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JACOBINA JÁ CONTA COM OITO
PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

Até o momento das convenções partidárias, previstas para o primeiro semestre do ano que vem, em que serão definidos os
candidatos de cada partido, muita água ainda vai rolar por debaixo das pontes dos rios do Ouro e Itapicuru. As apostas já come-

çam a serem feitas. Alguns nomes novos e outros velhos conhecidos da política local já estão na boca dos eleitores e nas
rodas de conversas como prováveis candidatos ao cargo mais cobiçado no município. PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3PÁGINA 3

As obras de construção do Centro de Proteção Animal
(Cepa), que teve a sua implementação prevista em
Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o
Ministério Público estadual, foram finalizadas em
Jacobina. A obrigação foi assumida pelo município e
por duas empresas que atuam na região, uma de
energia eólica e outra de construção civil, junto ao MP
para compensar os impactos ambientais das
atividades das empresas na região. PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2PÁGINA 2

Obras do Cepa já
estão concluídas

Foto: Ascom/PMJ

Leia as notícias de Ourolândia na página 9 desta edição

Aprovado projeto que
transforma CIPM em
Batalhão de Polícia
em Jacobina

Foi aprovada na Comissão

Especial da Assembleia Le-

gislativa o projeto de lei de

autoria do deputado esta-

dual Capitão Alden (PSL),

que transforma a 24ª Com-

panhia Independente da

Polícia Militar (CIPM) em

Batalhão de Polícia no mu-

nicípio de Jacobina. A ma-

téria foi relatada pela de-

putada Maria del Carmen

(PT), que deu parecer favo-

rável. PÁGINA 7

A bola vai rolar no dia 24 de agosto pela 15ª Copa XV de
Novembro de Futebol Society. O campeonato mais orga-
nizado da região abre as comemorações de aniversário
da associação, que este ano comemora 40 anos de exis-
tência. O homenageado dessa edição é o José Carlos Dias
da Silva (Tibira) pela passagem do seu aniversário de 60
anos. Tibira é um dos principais fundadores do clube que
tem sua sede de campo situada na estrada do Pau Fer-
ro, no bairro da Catuaba. PÁGINA 10

15ª Copa XV de Novembro
de Futebol Society dia 24

Foto: Divulgação
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Esteve na redação do
Tribuna Regional na ma-
nhã do último dia 1º o des-
portista Carlos Santana
Veloso. Na oportunidade,
Carlos não escondeu a sua
alegria de ter recebido a
visita ex-atleta Valdir, do
Palmeiras Esporte Clube.
Valdir representou o clu-
be Alviverde da Colina, na

As obras do Centro de
Proteção Animal de Jacobi-
na (Cepa) foram inspecio-
nadas na terça-feira, dia 30
de julho, pelo promotor de
justiça Pablo Almeida e pe-
los secretários municipais
Mariana Valois (Saúde),
Daniel Moura (Meio Ambi-
ente) e Rodrigo Jacobina
(Infraestrutura e Desenvol-
vimento Urbano).

A implantação do Cepa

Construção do Cepa é
finalizada em Jacobina

é fruto de acordos assina-
dos entre o Ministério Pú-
blico, a Prefeitura e empre-
sas de energia eólica e da
construção civil que atuam
na cidade, como forma de
mitigar e compensar os im-
pactos ambientais de suas
respectivas atividades.

Foram investidos mais
de R$ 200 mil em obras,
mobiliário e equipamentos,
sendo que R$ 116 mil fo-

ram investidos pela em-
presa de energia eólica, vi-
sando a implementação de
canis de observação, indi-
viduais e de adoção, sala de
medicação e de necropsia,
depósito de ração, sala de
vacina, canis coletivo, etc.
A Prefeitura custeou a
construção do gatil e me-
lhorias nas instalações ex-
ternas. Informações da As-
com/PMJ

Foto: Ascom/PMJ

A Prefeitura custeou a construção do gatil e melhorias nas instalações externas

A partir do próximo
ano, os eleitores do povo-
ado de Saracura, no mu-
nicípio de Jacobina, irão
votar no vizinho municí-
pio de Serrolândia.

O juiz da 46ª Zona
Eleitoral, João Paulo Gui-
marães Neto, informa que
“foi realizado ajuste no

Jacobina perde eleitores para o município de Serrolândia
Cadastro Eleitoral, com a
consequente transferência
do Povoado de Saracura,
e suas respectivas seções
eleitorais, para o municí-
pio de Serrolândia, vincu-
lado à 46ª Zona Eleitoral”.

Segundo apurou o Ja-
cobina 24 Horas, a mu-
dança se baseou em deci-

são do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia, presi-
dido pelo desembargador
Edmilson Jatahy Fonseca
Júnior,  que,  à unanimi-
dade, acolheu o pedido
Juiz Eleitoral da 46a Zona.

As seções 246ª e 287ª,
que funcionam na Escola
Municipal Antonio Mar-
tins de Oliveira, passaram
a pertencer aos limites ter-
ritoriais afeitos ao muni-
cípio de Serrolândia.

Em pé: Ailton, Valdizão, Zé Bernardo, Valdir, Paulista e
Lirinho. Agachados: Cacá, Dero, Robson, Grilo e Licor

década de 80 jogando ao
lado de atletas do nível de
Ailton Lopes, Valdizão, Zé
Bernardo, Paulista, Liri-
nho, Cacá, Dero, Robson,
Grilo e Licor.

Apesar de residir na
capital paulista há mais de
trinta anos, Valdir jamais
se esqueceu de seus ami-
gos e colegas de clube.

