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A Construção

de uma

História

Três décadas. A história da Jotagê Engenharia começa exatamente em 6 de março de 1980. O palco é uma Salvador pacata, pouco
visível no cenário econômico, ainda refém do desenvolvimento do
sudeste brasileiro. Num espectro mais amplo, o país vivia sob a expectativa de uma mudança que viesse a empreender novos rumos à
nação.
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Diretas Já!
Durante boa parte do ano de 1984
multidões tomam ruas e praças de
todo o país entoando gritos como:
“Um, dois, três, quatro, cinco, mil
queremos eleger o presidente do
Brasil”. Esse foi o espírito do movimento “Diretas Já!”, uma das maiores campanhas cívicas já vistas no
país. O objetivo era exigir a volta
do pleito direito para Presidente
da República. O marco da campanha acontece no dia 16 de abril,
quando o Comício pelas Diretas-Já
reune 1,3 milhões de pessoas em
São Paulo.



João Paulo II

no

Brasil

O carismático Papa João Paulo II preenche o Brasil de fé durante doze dias do ano de 1980. Ao chegar
no dia 30 de junho, em Brasília, faz questão de lembrar aos políticos brasileiros a importância da justiça
social. Percorre diversos estados do país. Sempre pregando a paz e a compreensão, pedindo maior
devoção aos pobres, liberdade sindical, reforma agrária e respeito aos direitos humanos. Tudo isso em
pleno regime militar brasileiro.

Nos idos de 1980, a capital baiana tinha pouco mais de 1,5 milhão de
habitantes. Era uma cidade carente de vetores industriais, com comércio incipiente e serviços deficitários. O Polo Petroquímico acabara
de se instalar na vizinha Camaçari com influência ainda incipiente sobre o crescimento urbano da capital. Os shoppings centers não pontificavam em cada esquina da cidade. O turismo não passava de uma
grande promessa. Os empreendimentos imobiliários representavam
pouco no bojo da economia local.



Adeus Elis
No dia 19 de Janeiro de
1982, o Brasil perde uma
das suas maiores cantoras:
Elis Regina Carvalho Costa.
Vítima de uma letal combinação de bebidas e cocaína, é encontrada morta no
seu apartamento em São
Paulo. Em 18 anos de carreira, a “pimentinha”, como
era conhecida, deixou um
importante legado para a
música popular: 27 discos
gravados e uma infinidade
de músicas imortalizadas
pelo seu expressivo jeito de
cantar. Eternizou canções
como “Águas de Março”,
“Como nossos pais”, “O
Bêbado e o equilibrista”,
“Romaria” e “Fascinação”.

Plano Cruzado I e II
Em 28 de fevereiro de 1986 o presidente José Sarney lança um
conjunto de medidas para devolver a estabilidade econômica ao
Brasil: o Plano Cruzado. Comandado pelo ministro da Fazenda,
Dílson Funaro, o plano introduz uma nova moeda, o cruzado, em
substituição ao cruzeiro, e congela salários e preços. A implantação do Plano Cruzado elevou a popularidade de Sarney, mas não
levou o país à tranqüilidade econômica. O Plano Cruzado II foi
anunciado em novembro do mesmo ano, alterando a fórmula de
medir a inflação. Acabou provocando um aumento generalizado
dos preços de produtos e serviços.

Nesse cenário indefinido, a Jotagê Engenharia deu os seus primeiros
e decisivos passos. Como empresa nova no mercado, limitada de
recursos materiais e humanos e enfrentando o momento econômico
adverso que marcou o país durante quase toda a década de 80 e boa
parte dos anos 90, começou realizando projetos pouco ambiciosos na
área da incorporação imobiliária.
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Desde os primeiros momentos, a empresa já manifestava preocupações que viriam a se constituir em base e filosofia de sua atuação ao
longo do tempo: a satisfação máxima do cliente como principal valor em
seus negócios, a utilização de tecnologias de ponta para redução de
custos e a racionalização dos serviços, o respeito às normas de segurança e a adoção de medidas de preservação do meio ambiente.
A conjugação de todos esses pontos e metas só poderia resultar numa
trajetória de sucesso. Em 2010, a Jotagê Engenharia completou 30
anos ciente do seu papel no mercado, orgulhosa de sua trajetória e
exibindo uma maturidade empresarial e tecnológica que se projeta em
todas as suas distintas áreas de atuação.

