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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pelo aniversário de fundação do Jornal 

Municípios em Foco”. 

 

Nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, quero parabenizar, através desta Moção de 

Congratulação e Aplausos, o Jornal Municípios em Foco, que completa nesta 

data nove anos de existência, prestando à população baiana informação de 

extrema utilidade pública, sempre dotada de credibilidade e imparcialidade.  

A partir da experiência com o jornalismo radiofônico e impresso, ao percorrer 

como repórter todo o interior baiano, com o qual se identificava muito, o 

jornalista Azevedo Júnior idealizou um veículo próprio e independente. 

Seguindo então o objetivo de levar informação o mais longe possível, nasceu o 

Jornal Municípios em Foco, tendo seu primeiro exemplar publicado no dia 10 de 

agosto de 2008. 

A partir daí, ao cultivar um trabalho responsável, que teve como referências 

nomes de grande prestígio no jornalismo, como Jânio Rego, Madalena de Jesus, 

Aparecida Machado e Neire Matos, entre outros, este respeitável veículo vem 

crescendo e se consolidando cada vez mais junto à imprensa baiana, tendo 



conquistado leitores em mais de 30 municípios.  

Com periodicidade inalterada e contínua desde a sua fundação, o Municípios 

em Foco, noticia com verdade e precisão os fatos de Salvador e interior do 

Estado, com o objetivo de ser um porta-voz dos municípios da Bahia e 

colocando em pauta os mais diversos assuntos de interesse do povo baiano, 

como política, economia, cultura, saúde, esporte e tecnologia. Para acompanhar 

o avanço da tecnologia, que também chegou ao meio jornalístico, o veículo 

conta também com uma plataforma digital, sem perder, contudo, a essência do 

impresso, a partir do ponto de vista documental. 

Na esfera opinativa, o jornal conta com a colaboração de qualificados 

colunistas, como o próprio Azevedo Júnior, em “Bastidores & Política”, o Bispo 

Dom Itamar Vian, em “O Bispo”, Dimas Oliveira, em “Cinema”, Sandro Penelú, 

em “Caneta Afiada”, Antonildes dos Santos, em “E aí, papá”, Daniella Sinotti, em 

“Terapia em Foco” e Girlandio Guirra, em “Sopa de letra pra não comer H”, 

trazendo aos leitores um ponto de vista sensato sobre variados assuntos da 

atualidade. 

Lembro-me inclusive, com satisfação, da boa época em que contribuí com o 

Municípios em Foco, com a minha coluna semanal sobre Política e Cidadania, 

sendo um dos primeiros colunistas a passar pelo jornal. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

a passagem do aniversário deste honrado veículo de comunicação, em face da 

importância e utilidade pública do trabalho que desenvolve no âmbito da 

imprensa baiana.  

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos a toda a equipe do 

Jornal Municípios em Foco, em nome do seu Diretor, Azevedo Júnior. 

 



 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2017. 
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