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Lógica Pesquisa de Opinião Pública
Top Projetos e Consultoria

Candidato à reeleição em Boa Vista do Tupim, Gidu caminha para o pleito de 2 de outubro com vantagem eleitoral, de acordo com pesquisa, e deve comandar a prefeitura por mais quatro anos
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Pesquisa eleitoral confirma cenário
político em Boa Vista do Tupim
Turismo na Chapada com
exploração consciente

Divulgação

Giro Pela Chapada

Setur

Wagner pede voto para
Ricardo em Itaberaba
Jornal da Chapada

Em toda a região há conhecimento a se
buscar e experiências para se viver. A Chapada tem a natureza, mais uma vez, como o
gerador de riquezas.
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Leia também

A Loja Discultura é uma empresa consolidada no comércio do município de Itaberaba
e uma referência na região da Chapada Diamantina
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Comerciantes, empresários, amigos e clientes
prestigiam reabertura da Loja Discultura
Joaquim Nery Filho
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TRE nega recurso e Cibele
amplia favoritismo
Divulgação

Cidades

Jornal da Chapada completa
19 anos de atuação na região
Pág. 02

Chapada

Festival de Lençóis volta a
promover o ‘Bahia Sem Fogo’
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Jutahy apoia Joyuson e
Átila em Utinga

Polícia

Copérnico: PF cumpre mandados no município de Iramaia
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Corpos são encontrados na
barragem de Rio de Contas
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Especial

31 anos de existência do PNCD
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O Rio Mucugezinho está entre as atrações naturais mais visitadas da região

Chapada Diamantina
Mucugezinho e seus poços encantam
visitantes de todo o mundo
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Jornal da Chapada completa 19 anos e
se consolida como portal de notícias

Jornal da Chapada

Diretores do periódico, durante viagem pela região da Chapada Diamantina

Há 19 anos, em 7 de setembro de 1997, nascia um
veículo de comunicação para
integrar toda a Chapada Diamantina e seus mais de 25
município, era o Jornal da
Chapada (JC). Durante esse
período, a busca pela informação de credibilidade foi o
norte dessa mídia. Os novos
tempos chegaram, trazendo
a informação de forma ágil,
online, conectada ao mundo
e o JC não ficou para trás.

Na sua página na internet é
possível saber sobre o que
acontece na região, no país e
no mundo inteiro.
A criadora desse projeto
que deu certo, a jornalista
Deninha Fernandes, contou
sobre como tudo começou. “A
ideia surgiu da necessidade de
sobrevivência e pela carência
de um veículo de comunicação sério, de credibilidade”,
disse Deninha. A editora-chefe do JC contou que teve

o apoio de muitos amigos para
chegar onde está hoje e que,
mesmo em uma sociedade
machista na qual estamos
inseridos, ela conduz o JC
“com mãos de ferro”. “Por
ser mulher e trabalhar apenas
com homens, acabo entrando
na mesa de reunião com voto
vencido, já que a voz da mulher sempre fica em segundo
plano, mas sempre consigo
vencer os debates com argumentos e assim mantenho a

linha editorial por esses 19
anos”, afirmou.
Mais 19 anos ainda virão
e o JC está acompanhando
o ritmo contemporâneo em
sua atuação na internet. Para
o diretor de redação, Vitor
Fernandes, “com mais de 35
mil seguidores no Facebook
e Twitter, temos alcançado
números expressivos de acessos, chegando a colocar 8 mil
pessoas online ao mesmo tempo no portal. A comunidade,
órgãos, instituições e associações de todos municípios da
Chapada Diamantina podem
contar sempre com o espaço do
jornal para matérias de interesse da comunidade da região”.
Segundo Vitor, “o Jornal
da Chapada hoje representa a
continuidade de um trabalho
que iniciou há 19 anos e sobrevive nas trincheiras de luta
na Chapada Diamantina. Para
o futuro temos a perspectiva
de ampliar, cada vez mais,
os serviços, cuidar e nutrir a
independência, a credibilidade e abrir novos leques para
colaboradores e profissionais
de áreas diversas”.

Política

Caps de Jacobina faz palestra no
Ifba sobre o ‘Setembro Amarelo’
Rafael Santana

A explanação aconteceu no
auditório do campus do Ifba

O Instituto Federal da Bahia
(Ifba), campus de Jacobina,
na Chapada Norte, recebeu a
visita de uma equipe do Centro de Atenção Psicossocial
(Caps) II, ligado à Secretaria
Municipal de Saúde, no dia 16
de setembro. Eles promoveram
para os estudantes, no auditório
da instituição, palestra sobre
prevenção ao suicídio, ligada à
campanha mundial Setembro
Amarelo. Conforme o enfermeiro do Caps Sdnei Santos,
o Ifba foi selecionado para a
visita em razão do número de
alunos matriculados que estão
na faixa etária dos 14 aos 18
anos, alvo da equipe.
Para Sdnei, as escolas têm
papel fundamental nesse processo. “Na sociedade, ainda

existe um tabu em relação ao
tema. É preciso falar sobre o
assunto e trazer essa discussão
para estudantes, que podem
ajudar a multiplicar essas informações para parentes, vizinhos e colegas”. O enfermeiro
pontuou que é preciso reduzir o
preconceito em torno do tema.
“Não se deve achar que
quem fala em suicídio é fraco
ou quer chamar atenção. É
preciso estar atento às frases e
comportamentos para que essas
pessoas sejam identificadas e
encaminhadas para o serviço
de saúde”, explicou. O grupo
realizou a mesma palestra em
outras nove escolas públicas e
particulares de Jacobina. Eles
encerraram a campanha no
campus do Instituto Federal.

Justiça bloqueia mais R$ 500 mil em
Comício de Guilma Soares e
bens da prefeita do município de
Ademar da Cooteba reúne multidão
Itaetê e outras 12 pessoas
em distrito de Nova Redenção

Jornal da Chapada

A denúncia foi feita por Jorge Tiodoro (PP), Ana Paula Cabral (PDT) e Gerinaldo Conceição (PDT)

A pedido do Ministério
Público Federal (MPF-BA) em
Jequié, a Justiça Federal concedeu medida liminar determinando o bloqueio dos bens de
Lenise Lopes Campos Estrela
(PSB), prefeita do município
Itaetê, na Chapada Diamantina,
e de mais 12 pessoas e empresas por fraude em licitação
destinada à construção de uma
quadra poliesportiva no município chapadeiro.
Dentre as irregularidades
cometidas, a ação, movida

pelo MPF-BA em agosto, cita
a ausência de publicação do
edital de licitação, a deficiência
no projeto básico – que não
apresentava especificações
do serviço, por exemplo –, a
falsificação da ata de reunião
do procedimento licitatório,
com objetivo de esconder a
contratação direta de empresa
previamente escolhida, bem
como o pagamento por serviço
não executado.
De acordo com a decisão,
proferida pela Justiça no dia 16

de agosto de 2016, o montante
a ser bloqueado é de até R$
557.462,52, que corresponde
ao total do prejuízo causado
aos cofres públicos, acrescido
de valor previsto para a multa.
A indisponibilidade de bens
visa impedir que esses indivíduos, réus em duas ações
de improbidade por esse fato,
desfaçam-se deles, garantindo,
assim, a reparação do dano ao
final do processo jurídico. As
informações são do Ministério
Público Federal.