Bevap

Paracatu - MG
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Sua marca é tão forte e presente na Bahia e outros estados brasileiros
que se tornou referência em áreas como incorporação e construção de
empreendimentos imobiliários, obras de infra-estrutura e pavimentação,
limpeza urbana, concessão de rodovias e empreendimentos industriais.
Em Salvador, onde foi fundada e tem sua sede até hoje, o trabalho
da Jotagê tem contribuído bastante para desenvolver a economia
local, gerando empregos diretos e indiretos, embelezando a cidade
através da realização de obras estruturantes e de urbanização nas
Pavimentação
Salvador- BA

Drenagem Córrego
Lauro de Freitas - BA

vias públicas, construção de shoppings, hotéis, edifícios comerciais
e residenciais.
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Tudo isso inspirado no conceito de que é
indispensável atuar com responsabilidade e
comprovada qualidade técnica. De que é preciso ter uma gestão eficiente para a melhoria
contínua de produtos e serviços. De que é
fundamental e investir em profissionais qualificados e tecnologia de ponta.
Junto com o Brasil, a Jotagê construiu essa sua história de sucesso, seriedade e credibilidade profissional. Uma história que,

Drenagem e
Pavimentação
Pernambués
Salvador - BA

Limpeza Urbana
Salvador - BA

por combinar harmoniosamente audácia com senso de oportunidade, tem hoje inestimável valor de exemplo para o mercado e
toda a sociedade.

Fundação do PT

Morre
Gláuber Rocha
Considerado louco e
caótico durante todos os
seus 42 anos de vida,
Glauber Rocha faleceu no
dia 22 de agosto de 1981.
Sua morte foi tida como
o maior golpe sofrido
pela cultura brasileira nos
últimos tempos. “Deus me
deu a glória de ter parido
um mito”, declarou na
época a mãe do cineasta, dona Lúcia Rocha.
Glauber dirigiu obras
aclamadas, como “Deus
e o Diabo na Terra do Sol”
e “O Dragão da Maldade
Contra o Santo Guerreiro”,
e foi considerado um dos
monstros sagrados do
Cinema brasileiro.

Sindicalistas, representantes das organizações de
esquerda e do setor progressista da Igreja Católica
fundam em São Paulo, no dia 10 de fevereiro de
1980, o Partido dos Trabalhadores (PT). O novo partido surge da necessidade “de intervir na vida social
e política do país para transformá-la”. O PT cresce
rapidamente e tem como um dos seus marcos e referências, alguns anos depois, a eleição do operário
Luis Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil.

A história vivida pelo Brasil ao longo dos últimos 30 anos alternou
momentos de tensão política, abalos econômicos, reformas administrativas e profundas mudanças sociais. Na área cultural e de costumes, o país fechou, nos anos 80, o ciclo da contracultura iniciado
nos anos 70 e se abriu para as novas influências e o espírito de
modernidade que mudavam o mundo.

12
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Adeus
ao Poetinha

Aberta as
Comportas

O eterno “poetinha” Vinicius de Moraes morre aos 66
anos de idade no dia 9 de julho de 1980. Um dos mais
importantes intelectuais do país, conhecido por poemas emblemáticos, como o “Soneto da Fidelidade”, e
por inúmeras canções, Vinícius era tido como o “último
grande poeta romântico do Brasil”. Com Tom Jobim,
compôs clássicos como “Chega de Saudade”, “Garota
de Ipanema” e “Eu sei que vou te amar”.

Localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior fábrica de
energia do planeta é inaugurada em 1982. Na principio do seu funcionamento, a Hidrelétrica de Itaipu era capaz de gerar 12,6 milhões de
quilowatts, disparando na frente da grandiosa usina americana Grand
Coulee, que gerava 9,7 quilowatts. Itaipu só entrou em pleno funcionamento, contudo, seis anos mais tarde, quando passou a gerar energia
equivalente a 600 mil barris diários de petróleo.

