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No final de junho, a diretoria da Acija entregou ao Secretário de
Planejamento do Estado da Bahia, Sergio Gabrielli, correspondência
contendo 10 ações estruturantes e impactantes para a melhoria da

qualidade de vida dos jacobinenses.
Página 03

No mês de junho deste ano, o presidente da
Acija, Carlos Nisan, assinou, na sala de
reuniões, um convênio para emissão de

Certificado Digital com a empresa RG Empre-
endimentos e a prestadora de serviços Certi-

sign, representadas pelo diretor Robson
Rodrigues Nogueira.
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No mês de março a diretoria da Acija recebeu o secretário Cícero
Monteiro, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), na

oportunidade foi realizado um balanço sobre as solicitações feitas
pela entidade ao secretário em junho do ano passado.

O vice presidente da Acija, Fernando Vieira, explicou que o
objetivo da reunião foi para Cícero Monteiro apresentar as ações

que a Sedur vem realizando em Jacobina.
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Micro e pequenas empresas fornecedoras

ampliam desempenho através de qualificação

Mineradoras localizadas na
região de Jacobina aumentaram

volume de negócios junto a
empreendimentos locais

O Projeto de Desenvolvimento de
Fornecedores (PDF-Y) da Jacobina
Mineração e Comércio (JMC), em-
presa do grupo Yamana Gold, foi
apresentado em maio, pela Acija e
o Sebrae. O encontro reuniu repre-

sentantes da classe empresarial e
do poder público do município de
Jaguarari, além de colaboradores da
Mineração Caraíba.

O intuito da reunião foi mostrar
os benefícios de desenvolver as
empresas que se encontram próxi-
mas ao município, diminuindo o nú-
mero de compras fora da região, e
contribuindo com o desenvolvimen-
to social e econômico das cidades.

Outro benefício está no fato de

a demanda partir de mineradoras
com níveis de exigência bem seme-
lhantes. Dessa forma, os empresá-
rios podem oferecer seus produtos
e serviços à JMC e à Caraíba, além
das terceirizadas que prestam ser-
viços a ambas.

O PDF é desenvolvido em Jaco-
bina desde 2011, e tem o apoio do
Sebrae e da Acija. Com ele, a Ya-
mana Gold tem a possibilidade de
interagir com os empresários locais,

gerando maiores oportunidades de
negócios e ampliação da sua rede
de contatos.

Segundo o coordenador da Uni-
dade Regional do Sebrae em Jaco-
bina, Geronilson Ferreira, com a
implantação do PDF, as pequenas
empresas que buscavam prestar
serviços ou vender seus produtos à
mineradora, tiveram que se capaci-
tar, o que resultou na melhoria do
desempenho dos pequenos negóci-
os no município.

Desde a implantação do PDF-Y,
a JMC conseguiu aumentar o núme-
ro de compras no município, pulan-
do de R$ 18,2 milhões em 2010,
para R$ 42,5 milhões no final de
2012.

O diretor administrativo da Aci-
ja, João Batista, explica que esta é
uma proposta direcionada às micro
e pequenas empresas que são for-
necedoras de médias e grandes
empresas. “Com melhores fornece-
dores, todos crescem", salientou.

Além da melhoria nos processos
de gestão, produtividade e qualida-

de, as empresas de pequeno porte
terão força para ampliar mercado.
A proposta é que a Mineração Ca-
raíba possa aderir ao PDF como
empresa âncora, assim como a JMC,
e que tenha acesso a fornecedores
capacitados. A partir daí, unidas,
essas empresas podem formar uma
cadeia produtivo, dando início na
região ao Projeto de Encadeamen-
to Produtiva.

O coordenador de Comunidade
da Mineração Caraíba, José Guima-
rães, acredita que, com as capaci-
tações, a empresa aumentará o
número de compras no município de
Jaguarari. “Sabemos que, quanto
mais qualificado estiver o meu for-
necedor, melhor e mais rápido o
produto”.

Também participaram do encon-
tro o secretário da Administração do
município de Jaguarari, José Roberto
Lima, o presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agricola de
Jagurari (Aciaj), Gilberto Lima, repre-
sentantes da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Pilar e empresários locais.

