiza-
dos do Colégio de Gestão
Compartilhada Maria do
Carmo de Araújo Maia, da
cidade de Campo Formoso,
dirigido pelo capitão PM
José Carlos, para que pudes-
sem ser vistos e servir de
modelo para os alunos do
Colégio de Gestão Compar-
tilhada da cidade de Piriti-
ba, que deverão estar rece-
bendo seus uniformes na
primeira semana de agosto
deste ano. No decorrer do

evento, Oliveira instalou,
com o objetivo de motivar os
jovens alunos, a criação do
comandante mirim da 24ª
CIPM.

Os alunos participarão
de seleção através de reda-
ções, com o tema “A impor-
tância da família no desen-
volvimento educacional da
criança e do adolescente”,
que serão desenvolvidas
dentre outras atividades. O
selecionado passará, junta-
mente com sua família, um
dia acompanhando a rotina
e o trabalho desenvolvido
pela companhia em Jacobi-
na, na condição de coman-
dante mirim. Ao final do dia,
será inaugurada em galeria
específica, a foto do coman-
dante mirim selecionado,
que passará a fazer parte do
núcleo de memória da 24ª
CIPM. Com informações do
Setor de Comunicação Soci-
al da 24ª CIPM

Foto: SCS 24ª CIPM

Major PM Flailton Oliveira durante visita de inspeção
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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

MEIO AMBIENTE

Foto: Cecom/MP

Ourolândia ganhará por ano
20 mil mudas de espécies
nativas após acordo do MP

Assinatura do contrato foi realizada entre a Assobege e o  Instituto Fábrica de Florestas

Vinte mil mudas de plan-
tas nativas serão produzidas
anualmente no município de
Ourolândia pela Associação
dos Empreendedores do
Mármore Bege Bahia (Asso-
bege) conforme compromis-
so assumido pela  associação
em um acordo coletivo judi-
cial proposto pelo Ministério
Público estadual. A Assobe-
ge assinou um contrato com
o Instituto Fábrica de Flores-
tas (IFF) para a produção
das mudas, que é um dos
pontos do projeto Viveiro
Escola, definidos no acordo
com o MP em dezembro do
ano passado. A produção
deve começar em até 100
dias após a assinatura do

contrato e tem como objeti-
vo compensar os danos eco-
lógicos causados pela explo-
ração do mármore bege-
bahia na região.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Pablo Almei-
da, responsável pela cele-
bração do acordo, os três
anos iniciais do projeto serão
coordenados pelo IFF. Após
esse período, a Assobege
manterá a produção nos sete
anos seguintes. Assim, expli-
ca o promotor, será produ-
zido e plantado um total de
pelo menos de 200 mil mu-
das de plantas nativas i o que
representa, para o municí-
pio de Ourolândia, um gan-
ho de mais de 10 plantios por

cada habitante da cidade.
O projeto Viveiro Escola

ainda deve promover a capa-
citação técnica de estudan-
tes na área de produção e
plantio de mudas; a forma-
ção de uma consciência am-
biental nos jovens, que atu-
arão como multiplicadores
ambientais; e a arborização
não só das áreas de explora-
ção do mármore, mas tam-
bém do espaço urbano do
município e de áreas de pre-
servação ambiental da re-
gião. Outro compromisso do
projeto será incentivar a
educação ambiental e a par-
ticipação de estudantes da
região na produção e plantio
das mudas. Fonte: Cecom
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REGIONAL

A Associação Capi-
mgrossense de Proteção Ani-
mal (Acapa) realizou pelas
ruas e avenidas da cidade de
Capim Grosso uma passeata
em defesa dos animais, com
o objetivo de chamar a aten-
ção dos poderes públicos
para o descaso contra os cães
e gatos de rua no município.
Com faixa e cartazes os ma-
nifestantes reivindicaram do
poder Executivo municipal,
que execute com urgência as
propostas já aprovadas no
Legislativo, dentre elas, a
criação de Departamento de
Proteção e Bem Estar Animal
com veterinário e a implan-
tação do Programa de Cas-
tração de Animais Domésti-
cos (cães e gatos).

Folhetos foram distribu-
ídos para a população, com o
objetivo de convidar as pes-
soas para a passeata. No pan-
fleto havia um texto escrito
pelo vereador Nanal Vilas
Boas, na qual relata a omis-
são da gestão do município
em implantar políticas pú-

Entidade realiza passeata em defesa
dos animais de rua em Capim Grosso

blicas para conter o aumen-
to de cães de gatos nas ruas,
mesmo com algumas propos-
tas já aprovadas.