Ex-atleta do Palmeiras visita
Jacobina após 20 anos

POLICLÍNICA REGIONAL DE JACOBINA
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ELEIÇÕES 2020

Pré-candidatos a prefeito de Jacobina
Até o momento das convenções partidá-

rias, previstas para o primeiro semestre do
ano que vem, em que serão definidos os can-
didatos de cada partido, muita água ainda vai
rolar por debaixo das pontes dos rios do Ouro

e Itapicuru.
As apostas já começam a serem feitas. Al-

guns nomes novos e outros velhos conheci-
dos da política local já estão na boca dos elei-
tores e nas rodas de conversas como prová-

Amauri Teixeira
(PT), 62 anos, gradua-
do em Economia pela
Universidade Católica
do Salvador, pós-gra-
duado em Direito do
Estado e Direito Tribu-
tário, co-autor de di-
versos manuais de Di-
reito Previdenciário e
professor Direito Cons-
titucional e Previdenciário, auditor fiscal da Re-
ceita Federal, ex-deputado federal e duas vezes
candidato a prefeito de Jacobina, em 2012 e
2016. Apesar de não ter vencido nenhum dos
pleitos, Amaury saiu de ambos com expressiva
votação e seu nome fortalecido junto ao eleito-
rado, consolidando-se como líder de um novo
grupo político, capaz de vencer uma eleição
municipal. O petista deverá tentar pela terceira
vez chegar à prefeitura. Para ser confirmado can-
didato, Amaury terá que vencer a disputa inter-
na no PT, que conta também com os nomes de
Cícero Monteiro e Kátia Cristina.

Cícero Monteiro
(PT), 59 anos, enge-
nheiro sanitarista for-
mado pela Universida-
de Federal da Bahia
(Ufba), administrador
de Empresas pela Uni-
versidade Católica do
Salvador (Ucsal), com
pós-graduação em Ges-
tão Empresarial pela
Fundação Getúlio Var-
gas. Sempre demonstrou o desejo em candida-
tar-se a prefeito de Jacobina. Nas duas últimas
eleições, no entanto, recuou e cedeu espaço para
Amaury Teixeira. Monteiro é funcionário públi-
co estadual e já exerceu diversos cargos no go-
verno: diretor da Empresa Baiana de Águas e Sa-
neamento (Embasa), presidente da Companhia
de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
(Cerb), secretário de Desenvolvimento Urbano
(Sedur), secretário de Relações Institucionais
(Serin), em dois mandatos do governo de Jaques
Wagner. Atualmente e chefe de Gabinete do go-
vernador Rui Costa. Para viabilizar sua candida-
tura, Monteiro também terá que primeiro ven-
cer a eleição interna no PT.

Kátia Cristina é
técnica agrícola pelo
Colégio Euzébio de
Queiroz, formada em
Enfermagem pela Uni-
versidade Católica de
Salvador, especialista
em Saúde Pública,
Gestão Pública, Turis-
mo e Educação Ambi-
ental, além de cursos
em Licitação e Audito-
ria. É funcionária pública estadual de carreira, e
já exerceu os cargos de secretária municipal de
Saúde em Jacobina, diretora regional de Saúde e

veis candidatos ao cargo mais cobiçado no
município. A eleição municipal de 2020 já é
um dos assuntos mais comentados. Alguns
nomes já são assumidamente pré-candidatos,
outros ainda estão nos bastidores.

atualmente é diretora do Polo de Saúde da Ma-
cro Centro Norte do Estado da Bahia, além de
ex-vereadora da Cidade do Ouro. Foi candidata
a deputada estadual nas eleições de 2018, e ob-
teve a segunda maior votação do município de
Jacobina.

José Maria Fa-
gundes (PRTB), 62
anos, técnico em Mine-
ração e empreiteiro.
Natural de Nizia Flores-
ta-RN, chegou a Jaco-
bina em 5 de abril de
1983, para trabalhar no
setor de mineração,
como estagiário da Mi-
neração Morro Velho, onde se tornou supervi-
sor de mina. É casado com a jacobinense Ana
Lícia Fagundes com quem teve dois filhos. Foi
vice-prefeito do município de 2012 a 2016. Com
larga experiência administrativa, chegou a co-
mandar uma turma de 220 trabalhadores e após
abrir sua própria empresa trabalhou diretamen-
te com 152 funcionários. Direto nas suas pala-
vras se afastou da administração no final do go-
verno do prefeito Rui Macedo. Tem deixado cla-
ro em todas as conversas, que deseja disputar a
Prefeitura de Jacobina em 2020.

Leopoldo Pas-
sos (PSD), 68 anos,
médico, prefeito de
Jacobina por duas ve-
zes (1997/2000 e
2001/2004). De to-
dos os pré-candida-
tos, é o que mais co-
nhece os meandros da
política local. Foi um
aliado importante
para a vitória do atual
prefeito Luciano Pinheiro. Mas, a pretensão de
Luciano em concorrer à reeleição, pode criar di-
ficuldades para Passos, apesar de ter liderança,
recursos para fazer campanha e liderar o mais
alicerçado grupo político do município. Até o
momento ainda não se declarou, mas é sempre
um nome lembrado em todas as rodas políticas
local. Não se fala em eleições municipais, sem
se falar em Leopoldo Passos, que além dele con-
ta ainda com o nome de sua esposa Valdice Cas-
tro. Ex-prefeita e de um carisma invejável, Val-
dice nega veementemente que pense em retor-
nar à política, mas é um nome que não pode ser
descartado.

Rui Macedo
(MDB), 62 anos, natu-
ral de Andaraí (BA),
médico, com especia-
lização em cardiolo-
gia. Foi secretário mu-
nicipal de Saúde, exer-
ceu por duas legislatu-
ras o mandato de de-
putado estadual, e foi
duas vezes prefeito de

Jacobina (2005/2008 e 2013/2016). Era o her-
deiro político do ex-prefeito Carlos Daltro, mas,
aos poucos foi se distanciando dos antigos alia-
dos e se aproximando de velhos desafetos. Ape-
sar de ter perdido as duas reeleições que dispu-
tou, é um nome muito querido por parte do elei-
torado de Jacobina. E apesar de ter perdido im-
portantes aliados para o atual prefeito, é um pré-
candidato que ainda pode surpreender. De for-
ma isolada é certamente a maior liderança da atu-
alidade na Cidade do Ouro.