de Itaipu
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Nas últimas duas décadas do século, o país recuperou a democracia e isso foi uma divisor de águas na
história política e social brasileira, com reflexos em
todos os campos. O marco desse novo momento
ocorre em 1984, quando, após jejum prolongado, o
povo brasileiro volta a lotar as ruas como protagonista da campanha das Diretas-Já.
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Tancredo
Neves eleito
morre antes
da posse
Aos 75 anos de idade, o presidente eleito
Tancredo Neves morre dia 21 de abril de
1985, no Instituto do Coração do Hospital
das Clínicas, em São Paulo. A morte de
Tancredo, por infecção generalizada,
ocorre apenas 38 dias após a sua eleição
e na véspera da posse. Nesse período, o
presidente é submetido a sete intervenções cirúrgicas. O vice-presidente José
Sarney assume a Presidência da República, prometendo seguir o programa
idealizado por Tancredo Neves.
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Três
Gerações do
Automobilísmo
Nacional
1983 Três gerações do
automobilismo se encontram no “Desafio dos
Campeões”, no autódromo de Interlagos, em São
Paulo: Emerson Fittipaldi,
Chico Landi e Ayrton
Senna.

A vontade popular influi diretamente no processo
sucessório, criando condições para que Tancredo
Neves, candidato civil da oposição, surgisse como
a grande esperança dos novos tempos. A morte
prematura de Tancredo, substituído às pressas
pelo vice José Sarney, não sepultou os ideais democráticos instalados no país no início dos anos
80. O Brasil já trilhava um novo caminho.

Nasce o
Primeiro Bebê
de Proveta no
Brasil
Um bebê que entrou para a
história. No dia 7 de outubro
de 1984 nasce em São José
dos Pinhais, no Paraná, Anna
Paula Caldeira, o primeiro bebê
de proveta do Brasil. A mãe da
garota, Ilza Caldeira, quando
descobriu que tinha peritonite,
uma infecção que a impedia
de engravidar, resolve arriscar
na fertilização in vitro, técnica
até então inédita no pais ao
promover a fecundação do
óvulo em laboratório. A gravidez foi tranquila e conduzida
pelo médico paulista Milton
Nakamura.

JOTAGÊ 30 ANOS

O começo da atuação da Jotagê Engenharia, em 1980, coincide com um cenário econômico desestimulante. Com uma dívida
externa insustentável e o esgotamento de um modelo baseado
na intervenção estatal e poder militar, o Brasil vivia um momento
de incertezas. Já não era possível obter taxas razoáveis de crescimento e a inflação tornava-se incontrolável.

Uma característica da atuação da Jotagê nessa época foi o empreendedorismo. Mesmo diante desse cenário desfavorável, a
empresa acreditou na sua capacidade de realização. Foi assim
que fez surgir no bairro do Costa Azul um pequeno edifício de
sete andares com 14 apartamentos – o Solar de Aracaju.
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Um certo instinto empresarial marca
este momento de criação da Jotagê,
por iniciativa de Jorge Goldenstein,
então com 22 anos, recém formado
em Engenharia pela Universidade
Federal da Bahia. Já neste instante
inicial, a empresa soube enxergar
oportunidade no desafio de construir
o seu primeiro empreendimento no
Costa Azul, região que ainda era
uma promessa no segmento imobiliário de Salvador.
Solar

de

Aracaju

Salvador - Bahia
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Na falta de sede própria, o escritório da Jotagê foi, neste primeiro momento, o próprio
automóvel de Jorge: uma Brasília branca.
Permanentemente estacionado no canteiro
da obra, o veículo funcionava como ponto
de apoio para tudo o que se relacionasse
com a construção: abrigava as plantas arquitetônicas, contratos com fornecedores,
notas fiscais e recibos de toda a ordem.
Nessa época, a empresa se resumia a três
funcionários, entre eles o mestre de obra
Djalma Gomes Ferrão (já falecido) e o servente Manoel Domingos de Oliveira (até
hoje presente nos projetos da empresa).

17

L agoa A zul
Salvador - BA

O prédio subiu. A Brasília branca foi substituída por um escritório na
Rua Afonso Celso, na Barra. E os bons ventos advindos da bem sucedida estréia da empresa no ramo da incorporação imobiliária sopraram em direção a um segundo desafio: a construção do residencial
Lagoa Azul, na Pituba. Um projeto um pouco mais ambicioso que a
primeira empreitada que resultou, igualmente, bem sucedido.