“O crescimento descon-
trolado de animais de rua e
de animais sem o devido cui-
dado dos donos está explicito
por todos os bairros de Ca-
pim Grosso e requer uma to-

mada de iniciativa pública
para a situação. Alguns mu-
nicípios do Brasil cientes da
sua gravidade e entendendo
que são de suas competênci-
as, já começaram a implan-
tar políticas públicas para
conter o aumento indesejável
de cães e gatos pelas ruas de
suas cidades, mas a gestão do

município de Capim Grosso
tem se omitido ao debate,
demonstrando não querer
reconhecer o problema e não
querer discutir as propostas
que podem amenizar a situa-
ção”, denunciou Nanal.

O vereador ainda comen-
tou sobre os voluntários que
mesmo sem condições finan-

ceiras ajudam os animais de
rua. “Já é preocupante o nú-
mero de animais nas ruas da
cidade. O pior é que estes
voluntários que não têm ne-
nhuma obrigação de fazer o
que fazem, já não tem mais
como continuar, e se não fos-
se por eles (pessoas sem di-
nheiro) que tem buscado
ajuda de castração, a situa-
ção de Capim Grosso seria
muito mais grave”.

A Acapa, organizadora
da passeata, pede para quem
quiser e puder, adote um
animal, doe um saco de ra-
ção, ou patrocine com R$
100,00 reais para se castrar
um animal sem dono, ou de
pessoa muito pobre. Caso
queira ajudar de alguma for-
ma, entre em contato pelo
Whatssapp (74) 99190-
9508. “Desta maneira você
vai esta contribuído com a
diminuição do abandono e da
fome destes animais que
precisam de ajuda”, ressal-
ta a entidade. Com informa-
ções do FR Notícias

Foto: FR Notícias

Com faixa e cartazes os manifestantes cobraram da Prefeitura a execução das propostas já
aprovadas pela Câmara de Vereadores

(Ascom/Engie) - A co-
munidade de Demanda,
zona rural de Umburanas,
foi contemplada com o Pro-
jeto “Ser Tão Abundante”,
implantado pela Engie na
região. O benefício se dá
pela instalação de uma sede
comunitária que conta com
um auditório, escritório,
banheiro e cozinha.

“A chegada da sede vai
melhorar nossa qualidade
de vida e do nosso trabalho.
Agora temos um espaço es-
truturado para realizar
reuniões, eventos; e um
ponto de apoio para o arma-
zenamento da produção”,
destacou o presidente da
Associação de moradores
de Demanda, Dailton Oli-
veira.

O projeto prevê ainda a
implantação, na comunida-

Projeto ‘Ser Tão Abundante’ é implantado em Umburanas

de, de uma Horta Manda-
la, que irá beneficiar 19 fa-
mílias que já atuam na co-
mercialização de produtos

na feira local do município
e nos programas de aquisi-
ção de compra de alimen-
tos do Governo Federal. O

projeto das Hortas Manda-
las visa ampliar a seguran-
ça alimentar e a renda lo-
cal com a comercialização

do excedente de produção.
“Hoje, 30% dos alimen-

tos destinados a merenda
escolar Municipal são ofer-
tados por nós, através do
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE),
e a nossa expectativa é au-
mentar esse número com a
produção da horta”, afir-
mou Dailton.

O projeto da Horta
Mandala contempla a assis-
tência técnica e estrutura-
ção para plantio/cultivo de
hortifrutis e criação de pe-
quenos animais, além da
organização de comerciali-
zação da produção. Todas
as etapas são realizadas
com a participação efetiva
dos produtores, que rece-
bem capacitações teóricas
e práticas aplicadas em mó-
dulos. 

Foto: Ascom/Engie

O evento contou com a presença do prefeito, secretários e moradores do povoado de Demanda
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Aluga-se apartamento em Jacobina,
com 2 salas, 4 quartos, banheiros, área
de serviço, a 3 minutos do centro.
Contato (74) 99199-6481.

GRANDE OPORTUNIDADE

Investigadores da Polí-
cia Civil de Jacobina, sob a
coordenação dos delegados
Eduardo Brito, Manuela
Rodrigues e Wagner Mari-
nho, prenderam em fla-
grante Adailton da Silva,
Wallace Oliveira do Nasci-
mento e Jamile Santos de
Oliveira, todos suspeitos
no envolvimento em deze-
nas de assaltos a pessoas e
em diversos bairros de Ja-

Polícia prende acusados de
vários assaltos em Jacobina

cobina.
Adailton, Wallace e Ja-

mille são maiores de idade
e, juntamente com eles, fo-
ram apreendidas duas mo-
tocicletas, uma réplica de
pistola de cor preta, além
de 11 aparelhos celulares
de diversas marcas, que fo-
ram tomados em assaltos
pelos acusados, conforme
confessaram à polícia.