Luciano da
Locar (DEM), 54
anos, atual prefeito
do município. Natu-
ral de Amargosa
(BA), empresário, foi
vice-prefeito de Val-
dice Castro (2008/
2012). De estilo con-
ciliador, Luciano
sabe que a hora da
“cobra fumar” está se aproximando. Caso consi-
ga manter o apoio de Leopoldo, o grupo unido
em torno do seu nome e usando o poder sedutor
da máquina administrativa, Luciano dará a lar-
gada na corrida eleitoral com vantagem em rela-
ção aos demais concorrentes, afinal conta hoje
com provavelmente 13 dos 17 vereadores da
Casa Legislativa, além um grande número de su-
plentes. É de longe o maior grupo político de Ja-
cobina.

Tiago Dias
(PCdoB), 36 anos,
produtor rural, vere-
ador em seu segundo
mandato. Faz dura
oposição ao atual pre-
feito Luciano Pinhei-
ro, tanto na Câmara
como através das re-
des sociais. Candidato
a deputado estadual
nas últimas eleições,
em 2016, foi a grande surpresa das urnas obten-
do 14.921 votos. Este resultado fez com que o
vereador comunista sonhasse com um vôo mais
alto, tentar se eleger o mais jovem prefeito de
Jacobina. Terminada a campanha para deputa-
do, Tiago não perdeu tempo e tem andado por
todo o município dialogando com as comunida-
des e apresentando seu projeto eleitoral. O vere-
ador é usuário assíduo das redes sociais e esta-
belece uma comunicação direta com o eleitor.
Apesar de não contar com um grande grupo po-
lítico, Tiago é um nome temido por todos os seus
adversários, afinal grupo político é muito impor-
tante, mas nas últimas eleições não tem sido fa-
tor determinante. Exemplo disso foi a eleição de
Jair Bolsonaro.

ALALALALALUGUGUGUGUGAAAAA-SE -SE -SE -SE -SE apartamento em Jacobina,
com 2 salas, 4 quartos, banheiros, área
de serviço, a 3 minutos do centro.
Contato (74) 99199-6481.

CONHEÇA UM POUCO MAIS DE CADA UM DELES
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POLÍTICA
MEIO AMBIENTE
J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz J. Carlos Cruz engenheiro agrônomo (UFBA),
especialista Recursos Hídricos/Meio Ambiente
(UFBA), curso de Educação Ambiental (UNB)

Dia Mundial da Alimentação

A fome é uma realidade, e a desnutrição é um dos
mais complexos e sérios problemas da vida humana. Por
que? Simples, porque o mundo produz alimentos sufici-
entes para todos, mas o desperdício, as barreiras comer-
ciais, a defasagem cultural a guerra, o desnível econômi-
co, o desemprego a falta de educação, a corrupção e a
ganância de muitos acabam provocando a miséria de
outros.

A verdade é que a fome,é uma violação constitucio-
nal, e a Constituição do Brasil é clara: O artigo 1º defende
a dignidade humana; o artigo 3º estabelece a construção
de uma sociedade justa e solidária, bem como a erradi-
cação da pobreza; e o artigo 5º assegura que ninguém
pode ser submetido a tratamento desumano ou degra-
dante.

O escritor, médico e político pernambucano, Josué
de Castro, foi um dos primeiros a denunciar as ameaças
da fome à humanidade. Descreveu como ninguém, as
causas e as conseqüências dessa mazela, no seu famoso
livro “Geografia da Fome” na década de quarenta.

Coube a outro pernambucano, Nelson Chaves, médi-
co e nutricionista – a estarrecer o mundo, com sua tese
de que estava surgindo uma sub-raça humana no nor-
deste brasileiro, provocada pela fome. Era o final dos
anos sessenta, Chaves morreu no início dos anos oitenta,
dizendo que sabia que “estava carregando água em ces-
tos”, com suas denúncias, mas continuava fazendo-as
porque não se podia perder a esperança de se acabar
com a fome.

O fato, é que a fome continua sendo um desafio mai-
or, e o terceiro pernambucano, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, entrou na questão pra valer. Deu dimen-
são internacional ao problema, criou um Ministério para
conduzir o PROGRAMA FOME ZERO, na tentativa de
evitar a cronificação desse mal, enfim, jogou suas fichas
políticas, nesse prato extremamente indigesto.

Em novembro de 1996, em Roma capital da Itália,
delegações de 185 países participaram da Cúpula Mun-
dial Sobre a Alimentação, onde foram firmados alguns
compromissos, como o de reduzir para 400 milhões até
2015, o número de pessoas que passam fome no mundo.
Atualmente, segundo cálculos da ONU, cerca de 1 bilhão
de pessoas vivem esfomeadas em todo mundo.

Um apelo foi feito aos países em desenvolvimento,
para que aumentem os investimentos na agricultura e
no desenvolvimento da atividade rural.

Os Estados Unidos e os países Europeus, foram criti-
cados por concederem subsídios à sua agricultura, da
ordem de 1 bilhão de dólares por dia, seis vezes mais que
toda a ajuda drenada para os países em desenvolvimen-
to

Não adianta, ter mais postos de saúde e hospitais,
para acolher todos os doentes por fraqueza e desnutri-
ção (fome). Pode-se amenizar as conseqüências da fome,
mas não se atacam as suas causas: o abismo sócio-econo-
mico existente em todo mundo, principalmente nos paí-
ses capitalistas. A fome tem início, desde o desenvolvi-
mento do feto, com a mãe subnutrida e continua na in-
fância, durante os primeiros quatro anos de vida, o cére-
bro se forma. E uma vez pouco desenvolvido, a inteligên-
cia se perde irrecuperavelmente. Nenhuma merenda
escolar, consegue reverter essa situação, a inteligência
não se cria nas escolas, mas pela boa alimentação. Filhos
subnutridos de mães subnutridas, possuem geralmen-
te, um cérebro 20% menor, incapaz de aprendizado.
Numa discussão, seu único argumento é a “faca ou revól-
ver”.