Seminário apresenta oportunidades
de negócios a empresários jacobinenses

No dia 22 de maio, no auditó-
rio da Acija, foi realizado o Semi-
nário: Oportunidade de Negócios,
uma atividade do Programa de De-
senvolvimento de Fornecedores
(PDF-Y), envolvendo a direção ge-
ral da Jacobina Mineração e Co-
mércio (JMC), Prefeito e Secre-
tário de Planejamento de Jacobi-

na, a Toniollo Busnelo e represen-
tantes da Acija e CDL de Jacobi-
na. Participaram do Seminário, 83
pessoas.

O evento teve como principal
objetivo a interação dos empresári-
os de Jacobina às oportunidades de
negócios oriundas das atividades da
Yamana Gold na região e emprei-

teiras, além de promover a integra-
ção dos mesmos, ampliando suas
redes de contatos.

Na oportunidade, o Prefeito de
Jacabina, Rui Macedo, destacou a
iniciativa da Yamana Gold em pro-
mover o desenvolvimento das em-
presas locais, contribuindo para o
crescimento socioeconômico do

município. Abordou também, o mo-
mento econômico favorável de Ja-
cobinao com investimentos no se-
tor de energia eólica, que tornará a
cidade como um dos principais par-
ques desta modalidade de energia
do Brasil.

Outro ponto de destaque foi o
depoimento do Gerente Geral da

JMC, Sérgio Saliba, que enfatizou
a importância do Programa de De-
senvolvimento de Fornecedores
para a melhoria da competitivida-
de dos empresários de Jacobina,
focando no aumento de emprego e
renda da região. Destacou também,
a continuidade do PDF-Y para o ano
de 2014.
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Acija assina convênio de Certificado Digital
Além de assinar contrato para emissão de Certificado Digital, diretoria apresenta novos associados

No mês de junho deste ano, o pre-
sidente da Acija, Carlos Nisan,
assinou, na sala de reuniões, um
convênio para emissão de Certifi-
cado Digital com a empresa RG
Empreendimentos e a prestado-
ra de serviços Certisign, repre-
sentadas pelo diretor Robson Ro-
drigues Nogueira.
A novidade é uma procuração ele-
trônica onde as pessoas podem
ter acesso aos dados da Receita
Federal como também emissão de
nota fiscal eletrônica e conectivi-
dade ligada ao FGTS. “Há uma
tendência para que no futuro to-
dos nós tenhamos a certificação
digital, que é uma identidade ele-

trônica, um documento intrans-
ferível, onde consta dados pesso-
ais e das empresas. Inclusive,
hoje já é exigido para empresas
que possuem mais de dez funcio-
nários”, explicou o gerente da Aci-
ja, João Batista.
Outros convênios

A entidade também realizou ou-
tros convênios o que é o caso do
Instituto Baiano Profissionalizan-
te (IBP) e o Instituto Brasileiro de
Pós-Graduação e Extensão
(IBPEX), os sócios da Acija têm
descontos especial em matriculas
e mensalidades em ambas as ins-
tituições de educação.

Secretário é considerado o
interlocutor da entidade junto ao

Governo do Estado
No mês de março a diretoria da Acijarecebeu o secretário Cícero Monteiro, daSecretaria de Desenvolvimento Urbano(Sedur), na oportunidade foi realizadoum balanço sobre as solicitações feitaspela entidade ao secretário em junho doano passado.O vice presidente da Acija, Fernando Vi-eira, explicou que o objetivo da reuniãofoi para Cícero Monteiro apresentar asações que a Sedur vem realizando emJacobina. “O temos como nosso interlo-cutor junto ao Estado colocamos algu-mas demandas que ficam a cargo de suasecretaria, mas também as que não fa-zem parte da sua pasta, a exemplo de-mandas da Saúde, Infraestrutura, Edu-cação, Turismo e área judiciária, todosesses que não fazem parte de sua se-cretaria, porém é de interesse dele, jáque é muito próximo do município, e porisso o temos como nosso padrinho juntoao Governo do Estado”, disseGerente administrativo da entidade,João Batista, citou que foi feito um ba-

Diretoria da Acija apresent a
reivindicações a Cícero Monteiro

lanço das demandas antigas, as que fo-ram atendidas e o porquê das que nãoforam atendidas. “A gente percebe queCícero é um secretário que está com-prometido com a região, principalmentecom Jacobina e, sempre que solicitado,disponibiliza um pouco do seu tempo paraouvir nossas necessidades", ressaltou.
Projetos solicitados pela Acija:1 - Instalação provisória do entrepostoda CONAB para atender aos produtoresrurais da região durante a estiagem;2 - Conclusão da Adutora de Pindobaçu;