O distrito de Peruca, zona
rural do município de Nova
Redenção, na Chapada Dia
mantina, foi tomado por uma
onda vermelha, no domingo
do dia 18 de setembro. A
presença da população foi devido à realização do primeiro
comício da chapa majoritária
da coligação “Juntos Vamos
Reconstruir Nova Redenção”,
formada por Guilma Soares
(PT), candidata a prefeita, e
Ademar da Cooteba (PT),
como vice, que vai para as urnas no pleito do próximo dia 2
de outubro.
A agenda política de campanha contou com militantes,
simpatizantes e candidatos
a vereador dos partidos que
formam a coligação, a exemplo de Ariston Teles da Silva
(PT), professora Márcia (PT)
e Tom da Topic (PP), que vão
para a reeleição, e professor
Ivo Soares (PDT) e Aldo de

Divulgação

A dobradinha petista: Guilma Soares e Ademar da Cooteba

Toninho (PSB), ambos com
chances de eleição.
Em cima da carroceria de
um caminhão, diversos outros
apoiadores da chapa Guilma
Soares e Ademar da Cooteba fizeram uso da palavra. Destaque
para os candidatos a vereador que expuseram as suas
ideias e reforçaram o apoio à

Divulgação

Contas das Câmaras de Capim
Grosso e Itaberaba são aprovadas
com ressalvas pelo TCM
O Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM-BA) aprovou com ressalvas as contas
das Câmaras Municipais de
Capim Grosso, na Chapada
Norte, Itaberaba, na Chapada
Diamantina, e Juazeiro, no
norte da Bahia, na sessão do
dia 22 de setembro.
As Casas Legislativas
são geridas pelos vereadores

Veroneidson Rios Matos,
Zenildo Nascimento Aragão
e Damião de Almeida
Medrado, respectivamente
Capim Grosso, Itaberaba e
Juazeiro, todas relativas ao
exercício de 2015.
Em razão das ressalvas
contidas no relatório técnico,
os três gestores foram multados pelo TCM. O presidente

Mateus Pereira/GOVBA

O TCM ainda multou os gestores das Casas Legislativas

da Câmara de Capim Grosso
sofreu multa de R$ 500, o
de Itaberaba de R$ 1,5 mil
e o de Juazeiro de R$ 1 mil.
Ainda cabe recurso das decisões.

Guilma tem o apoio do ex-prefeito do município, Ivan Soares

JORNAL DA CHAPADA

dobradinha. Em sua fala, o ex-prefeito Ivan Soares (PT), foi
ovacionado quando mencionou
da estranha mania que a atual
prefeita de Nova Redenção
tem de culpar a crise mundial
por sua péssima administração.
Participaram ainda representantes de outras comunidades rurais como
Tabocas I e II, Muriçoca,
Queimadas, Barriguda,
Calhau e Calhauzinho, Santa
Cruz, Corujão, Bom Jesus,
Assentamento Beira Rio,
Lapinha, Lagoa da Piranha,
Assentamento Moreno,
Amazonas, Fazenda Velha,
entre outras. O comício na
Peruca também contou com
o ex-prefeito Walter Ribeiro,
Carlinhos Carvalho, Libanilson
da Cooteba, Rodrigo Ribeiro e
o presidente da comunidade da
Peruca, Bainho, todos apoiadores da chapa da oposição liderada pelo ex-gestor do município
Ivan Soares.
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Festival de Lençóis ganha mais
um dia de programação

Mosiah é confirmada para o
Festival de Reggae no Capão

Montagem do JC

Jornal da Chapada

O festival de música este ano volta a promover o programa ‘Bahia Sem Fogo’

Os amantes do Festival de
Lençóis podem comemorar.
O tradicional evento agrega
mais um dia de muita boa
música em sua grade de apresentações. Programada para
acontecer nos dias 14 e 15 de
outubro, na praça Horácio de
Matos, a 18ª edição do festival
terá abertura oficial no dia
13 (quinta), em um segundo
palco montado ao lado da
Prefeitura Municipal. Depois
de grande expectativa e divulgações falsas sobre atrações
nas redes sociais, a produtora
responsável pelo evento, Pau
Viola Produções Artísticas, finalmente anunciou as atrações
que estarão na programação
deste ano.
No primeiro dia, quinta
(13) a abertura fica por conta
do cantor e compositor soteropolitano Lazzo Matumbi,
do saxofonista Luciano Silva

e Natália Cunha, com a banda
‘Bateia de Renda’. Sobem ao
palco, no dia 14 (sexta), o grupo Cidade Liberal, às 20h, seguido por Russo Passapusso,
às 21h30, Mart’nália, às 23h,
e Délcio Luiz, encerrando à
1h da madrugada.
No sábado (15), os horários previstos para as apresentações musicais são os
mesmos, mas quem inicia os
trabalhos é a Família Grãos
de Luz e Griô, depois a sambista Ju Moraes, seguida do
Baile do Bem, onde fazem
parte Sandra de Sá, Negra
Li e Sérgio Loroza. O fim do
festival será comandado pela
banda Zion.
Abertura
Na abertura do evento
(13), haverá o lançamento da
exposição fotográfica e do livro Unidades de Conservação

da Bahia e também o lançamento da campanha Bahia
Sem Fogo. Tanto o livro fotográfico quanto a campanha foram produzidos pela
Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema). O livro
apresenta os encantos naturais
das Unidades de Conservação,
registrados pelas lentes dos
fotógrafos Rui Rezende e
Sérgio Cedraz.
Nesta edição, o Festival
continua a promover a campanha Bahia Sem Fogo, uma
ação preventiva do governo
estadual, contra as queimadas que atingem a Chapada
Diamantina principalmente
nesta época do ano, de setembro a dezembro, quando a estiagem predomina. A
campanha tem o objetivo de
informar sobre as medidas
preventivas para evitar os
incêndios florestais.

Congresso em Itaberaba fala sobre
perspectivas de empreendimento
O Congresso Conk ad,
que acontecerá nos dias 3 e
4 de novembro, no espaço
Buffet Algo Mais, em Itabera
ba, mun ic ípio da Chapad a
Diamantina, terá como tema
as novas perspectivas de empreendimento na economia,
gestão de pessoas, tecnologia
e marketing.
Esse é um evento considerado o maior encontro de
estudantes e profissionais da
região.
Serão seis palestrantes
falando sobre tendências e estratégias para o varejo, gestão
de mercado, desenvolvimento
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pessoal, sustentabilidade e
muito mais.
As inscrições podem ser
feitas pelo site (http://www.

dekall.com.br/) da empresa
que organiza o congresso. Os
valores do investimento vão
de R$90 a R$110.