“Nada se iguala ao sabor do pão partilhado” - (Saint
Exupéry)

Aos 29 anos, a econo-
mista e dirigente nacional
do PT (Partido dos Traba-
lhadores), Elen Coutinho
assumiu oficialmente a can-
didatura a presidente esta-
dual do partido na Bahia.
Sua chapa foi inscrita para
a disputa do PED (processo
interno de eleição direta do
PT) com o apoio da corrente
interna Avante, liderada na
Bahia pelos deputados fede-
ral e estadual Jorge Solla e
Marcelino Galo, e já conta
com o apoio de dezenas de
prefeitos e vereadores pelo
estado.

Se eleita, Elen será a
mais jovem presidente do
PT no estado da Bahia des-
de sua fundação. Seu com-
promisso é o de renovar o
partido para as próximas
eleições e ampliar o diálo-
go com os municípios do in-
terior.

“PT forte é um PT do
povo. Um PT democrático,
aberto para as novas redes

Jovem negra é a aposta
de esquerda do PT
para presidir o partido

e movimentos, um PT pron-
to para as Marielles do Bra-
sil, conectado com as lutas
das periferias, do campo e
dos centros urbanos. É o
momento de uma transição
geracional, racial e de gêne-
ro na direção desse partido.
De uma renovação política,
de reconectar o PT com a
base”, defende.

“Essa é a autocrítica que
temos que apresentar ao
partido. Tem gente com
medo de renovar porque se
sente ameaçado. O PT da
Bahia tem que estar em
consonância com o que está
acontecendo com a esquer-
da em todo o país e no mun-
do. Marieles estão surgin-
do. Elen tem mais capacida-
de de dialogar com a perife-
ria de hoje que qualquer um
de nós”, destacou Solla.

“Elen é a mais genuína
candidatura do PT na atua-
lidade, oriunda das cotas
universitárias, negra, da
periferia de Salvador, fruto

das políticas do Governo
Lula”, completa Galo.

Elen Coutinho conta
também com apoio do vere-
ador de Suíca, do ex-prefei-
to de Vitória da Conquista
Guilherme Menezes, ex-de-
putado federal Amauri Tei-
xeira, da ex-vice-prefeita de
Salvador Bete Wagner, dos
prefeito de amargosa Júlio
Pinheiro e de Santa Barba-
ra, Jailson Costa.

Pefil - Em sua carreira
acadêmica, Elen já publicou
trabalhos de pesquisa sobre
trabalho escravo, assesso-
rou a Comissão de Direitos
Humanos e Segurança Pú-
blica da Assembleia Legis-
lativa da Bahia e tem expe-
riência na direção do parti-
do, tanto no estado quando
em nível nacional: foi Secre-
tária Estadual da Juventu-
de do PT, foi Secretária de
Formação Política e atual-
mente é da Executiva esta-
dual do Partido e da Dire-
ção Nacional do PT.

Foto: Divulgação

Marcelino Galo, Amauri Teixeira e Jorge Solla apoiam a candidatura de Elen Coutinho
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CAÇA-PALAVRAS
FLAUTA, BERIMBAU, VIOLÃO, CLARINETE, BANDOLIM,

GUITARRA, VIOLINO, BATERIA, CUÍCA, CAVAQUINHO, OBOÉ,
PIANO, CHOCALHO, BAIXO, BANJO, PANDEIRO, TAMBORIM,

GAITA, TAMBOR, MARACA

UMBIGO, SOBRANCELHAS, JOELHO, INTESTINO, BEXIGA,
COSTELAS, AXILA, BOCA, RINS, PELE, CRÂNIO, OLHOS,

NARIZ, ESQUELETO, LARINGE, DENTES, CÉREBRO, GORDURA,
PANTURRILHA, TRAQUEIA

RECEITA DE MOQUECA BAIANA
IngredientesIngredientesIngredientesIngredientesIngredientes
1 kg de peixe em postas
Sal
Gotas de limão
4 dentes de alho picados
4 tomates bem maduros,
sem sementes e cortados em
8 pedaços
1/2 pimentão verde em
cubos grandes
1/2 pimentão vermelho em
cubos grandes
2 cebolas médias em cubos
grandes
50 ml de azeite de dendê
50 ml de leite de coco
Coentro à gosto
Modo de preparoModo de preparoModo de preparoModo de preparoModo de preparo
Tempere o peixe com sal, limão e alho.
Em uma panela de barro, coloque uma camada dos legumes (tomates, pimentões e
cebola). salpique sal, coloque os pedaços do peixe e mais uma camada de legumes.
Salpique sal.
Regue com azeite de dendê e coloque para cozinhar em fogo médio.
Ao entrar em completa ebulição, conte 5 minutos.
Desligue o fogo, regue com o leite de coco e salpique coentro.
Sirva bem quente.

Áries De 21/3 a 20/4 Sua principal missão neste
planeta é transformar ideias em ações práticas.
Quanto maior for sua objetividade em seus atos,
mais fácil e claro ficará o caminho a seguir.

Libra De 23/9 a 22/10 Um antigo provérbio diz:
‘’Conhece a ti mesmo’’. Cada passo que dá rumo
ao autoconhecimento, f ica mais fácil para você
compreender as pessoas e seus propósitos. Vai

Separe o joio do trigo. Deixe de lado situações do passado e
encare os problemas do dia a dia sem medo. Vem aí uma
excelente fase. Prepare o coração e a mente.

Touro De 21/4 a 20/5 Quando se constrói em base
sólida, fica fácil adaptar os desejos ao longo do
caminho. É hora de perder o medo de mudanças.
Elas são necessárias para os sonhos ganharem

forma concreta e serem moldados com o decorrer dos
acontecimentos. Olhe a movimentação a seu redor e dê destaque
às pessoas mais importantes nesta fase em sua vida.

Gêmeos De 21/5 a 20/6 Traga à tona seus
sentimentos mais profundos. Não racionalize
tanto sobre tudo, pois certas situações aparecem
e existem para ser sentidas. Se deixar fluir suas

emoções, conseguirá atrair o que tanto deseja: a união entre
o amor e o senso de f inal idade. Use ao máximo seu
discernimento e conserve o foco com firmeza. Boas vibrações.