Entidade solicita
ações estruturantes e
impactantes do Estado

Documento com reivindicações
foi entregue ao secretário Sérgio

Gabrielli
No final de junho, a diretoria da Acijaentregou ao Secretário de Planejamento doEstado da Bahia, Sergio Gabrielli, correspon-dência contendo 10 ações estruturantes e im-pactantes para a melhoria da qualidade devida dos jacobinenses. O documento foi en-tregue pelo a Sérgio Gabrielli pelo presidenteCarlos Nisan, o vice presidente, Fernando Vi-eira, o diretor Artur Teixeira. Carlinhos do PTtambém estava presente.
Veja as solicitações:1 – Construções de “pequenas” barra-gens ao longo dos leitos dos Rios, mesmosos temporários, impedindo que as águas dasesporádicas precipitações desapareçam, pos-sibilitando dessa forma o cultivo e a produ-ção de alimentos nas  margens irrigáveis,pelos Produtores Rurais, além de aumentara oferta de água;2 - Construção de uma Unidade Hospita-lar Regional, em Jacobina, equipado com UTIe serviços de média e alta complexidade, comcapacidade para atender as demandas daRegião, beneficiando a população de mais de20 (vinte) Municípios;3 – Transferir para uma área maiornas proximidades da Cidade o nosso Cam-pus  Universitário, ampliando e  transfor-mando-o numa Cidade Universitária, ondenovos cursos seriam ofertados nas áreasagrárias, saúde e de tecnologias;4 - O desassoreamento dos leitos dosRios:  Itapicuru e Ouro, que cortam a Ci-

dade, evitando catástrofe eminente comoo alagamento das ruas marginais  e co-merciais; 5 – A recuperação, adequação,ampliação  e a liberação do aeroporto lo-cal existente, viabilizando-o para pousose decolagens seguros;6 - Implantação de uma unidade doCorpo de Bombeiros em Jacobina. A ne-cessidade deste serviço não se prendeapenas a proteção dos imóveis locais, comotambém ao combate de incêndios na ve-getação das serras que circundam a cida-de, a fim de evitar o desprendimento deareia e pedras das encostas que circun-dam a cidade, quando da ocorrência degrandes precipitações;7 - Conclusão da “interminável” obrade saneamento da cidade de Jacobina, pri-orizando Empresas capazes de tocar a obra,com responsabilidade, evitando transtornose prejuízos futuros com o refazer;8 – Viabilizar junto aos Órgãos com-petentes, a estruturação de um projeto erecursos  para a recuperação urgente daestrutura física e do acervo centenário ehistórico  da nossa Igreja da Conceição,patrimônio da humanidade;9 – Recuperação da manta  asfálticadas BA que ligam a Cidade de Capim Gros-so ao Distrito do Paraíso em Jacobina e otrecho entre Jacobina e Morro do Chapéu;10 - A Instalação de um Laboratóriode Análise de Solos, para procedimentosde exames e orientações de correção eadubação de solos, aos agricultores daregião.

3 - Liberação do aeroporto local existen-te e planejar a construção de um novo;4 - Implantação de uma unidade do Cor-po de Bombeiros em Jacobina;5 - Conclusão da obra de saneamentoda cidade;6 - Construção do Centro de AbastecimentoAtacadista em Jacobina para comerciali-zação de produtos dos vales do Jacuípe;7 - Desassoreamento do Rio Itapicurunos trechos que atravessam a cidade;8 - Instalação de um Laboratório deAnálises de Solos.

Acija e CRC realizam p alestra
com Célia Sacramento

A Acija e o Conselho Regional de
Contabilidade (CRC-BA) realizaram,
em junho, uma palestra com a con-
tadora e vice-prefeita da cidade de
Salvador, Célia Oliveira de Jesus
Sacramento, que falou sobre “O
Papel do Empresário na Redução da
Carga Tributária”.

O evento aconteceu no auditório
da Acija e contou com a presença
de dezenas de contadores e empre-
endedores de Jacobina e toda a re-
gião.
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Diretoria recebe novos delegados
No final do mês de maio, a dire-

toria da Acija recebeu os novos de-
legados de polícia do município, o
delegado titular José Rogério e o
coordenador regional Fábio Silva,
para uma apresentação cordial e,
claro, para fazer ponderações da
segurança pública da região.

