
A Cachoeira
FUNDADO EM 24 DE SETEMBRO DE 1896

A  CACHOEIRA FAZ 125 ANOS DE FUNDAÇÃO
     No próximo dia 24.09.2021 nossa Ca-
choeira, detentora dos títulos de “Cidade 
Heroica, Histórica, Monumento Nacional, 
Capital Simbólica da Bahia”, que, ao longo 
dos muitos anos, já teve e viu circular 141 
jornais e revistas. Nos dias atuais tem ape-
nas o A CACHOEIRA, fundado em 1896 
por cidadãos integrantes da Associação 
dos Republicanos de Cachoeira, dentre 
eles o italiano aqui radicado desde 1842,  
Giaccomo Vaccarezz, bisavô do atual pro-
prietário e editor chefe, jornalista Romá-
rio Costa Gomes.

     Nesta nova fase, ao completar o 125° 
aniversário de fundação, expressivo sob 
todos os aspectos, dará continuidade aos 
postulados do seu início, esperando con-
tar com o apoio irrestrito, o incentivo e o 
estímulo do nosso povo.
Nas suas três fases de atividade jornalísti-
ca -  sempre com ética, dignidade, honra-
dez, verdade, seriedade - 
(1896 - 1917, a 1ª ; 1927 - 1989, a 2ª ;  2013 
- 2015, a 3ª), defendeu os interesses de Ca-
choeira, do seu povo e da região.

GOSTARIA DE VER ALGUMA NOTÍCIA ESPECÍFICA AQUI NO JORNAL? ENTRE EM CONTATO COM A GENTE!

Redação: Travessa Almeida Nº 4 - Oficina: Praça da Aclamação Nº 2 

www.acachoeira.com.br
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Estado da Bahia enrola Cachoeira desde 
14/05/1967, há 44 anos
     Governo do Estado não cumpre a Constituição do Estado da Bahia, procla-
mada no dia 14 de maio de 1967.

     Segundo o artigo de nú-
mero 139 da Constituição, 
foi decretado que:
 “A Cidade de Cachoeira é 
declarada monumento his-
tórico estadual e ficará sob 
a proteção do poder públi-
co na conformidade da lei 
que definirá as paisagens 
e os locais dotados de va-
lor histórico, artístico e de 
particular beleza. Parágrafo 
único – O Estado manda-
rá erigir, na cidade da Ca-
choeira monumentos aos 
Heróis do 25 de junho e Si-
mões Filho respectivamen-
te em consagração de seus 
serviços à independência e 
a Bahia. ” 
     44 anos depois, a cidade 
da Cachoeira ainda aguar-
da os monumentos dos 
Heróis que tanto fizeram 
pela Bahia, e o Governo do 
Estado por ora, segue des-
cumprindo a própria Cons-
tituição. 

DESDE 1896 FAZENDO O BOM JORNALISMO

P.ÁG 3

CASA DOS VELHOS PRECISA 
DE AJUDA

     Situação de descaso 
ocorre também com a data 
festiva do 25 de junho, 
onde a cidade da Cachoeira 
é nomeada como a Capital 
da Bahia, como rege a lei 
10.657/07 – resultado de 
um Projeto de lei de auto-
ria da ex-deputada Estadu-
al Virgínia Hagge1, (MDB) 
- criada com o intuito de 
destacar a importância da 
cidade nas lutas que culmi-
naram na independência do 
Brasil, e que, mesmo diante 
dessa glória o Governador 
Rui Costa (PT) parece não 
dar importância, já que 
nunca se fez presente.
     Em contrapartida, du-
rante o mandato, o ex-Go-
vernador Jaques Wagner 
(PT) se fez presente em to-
dos os anos (2007-2014) 

1 1Virgínia Hagge , foi uma 

pedagoga e política brasileira. Deputada 
estadual pelo estado da Bahia. Morreu 
em 14 de junho de 2020, aos 56 anos.