Além de Mosiah, se apresentam o coletivo Ban-k, Ras Mateus e Semente Roots

Mais uma atração do Palco
do Reggae foi anunciada
pelos organizadores do segundo Festival de Reggae
‘Nós Somos o Mundo’. É a
banda soteropolitana Mosiah
Roots, que convida todos os
regueiros a comparecer ao
show do grupo na Chapada
Diamantina.
“Maior honra estar de volta à ativa nesse santuário que
muito nos inspira”, aponta a

banda em rede social após a
confirmação do show.
O evento acontece este
ano nos dias 28 e 29 de novembro no Vale do Capão,
localizado no município de
Palmeiras. A organização já
confirmou a presença dos artistas Ras Mateus e da banda
Semente Roots no principal
palco do festival.
A primeira atração do
Palco Alternativo também

foi anunciada, trata-se do
Coletivo Ban-K.
A banda Mosiah, grupo
que está na ativa desde 1998
tem uma grande quantidade
de fãs, também pediu a ajuda do público para apoiar o
financiamento coletivo do
festival em vídeo nas redes
sociais. No vídeo divulgado
na internet, o grupo salienta
a importância do evento para
a região.

Região tem material turístico para
exploração consciente da natureza
Toda Chapada Diamantina
é recheada de histórias, belezas naturais e de uma vida
pulsante. Em toda região há
conhecimento a se buscar e experiências para se viver. Como,
por exemplo, saber mais sobre
a vida das pessoas que moram
em grutas, casas de pedras
no município de Mucugê, ou
do disco voador instalado no
quintal de um homem que vive
em Morro do Chapéu. Hoje, o
local que antes era explorado
apenas pelo potencial de seu
garimpo, tem a natureza mais
uma vez como o gerador de
riquezas, mas dessa vez de
uma forma um pouco menos
invasiva.
O ecoturismo chegou para
reviver os tempos áureos da
Chapada, mas com o intuito
de não gerar devastações.
Locais como a Cachoeira da
Fumaça, a gruta do Pratinha,
com suas águas cristalinas, a
caminhada pelo Vale do Pati,
esportes aquáticos no pantanal
do Marimbus, dentre tantos

Parque Nacional da Chapada Diamantina
completa 31 anos de existência

Reprodução

Setur

É preciso preservar os patrimônios natural e cultural da Chapada

outros são espaços de convivência espetaculares. Seja com
outras pessoas, com a natureza
em si, ou consigo mesmo.
Chegar em cidades históricas como Lençóis, Andaraí,
Rio de Contas, que figura como
a primeira cidade planejada do

país, dão uma pequena dimensão da responsabilidade da
região para a Bahia e o Brasil.
Vale a penar utilizar vários dias
de nossas vidas na esperança
de um dia desbravar toda a
Chapada Diamantina e seus
segredos.

Dia das Crianças será
marcado por várias ações do
Lions Clube de Itaberaba
Divulgação

Equipe da entidade fará palestras em escolas

No dia 17 de setembro, o
Parque Nacional da Chapada
Diamantina (PNCD), que
compreende uma extensão
de 152.141,87 hectares, completou 31 anos de criação. O
decreto nº 91.655 foi assinado
pelo então presidente da república José Sarney, em 1985. Os
municípios abrangidos são os
de Palmeiras, Mucugê, Lençóis, Ibicoara, Itaetê e Andaraí.

O PNCD é administrado
pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) e nasceu
com o intuito de proteger o
ecossistema inserido na caatinga da Serra do Sincorá,
“assegurando a preservação
de seus recursos naturais e
proporcionando oportunidades controladas para uso pelo
público, educação, pesquisa

científica e também contribuindo para a preservação de
sítios e estruturas de interesse
histórico-cultural existentes
na área”.
Entre as espécies de animais ameaçados que são protegidas no PNCD estão a
onça-pintada, onça-parda,
gato-do-mato, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, gavião-pomba, entre tantas outras.

Com a intenção de preservar a
Chapada o ICMBio se reuniu
no mês passado com brigadistas voluntários de vários
municípios para criar um
planejamento de combate aos
incêndios florestais que anualmente atingem a área. Por
conta da escassez de recursos
não houve comemorações
oficiais neste ano a serem
realizadas pelo PNCD.

O Lions Clube de Itaberaba está preparando algumas ações em homenagem
ao Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.
Segundo o presidente da
entidade, o jovem Claudio
Narcizo Barreto dos Santos, no dia 9 de outubro os
associados do Lions farão
uma atividade na zona rural
e, no dia 12, a comemoração será no 11ª Batalhão de
Polícia Militar de Itaberaba

em uma ação em pareceria
com a PM-BA.
Além dessas ações, os
associados do Lions Clube
de Itaberaba entregarão também uma cadeira de banho
a uma criança tetraplégica
e promoverão uma palestra
sobre sexualidade.
A palestra será ministrada em escolas no dia 5 de
outubro pelas associadas
Joselita Silva e a enfermeira
Cátia.
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Economia

Loja Discultura inaugura novo espaço com
recepção a empresários e clientes da Chapada

Divulgação

Divulgação

A reinauguração da Discultura foi marcada por pronunciamentos do sócio-fundador Gilbertinho

O município de Itaberaba e
região da Chapada Diamantina foram presenteados com a
nova Loja Discultura, que reabriu suas portas, No dia 19 de
setembro, com uma recepção
para amigos, clientes, comerciantes, empresários e parentes
da família que gere o espaço
comercial. Como publicado
pelo Jornal da Chapada, a Discultura é uma empresa consolidada no comércio de Itaberaba
e uma referência na Chapada
Diamantina. Fundada por João
Gilberto Carneiro Queiroz
(Gilbertinho), tendo seu irmão
Amadinho (in memória) como

vos tempos, quem não buscar
oferecer novos serviços com
qualidade e comodidade vai
ficar pra trás”, salienta Chiquinho, em conversa com o Jornal
da Chapada.
Ainda conforme o empresário, a Discultura investe tudo
que ganha em Itaberaba. “Para
ter uma ideia, a Discultura gera
hoje 72 empregos diretos, tivemos um aumento considerável
já que antes eram 48. Com
essa Loja estamos retribuindo
o carinho que a população de
Itaberaba e da região tem por
nós, nos dando sua preferência. Essa nova estrutura não é

Divulgação

aposentado – que inaugurava o
banco de serviços implantado
na nova loja.
Para o sócio-fundador João
Gilberto Carneiro Queiroz
(Gilbertinho), a sensação é
de dever cumprido de um
trabalho que foi realizado
com seriedade e honestidade.
“Nos momentos que pareciam
difíceis lutamos, superamos,
afinal, somos como os nordestinos, que envergam, mas
não quebram. Por isso estamos
aqui hoje, felizes e realizados
com a família criada. Então, só
nos resta agradecer a Deus por
tudo”, declarou Gilbertinho,

nhado do meu irmão. Lembro
como se fosse hoje, era uma
Batalha Naval. Na época fomos atendidos pelo Amadinho,
irmão de Gilbertinho, que infelizmente, fisicamente, não estar
mais entre nós. O tratamento
nos dado à época mostra o
carinho que a Discultura tem
pelo seu cliente, independente
da idade ou classe social e que
vem buscando se aperfeiçoar
ao longo desses anos no mercado de Itaberaba e região”, conta
Azevedo que, na oportunidade,
desejou sucesso e vida longa
para todos que representam a
Loja Discultura.