Adeus ao Maluco Beleza

Rock in Rio

O baiano Raul Seixas é encontrado morto no
dia 21 de agosto de 1989, num apartamento
na Rua Frei Caneca, em São Paulo. O cantor
tinha apenas 45 anos. A morte decorre de
uma pancreatite aguda, provocada pelo uso
exagerado de álcool. Ao longo de sua carreira, Raul Seixas gravou mais de 20 discos e
tornou-se uma espécie de lenda para o rock
brasileiro. Sucessos como “Maluco Beleza”,
“Metamorfose Ambulante” e “Sociedade
Alternativa”” estão entre suas obras mais
populares.

O Brasil dá um grande passo para inserção no
mercado internacional da música com a realização
da primeira edição do Rock in Rio, entre 11 e 20 de
janeiro de 1985. O palco era a Barra da Tijuca, no
Rio de Janeiro, em local que ficou conhecido como
“Cidade do Rock”. O festival conseguiu reunir ídolos
do mundo pop internacionais e nacionais e contou
com um público de mais de um milhão de pessoas.
Atrações como AC/DC, Scorpions, Iron Maiden, Rod
Stewart, Nina Hagen e Ozzy Osbourne misturaramse às estrelas brasileiras Elba Ramalho, Paralamas
do Sucesso, Moraes Moreira e Barão Vermelho, entre
muitas outras.
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Chico Mendes
É Assassinado

Francisco Mendes Filho, o Chico Mendes, é assassinado aos 44 anos no
quintal de sua casa, em 22 de dezembro de 1988, bem na frente da sua
esposa e filhos. Uma morte anunciada: o próprio Chico escrevia cartas para
a imprensa prevendo o seu assassinato. Ambientalista de alma, ferrenho
defensor da floresta amazônica, ele incomodava ricos e poderosos com
suas manifestações contra o desmatamento, ganhando com isso destaque
na imprensa internacional e diversos prêmios pelo mundo.
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Promulgada a Oitava
Constituição do Brasil
O fim da transição do regime militar para a
democracia plena se dá com a promulgação da sétima Constituição Brasileira, no
dia 5 de outubro de 1988. A nova Constituição adota o presidencialismo como forma
de governo e, entre diversas garantias civis,
sociais e trabalhistas, estabelece eleições
diretas em dois turnos para presidente,
governadores e prefeitos. Por outro lado,
restringe a atuação das Forças Armadas,
estende o voto a analfabetos e maiores de
16 anos e universaliza o direito de greve.

A conturbação política que abalou o país em meados da década de 80
geraram profundas mudanças sociais, dando origem a novos padrões de
comportamento e de costumes em toda a sociedade. A vagarosa, mas
persistente, ascensão da classe média brasileira e a socialização dos direitos civis chegam acompanhadas de novas necessidades de consumo.
Em conseqüência, demandas habitacionais e de edificação comercial
surgem no país, embora timidamente, apontando para um tempo mais
favorável aos projetos imobiliários. Não foi diferente na Bahia.
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Primeira Eleição direta para
Presidente do Brasil
No dia 15 de novembro de 1989 a população brasileira vai às
urnas para escolher o Presidente da República Federativa do
Brasil. Depois de 29 anos, era a primeira eleição direta realizada no país para o cargo político mais importante da nação.
Jânio Quadros foi o último presidente eleito por via direta,
em 1960. Dois candidatos se enfrentaram no segundo turno,
realizado no dia 17 de dezembro: Fernando Collor de Mello e
Luiz Inácio Lula da Silva. Venceu Collor de Mello.

Entre metade dos anos 80 e início dos
90, o país enfrenta um dos períodos
mais duros de sua historia econômica, quando imperaram uma inflação
astronômica, tentativas frustradas de
ajustar a economia e uma elevada
rejeição ao governo de José Sarney.
Tudo isso ajuda a eleger o presidente
seguinte, Fernando Collor, que, apesar do discurso liberal e moralizante,
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Impeachment
“ Fora Collor ”
Sob a acusação de crime de responsabilidade, Fernando Affonso Collor de Mello
afasta-se da Presidência da República no
dia 29 de setembro de 1992. Interrompiase, assim, o governo do primeiro presidente eleito por via direta depois de 29
anos. Estudantes de todo o país, pintados
de verde e amarelo, manifestaram-se
contra os atos de corrupção de Collor
no “Movimento Caras-Pintadas”. O vice
Itamar Franco assume automaticamente a
Presidência do país.