como ordena a lei, e trans-
feriu o Governo da Bahia 
para Cachoeira, trazendo 
secretários, diretores de 
órgãos e empresas estatais, 
deputados, prefeitos, onde 
assinou convênios, contra-
tos, ordens de serviço, aten-
deu pedidos e autorizações 
para obras, dando total vi-
sibilidade a cidade Heroica 
e Monumento Nacional.
      Com o objetivo de res-
gatar essa Lei, o advogado 
e Jornalista Dr. Romário 
Costa Gomes irá ajuizar 
uma Petição com o intuito 
de interpelar judicialmen-
te o atual Governador Rui 
Costa (PT). Segundo o ad-
vogado, em face do Direito 
Constitucional, será ne-
cessária a promulgação de 
uma lei que regulamente o 
dispositivo da Carta Cons-
titucional de 44.

TERMINAL NÁUTICO DE CACHOEIRA 
SEGUE COM OBRAS AVANÇADAS

As obras da construção do terminal náutico de Cacho-
eira podem ser concluídas ainda em 2021. Além da construção 
do terminal, o projeto  da Setur Bahia  visa toda a requalificação 
urbanística e paisagística ao seu redor. 

O principal objetivo da construção do píer é fazer com 
que a cidade da Cachoeira seja envolvida na rota do turismo 
náutico da Baía de Todos os Santos. Segundo a SETUR, o píer 
vai estar pronto para receber embarcações de vários portes, de-
pendendo do nível do rio.

O engenheiro da empresa executora, Guilherme Bam-
birra, afirma que as obras estão seguindo a todo vapor e dentro 
do cronograma estipulado.

A SETUR ainda não sabe se o píer vai  ser aberto para o 
uso esportivo, por ser um atracadouro de embarcações, mas afir-
ma que será aberto ao público, com instalações de restaurantes e 
áreas interativas.

Andamento das obras do píer náutico
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Editores que já passaram 
pelo A CACHOEIRA:
João Antônio Antunes 
(1896 - 1917) e outros; 
Cajueiro de Campos, 
Anarolino Pereira, Juve-
nal Paim, Francisco An-
drade Carvalho, Antônio 
Rocha Pita (1927 - 1950) 
e Felisberto Gomes 
(1951 - 1989) este último 
por quase 40 anos.

ENTREVISTA COM ADEMIR 
PASSOS

MAMEDE DAYUBE
ALEGA IRREGULARIDADES NO  

CONVÊNIO P.ÁG 2
P.ÁG 2

Mesmo com o advento das novas tecnologias, 
o rádio continua representando um lugar significa-
tivo na vida dos brasileiros, e na cidade de Cachoei-
ra contamos com três rádios emissoras que seguem 
trabalhando em prol da população. O Jornal A CA-
CHOEIRA saúda elas: Voz do Cucui web, Paragua-
çu FM 102.7 e Rádio web Olha a Pititinga.

(75) 98317-9221  /  (71) 98103-0722

EDIÇÃO ESPECIAL: 

SETEMBRO - O
UTUBRO
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O ex- Presidente da 
OAB - Bahia, Dinailton 
Oliveira (2004 - 2006), 
é novamente candidato 
a Presidente da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil, Seção da Bahia. Sua 
postulação está causando 
uma grande movimen-
tação entre os mais de 
60.000 advogados e ad-
vogadas aptos/as a votar.

Dinailton Oliveira 
já começou a arregimen-
tar muitos apoiadores 
para o pleito que ocorre-
rá em novembro de 2021. 
Durante a sua presidência 
nessa entidade, realizou 
a mais profícua Gestão/
Administração das cinco 
que lhe sucederam, nos 
últimos 15 anos.