Divulgação

O ato contou com todos que formam a família Discultura

primeiro funcionário, em 2 de
março de 1971, a Discultura
começou vendendo discos de
vinil e passou por diversas
modificações.
Agora, no auge dos seus
45 anos, a Discultura vem
sendo gerida pelo filho de
Gilbertinho, o administrador
de empresas Francisco Queiroz, o popular Chiquinho da
Discultura. “Nunca tivemos
dúvidas do potencial de Itaberaba, estudamos muito para
saber que nosso município
possui uma grande disposição
para ser o Polo Comercial da
Chapada Diamantina. Os nossos comerciantes precisam ter
essa visão, que já foi enxergada
por redes de grandes Lojas que
implantaram filiais na cidade.
Quem não se adequar aos no-

área de utilidades, com seções
de jardinagem, ‘faça você
mesmo’, brinquedos, áudio e
vídeo, informática e eletros.
No segundo piso, há uma
ampla seção de móveis de
marcas consolidadas no mercado, inclusive, cozinhas planejadas, além de uma livraria
com mais de três mil títulos
de diversas categorias, como
livros didáticos, infantis, fotografias, autoajuda, filosofia,
romances e ficção. Neste espaço, foi projetado também uma
brinquedoteca e um Espaço
Cultural, onde poderá ser realizado lançamentos de livros,

A nova loja dispõe de um estacionamento para 25 vagas com entrada pela Avenida Rio Branco

um sonho nosso, é de Janete
Freitas [68], nossa primeira
funcionária, é de toda região,
precisamos nos unir em favor
do desenvolvimento tanto de
Itaberaba quanto da Chapada Diamantina”, completa
Queiroz.
Discultura de cara nova
A nova Loja Discultura
está instalada em um prédio
moderno com três pavimentos e área construída de 6
mil metros quadros, possui
acessibilidade, três elevadores (clientes, funcionários e
carga) e é totalmente climatizada, além de dispor de um
estacionamento para 25 vagas,
com entrada pela Avenida Rio
Branco. No primeiro piso, a
loja dispõe de uma completa

Jornal da Chapada

Variedade de eletrodomésticos, TVs, e aparelhos de informática

Com essa estrutura, estoque e
facilidade de pagamento, toda
a população da Chapada Diamantina comprará em Itaberaba. Desejo prosperidade à Loja
Discultura e que outras lojas do
tipo venham para o comércio
de Itaberaba”, comenta Cal
Fernandes.
Já o empresário Gilson
Couto, proprietário do Grupo
Flor da Chapada, também deu
sua opinião sobre a nova Discultura. Couto vem apostando
no potencial do comércio de
Itaberaba, inaugurou recentemente o Hotel Flor da Chapada
e já está reformando o SuperJornal da Chapada

A loja é hoje comandado pelo administrador Francisco Queiroz

Empresários, comerciantes e profissionais liberais durante evento

vernissages e outros eventos
culturais.
Ainda no segundo piso,
há postos de atendimento dos
bancos Itaú, Bradesco e Banco
do Brasil, tudo com segurança,
já que a nova loja possui avançado sistema de monitoramento com câmaras. A Discultura
ainda dispõe de estande de
instrumentos musicais, e uma
cafeteria da Três Corações
– que ficará aberta das 8h às
20h, acompanhando o novo
horário de funcionamento da
loja. “Achei ótima a iniciativa
de implantação dos serviços
bancários, pois além de oferecer melhor comodidade ao
cliente, prestigia o cidadão ao
desafogar as filas nos bancos”,
declara Edmar Tavares dos
Santos (66), policial militar

Durante a inauguração,
parceiros, empresários, comerciantes e representantes
de instituições financeiras,
também falaram sobre a nova
Discultura. Todos apostam na
vocação comercial de Itaberaba, que é um município polo
para onde convergem todos
os municípios da Chapada
Diamantina.
Jorge Antonio Bagdave de
Oliveira (Superintendente do
Banco do Nordeste na Bahia),
Cal Fernandes (Boi Gordo),
Gilson Couto (Grupo Flor da
Chapada) e Boaventura (Móveis Capri), todos participaram
do evento.
“Estão de parabéns todos
que representam a Discultura,
essa loja vai fortalecer ainda
mais o comércio de Itaberaba.

que recepcionava todos acompanhado da esposa Ana Maria.
Diferencial da Discultura
O ótimo atendimento e a
valorização do cliente faz o
diferencial da Discultura, que
ao longo do tempo mantém
seus clientes com fidelidade.
Para o advogado Ilson Azevedo
foi gratificante participar da
inauguração, pois trouxe boas
recordações de sua infância,
quando comprou seu primeiro
brinquedo na loja.
“Ouvindo o discurso de
Gilbertinho na solenidade inaugural, viajei no tempo e lembrei
que foi na Discultura onde
comprei, na década de 70, o
primeiro brinquedo com meu
próprio dinheiro. Eu tinha 10
anos e fiz a compra acompaJornal da Chapada

Há uma área gourmet comandada pela Cafeteria da 3 Corações

mercado Flor da Chapada,
que no futuro vai dispor de
estacionamento próprio.
“Nós que estamos no mercado de Itaberaba temos o
dever de prestigiar empreendimentos como esse que
mostra o quanto acreditamos
no potencial de nosso município. Estão de parabéns
todos que fazem a Discultura,
eu mesmo, não conheço em
Salvador uma loja desse porte,
principalmente com esse mix
de variedades”, revela Gilson
Couto.
A nova Loja Discultura de
Itaberaba fica na Praça Flavio
Silvany, número 50, e funciona com novo horário, ficando
aberta de segunda a sexta-feira
das 8h até as 20h, e aos sábados
das 8h até as 14h.
Jornal da Chapada

São encontradas linhas de móveis de marcas consolidadas
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Cachoeiras no município de Andaraí são
convites a conhecer a natureza

Cleio Júnior
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Filme sobre lenda do Pai
Inácio é lançado na internet
após concorrer festivais

Acervo Grãos de Luz e Griô

Cena do filme do diretor Marcos Carvalho

A trilha de acesso, cortando o leito do rio, tem cerca de seis quilômetros e é de uma dificuldade mediana

Na Chapada Diamantina
se concentram as mais belas
cachoeiras do país, quiçá
do mundo, e o município de
Andaraí também tem suas belezas para mostrar ao mundo.
São mirantes naturais com
vistas lindas de se admirar.
Entre elas está a Cachoeira do
Ramalho. Formada pelo Rio

Baiano, apresenta um cenário
estupendo, com um salto de
aproximadamente 90 metros
de altura.
A trilha de acesso, cortando
o leito do rio, tem cerca de
seis quilômetros e é de uma
dificuldade mediana. Durante
o percurso, inúmeros poços e
pequenas cachoeiras são um

convite aos banhos refrescantes, e uma espécie de prévia,
do que o passeio reserva para
o final. Há guias que cobram
até R$250 por dia para levar
os grupos de visitantes aos
pontos turísticos.
A cachoeira do Ramalho é
o salto mais alto do Rio Baiano, visível desde a cidade. O

rio nasce nas serras dentro do
Parque Nacional da Chapada
Diamantina, perto do Vale do
Pati, formando várias cachoeiras e poços no seu trajeto até
a cidade de Andaraí e deságua
no rio Paraguaçu. Jornal da
Chapada com informações
de Bahia.com.br e Chapada
Passeios Andaraí.

O filme “A Lenda do Pai
Inácio ou Kokumo?”, uma
produção da instituição Grãos
de Luz e Griô, que fica em
Lençóis, Chapada Diamantina, foi lançado no último
mês de agosto na internet, em
canal de um portal de vídeo.
O audiovisual, com direção geral de Marcos Carvalho, faz uma releitura da lenda
mais famosa da Chapada,
contando um pouco da história da vida do negro que teria
se apaixonado pela filha de
um barão.