protagoniza novas turbulências. O Plano Collor confisca a poupança
da população para tentar conter a espiral inflacionária. A medida
vem por água abaixo. O presidente é alvo de denúncias de corrupção. Acaba deposto ao final de um processo de impeachment.
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Golden Park Hotel
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Salvador - Bahia
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Residencial São Paulo
Salvador - Bahia

Diante desse quadro político-econômico instável, resta como opção à
Jotagê – a exemplo do que aconteceu com muitas empresas brasileiras desta época – usar criatividade e prudência como estratégias para
vencer barreiras. Desde os seus primeiros lançamentos imobiliários, a
empresa buscou soluções diferenciadas para seus projetos, investindo na racionalização dos serviços e em materiais mais econômicos,
neste momento tão delicado isso era uma questão de sobrevivência.
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Não por acaso, a Jotagê inicia nessa época
parcerias com outras empresas e empreendedores, como as construtoras Nigro e NCN,
inaugurando e consolidando frentes em diversas áreas, tanto públicas como privadas. Abriu
espaço no interior do estado e, na capital,
absorveu outras demandas, passando a atuar
também nas áreas de infraestrutura urbana e
de serviços.

A diversificação do portfólio da Jotagê marca,
a partir daí, a trajetória da empresa, constituindo-se até hoje numa das suas estratégias para
superar as eventuais turbulências do mercado.

Residencial B elas Artes
Salvador - Bahia

JOTAGÊ 30 ANOS

27

Adeus Cazuza
Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, foi um dos
mais inquietos cantores do pop/rock brasileiro. Sua
morte, em 7 de julho de 1990, consterna o país, que
vivencia com ele toda a agonia na luta contra a AIDS.
Mesmo com o seu pouco tempo de vida e de carreira,
Cazuza deixa uma obra musical e poética das mais
raras. Canções como “Codinome Beija-flor”, “Ideologia”,
“Faz parte do meu show” e “Brasil” marcam a década
de 80, influenciando toda uma geração.

Ayrton Senna
Tricampeão Mundial
de Fórmula 1
O piloto Ayrton Senna sagra-se em 20 de
outubro de 1991, pela terceira vez, campeão
mundial da Fórmula 1. A corrida aconteceu
na cidade de Suzuka, no Japão. Mesmo
sendo obrigado a deixar o seu companheiro
de McLaren, Gehard Berger, ultrapassálo na prova, Senna subiu ao pódio como
grande vencedor, passando a figurar como
o mais premiado piloto brasileiro de todos os
tempos.
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Adeus a Ulisses
Um acidente de helicóptero fez desaparecer o
corpo do deputado federal Ulysses Guimarães,
aos 76 anos, no dia 12 de outubro de 1992.
O Brasil fica em choque. Guimarães teve uma
longa trajetória na política brasileira: mais de
quatro décadas e onze mandatos de deputado
federal. Dono de um estilo liberal, prezando
sempre os valores da democracia, foi um dos
mais atuantes políticos brasileiros.

Plebiscito
Parlamentarismo ou Presidencialismo?. Um plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1993 teria
a função de decidir que sistema de governo o
Brasil deveria adotar. Mais 67 milhões de eleitores vão às urnas e decidem pela manutenção
da República e do presidencialismo. A monarquia e o parlamentarismo são descartados pela
maioria da população.

Grande Otelo
Nos Deixa
O Brasil fica mais triste no dia 26 de novembro
de 1993. O ator Grande Otelo, um dos mitos da
Chanchada, morre de enfarte ao desembarcar
em Paris, na França, onde receberia uma homenagem no Festival de Nantes. No seu currículo
de ator, com 50 anos de carreira, um legado de
mais de 120 filmes, novelas e séries de TV. Um
dos artistas brasileiros mais completos em todos
os tempos.