ELEIÇÃO OAB BAHIA
Na foto, da esquer-
da para a direita, os 
advogados Romário 
Gomes, Dinailton 
Oliveira, João Ro-
drigues e a advoga-
da Djane Silva, após 
concorrida reunião 
preparatória de cam-
panha, dia 15.09.2021  
em Salvador.
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No dia 6 de setembro, a vereado-
ra Adriana Silva (PODE) foi alvo de falas 
agressivas advindas do vereador Josmar 
Barbosa (REPUBLICANOS) na Câmara de 
Vereadores de Cachoeira. Durante a sessão, 
o vereador proferiu palavras ofensivas con-
tra a vereadora. 

O ocorrido levantou o questiona-
mento sobre a baixa representatividade fe-
minina que existe na Casa Legislativa desta 
cidade, que conta com a primeira prefeita 
de sua história. 

O caso de violência de gênero na po-
lítica se tornou destaque nas redes sociais e

a vereadora afirma que: “Eu me senti redu-
zida, deslegitimada, não é esse o sentimen-
to que quero ter. Me deparar com situações 
como essa são constrangedoras. ” 

Adriana Silva afirmou ainda que to-
mou medidas cabíveis e dialogou com o Pre-
sidente da Câmara para que seja aberto um 
Procedimento Ético com o intuito de apurar 
o comportamento do vereador.

Em caso análogo, durante recente reu-
nião da CPI da Pandemia, a Senadora Si-
mone Tebet (MDB/MS) foi também alvo de 
ataques e ofensas machistas proferidas pelo 
titular da CGU - Wagner Rosário.

Vereadora Adriana Silva denuncia o Vereador Josmar Barbosa 

Jornalistas formados em novembro de 1971 pela 
Escola de Comunicação da UFBA - FACOM, realiza-
rão um evento comemorativo dos seus 50 anos de for-
mados. O Editor do jornal A CACHOEIRA, Romário 
Costa Gomes, se fará presente.

O Lar Aconchego, 
conhecido popularmente 
como Casa dos Velhos, tem 
passado por dificuldades fi-
nanceiras em Cachoeira. O 
asilo, que atualmente cuida 
de 26 idosos, passou por 
diversas mudanças nos úl-
timos meses, e com a pan-
demia, a situação piorou.

Segundo Lúcia de 
Souza, a Gerente adminis-
trativa que tem mais de 
15 anos na função, o asilo 
sempre passou por peque-
nas dificuldades, mas com 
a Covid-19 os números 
de doações diminuíram 
exponencialmente e os 
repasses que recebem do 
governo federal e estadual 
também sofreram cortes.

Todos esses proble-
mas afetam diretamente no 
funcionamento do asilo, 

Casa dos velhos precisa de ajuda
desde a compra 
de produtos de 
limpeza, higiene 
e alimentação 
para os idosos e 
se estende até o   
quadro de fun-
cionários: que 
reduziu por  fal-
ta de orçamento.

Além dos 
problemas financeiros, 

a Casa dos Velhos preci-
sava de reformas, uma vez 
que o espaço já trazía ris-
co de desabamento, por 
esta razão os idosos foram 
transferidos para outro lo-
cal. Atualmente o Asilo se 
encontra em uma proprie-
dade particular, localizada 
na rua J J Seabra, n° 90, e 
conta com o apoio da Pre-
feitura de Cachoeira, para 
ajudar nas despesas de 
água, aluguel e luz. O an-
tigo espaço ainda aguarda 
os recursos do Governo 
Federal para a restauração.

O Lar Aconchego, 
que já com 55 anos de his-
tória no Recôncavo, agora 
pede doações à população 
de Cachoeira para continuar 
sua trajetória. Para mais in-
formações: (75) 3425-1127.
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Vereador Mamede Dayube expõe Santa Casa de Cachoeira

O vereador Mamede 
Dayube (PODE) usou a 
plenária na sessão da Câ-
mara de Vereadores para 
criticar o Convênio feito 
entre a Santa Casa de Mi-
sericórdia e a Prefeitura 
Municipal de Cachoeira, 
alegando que a Câmara de 
Vereadores solicitou, atra-
vés de um requerimento, 
uma cópia desses contra-
tos que até o momento 
não havia sido entregue. 