Na lenda recontada pelos
jovens da Griô, um negro
busca sua ancestralidade
e encontra sua verdadeira
identidade.
Produzido por jovens da
comunidade do município de
Lençóis, o filme foi campeão
de prêmios no festival de
Cinema do interior em 2015
e depois de um ano concorrendo festivais, “agora
resolvemos lançar na internet”, contou Uilami Dejan de
Azevedo, um dos produtores
da obra.
Agência Brasil

Larah Carolina

Foram apreendidos bens avaliados entre R$ 150 a R$ 200 mil

Copérnico: PF cumpre
mandados em Iramaia

Rio Mucugezinho abriga poços que
encantam visitantes de todo o mundo
O Rio Mucugezinho está
localizado no município de
Lençóis, na Chapada Diamantina, e o acesso pode ser
feito de carro no KM22 da
BR-242. O visitante deixa
seu carro em um estacionamento à beira da rodovia
para acessar a trilha de aproximadamente 15 minutos até
os poços.
O Mucugezinho está entre as atrações naturais mais

visitadas da Chapada. Ele corre
em alguns trechos sobre lajedos que formam tobogãs e
poços. Entre eles está o Poço
do Diabo.
Essa trilha também é possível ser feita sem guias turísticos, embora seja sugerido
sempre a contratação de um
condutor. O Poço do Diabo tem
20 metros
de queda d’água. O local
é apropriado para nadar, pra-

ticar tirolesa e rapel, que tem
um custo e são opcionais. O
poço termina em um cânion
estreito. Conforme as histórias dos locais, este poço tem
esse nome, pois dizem que os
senhores jogavam os escravos
que os desobedeciam do cume
desse local.
A Cachoeira do Poço do
Diabo é impressionante e todo
o trajeto curto que se percorre
para chegar até ela também é

um presente para os amantes
do ecoturismo. A piscina que
se forma no Rio Mucugezinho é de uma beleza encantadora e quando se chega ao
Poço do Diabo, se avista a
cachoeira.
A água do poço é escura
e muito gelada. Mas em dias
de sol é possível se refrescar
e nadar nele. Jornal da Chapada com informações do
blog Cau Kimura.

A Polícia Federal deflagrou um desdobramento da
Operação Copérnico, relativa
a desvio de verbas públicas
destinadas à saúde, fraude em
licitação, corrupção e lavagem
de dinheiro, na manhã do dia
21 de setembro.
Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e
um mandado de condução
coercitiva no município de
Iramaia, na Chapada Diamantina.
A primeira fase da Operação buscou desarticular a
organização criminosa que
operava em nome de “laranjas”, criando entidade sem fins
lucrativos e empresas fictícias,

Prefeito de Souto Soares é acionado pelo MPF
por omissão na prestação de informações
O Ministério Público Federal (MPF) em Irecê ajuizou, no
último dia 30 de agosto, ação
civil pública contra Cassio
Cleber Evangelista de Araujo
(PCdoB), atual prefeito do município baiano de Souto Soares,
na Chapada Diamantina. O
gestor, candidato a reeleição
neste pleito de 2016, é acusado
de cometer ato de improbidade
administrativa por se abster
de prestar esclarecimentos
sobre a não inserção de dados
sobre orçamento educacional
no Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos
em Educação (Siope), quando
requerido pelo órgão.
De acordo com o MPF,
a prefeitura de Souto Soares
deixou de fornecer dados sobre
investimentos educacionais no
Siope. O procurador da república Márcio Albuquerque de
Castro explica que são esses dados que possibilitam o controle
do Ministério da Educação

Toda Bahia

Cassio Evangelista não atendeu a diversas notificações do MPF

e Cultura para que estados e
municípios apliquem 25% de
sua receita em investimentos
na Educação, como previsto
no art. 212 da Constituição
Federal.
Para verificar o ocorrido, o
MPF instaurou inquérito civil e
já notificou Araújo três vezes –
em 14 de julho e 3 de novembro
de 2015 e em 16 de junho deste
ano – para que se manifestasse.

Ainda foram feitas duas ligações telefônicas e dois dos ofícios foram enviados, também,
eletronicamente, por e-mail.
Apesar das repetidas notificações, o prefeito não atendeu às
requisições do órgão.
A Lei Complementar nº
75/1993 prevê no § 3º de seu
art. 8, “a falta injustificada e o
retardamento indevido do cumprimento das requisições do

Ministério Público implicarão
a responsabilidade de quem lhe
der causa”. Consta nas atribuições do órgão, segundo o inciso
VI do art. 129 da Constituição
de 1988, “expedir notificações
nos procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e
documentos para instruí-los”.
O MPF requer a suspensão dos direitos políticos de
Araujo de três a cinco anos,
assim como sua condenação
nas demais penas previstas
no III do art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa
(Lei n° 8.429/1992), que são:
ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função
pública, pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar
com o Poder Público ou dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo
prazo de três anos.

firmando contratos de gerenciamento integral de hospitais,
UPAs e centros de saúde.
Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional
da 1ª Região e, nesta segunda
fase, tem o objetivo de identificar e apreender bens para
ressarcir a União dos prejuízos causados pelo desvio.
Tais bens não estavam
registrados em nome do líder
da organização criminosa,
embora a ele pertencessem
de fato.
Foram apreendidos bens
cuja avaliação inicial varia
entre R$ 150 mil a R$ 200 mil,
além de quatro armas de fogo
sem registro.
Divulgação

Valmir Assunção, Ivan Alex, Jaques Wagner e Jonas Paulo

Baianos defendem Lula em
reunião do diretório do PT

A reunião do diretório
nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, no dia
15 de setembro, foi marcada
pela defesa ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Neste encontro, além do
pronunciamento e nota oficial divulgada pelos trabalhadores, políticos baianos
se encontraram e traçaram
estratégias para as próximas
atividades de resistência ao
golpe parlamentar.

O ex-ministro Jaques Wagner, o deputado federal Valmir
Assunção, o ex-presidente do
PT da Bahia, Jonas Paulo, e
o assessor especial do governador Rui Costa, Ivan Alex,
se reuniram para reforçar a
defesa de Lula nos estados
brasileiros.
Em nota divulgada no dia
15, o diretório conclamou os
movimentos a resistirem às
manobras feitas pelo Ministério Público Federal (MPF).
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O ex-ministro Jaques Wagner ao lado de Ricardo, Maria e o atual prefeito João Filho

Wagner visita Itaberaba e pede
votos para Ricardo e Maria
O ex-governador da Bahia
e ex-ministro do governo
Dilma, Jaques Wagner (PT),
defendeu a candidatura de
Ricardo Mascarenhas (PSB)
para prefeito do município de
Itaberaba, na Chapada Diamantina, durante ato político
no dia 23 de setembro.
Esse encontro contou com
lideranças comunitárias e
políticas da coligação “O
Trabalho Segue em Frente”,
que dá sustentação à chapa
majoritária Ricardo e Maria
José Novais (PSD), candidata
a vice. O Buffet Algo Mais
ficou lotado para ouvir a explanação do político petista,

entre os presentes estavam
o atual prefeito João Filho
(PP), a primeira dama Maíra
Mascarenhas, a secretária
municipal de Governo, Marigilza Mascarenhas, além
dos presidentes de partidos
e candidatos a vereador da
coligação, coordenadores de
campanha e apoiadores.
Wagner usou a palavra
para defender a atuação de
João Filho em Itaberaba e
resolveu elevar o tom e pediu
votos para a dobradinha Ricardo e Maria. “Estamos em
Itaberaba para dedicar o nosso
apoio à candidatura de Ricardo Mascarenhas. Ricardo