JOTAGÊ 30 ANOS

Rebelião
Carandiru

Chacina
Da Candelária
E Chacina de
Vigário Geral

Policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo recebem
ordens para invadir o Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, o
Complexo do Carandiru. A função dos soldados era conter uma ameaça de
rebelião. O resultado é a violenta morte de mais de 100 presos a facadas,
pauladas e tiros à queima-roupa pelos policiais. O fato, ocorrido em 2 de
outubro de 1992, fica conhecido como o “Massacre do Carandiru” e entra
para a história como a mais violenta ação ocorrida dentro de uma penitenciária brasileira.

Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, oito crianças de rua, entre 10 e
17 anos, são executadas a tiros por policiais enquanto dormiam em frente
à igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O crime choca o país
e o mundo. Fez com que toda população brasileira pedisse por justiça na
condenação dos assassinos, que teriam agido por vingança.
Um grupo de 50 policiais, encapuzados e fortemente armados, invade a
Favela do Vigário Geral, no Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1993. Total
de mortos: 21 pessoas. A ação foi represália a uma emboscada de traficantes de drogas que resultara na morte de quatro policiais. A chacina provoca
uma crise sem precedentes na Polícia do Rio. Doze oficiais são exonerados,
e o próprio comandante geral da PM, coronel César Pinto, entrega o cargo.
No Congresso Nacional, deputados pedem a intervenção federal no Rio de
Janeiro.
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Louvre Residencial
Salvador - Bahia
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Baias Av. Paralela
Limpeza Urbana

Concessão de rodovias, construção civil e infraestrutura (drenagem,

Salvador - BA

contenção, pavimentação e urbanização de ruas e avenidas) bem
como coleta de resíduos, com serviços de coleta de lixo domiciliar,
varrição e capinagem de vias públicas. Toda essa multiplicidade de
ações imprimiu um novo dinamismo à Jotagê a partir dos anos 90,
fortalecendo sua performance e revelando um grande potencial para
realização de trabalhos simultâneos em diferentes segmentos.
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Multidão no
Adeus A Senna
Sob comoção geral, o automobilismo e o Brasil
perdem em 1º maio 1994 um dos seus esportistas mais premiados: o tricampeão mundial
de Fórmula 1 Ayrton Senna. A morte ocorre
por acidente durante o Grande Prêmio de San
Marino, realizado no autódromo de Ímola, Itália.
Senna torna-se um ícone para o automobilismo
brasileiro e internacional.

É Tetra!
O Brasil torna-se, no dia 17 de julho de 1994, o
primeiro país a vencer por quatro vezes a Copa do
Mundo. O Tetracampeonato é conquistado numa
disputada partida contra a Itália, nos Estados
Unidos. A decisão veio por pênaltis depois de um
chute errado do italiano Baggio. O técnico Carlos
Alberto Parreira e o atacante Romário saem consagrados.
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O Adeus a Tom
Antônio Carlos Jobim, um
dos maiores maestros e
compositores que o país
conheceu, morre no dia 8
de dezembro 1994, deixando um vazio na música
brasileira. Um dos criadores
da Bossa Nova, Tom Jobim
é autor de obras-primas
como “Águas de Março”,
“Triste” e “Fotografia”.
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Plano Real
Posse FHC
O ministro Fernando Henrique Cardoso, da Fazenda, anuncia no dia 27 de maio
de 1994 o Programa de Estabilização Econômica do Brasil. O Plano Real cria um
indexador para a nova moeda brasileira: o Real. A implantação das novas medidas
econômicas marcam a sétima tentativa, desde 1986, de conter a inflação. Desta
vez, o impacto foi imediato sobre a economia.
Após o impeachment de Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva torna-se favorito
para as eleições presidenciais de 1994. Estava à frente em todas as pesquisas. No
entanto, a estabilidade monetária do país proporcionada pelo Plano Cruzado garante popularidade ao seu principal adversário, Fernando Henrique Cardoso, ex- ministro da Fazenda. As urnas confirmaram os prognósticos: FHC é eleito presidente no
primeiro turno com 54,3% dos votos contra 27% de Lula.
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Adeus Precoce
A alegria contagiante dos
“Mamonas Assassinas”
é substituída no dia 2 de
março de 1996 pela notícia
da morte trágica do grupo.
O avião em que viajavam
todos os “mamonas” cai
na Serra da Cantareira, em
São Paulo, faltando apenas
dois quilômetros para aterrissar no aeroporto de Cumbica. Na sua curta, porém
vitoriosa, carreira musical, o
grupo torna-se campeão de
vendagem no país.