A santa Casa de Ca-
choeira tem um programa 
de pactuação integrada 
com o município, onde 
grande parte desses recur-
sos são colocados na com-
pra de serviços, como la-
boratórios, especializações 
e fisioterapia. A Prefeitura 
assinou um convênio em 
que repassa mais 100 mil 
reais para a Santa Casa e 
o vereador Mamede alega 

geral. Mamede diz que par-
te desses problemas está li-
gado a ausência de um Con-
selho Municipal de Saúde, 
para que possa acompanhar 
e aprovar as regularidades 
da Santa Casa e do Convê-
nio.

Mamede conclui afir-
mando que: “A Santa Casa 
está recebendo recursos e 
não está cumprindo com 
seu compromisso, que é 
prestar serviços à comu-
nidade. Esse convênio que 
está assinado não condiz 
com a realidade. ”

 irregularidade 
, dizendo que 
é necessário 
ter um edital 
para que outras 
instituições de 
saúde possam 
participar dessa 
licitação. 

O u t r o 
fato levantado pelo verea-
dor é que uma Instituição 
precisa ter regularidade 
nas suas certidões (FGTS, 
INSS, estar em dia com os 
trabalhadores) para con-
seguir fechar um contrato 
com a Prefeitura e a Santa 
Casa não possui nenhuma 
dessas, o que é exigido por 
lei.

Para além dos proble-
mas técnicos, a Santa Casa 
vem recebendo duras crí-
ticas da populaçãopela de-
mora no atendimento, falta 
de profissionais especializa-
dos e a falta de recursos no

Em recente sessão ordinária da Câmara Municipal de Cachoeira, o Vereador 
Josmar Barbosa (Republicanos) denunciou o desvio de 9 milhões de reais no Mu-
nicípio de Cachoeira, num espaço de 45 dias (15.11.2020 a 01.01.2021).O jornal A 
CACHOEIRA irá acompanhar o desenvolvimento e resultado das investigações.

foto: Emilly Chaves

Idosos no Lar Aconchego

Câmara Municipal de Cachoeira

Deputados Federais eleitos - Cachoeira: 
Mário Negromonte Jr. - PP 10,97% 1.886 
votos 
Lídice da Mata - PSB 6,22% 1.070 votos 
Pastor Sargento Isidório – AVANTE 5,17% 
888 votos 
Marcelo Nilo – PSB 4,58% 788 votos 
Zé Neto PT 4,12% 709 votos 
Otto Alencar Filho – PSD 3,72% 640 
votos 
Raimundo Costa – PRP 2,79% 480 votos 
Marcio Marinho – PRB 2,58% 444 votos

Com as eleições se aproximando, deputados começam a marcar presença na ci-
dade: O jornal A CACHOEIRA vai investigar quais desses deputados que após eleitos, 
trouxeram algum benefício para a cidade, e aqueles que nada fizeram. 

Os eleitos em 2018 foram:

Deputados Estaduais eleitos - Cachoeira: 
Fabiola Mansur – PSB 30,56% 5.335 votos 
Alan Castro – PSD 24,71% 4.314 votos 
Rogério Andrade Filho – PSD 2,61% 455 
votos 
Jurailton Santos – PRB 1,92% 335 votos 
Olivia Santana - PC do B 1,79% 312 votos 
Mirela Macedo – PSD 1,70% 297 votos 
Niltinho – PP 1,68% 293 votos 
Joao Isidorio – AVANTE 1,49% 260 votos

Deputados voltam a marcar presença em Cachoeira na 
tentativa de conquistar a reeleição

Fonte: Gazeta do Povo

Vereador denuncia desvio de R$ 9 milhões
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O jornalismo é uma das conquistas mais 
importantes na caminhada histórica. Direitos hu-
manos e civis, cidadania, democracia, inclusão, 
diversidade, entre tantas outras pautas decisivas 
para o humanismo fazem parte do dia a dia jor-
nalístico. Os 125 anos de A Cachoeira mostram 
bem a relevância desse patrimônio civilizatório. 
     