é um rapaz jovem, mas com
uma visão empreendedora e
futurista e com certeza vai
dar seguimento ao trabalho
feito pelo prefeito João Filho.
Por isso, peço aos meus amigos de Itaberaba que elejam
a chapa Ricardo e Maria”,
disse Wagner ao Jornal da
Chapada. O ex-governador
emocionou todos os presentes
quando se lembrou do pai de
Ricardo, o ex-prefeito Jadiel
Mascarenhas.
“Na oportunidade, queremos empenhar os nossos sentimentos pelo falecimento do
pai de Ricardo, o ex-prefeito
Jadiel Mascarenhas. Quero

também parabenizar a família
pela reconciliação, sou uma
pessoa que valoriza demais a
família e acho que os Mascarenhas estão no caminho certo”, ressalta o ex-governador,
que estava de passagem para
o município de Ipirá, depois
de cumprir uma movimentada
agenda na capital com a visita
da ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda segundo Wagner,
ele está visitando os municípios e levando seu apoio aos
candidatos que vão fortalecer
a base do governo em 2018.
Ao se prenunciar, o jovem
Ricardo Mascarenhas fez um
discurso firme, deixando de
lado o “Ricardo paz e amor”
e mandou um recado para a
oposição.
“Hoje eles falam de mim,
põem defeitos, mas eles esquecem quantas vezes me
convidaram para ser vice na
chapa deles, não aceitei porque o projeto que eles defendem não tem nada a ver com o
que almejamos para Itaberaba.
Vamos dar continuidade ao
trabalho, começado por meu
saudoso pai e pelo prefeito
João Filho. Para isso, preciso
do apoio de todos, principalmente do Governo do Estado
e do ex-governador Jaques
Wagner”, frisa. A fala firme
do jovem candidato a prefeito
de Itaberaba veio em resposta
às críticas da oposição que,
na reta final da campanha,
tenta desconstruir sua leveza
eleitoral.

Chapada
Lençóis: Marcão critica ausência
de adversária em debate
Divulgação/Uefs

A apresentação de propostas e debate dos candidatos ao cargo principal na
prefeitura de Lençóis, na
Chapada Diamantina, que
aconteceu entre os dias 20
e 22 de setembro, no Campus Avançado da Chapada
Diamantina da Uefs, teve
a participação de dois dos
três candidatos que disputam o cargo de prefeito.
Marcão (PRB) e Edileide
Mauhnoom (PP) foram
ouvidos por representantes
da comunidade acadêmica
e da população em geral.
A única candidata que não
concordou em participar foi
a da coligação ‘Unindo Lençóis’, Vanessa Senna (PSD).
Marcão foi o primeiro
a se apresentar defendendo
os ideais da chapa ‘Lençóis
Pode Mais’. O ex-prefeito
criticou a postura da candidata Vanessa, que recebe
o apoio irrestrito da atual
gestão local, em não com-

parecer aos debates e usou
as redes sociais para emitir
sua opinião em depoimento. “O grupo político que
quer dar continuidade à
atual gestão de Lençóis se
recusou a participar de um
debate sério, organizado por
uma instituição séria [Uefs],
alegando que não reconhece
imparcialidade no mesmo”,
afirmou.
Para finalizar, Marcão
alfinetou ainda mais a candidata do PSD. “Quem
conhece nosso time sabe
que a gente não foge da luta,
não foge das dificuldades e
não foge de debates”, disse.
Vanessa enviou uma carta
à organização do debate
relatando que no evento “…
impera a parcialidade fática
e ideológica…” baseada
apenas em relações familiares, ou ainda que há “…
ativa participação político
partidária eleitoral…” da
coordenação da Uefs.

Joyuson e Átila recebem o deputado Jutahy Magalhães Jr.
e reforçam campanha no município de Utinga
O município de Utinga, na
Chapada Diamantina, parou
com a realização de mais um
evento da coligação “A Força
do Povo” da chapa majoritária da oposição, representada
pelo ex-prefeito e candidato
Joyuson Vieira Santos (PSL)
e o advogado Átila Karaoglan
(PSDB), como candidato a
vice-prefeito. No dia 16 de setembro, o evento que recebeu
o nome de ‘carreata e motocada da vitória’, entrou para a
história política do município
e contou com a presença da
dobradinha e dos candidatos
a vereador da coligação proporcional, além de lideranças
políticas como o deputado
federal Jutahy Magalhães
(PSDB-BA).

Reprodução

Joyuson e Átila com o deputado federal durante ato político na Chapada Diamantina

A concentração aconteceu
na Praça Alcides Porfírio,
no populoso bairro Ponte de
Tábua, de onde seguiu em
direção ao bairro Santa Luzia.
Em dado momento, a carreata

ligava os dois extremos da cidade, uma cena nunca vista na
região. Em palanque, os candidatos e convidados falaram
para o povo e pediram vigília
até o dia do pleito.

Corpos são encontrados na barragem
do município de Rio de Contas

Reprodução

Equipes dos Bombeiros e Marinha fizeram buscas na barragem

A procura chegou ao fim.
Depois de cinco dias os dois
últimos corpos das vítimas
de um acidente na Barragem
do Brumado, em Rio de Contas, na Chapada Diamantina,
foram encontrados na tarde
do dia 22 de setembro. A informação foi confirmada pelo
Corpo de Bombeiros e pela
Marinha, responsáveis pelas
buscas.
O primeiro a ser localizado
foi o jovem Robson Cruz Novaes, de 23 anos, por volta das
14h30, segundo a Marinha.
O corpo estava a cerca de 10
metros do local do acidente.
Cerca de três horas depois,
quando os bombeiros já es-

tavam encerrando as buscas,
o corpo de Márcio Cláudio
Silva, de 29 anos, também foi
encontrado. Os corpos deverão ser encaminhados para o

Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado, onde
devem passar por necropsia
e pelo reconhecimento de
familiares.
No dia 21, o corpo de
uma mulher foi retirado das
águas. As buscas envolveram bombeiros de Vitória da
Conquista, Salvador, Jequié,
Lençóis e Paulo Afonso, além
de agentes da Marinha que
atuam em Ilhéus.
Através de nota, a Marinha
informou que as causas e responsabilidades pelo ocorrido
serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado
pela Marinha do Brasil. Com
informações do G1-BA.
Reprodução

Os corpos das três vítimas já foram encontrados

“Com certeza essa será a
maior vitória que Joyuson já
teve. Com ele e Átila na prefeitura, nós vamos fazer chegar ao município os recursos
necessários para eles recons-

truírem Utinga – que andou
pra trás nestes quase 4 anos,
devido a uma administração
retrógrada e soberba. Digo isso
porque, mesmo sendo o prefeito nosso adversário político,
não deixamos de trabalhar
pelo município colocando,
por exemplo, emendas na área
de saúde, mas nada mudou”,
declara Jutahy Magalhães, que
foi o responsável pela construção e equipamento do Hospital
Municipal de Utinga (HMU),
construído na administração
de Joyuson Vieira.
Dentre as propostas de
Joyuson para melhorar a educação, saúde e segurança pública, estão a implantação
do ensino fundamental II e
ensino médio na zona rural,

construção de mais hospitais
e reestruturação do HMU,
com médicos plantonistas
ininterruptamente, ofertas
de especialidades, além da
implantação de fisioterapia e
odontologia hospitalar. Ainda como propostas estão a
implantação de sistema de
monitoramento com câmaras
em áreas estratégicas da cidade, ampliação, capacitação
e equipamento da Guarda
Municipal.
Ao longo da corrida eleitoral, a chapa Joyuson Vieira e
Átila Karaoglan tem conseguido apoios de peso, a exemplo
do locutor Sandro Alcântara,
importante comunicador do
município, que já declarou seu
apoio neste evento.