Câncer De 21/6 a 21/7 A vida fica mais fácil
quando você deixa de lado as amarras do
passado. Sua missão é ter olhos e sentimentos
no presente. O que ficou para trás é tão somente

fonte de referência e não deve ser utilizado a todo o momento
como forma comparativa. Olhar para o hoje significa zelar por
sua felicidade e ter prazer no amanhã. Afaste-se de conflitos.

Leão De 22/7 a 22/8 Quanto mais o tempo passa
maior é sua vontade de alçar voos altos. Chegou
a hora de ousar com coragem e conhecer novos
horizontes. Caminhe sem receio em busca de

seus objetivos. Lembre-se de que sua força está no otimismo
e em seu apurado senso de direção. Adote postura clara e
ouça mais as pessoas a seu redor. Sucesso.

Virgem De 23/8 a 22/9 Respeite seus desejos,
mas procure ter maior compreensão neste
momento. A grande transformação que está
ocorrendo trará frutos mais rápidos do que imagina.

É preciso receber as mudanças de coração aberto, sem reservas.
Confie em seu discernimento e siga em frente, pois o sucesso
está próximo. Crie situações agradáveis. Harmonize-se.

ganhar maior confiança e autoestima e suas bases emocionais
ficam sólidas e poderosas. Este é o desafio: promover a mesma
energia que fornece aos outros. Reflexão.

Escorpião De 23/10 a 21/11 Está ocorrendo boas
vibrações planetárias em seu signo. Coloque em
prática todos os seus projetos – profissionais e
emocionais. É a melhor fase do ano e você deverá

aproveitá-la muito bem. Invista todo seu potencial em situações
concretas e procure desvencilhar-se dos pequenos problemas
diários. Momento de ação.

Sagitário De 22/11 a 21/12 Esqueça as pequenas
preocupações e prepare-se para grandes feitos. Suas
principais virtudes são: ot imismo e confiança.
Acredite em sua boa estrela e continue em frente,

pois ela irá brilhar muito mais daqui para a frente. Observe os
sinais e respeite sua voz interior. O sucesso está próximo,
principalmente nos negócios. Boa sorte.

Capricórnio De 22/12 a 20/1 Quanto mais acreditar
que é capaz de grandes obras, maior energia
positiva será gerada a seu favor. Mantenha o alto-
astral e a confiança em seu potencial. Possibilidades

de bons negócios e de envolvimento emocional podem ocorrer
nesta fase. Abra a mente e o coração. Aceite convites para novos
desafios. Aproveite as boas oportunidades.

Aquário De 21/1 a 19/2 Uma característica que define
muito bem sua personalidade é a de enxergar além
do óbvio. Sua criatividade é uma das maiores do
zodíaco. Aproveite o fluxo de energias positivas

neste momento. Identifique as boas oportunidades e siga em
frente com determinação. Conte com amigos abrindo o coração
com honestidade.

Peixes De 20/2 a 20/3 Algumas coisas não podem
ser compreendidas de forma racional. Primeiro é
preciso enxergar com o coração e essa capacidade
você possui de sobra. O único problema está em

não confiar o suficiente em sua voz interior. Harmonize o corpo
e a mente com momentos de paz e meditação. Use energias
sutis a seu favor. Afaste-se de conflitos.

HORÓSCOPO DE 3 A 9 DE JULHO



JACOBINA-BA 73 de agosto de 2019

SEGURANÇA PÚBLICA

 CRÔNICA DO JACOBINENSE ANTONIO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA (CARDOSO)

Foto: Divulgação

Aprovado projeto que transforma 24ª CIPM
em Batalhão de Polícia em Jacobina

Foi aprovada na Comissão
Especial da Assembleia Legislati-
va o projeto de lei de autoria do
deputado estadual Capitão Alden
(PSL), que transforma a 24ª Com-
panhia Independente da Polícia
Militar (CIPM) em Batalhão de
Polícia no município de Jacobina.
A matéria foi relatada pela depu-
tada Maria del Carmen (PT), que
deu parecer favorável.

Segundo o deputado Capitão
Alden, estima-se, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia -
IBGE que a população de Jacobina
no ano de 2018, perfazia um total
de 80.394 pessoas, o que requer
um melhor efetivo das forças de
segurança pública.

Ainda de acordo com o par-
lamentar, estudo do Mapa da Vi-
olência  focalizando a evolução
dos homicídios por armas de fogo
no Brasil no período de 1980 a
2014, e apontadas as caracterís-
ticas da evolução dos homicídios
por armas de fogo nas 27 Unida-
des da Federação, nas 27 capitais
e nos municípios com elevados
níveis de mortalidade causada
por armas de fogo, a cidade de
Jacobina aparece na 14ª posição
no mapa da violência, com média

de 81,4 mortes.
Na opinião do Capitão Alden,

o Batalhão de Polícia contribuirá
para o planejamento e execução
de uma política eficiente de segu-
rança pública e das ações para
prever, prevenir, neutralizar e re-
primir atos criminosos de qual-

quer natureza que atentem à or-
dem pública, à incolumidade das
pessoas e do patrimônio, além de
proporcionar diagnósticos e prog-
nósticos sobre a evolução de si-
tuações do interesse da corpora-
ção.

“O Batalhão de Polícia irá,

também, contribuir para que o
processo interativo entre as insti-
tuições e profissionais produza
efeitos cumulativos, aumentando
o nível de eficiência desses usuá-
rios e de suas respectivas organi-
zações. A elaboração de planos es-
pecíficos para as diversas organi-
zações que o compõem, bem como
assessorar, com informações rele-
vantes, as operações de prevenção
e repressão, de interesse da Segu-
rança Pública”, destaca.

Ele argumenta que o Batalhão
de Polícia Militar de Jacobina efe-
tivará, ainda mais, a preservação
da ordem pública para todo o uni-
verso da atividade policial de toda
a região, abrangendo as cidades
que pertencem à companhia. São
elas: Jacobina (sede), Mirangaba,
Ourolândia, Umburanas, Várzea
Nova, Miguel Calmon, Piritiba,
Tapiramutá, Caém, Saúde e Cal-
deirão Grande.