A matéria-prima do jornalismo são os fa-
tos e seu compromisso fundamental é com a 
verdade no relato desses fatos. Aliás, o jorna-
lismo moderno nasceu justamente no contex-
to de um mundo que tinha na razão, no conhe-
cimento, nas atividades científicas o seu norte.  

Ocorre que a atualidade está crescente-
mente encantada com a pós-verdade, “quan-
do fatos objetivos são menos influentes em 
formar a opinião pública do que os apelos à emo-
ção e à crença pessoal” (Dicionário Oxford).  

Vivemos uma sociabilidade cada vez mais 
perversa, em que vale a “verdade” do mais conec-
tado, do mentiroso mais competente, do manipu-
lador mais habilidoso no processo de dominação e 
abuso da boa-fé ou falta de conhecimento alheio. 

As fake news, mentiras disfarçadas de 
notícias, adornadas com manchetes, fotos, ví-
deos, entrevistas com “especialistas” – tudo 
de araque, ou apenas inspirado na realida-
de, que foi manipulada para enganar – acabam 
encontrando muito espaço nessa realidade. 

De um lado, temos mais e mais pesso-
as sem escrúpulos de viver mentindo, numa ca-
deia de enganação sem fim, não importando o 
estrato socioeconômico e político-cultural. De 
outra parte, temos pessoas querendo acreditar 
nas narrativas que mais lhe agradem ou que re-
duzam a quase zero a complexidade da vida.  

Não à toa, o tempo das fake news  é também a 
era do recrudescimento da violência e do ódio e da 
ignorância, numa guerra de narrativas personalistas 
e negacionistas, cujo alvo central é a visão racional 
do mundo e sua maior porta-voz, a verdade factual.  

Uma sociedade que abre mão da verdade 
como laço entre as pessoas marcha para a catás-
trofe das relações sociais, numa batalha discursiva 
que coloca uns contra os outros, em bolhas digi-
tais ou não, como se as diferenças e dúvidas não 
pudessem ser resolvidas racionalmente, com a 
pura e simples observação dos fatos como eles são. 

É urgente priorizar a restauração da ver-
dade como laço fundamental de convivên-
cia. É imperioso repelir o culto à mentira e 
aos mentirosos, condenando-os como inimi-
gos do bem comum, da paz e da fraternidade.  

Nesse processo, o jornalismo tem papel fun-
damental. A atividade jornalística de verdade está 
comprometida com a verdade dos fatos, ajudando 
os cidadãos a se emanciparem do engano, da ilusão 
e da dominação dos perversos manipuladores de 
plantão. Vida longa do jornalismo, combate incan-
sável às fake news.

Jornalismo e a verdade como laço social 

 
Doutor em Comunicação, pós-doutor em Mídia e Co-
tidiano, professor na Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), membro da Escola Lacaniana de Psica-
nálise de Vitória.
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O futuro do passado: as incertezas do Hotel Colombo 
Uma das construções 

mais conhecidas da cidade 
e alvo de muitas especula-
ções, principalmente após 
o desabamento de uma das 
partes, o Hotel Colombo, 
que fez história no Recôn-
cavo ainda não tem o seu 
futuro definido. O jornal A 
CACHOEIRA entrevistou 
Ademir Passos, atual dono 
do Hotel.

Ademir Passos já tem 
história no ramo dos imó-
veis, dono de várias pro-
priedades em Capoeiroçu, 
é conhecido por restaurar 
o Aclamação Hotel, que 
passou a ser visto como 
um dos cartões-postais 
da cidade. Para conseguir 
restaurá-lo, teve que bri-
gar judicialmente durante 
quatro longos anos. Após 
a restauração, Ademir ven-
deu o Aclamação e parte do 
pagamento que recebeu foi 
uma permuta pelas ruínas 
do antigo Hotel Colombo.