‘Bahia sem Fogo’ realiza ações de educação
ambiental na Chapada Diamantina
Durante dez dias (de 20
a 30 de setembro), representantes dos órgãos vão percorrer cidades do território da
Chapada Diamantina, para
promover oficinas de educação ambiental que tem como
objetivo reforçar as ações do
Programa Bahia Sem Fogo
com o objetivo de promover
o conhecimento e estimular
atitudes sustentáveis e educativas para a prevenção e combate aos incêndios florestais
na região.
Essa é uma ação conjunta
entre a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente (Sema), o
Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema),
em parceria com o Corpo
de Bombeiros e a Secretaria
Estadual de Educação (Sec).
O Programa, além de aprimorar as medidas preventivas
contra incêndios, através de
encontros e discussões temáticas, oficinas, rodas de conversas, entrega de materiais
socioeducativos e intercâmbio
de experiências socioambientais. De acordo com a diretora
de Educação Ambiental para
Sustentabilidade (Dieas) da
Sema, Zanna Matos, as ações

Divulgação/Sema

A ação conjunta acontece em diferentes municípios da Chapada

serão realizadas até o mês
de dezembro nos municípios
de Lençóis, Andaraí, Piatã,
Palmeiras, Mucugê, Ibicoara,
Iraquara, Seabra, Barra da
Estiva e Rio de Contas.
“Ao longo desse período
estão programadas oficinas
de educação ambiental para
professores, sindicatos rurais,
brigadistas voluntários, guias
turísticos, agentes de saúde,
agricultores, entre outros educadores locais. Elaboramos
uma metodologia pedagógica
em função de características
locais, utilizando material
didático produzido pela Sema,
estimulando a reflexão sobre
as temáticas socioambientais,
além de apresentar alternativas de manejo e uso do solo
evitando o fogo nas atividades

de campo, dentre outros”,
afirmou.
A diretora destacou ser
fundamental a participação
da sociedade, no sentido da
continuidade e maior alcance
do conhecimento. “A missão
da Educação Ambiental é de
promover sempre esses espaços de debate e de formação,
onde cada participante pode
expressar as problemáticas e
experiências vividas em suas
comunidades, e ao mesmo
tempo, tornar-se um multiplicador do conhecimento adquirido. Esperamos que o tema
seja disseminado em outros
espaços e públicos, sensibilizando sobre a necessidade de
adotar práticas que evitem os
incêndios e preservem a biodiversidade”, disse Matos.
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Gidu lidera pesquisa eleitoral e chega a
48,8% em Boa Vista do Tupim
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Gleiton Guimarães

Gidu e Maria seguem na frente na corrida eleitoral em Boa Vista do Tupim. Na pesquisa estimulada, a chapa liderada pelo petista tem 48,8% das intenções de voto

A chapa majoritária da coligação “Por Amor a Boa Vista”,
encabeçada por Gidu (PT) e
Maria Elena (PSD), candidatos
a prefeito e vice-prefeita de
Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina, deve ser eleita
no próximo 2 de outubro, de
acordo com pesquisa eleitoral.
O levantamento realizado pela
‘Lógica Pesquisa de Opinião
Pública’, encomendada pela
Empresa Top Projetos e Con-

sultoria LTDA-ME/Ampla
Projetos e Consultoria, aponta
que a dobradinha teria 48,8%
dos votos, caso a eleição fosse
hoje.
Gidu e Maria lideram as
intenções contra 46,3% do
candidato Helder Lopes Campos, o Dinho (PSDB), que
ficaria em segundo colocado.
Na pesquisa, os votos brancos
e nulos somam 1,2%, não souberam ou não responderam,

3,7%. A pesquisa ouviu 500
pessoas entre os dias 20 e 22
de setembro, foi registrada no
dia 19 do mesmo mês e publicada no dia 25 do decorrido
ano de 2016. A amostragem
apresenta margem de erro de
4,8% para mais ou para menos, com nível de confiança
de 95%. Esse levantamento
está registrado no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) sob
nº BA-06673/2016.

Cipe-Chapada controla rebelião na
delegacia de Ruy Barbosa
Um princípio de rebelião
foi controlado por integrantes
da Companhia Independente
de Policiamento Especializado (Cipe-Chapada) na
delegacia do município de
Ruy Barbosa, no começo da
noite do dia 21 de setembro.
De acordo com informações
enviadas ao Jornal da Chapada, os policiais da Cipe foram
acionados pelo delegado titular da cidade, Marcelo Cavalcanti, para intervenção na
unidade policial que mantém
30 reclusos.
“[O delegado] solicitou
apoio da Cipe-Chapada para
intervir em um início de rebelião naquela unidade de
Polícia Judiciária. Os 30 reclusos protestavam contra a
superlotação, e reivindicavam
a instalação de um aparelho de
televisão ou de rádio no pátio
central das celas”, aponta

E

pra

Cipe-Chapada

Multidão em Rafael Jambeiro comemora
vitória de Cibele no TRE
A noite do dia 19 de setembro foi de festa para os
amigos, simpatizantes e militantes ligados aos candidatos
da coligação oposicionista
“Na Luta Pelo Povo”, no município de Rafael Jambeiro,
no centro-norte da Bahia.
Uma multidão foi ao comitê central da chapa majoritária formada por Cibele
Carvalho (PT) e Zezé (PP)
para comemorar a decisão do
Tribunal Regional Eleitora
(TRE), que julgou improcedente a impugnação da
candidatura da ex-prefeita da
cidade. O recurso eleitoral,
de relatoria do juiz Fábio
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A petista segue como favorita na corrida eleitoral

Alexsandro Costa Bastos,
foi interposto pelo coligação
“Juntos No Caminho Certo”,
representada pela chapa majoritária de situação Nalvinho

(DEM) e Mira (DEM). O
TRE julgou improcedente à
unanimidade. O julgamento
aconteceu às 15h45 do dia
19 de setembro.