Juntamente com o trio,

também foram apreendi-
dos os menores de iniciais
T.S.S. e G.R.A.S., e feito os
procedimentos legais de-
terminados pela Justiça.
Após as prisões, três víti-
mas estiveram na delega-
cia e fizeram o reconheci-
mento dos autores do assal-
to. Em seguida, receberam
a devolução dos aparelhos
celulares. Com informações
da Polícia Civil

Foto: Polícia Civil

Três acusados foram presos e dois menores apreendidos durante a operação policial

Os policiais civis pren-
deram Jessenildo Rodri-
gues de Lima de Oliveira, o
Jô de Cocó, indiciado por
homicídio contra Eresvan
Ferreira de Jesus, conheci-
do por 'Forrageira'. Na mes-
ma operação, Clebson Al-
meida de Andrade, o Clebi-
nho ou Binho, que também
estava com a prisão preven-
tiva decretada pelo mesmo
homicídio, não foi localiza-
do. Clebson também pos-
suía um mandado de prisão
e busca por tráfico de dro-
gas, acusado de comandar
um grupo de traficantes que
foi preso em flagrante no
dia da Operação 1º Distrito.
Os indivíduos presos foram
identificados como Lagarti-
xão, Léo Bala e Bolano.

Nessa segunda-feira,
22, Clebson Almeida de An-

Acusado de homicídio e tráfico é preso

drade foi apresentado por
seu advogado para prestar
declarações. Após ser ouvi-
do, o delegado de polícia e
investigadores da Polícia
Civil cumpriram com os

mandados de prisão exis-
tentes em desfavor de Cle-
bson. Ele se encontra preso
na Delegacia de Polícia de
Jacobina. Com informações
da Polícia Civil

Jessenildo Rodrigues de
Lima de Oliveira

Policiais militares do 5º Pelotão de Ourolândia  foram informa-
dos de que quatro homens foram vistos fazendo uso de drogas den-
tro de uma casa em construção naquela cidade. Os policiais foram até
o local e, ao chegarem, três dos acusados conseguiram fugir, sendo
capturado um deles que, ao ser questionado onde comprava drogas,
passou a relatar que adquiriu com um rapaz no povoado do Cais.

Diante das informações, a gaurnição conseguiu localizar o acu-
sado que, ao perceber a chegada dos policiais, fugiu pelo quintal da
construção e atirou contra os PMs. Logo em seguida, segundo a
polícia, a mulher do acusado de tráfico foi questionada se havia dro-
gas na residência ela teria respondido negativamente e autorizou os
policiais procurarem.

“Depois de uma busca minuciosa foi encontrada dentro de um
dos quartos uma espingarda bate-bucha carregada e uma sacola con-
tendo 14 porções de uma substância análoga à maconha”, disse um
PM. Durante a revista foi encontrado em outro cômodo mais uma
sacola contendo uma maior quantidade da mesma substância. Em
seguida foram retidas duas motocicletas irregulares que estavam no
local. “Logo após, um indivíduo de 19 anos, se dizendo irmão do
acusado, indignado com a ocorrência, passou a desacatar os policiais
militares e, de imediato, foi dada voz de prisão”, informou o PM.

Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos para à
sede da 16ª Coorpin, em Jacobina, onde foi lavrado o flagrante delito.
Com informações da Secom/24ª CIPM

PM apreende droga e
arma em Ourolândia
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Droga e suspeito foram conduzidos à sede da 16ª Coorpin
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Parabéns a todos que

diariamente cumprem sua

missão, contribuindo com o

desenvolvimento de Jacobina,

buscando sempre novos projetos

e aceitando o desafio de fazer

mais e melhor por esta terra.

Jacobina, cidade de povo ordeiro e trabalhador que tem lutado com expectativa de atingir
grandes vitórias. Compete a nós, continuar lutando para alcançar a transformação do
nosso município e os objetivos do nosso povo, assegurando a toda comunidade, os direitos
de desfrutar: saúde, habitação, trabalho, lazer, cultura, esporte, emprego e uma melhor
qualidade de vida.
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Vereador

Parabéns Cidade do Ouro!