Assim como o Acla-
mação, o Hotel Colombo 
segue em embates judiciais 
conforme afirma Ademir: 
“Essa ruína estava no im-
bróglio judicial que ainda 
persiste formalmente, e eu 

tive entendi-
mentos com 
a gestão pas-
sada, que ti-
nha retirado 
o decreto de 
desapropria-
ção, e chega-
mos ao en-
tendimento 
de dar uma 
destinação a ruína que tan-
to enfeia a cidade. ”

As dificuldades jurí-
dicas seguem postergando a 
reforma do Hotel, e Ademir 
já tem planos para a res-
tauração e funcionamento 
do antigo Cartão-postal da 
cidade: “Ali eu tinha uma 
intenção de dar uma desti-
nação comercial, embaixo 
fazer uma espécie de delica-
tesse de alto nível e um res-
taurante possivelmente na 
cobertura, articularia com 
o IPHAN a possibilidade de 
colocar mais um andar sem 
descaracterizar o prédio. ” 
Declarou.

Nos planos iniciados 
na gestão do ex-prefeito 
Tato, tinha-se levantado a 
ideia de trazer a graduação 
de Arquitetura, turismo, ou

cursos como o de gastrono-
mia, em parceria com SESC, 
SESI, e a instalação de um 
SAC, onde os cachoeiranos 
teriam mais comodidade 
para resolver problemas 
acerca das documentações. 

Atualmente, Ademir 
Passos solicitou uma audi-
ência com a Prefeita Eliana  
para que o projeto possa se-
guir adiante.

Apesar dos planos, 
ainda não existe uma data 
certa para o início da res-
tauração, mas Ademir Pas-
sos, cachoeirano apaixo-
nado pela cidade, afirma 
que vai pressionar mais o 
poder público e os setores 
privados, para que o Hotel 
Colombo se transforme em 
uma indústria do entreteni-
mento e da cultura na cida-
de da Cachoeira.

foto: Emilly Chaves

Per f i l

O jornal A CA-
CHOEIRA, na sua edição 
de aniversário, homena-
geia Angelina Cordeiro, 
primeira vereadora de Ca-
choeira, com uma das fa-
mílias mais numerosas da 
cidade.

Todos já ouviram 
“Coração de mãe sempre 
cabe mais um”? Angelina, 
mãe de 19 filhos – sem 
contar os de criação – faz 
jus a essa expressão. Não 
há quem chegue na sua 
residência e não seja bem 
recebido, fazendo todos se 
sentirem em casa, sempre

 com sorriso no 
rosto e transbor-
dando amor. 

Sendo a pri-
meira vereadora 
eleita na cidade, 
Angelina abriu es-
paço para a inser-
ção das mulheres 
na Câmara de Ve-

readores de Cachoeira, que 
relembra como era naquele 
tempo, viajava a trabalho, 
sempre sendo a única mu-
lher e afirma que naquele 
período, 
todos se 
respeita-
vam e se 
tratavam 
m u i t o 
bem. 

Primeira Vereadora de Cachoeira
A ex-vereadora 

e ex-escrivã da Justiça, 
continua sendo mãe, 
avó, bisavó em tempo in-
tegral e não gosta da sua 
casa vazia. Seus descen-
dentes já sabem: sempre 
que podem, fazem uma 
visitinha. 

Angelina com seus 
97 anos, é um exemplo 
de mulher lúcida e ati-
va, que distribuiu amor 
até para quem não co-
nhecia, tendo seu nome 

na história não 
só como a pri-
meira vereado-
ra da cidade, 
mas como um 
exemplo de 
mãe.

“É tanta 
história para 

contar...” 
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Angelina Cordeiro na sua casa.
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Ruínas do antigo Hotel Colombo

José Antonio Martinuzzo
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DO IMPRESSO AO DIGITAL, A MELHOR INFORMAÇÃO É A QUE ESTÁ SEMPRE À MÃO. 