Leilão da Vale
A companhia estatal Vale do Rio Doce é
leiloada e privatizada em 6 de maio de
1997. Fundada em 1942, durante o governo
de Getúlio Vargas, a empresa acabou se
tornando uma das maiores mineradoras do
mundo. Organizações da sociedade civil
acusam o governo de Fernando Henrique
Cardoso de ter conduzido o processo de
venda da companhia de forma fraudulenta.
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A primeira obra pública empreendida pela Jotagê nessa época foi a
construção do estádio olímpico, em parceria com a construtora Pontel, com capacidade para seis mil pessoas na cidade de Candeias,
na região metropolitana de Salvador. Marca este momento a entrada
daquele que seria um personagem constante na história da empresa
até os dias de hoje: Eugênio Carvalho

Ainda na década de 90, diversas obras públicas foram realizadas
pela Jotagê em Candeias, em municípios vizinhos, como São Francisco do Conde, e também em cidades de outras regiões do estado, como Eunápolis (construção do Fórum Trabalhista), Jequié (do
Conjunto Penal), Itagibá (do Complexo Policial). A empresa realizou
ainda trabalhos de recuperação e reforma de escolas em Feira de
Santana, Iramaia, Lençóis e Mucugê.
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Conjunto Penal Jequié
Jequie - Bahia
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Também nos anos 90, um marco na trajetória da empresa foi a construção do Aeroclube Plaza Show, um
dos primeiros shoppings a céu aberto do país e um dos
mais importantes da América Latina que se tornou, à
época, um projeto arquitetônico de absoluto destaque.

Além de representar um novo polo de entretenimento
para os baianos, o novo shopping funcionou como
alternativa de incremento turístico para a cidade.
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Aeroclube Plaza Show
Salvador - Bahia
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M orre
Chico Science,
Paulo Francis,
Paulo Freire
e Darci R ibeiro
O ano de 1997 é de muitas perdas para o
Brasil. Quatro personagens representativas da
cultura nacional deixam o país de luto. Logo
no dia 1º de fevereiro, o cantor e compositor
Chico Science, que inovou o cenário musical
com o seu movimento manguebit, morre em um
acidente de automóvel em Pernambuco. Três
dias depois, o jornalista e escritor Paulo Francis,
aos 66 anos, um dos principais personagens
do jornalismo brasileiro, não resiste a um enfarto
sofrido em Nova York, nos EUA. As duas outras
mortes são ligadas à educação: morrem o
educador Paulo Freire, o incansável batalhador
pelo fim do analfabetismo no país, e o antropólogo e historiador Darcy Ribeiro, que deixou uma
grande lacuna no mundo das letras e das idéias
políticas nacionais.
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Entre o final dos anos 80 e início dos
90, a Jotagê começa a atuar na área
de limpeza urbana, varrição e coleta,
realizando serviços de recolhimento
de lixo domiciliar, carga mecânica,
transporte e descarga de resíduos
sólidos especiais, além de capinação
e roçagem. Essa nova capacidade
funcional da empresa se revela, ainda hoje, um dos seus grandes vetores de crescimento.

Limpeza Urbana
Salvador - BA
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Pavimentação Iguatemi
Salvador - BA

Também nessa época, a Jotagê inicia a exploração e operação
de rodovias. Simultaneamente, a empresa realiza obras importantes para a cidade de Salvador, entre elas a terraplanagem,
drenagem e pavimentação da Ligação Iguatemi Paralela (LIP),
criando soluções arquitetônicas (viadutos e pistas) para desafogar o trânsito numa das regiões mais congestionadas da capital.
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Limpeza de Canais
Salvador - BA

Os anos 2000 marcam uma nova etapa na trajetória do país. A estabilidade econômica advinda da queda dos altos índices de inflação, proporcionada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
sucessor de Collor de Melo, garantem segurança para novos investimentos. Renasce a área da construção civil. O aquecimento do setor
ganha nova dimensão com a entrada em cena do presidente seguinte, o operário Luis Inácio Lula da Silva.
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Lula Presidente

É Penta!