A proposta do Capitão Alden,
que transforma a  24ª Companhia
Independente da Polícia Militar
(CIPM) em Batalhão de Polícia,
ainda precisará ser aprovada em
plenário, para seguir para sanção
ou não do governador Rui Costa.
Fonte: Jacobina 24 Horas

Deputado estadual Capitão Alden (PSL): autor do projeto

Por 43 votos a 11, o Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJ-BA)
decidiu pela desativação de 16
comarcas judiciais. A maioria
dos desembargadores seguiu o
voto do relator, que pediu a de-
sativação das unidades de  Pin-
dobaçu, Antas, Cipó, Governa-
dor Mangabeira, Ibirataia, Iga-
porã, Itabela, Itajubá, Itaúna,
Laje, Maragogipe,Presidente
Jânio Quadros, Sapeaçu, Ta-
nhaçu e Taperoá. A comarca de
São Félix também será desati-
vada, mas apenas após a pro-
moção e remoção dos magistra-
dos titulares. Durante a discus-
são, o desembargador Sergio
Cafezeiro apresentou seu voto-
vista questionando os critérios
adotados para sugerir a desati-
vação das comarcas. Roberto
Frank disse que o voto do rela-
tor Abelardo da Matta é sobre
novos processos que entraram,
mas que quase todas as comar-
cas são superávitarias.

TJ-BA decide
desativar comarca
de Pindobaçu
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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!

EDUCAÇÃO

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.

IFBA/Jacobina oferece curso
de formação continuada com
foco na diversidade

(Colaboração: Verusa Pinho de
Sá) - Fruto de pesquisas de mestra-
do desenvolvidas pelas pedagogas
do Campus Jacobina do IFBA, Elie-
ne Sales e Indaiara Silva, e pelo téc-
nico em assuntos educacionais Da-
niel Neves, o curso “Formação Con-
tinuada Docente: a Diversidade
como Princípio Educativo” está com
inscrições abertas. Ao todo são 35
vagas, distribuídas entre público in-
terno, servidores e estudantes do
Instituto, e externo, sobretudo pro-
fessores das redes municipal e esta-
dual de ensino.

Com carga horária de 160 horas,
sendo 88h presenciais e 72h a dis-
tância, o curso contempla seis mó-
dulos, incluindo discussões sobre
Libras, educação de surdos, defici-
ência visual, relações étnico-raciais,
gênero e sexualidade. Os encontros
presenciais serão realizados sema-
nalmente nas tardes das quartas-fei-
ras.

Dentre os profissionais do Insti-
tuto que serão facilitadores das ati-
vidades, estão o técnico em informá-

tica, Hélder Oliveira, e o transcritor
de Braille Herculano Nunes, além de
colaboradores externos. Estudos de
caso e análise da legislação vigente
são algumas ações previstas na me-
todologia da formação, inspirada na
aprendizagem baseada em proble-
mas. O projeto também conta com a
participação de estudantes na equi-
pe.

Palestra de abertura acerca do
tema geral da proposta está previs-
ta para o dia 7 de agosto. “Pretende-
mos reelaborar e ressignificar, de
maneira interdisciplinar, coletiva e
contextualizada, conhecimentos e
práticas acerca da diversidade a fim
de pensar metodologias e conteúdos
para a realização do trabalho peda-
gógico inclusivo e equitativo. Nesse
sentido, objetiva-se descolonizar os
conhecimentos hierarquizados e
polarizados, nos quais as diferenças
são vistas como subalternas e infe-
riorizadas”, explica Eliene.

Para se inscrever, basta acessar
este link. O período de inscrição se-
gue até o dia 5 de agosto.

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE uma distribuidora de bebidas completa, com
ótima localização, situada à Rua Francisco Rocha Pi-
res, em Jacobina. Tratar pelo telefone (74) 9 9130-9720
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS: vende-se 6 tare-
fas de terra, situadas na Jacobina 3, terreno cercado e
três postes de luz. Tratar pelo telefone (74) 99108-7667.
Preço de oportunidade.

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 Ca-
choeira 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 Pon-
tilhão de Canavieiras, em Jacobina. Tratar pelo 99143-3086
ou 99906-1962.

ALALALALALUGUGUGUGUGOOOOO apartamento com 2 quartos. Tratar pelos te-
lefones (74) 3621-3131 e 9 9103-8825.

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADES -ADES -ADES -ADES -ADES - Vendo terreno com escritura me-
dindo 13,8X22m (300m2), valor R$ 75.000,00 e outro (600
m2) valor 175.000,00 bairro do Peru- Jacobina-Bahia, boa
localização, próximo da feira livre, rodoviária, supermerca-
dos, escolas, Uneb, creches, clínicas médicas, academi-
as, 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 Mor-
ro do Chapéu, 54, no centro de Jacobina, com entrada
independente do primeiro andar, assim como o térreo
conta com sala, cozinha e dois quartos. Apesar de ser
residencial, a localização é ótima área comercial. 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

REGIONAL

(Ascom/PMO) - Nesta
última segunda-feira, 29, o
prefeito de Ourolândia se
reuniu em Salvador com o
vice-governador e atual se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado
(SDE), João Leão e o depu-
tado federal Cláudio Cajado.
O encontro estabeleceu um
acordo entre as organiza-
ções e culminou na assina-
tura do Convênio de Cessão
de Uso do Galpão da Indús-
tria Cidadã, da cidade.

“Este acordo é muito

Ourolândia conquista convênio de
cessão do uso do galpão da IC

importante para que a gen-
te utilize o galpão para re-
alizar ações sustentáveis,
que também irão gerar em-
prego e renda para muitas
pessoas da nossa cidade”,
destacou o prefeito. O pro-
jeto de uso do espaço da In-
dústria Cidadã vai contem-
plar a reciclagem, através
de uma fábrica de vassou-
ras, e atividades do Insti-
tuto Floresta, que integra a
produção de mudas para
reflorestamento no municí-
pio.