CÂMARA EM PAUTA

INDICAÇÕES
Nº. 132/2021 - Solicitando da 
prefeita instalação de Píer flu-
tuante na localidade da Caonge, 
de autoria do vereador Josmar 
Barbosa dos S. de Souza. 
Nº. 172/2021 – Solicitando da 
prefeita, promover campanha 
retirada de documentos para as 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade, de autoria da vereadora 
Adriana dos Santos Silva. 
Nº. 201/2021 – Solicitando da 
prefeita, autorizar a secretaria 
competente construir degraus 
na rampa que foi feita pela ges-
tão passada e a ampliação da 
ponte, na localidade Lagoa En-
cantada de autoria do vereador 
Moisés Reis do Lago.
Nº. 202/2021 – Solicitando da 
prefeita através da secretaria da 
SESAB, a passagem do carro fu-
macê em diversas áreas da zona 
rural e sede do município, de 
autoria do vereador Isnaldo Cor-
deiro da Silva.
Nº. 203/2021 – Solicitando ur-
gência necessária para que os 
servidores da prefeitura tenham 
equipamentos de proteção indi-
vidual (E.P.I.), de autoria verea-
dor Mamede Dayube Neto.
Nº. 205/2021 – Solicitando da 
prefeita requalificação com cal-
çamento a paralelepípedo da Rua 
do Beco no Tabuleiro da Vitória, 
de autoria do vereador Paulo Ce-
zar Reis Leite.
Nº. 207/2021 – Solicitando da 
prefeita  melhorias na quadra 
da Escola João Gonçalves, no 
distrito de Capoeiruçu, de auto-
ria do vereador Nelmar Carva-
lho Lomba.
79/2021 – Solicitando do execu-
tivo a instalação de um equipa-
mento de radioterapia, na Santa 
Casa de Misericórdia de Cacho-
eira, matérias de autoria do vere-
ador Florisvaldo da Conceição de 
Jesus.
PROJETO DE LEI N. 11/2021 
– Institui o dia dos feirantes no 
município de Cachoeira, de au-
toria da vereadora Angélica S. 
da Silva.
Dr. Dias parabenizou o relança-
mento do jornal A CACHOEIRA 
e propõe a contratação de Fisio-
terapeutas, educadores fisicos, 
para APAE

De Cachoeira para o mundo
Nascidos nesses solos férteis, os cachoei-

ranos João Carlos Salles, autoridade máxima da 
UFBA  (segundo cachoeirano a ocupar o cargo, 
tendo sido antecedido por Augusto Mascare-
nhas entre 1977 - 1979) e Ordep Serra, Presi-
dente da Academia de Letras da Bahia– ALB, 
primeiro cachoeirano a ocupar o cargo, muito 
contribuíram para o nosso país e, principal-
mente, na educação. No mês que se comemora 
o centenário do ilustre Paulo Freire, o jornal A 
CACHOEIRA homenageia esses educadores da 
nossa terra.

O cachoeirano João 
carlos Salles, Licencia-
do em Filosofia (1985), e 
Mestre em Ciências So-
ciais (1992), ambos pela 
Universidade Federal da 
Bahia, além de Doutor 
em Filosofia pela Univer-
sidade Estadual de Cam-
pinas (1999), atualmente 
é professor titular do De-
partamento de Filosofia da UFBA, no qual pas-
sou a lecionar em setembro de 1985. Foi Chefe 
do Departamento de Filosofia (1999-2001), Co-
ordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia (2001-2006 e 2008-2009), Coordena-
dor de Pesquisa da UFBA (2006-2008) e Dire-
tor da Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas (2009-2014). Desde agosto de 2014, exerce 
o cargo de Reitor da Universidade Federal da 
Bahia, tendo sido reeleito para o mandato de 
2018 a 2022. Além de todas as suas formações, 
o filósofo já possui mais de 15 livros publicados.