Empresário pivô de esquema de desvio de
verbas tem delação homologada

Líderes foram transferidos de imediato para outras delegacias

texto enviado pela companhia
ao Jornal da Chapada. Ainda
conforme o texto, “após a ação
de presença da Cipe-Chapada,
a negociação surtiu efeito, por
volta das 19h45 os reclusos
entraram ordeiramente em
suas respectivas celas, sem

necessidade de intervenção
tática ou uso de agentes de
baixa letalidade”. O delegado
Marcelo Cavalcanti, após fazer a identificação dos líderes
do levante, decidiu transferir
de imediato dois reclusos para
outras delegacias na região.

O empresário Kells Belarmino teve a delação premiada
homologada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ele
foi um dos principais personagens no esquema que desviou
em torno de R$ 57 milhões do
Fundeb em cerca de 20 cidades
baianas.
Dono da empresa Ktech,
Kells era sócio de Cleber Dourado, filho do prefeito de Ruy
Barbosa, José Bonifácio Dourado, e foi preso em setembro do
ano passado na Operação Águia

de Haia da Polícia Federal (PF).
Na época, os delegados da PF
Fernando Bebert e Fábio Muniz
relataram o modo de funcionamento do esquema.
A partir da contratação de
programas de computação para
escolas, as licitações eram forjadas do começo ao fim e chegavam “prontas” para ser assinadas por prefeitos e secretários
de educação. A confirmação da
delação foi informada na edição
do dia 19 de setembro do jornal
A Tarde.

que o atual colegiado será
renovado em 30%, ou seja,
dos 15, só voltam 10. Entre os
que ficam estão Fel de Cacai,
Zé Antônio, Paraná, Niltinho,
Peba, Luciano de Santa Quitéria, Zé Francisco, Roberto
Almeida, Carlos Tanajura e
Lula Bocão.

por um partido da base do
governado Rui Costa, além
do mais, o momento é de
fortalecimento da base do
governo, não estamos aqui
para brincar de fazer política,
e é isso que o PT e o PCdoB
estão fazendo em Itaberaba,
já que Ricardo Mascarenhas
será eleito com a maioria
esmagadora dos votos”, defendeu um deputado petista.
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Belarmino era sócio
de Cleber Dourado

Acabar...

A oposição xinga Ricardo
Mascarenhas (PSB) agora,
mas o candidato Leonardo
Moscoso (PSDB) cansou de
cooptar o jovem Mascarenhas para ser seu vice. Ricardo não aceitou porque não
acredita no projeto defendido
pela oposição. Aliás parece
que até eles não acreditam,
se acreditassem não teriam
trocado de nome. Sim, você
reparou que ao invés de Leo
nardo Moscoso eles inventaram o Movimento do Léo?
Ricardo Pimentel desistiu de ser candidato por
uma questão muito simples,
seu desgaste político não o
reelegeria nem com todo
dinheiro do mundo. Como
vice-prefeito na chapa de
Leonardo Moscoso, Pimentel mata dois coelhos de uma
só cajadada, ou seja, arma
o palanque para ACM Neto
em 2018 e até lá deve pegar
uma assessoria de Pablo
Barroso para ficar em Itaberaba só fazendo política.
Ô vidão!
A Justiça Eleitoral deve
ficar atenta em Rafael Jam-

beiro. Fonte limpa e familiar,
revelam que o candidato da
situação e da família “Carma
do Povo” está com R$ 1 milhão para comprar votos. E a
operação já começou. Na semana passada, um candidato
a vereador (falido) foi pego
comprando votos pela Cipe-Central. Venda seu voto, mas
vote na mulher!
Em Bonito, o candidato da
oposição ao grupo do prefeito
Edinho, Jai Primo (PMDB),
deixou muita gente boa pelo
caminho. Motivo: falta de
palavra. Ora, se ele não cumpre palavra como candidato,
como vai ser quando for
prefeito?
Em Iaçu, o prefeito Nixon
Duarte (PMDB) foi eleito
com apoio irrestrito do ex-prefeito Adelson Oliveira,
afinal não tinha grupo e nem
votos. Mas, “o vaidoso gestor” brigou com Adelson e
resolveu fazer um voo solo.
Moral da história, todas as
pesquisas de consumo que
são feitas, revelam que o
grande vencedor do pleito é
o ex-prefeito Adelson Souza

Oliveira. Até juntando Macarrão e Nixon, o povo prefere
Adelson.
Por falar na eleição de
Iaçu... O deputado federal
Fernando Torres participou de
um comício no distrito de Lajedo Alto e disse: “Não gosto
de candidato viado, ladrão e
safado”. Sabemos para quem
o destemperado parlamentar
mandou recado, e você?
Com a abertura das urnas
vamos confirmar que a disputa eleitoral em Itaberaba só
foi para o cargo de vereador.
Por falar em disputa, teve
candidata que deu até uma
‘rapidinha’ com um velho
deputado, para se eleger. O
problema é que o parlamentar é casado e a notícia da
pulada de cerca do homem
chegou rápido aos ouvidos de
sua mulher, que teve que ser
contida à força, pois queria
ir da capital até Itaberaba
para acertar as contas com a
candidata.
Falando na eleição para
as 15 vagas da Câmara de
Itaberaba... Há quem diga

Por falar na eleição de
vereadores em Itaberaba...
A previsão diz também que
dos novos nomes que se apresentam nessa eleição, já estão
eleitos Valter Sena, Bodinho
Neto, doutor Murilo, Amarildo e Sargento Joel. Se a
renovação é de 30%, a conta
não fecha. Teremos muitas
surpresas, vamos aguardar o
resultado das urnas.
O PT de Itaberaba que tem
candidatura própria em coligação com o PCdoB, ficou
indignado com a atitude do
ex-governador Jaques Wagner, que veio ao município
pedir votos para o candidato
Ricardo Mascarenhas (PSB).
Os petistas consideram a atitude de Wagner, uma afronta,
um desrespeito, um desaforo.
“Mas Ricardo é candidato

Por falar em petista que
pede votos pra Ricardo Mascarenhas... O PT de Itaberaba deve ter excomungado o
governador Rui Costa (PT),
pois já circula nas redes sociais um vídeo do chefe do
executivo baiano, pedindo
votos para Ricardo em Itaberaba. Moral da história,
políticos hoje não têm mais
ideologia, e só defendem
quem têm votos!
O vice-governador João
Leão (PP) em discurso na
6ª Caminhada da Vitória
do candidato a prefeito de
Itaberaba Ricardo Mascarenhas (PSB), engrossou o
tom quando falou da vinda
do deputado João Gualberto

em evento da oposição no
município. “Tudo que tem
em Itaberaba foi Leão que
trouxe e esse deputado que
foi prefeito de uma certa
cidade, não amarra nem o
cadarço do sapato de João
Leão”. Danou-se!
Se discurso bonito ganhasse votos, Ney Papá
estaria eleito. Em discurso
na 6ª Caminhada da Vitória
do candidato a prefeito de
Itaberaba Ricardo Mascarenhas, o candidato a vereador
falou bem e falou bonito!
Quem está de parabéns é
o ex-prefeito de Itaetê, Leonídio Souza Damasceno, o
popular Bolota (PP). Além
de ser um dos maiores cabos
eleitorais do candidato favorito para ganhar o pleito,
Valdes Brito (PT), Bolota
completou mais um ano de
vida no dia 25 de setembro.
Detalhe, a identificação de
Bolota com o município é
tão grande, que no mesmo
dia do seu nascimento é
comemorado também o
aniversário de emancipação
de Itaetê.