A princípio, os delegados mostra-
ram o anseio de trabalhar em par-
ceria com a sociedade para poder
conter a violência e aumentar a se-
gurança com resultados satisfatóri-
os, citando as suas ações anteriores
nas cidades de Várzea da Roça e
Serrinha como exemplo positivo.

O sistema de videomonitora-
mento de Jacobina também foi dis-
cutido, e o coordenador regional
Fábio Silva frisou que é necessário

a formação de um conselho respon-
sável, compostos principalmente
pelas Polícias Civil e Militar, pelo

Poder Judiciário e Ministério Públi-
co, para administrar esses equipa-
mentos.

“A gente entende que a seguran-
ça pública é um conglomerado de
ações, e não só a cargo da Polícia

Civil e da Polícia Militar atuando com
repressão, e sim com prevenção, e
a associação, por se preocupar com
a segurança do município, traz a
polícia para o contexto social, por-
tanto, isso é um avanço”, concluiu.

O presidente da Acija, Carlos
Nisan, destacou a importância da
associação em estar junto a esses
órgãos, conhecendo e participando.
“Há uma transferência de informa-
ções, é a polícia participando das
nossas reuniões e nós participando
das reuniões da polícia. Os delega-
dos foram bastante felizes ao de-
clarar que o trabalho deles está
aberto à sociedade e isso é funda-
mental para que a população passe
a ter confiança nas ações policiais
exercidas no município”.

Secretário apresentou planeja-
mento da sua pasta para 2013

No início de mês de maio, na sala dereuniões da Acija, a Diretoria Executivae Conselhos Consultivos e Fiscais partici-param de uma reunião com o secretáriode Planejamento do município de Jacobi-na, Ramiro Miranda.O objetivo do encontro foi para o secre-tário apresentar o planejamento da suapasta para o ano de 2013 e discutir algu-mas ações estruturantes solicitadas pela

Diretoria recebe
Ramiro Miranda

entidade.Em pauta, o Aeroporto de Jacobina, ins-talação do Polo Industrial, realização daConferência das Cidades, revisão do Pla-no Diretor, Projeto Cidade Luz, a realiza-ção de cursos profissionalizantes em par-ceria com Serviço Nacional do Comércio(SENAC), usina de asfalto, incentivo aocomércio local e Plano de Gerenciamentode Resíduos Sólidos e Meio Ambiente.Ramiro Miranda se colocou à disposiçãoda instituição para, juntos, trabalhar ediscutir Jacobina.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a entidade e aumentar o número de
sócios, que em abril contava com 400, a Acija deu início ao Projeto Sócio 500.
O sócio da entidade (empresa ou empresário individual) tem à sua disposição
inúmeros serviços e uma estrutura que a cada dia só melhora.

Acija, seja sócio, seja forte! www.acija.com.br

Projeto Sócio 500

Novos Associados 2013

Delcio Ribeiro e Evaldo Carvalho
Top Mármore - Mutirão (74) 8805 – 8393

Rua da Fraternidade, s/n .
Félix Tomaz - Jacobina - Ba - 44700-00

(74) 3621-2547 (74) 3621-9997

SEGURANÇA DO TRABALHO
TURMA COM AULAS SOMENTE AOS SÁBADOS.

MATRÍCULAS ABERTAS. VAGAS LIMITADAS.

Altair Nobre de Castro – Mine Super – Rua JJ
Seabra, 25 – Estação (74) 3621-4237

Heber – Oficina do Micro
Calçadinho – (74) 9125 - 0900

Casa da Agricultura - Magno e Gilson
Jacobina - (74) 3621-0530

Precious Bolsas - Zueliton
(74) 3665-1239

Mineragua - Jurandy
Jacobina - (74) 3621-5286

Clinica Fisio Center - Dra. Jaqueline
Jacobina - (74) 3621-3769

Metalúrgica
S. A. Solange A. Bastos - 3622 - 2450

ASTEC Contabilidade
Sr Antônio Rios - 3621 - 7250

MR Contabilidade
3621 - 5021

Veronildo Basílio de Souza
O Pirulito - 3621 - 3628

Seja sócio,
seja forte!