O convênio firmado nes-
te encontro demonstra a
preocupação da gestão com
o meio ambiente e com a ge-
ração de oportunidades de
trabalho, incluindo a popu-
lação nas ações sustentá-
veis. Também estiveram
presentes na reunião repre-
sentantes da Secretaria de
Indústria, Comércio e Turis-
mo ourolandense, do Sindi-
cato das Indústrias de Már-
mores, Granitos e Similares,
da empresa Rio Energy e do
Instituto Floresta.

Foto: Ascom/PMO

O encontro estabeleceu um acordo entre as organizações e culminou na assinatura do
Convênio de Cessão de Uso do Galpão da Indústria Cidadã

Representantes de Ourolândia entregam placa de
agradecimento ao Ministério Público do Trabalho

(Ascom/PMO) - O Portal da
Transparência da Prefeitura de
Ourolândia foi avaliado pelo Mi-
nistério Público da Bahia e figura
entre as primeiras posições da ava-
liação do estado. A cidade recebeu
a nota de 8,29 por atender aos re-
quisitos da Lei de Acesso à Infor-
mação (Lei 12.527/11) e da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar 101/00).

A pontuação foi quase o do-
bro da recebida no ano de 2015,
quando o município alcançou ape-
nas 4,78 na nota. “Desde o segun-
do semestre do ano passado esta-
mos adequando o site ao que as
leis preconizam e agora o resulta-
do veio”, declarou a secretária de
Planejamento, Administração e
Finanças.

O município poderia ter obti-
do uma nota ainda maior, porém
isso não foi possível por causa do
não cumprimento da lei por parte
das gestões anteriores, o que difi-

cultou o acesso dos órgãos fisca-
lizadores aos dados de anos pas-
sados. “Estamos felizes com os
resultados obtidos, e agora o foco
é avançar ainda mais. O próximo
passo é buscar os dados das ges-
tões anteriores e abastecer o novo
portal com os mesmos, cumprin-
do fielmente o que rege a Lei”, dis-
se o atual prefeito ourolandense.

O Portal da Transparência da
cidade está devidamente atualiza-
do com notícias, documentos e in-
formações diversas. O site também
conta com ferramentas de acessi-
bilidade como autodescrição e Clo-
sedCaption, para que pessoas com

deficiência visual e auditiva consi-
gam entender o conteúdo.

Portal está entre as primeiros
no ranking de transparência do
estado - Aconteceu nesta semana
uma reunião no Ministério Públi-
co do Trabalho com autoridades
de Ourolândia. O prefeito da cida-
de acompanhado da secretária de
Saúde e da chefe de gabinete en-
tregaram uma placa com certifi-
cado de agradecimento pelos bens
adquiridos para o município.

“O trabalho do MPT nos au-
xiliou bastante a conquistar coi-
sas importantes que estão mudan-
do o atendimento às necessidades
de nosso povo e por isso viemos
prestar esta homenagem”, afirnou
o gestor municipal. A visita foi
oportuna também para realizar
novos pedidos.

A intenção dos novos pedidos
é que seja realizada a aquisição de
material permanente para o Hos-
pital Municipal de Ourolândia.

Foto: Ascom/PMO

Entrega da placa ao MPT
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GERAL

APOIO:

TELEFONE

3621-9213
JACOBINA - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
CNPJ N: 16.444.150/0001-24

AVISOS DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 052/2019; Processo
Administrativo nº 102/2019; abertura: dia 13 de agosto de
2019, na sala de Licitações e Contratos; horário: às
10h00min; objeto: escolha de proposta mais vantajosa para
o registro de preços de futuras aquisições de materiais
didáticos, armarinho e de expediente para suprir as
necessidades das diversas secretarias municipais de
Ourolândia – Bahia; tipo menor preço por item.

Modalidade: Pregão Presencial nº 053/2019; Processo
Administrativo nº 103/2019; abertura: dia 14 de agosto de
2019, na sala de Licitações e Contratos; horário: às
08h00min; objeto: escolha de proposta mais vantajosa para
o registro de preços de futuras aquisições de material e
equipamento permanente (informática som, áudio e vídeo)
destinado a atender as demandas do Fundo Municipal de
Educação 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 (horário de atendimento ao público), e-mail:
l icitacao@ourolandia.ba.gov.br, site
www.ourolandia.ba.gov.br ou pelo telefone: (74) 3681-2250.
Jéssica Oliveira Matos Santos – Pregoeira Municipal.

A bola vai rolar no dia 24
de agosto pela 15ª Copa XV
de Novembro de Futebol So-
ciety. O campeonato mais
organizado da região abre as
comemorações de aniversá-
rio da associação, que este
ano comemora 40 anos de
existência.

O homenageado dessa
edição é o José Carlos Dias
da Silva (Tibira) pela passa-
gem do seu aniversário de 60
anos. Tibira é um dos princi-
pais fundadores do clube que
tem sua sede de campo situ-
ada na Estrada do Pau Fer-
ro, no Bairro da Catuaba.

Uma reunião foi realiza-
da na noite desta quinta-fei-
ra, 25, com representantes
dos times participantes,
para tratar sobre as regras
da copa, assim como para o
sorteio dos grupos e confron-
tos da primeira fase.

Confira como ficaram os
grupos: Categoria Master -
Grupo A: XV de Novembro,
Ipiranga, ABC, Florestal e
Juveranos. Grupo B: Real
Jacocanas, Pias, Ladeira,
RedBull e Excluídos.

ABC e XV de Novembro
se enfrentam dia 24 de agos-
to à tarde e Real Jacocanas e

15ª Copa XV de Novembro de Futebol
Society começa dia 24 de agosto

Edição deste ano homenageia José Carlos pelos seus 60 anos

RedBull no dia seguinte pela
manhã.

Categoria Jovens - Gru-
po A: Vasco, Novo Horizon-
te, SBP, Dibec e Ajax. Grupo
B: Cobras, Botafogo de Itai-
tu, Juventus, Juvenas e Gol-
den Boys.