Tão importante 
quanto, o cachoeirano 
Ordep Serra é Gradua-
do em Letras e Mestre 
em Antropologia Social, 
ambos pela Universida-
de de Brasília, Doutor 
em Antropologia pela 
Universidade de São 
Paulo e com Pós-Dou-
torado em Literatura e 

Cultura pela Universida-
de Federal da Bahia. É professor Aposentado do 
Departamento de Antropologia da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal da Bahia. Membro da Associação Bra-
sileira de Antropologia, da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência e da Sociedade Bra-
sileira de Estudos Clássicos. Membro fundador 
de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviços. 
Coordenador do Movimento Vozes de Salvador 
e membro do Fórum "A Cidade Também é Nos-
sa". Também é tradutor de textos científicos e 
literários e escritor premiado em três concursos 
nacionais de literatura. Membro da Academia 
de Letras da Bahia e agraciado com a Medalha 
Mário de Andrade pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

Rodovia BA 513 precisa da SEINFRA
A rodovia que liga 

Maragogipe, São Félix, Ca-
choeira, Entroncamentos 
de Saubara, São Francisco 
do Conde e BR 324, está 
desassistida pela Seinfra 
(Secretaria Estadual da In-
fraestrutura), carecendo de  
de sinalização e pequenos 
reparos no piso asfáltico, 
devido a buracos e depres-
sões que colocam os moto-
ristas em risco constante. 
Quando era uma rodovia 
federal, o Estado da Bahia 
recebia, regularmente, os 
recursos para manutenção/
conservação/ reparos/sina-
lização. 

Há quase um ano se 
tornou rodovia estadual, 

passando a ser a BA 513, di-
minuindo assim a assistên-
cia que recebia. O volume 
de circulação de veículos 
não possui mais a fiscaliza-
ção da Polícia Rodoviária 
Federal, ao passo que o da 
Polícia Rodoviária Estadual 
é insuficiente, podendo fa-
cilmente ser surpreendidos 
com motoristas alcooliza-
dos - especialmente os de 
Feira de Santana, quando 
estão retornando das praias 
de Saubara, Cabuçu, Acupe, 
Bom Jesus.

Nos domingos e fe-
riadões o perigo é bem 
maior devido a má sinaliza-
ção e fiscalização, além de 
motoristas embreagados.

ANUNCIE e contribua para manter o Jornal A CACHOEIRA 
circulando e revivendo tradições

A ponte Dom Pedro II, 
patrimônio histórico que une 
as cidades de Cachoeira e São 
Félix, encontra-se em uma si-
tuação crítica. Parte da sua 
estrutura está corroída, pedes-
tres precisam diariamente dri-
blar os buracos a fim de evitar 
acidentes. Reclamações po-
dem ser ouvidas durante todo 
o percurso e principalmente 
questionamentos sobre quem 
deveria reparar e restaurar o 
patrimônio. 

A moradora de Cacho-
eira, Joelma da Silva, criticou 
a demora na realização dos 
reparos, que já se estendem há 
muito tempo “Quase todo dia 
tenho que passar por aqui e 
sempre tenho medo de sofrer 
algum acidente, os buracos 
estão cada vez maiores ”, afir-
mou.

O Coordenador da De-
fesa Civil de Cachoeira, Pe-
dro da Silva, afirmou que os 
responsáveis pelos reparos 
são o DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes) e a VLC (Valor 
Logístico Integrado).  No mês 
de maio, em uma reunião que 
aconteceu remotamente com 
os representantes responsá-
veis, ficou acordado ajustes so-
bre a continuação da reforma 
da ponte e foi garantido o seu 
início em janeiro de 2022. 

No dia 5 de outubro, às 
9h da manhã, vai acontecer re-
motamente uma nova reunião 
para definir as seguintes pau-
tas: empresa que vai realizar 
a reforma em janeiro de 2022; 
local do canteiro e horário de 
fechamento da ponte. 

Ponte Dom Pedro II em péssimo estado

APROVADO:
Projeto 005/2021 De autoria 
do vereador Zé Luiz é apro-
vado no dia 20/09/2021 e 
concede o título de cidadão 
cachoeirano ao ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
pelas benfeitorias que fez 
pela cidade.
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