Vasco e Novo Horizonte
se enfrentam dia 24 de
agosto à tarde e Cobras e
Botafogo no dia seguinte
pela manhã.

A 15ª Copa XV de No-
vembro de Futebol Society -
Troféu José Carlos Tibira,
tem suas semifinais marca-
das para os dias 9 e 10 de
novembro, quando acontece
a 8ª Corrida Rústica. Já a
grande final para o dia 15,
quando a associação realiza
uma mega festa em comemo-
ração aos seus 40 anos com a
presença de artistas locais.
Fonte: Rota 324

Foto: Divulgação

Todo o espaço da sede do
Movimento de Mulheres de
Jacobina foi tomado por de-
zenas de mulheres na noite
do dia 25 de julho deste ano
para dar visibilidade as mu-
lheres negras de Jacobina,
da Bahia e do Brasil, promo-
vendo através da arte/cultu-
ra, a reflexão e o debate a
cerca da realidade das mu-
lheres negras, fomentando
sua participação social, for-
talecimento da autoestima e
seu empoderamento; contri-
buindo para o resgate e for-

MMJ comemora Dia da

Mulher Negra Latino-

Americana e Caribenha

talecimento da cultura negra
e a valorização dos artistas
da terra. Foi uma noite re-
cheada de apresentações
culturais de dança, música,
debate, palestras, um mar-
co na luta e resistência das
mulheres negras.

Em nome do Movimen-
to de Mulheres de Jacobina,
Gildeane Mota (coordena-
dora) e Marlene Mota (vice-
coordenadora) agradecem a
todas e todos que contribu-
íram e participaram do
evento.

Foto: Divulgação

Evento contou com apresentações culturais de dança e
música, debate e palestras
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Artistas pintam homenagens
a desportistas no José Rocha

O artista Almaques pinta retrato de Antonio Luz, autor do primeiro gol no José Rocha

Como parte da progra-
mação de aniversário da ci-
dade, a prefeitura de Jaco-
bina convidou alguns artis-
tas para homenagear o es-
porte local através de pintu-
ras nos muros do estádio
municipal José Rocha.

Foram convidados pinto-
res de grande talento como
Cícero Matos, Almaques
Gonçalves dos Santos e Már-
cio Queiroz que, cada um da
sua maneira, gravaram nas
paredes do José Rocha pin-
turas que poderão ser foto-
grafadas e admiradas por
quem passa pelo local,  trans-
formando-se numa atração
turística.

O pintor Almaques Gon-
çalves, por exemplo, fez um
desenho realista do ex-joga-
dor de futebol Antonio Luz,

Foto: Jacobina 24 Horas

autor do primeiro gol na
inauguração do estádio José
Rocha em 1957.

Segundo relatos históri-
cos,  o estádio José Rocha,
também conhecido como o
“Maracanã do Sertão” foi
inaugurado em 1957, pelo
então prefeito Orlando Oli-
veira Pires. O nome José
Rocha (avô do professor Gal-
dino Veloso) foi uma home-
nagem ao responsável pela
doação do terreno. A parti-
da inaugural envolveu as
equipes do Leader e do Cru-
zeiro, um dos maiores clás-
sicos do futebol jacobinense.

Em sua inauguração, o
estádio não possuía nem ar-
quibancada nem alambrado
e cordas ajudavam a separar
os torcedores do campo de
jogo. A primeira reforma foi

realizada em 1968 e entre-
gue em 1969, quando o Ja-
cobina formou uma grande
seleção que participou do
intermunicipal promovido
pela Federação Bahiana de
Futebol, chegando ao vice-
campeonato, após enfrentar
a seleção de Jequié. Em
1978, uma nova intervenção
começou a ser feita, mas foi
interrompida, sendo reto-
mada apenas em 1983 e con-
cluída em 1984. Somente
após trinta anos que o está-
dio voltou a receber uma in-
tervenção, para adequar o
espaço às exigências da Fe-
deração Baiana de Futebol,
transformando o José Rocha
na casa do Jacobina Esporte
Clube, o nosso Jegue da Cha-
pada. Fonte: Jacobina 24
Horas

A Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa)
foi autorizada a abrir um novo edital de concurso público
pelo governado Rui Costa (PT). O petista confirmou que o
certame será divulgado no segundo semestre. “Sim, nós
teremos concurso este ano, da Polícia Militar, da Polícia
Civil, essas duas estão confirmadas. Devemos ter concur-
so também para Embasa. Em breve publicaremos o edi-
tal,” disse Rui.

Os cargos e áreas que serão selecionados não foram
informados. A expectativa é que o novo edital da Embasa
tenha 854 vagas e seja para cargos de ensino médio, técni-
co e superior, assim como aconteceu no último concurso,
realizado em 2017. Na ocasião, o edital publicado contou
com 600 vagas para as carreiras de assistente e analista
de saneamento em diversas áreas com salários de até R$
6.793,31.

O órgão ainda está na fase de escolha da banca organi-
zadora do edital. Segundo informações do site Notícias de
Concurso, a Embasa informou que o “processo depende
de decisões externas para continuidade”. Tais decisões,
no entanto, não foram informadas.

A confirmação de abertura do concurso já havia sido
feita por meio de uma resolução assinada pelo presidente
do Conselho de Administração, Cícero de Carvalho Mon-
teiro. O documento foi publicado no Diário Oficial do Esta-
do, edição do dia 23 de abril.

Rui confirma novo concurso
para Embasa em 2019;
edital pode ter 854 vagas

Foto: Bahia Acontece
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Neste sábado, dia 3, o jovem José Pedro
Montenegro está completando

mais um ano de vida.
Felicidade, paz e alegria é tudo
que desejamos para você neste

dia tão lindo e especial para todos nós. Hoje
tudo é possível, por isso sonhe

ainda mais alto do que já sonhou
e conquiste tudo aquilo que ainda
não conquistou. Feliz aniversário!

Votos de seus pais Ivanilton e Simone
e de sua irmã Nina.