Vinte e dois anos após a criação do Partido dos
Trabalhadores (PT) e depois de três derrotas, o
ex-torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva
vence as eleições para Presidência da República
em 27 de outubro de 2002. Lula derrota o economista José Serra, uma das principais lideranças
do PSDB. Aos 57 anos, o petista assume o poder disposto a firmar um pacto social com todos
os setores da sociedade para fazer o Brasil sair
da crise.

Na final da Copa do Mundo de 2002, no dia 30 de
junho, a desacreditada seleção brasileira, comandada por Luiz Felipe Scolari, dá a volta por cima e conquista o pentacampeonato, com direito a recordes e
feitos marcantes. Realizada em dois países, Coréia
do Sul e Japão, o Mundial de Futebol é decidido na
cidade japonesa de Yokohama, onde o Brasil enfrenta a seleção da Alemanha. Em dois lances, um de
Ronaldo e outro de Rivaldo, a seleção ganha por 2
a 0, garantindo a quinta estrela na camisa verde e
amarela.

A Bahia e o mundo
perdem Jorge A mado
O escritor baiano Jorge Amado, um dos mais
populares da história recente da literatura
brasileira, morre em Salvador aos 88 anos.
Seus livros foram traduzidos em 55 paises,
em 49 idiomas e, muitos deles, viraram
referência mundial para a cultura baiana
e brasileira. Foi o autor mais adaptado da
televisão nacional, imortalizando sucessos
como Gabriela, Cravo e Canela e Tereza
Batista Cansada de Guerra. Materialista, mas
simpatizante do candomblé, tornou-se um
dos mais fortes representantes do modernismo regionalista da literatura brasileira.

Acidente
Plataforma P36
Três explosões atingem, no dia 15 de março
de 2001, a Plataforma de Processamento de
Petróleo P-36, na Bacia de Campos, no Estado
do Rio de Janeiro. Após as explosões, a plataforma começa a afundar. Morrem no acidente,
que teria sido causado por erros de projeto,
manutenção e operação, dez funcionários da
Petrobrás. A P-36 era a maior plataforma de
exploração de petróleo do mundo, com capacidade para produzir 150 mil barris/dia.
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Com um Brasil livre da inflação e
da dívida externa e colhendo os
frutos de sua experiência nas duas
décadas anteriores, a Jotagê abrese para grandes parcerias na área
da construção civil e incorporação
imobiliária. Destaca-se nesta época
a construção do Cyber Data Center,
em Brasília, obra realizada em conjunto com a Hochtief do Brasil.
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Cyber Data Center
Brasília - Distrito Federal
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Utilizando técnicas altamente sofisticadas, equipes especializadas e
materiais com padrão internacional, o Cyber é simbólico na trajetória
da Jotagê. Trata-se de um dos mais modernos edifícios já realizados
no Brasil na área de telecomunicações, com direito a sistemas de
controle de acesso de última geração, paredes com alta absorção
de impacto, avançado sistema de detecção e combate a incêndio,
entre outras características compatíveis com a sua função de abrigar
e conservar documentos de alto valor confidencial.
Área de Locação Call Center
Curitiba - PR
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Internet Data Center
Porto Alegre - RS

Ainda nessa área, a Jotagê desenvolveu e coordenou projetos
de reforma e adaptação para IDC (Internet Data Center) nos sites
da Brasil Telecom de Porto Alegre, Curitiba e Brasília, e para Call
Center nos sites de Curitiba e Goiânia.
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Comemorações
e Protestos
Nos 500 Anos
do Brasil

O Brasil comemora no ano 2000 os 500 anos do seu descobrimento. A cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, transforma-se em 22
de abril o centro oficial das comemorações, que contaram com as
presenças do presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, e o
de Portugal, Jorge Sampaio. Marcam a data uma grande exposição
de arte (a “Mostra do Redescobrimento”) e o lançamento de projetos
de recuperação da memória histórico-cultural do país.
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O Petróleo
É Nosso!
A auto-suficiência brasileira na produção de
petróleo é finalmente alcançada no dia 21
de abril de 2006. O fato é festejado amplamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que molha as mãos no óleo e imprime
as marcas em um macacão de funcionário
da Petrobrás. A auto-suficiência é conquistada no mesmo dia em que o barril de petróleo
chega a US$ 75,17 na Bolsa Mercantil de
Nova York, um novo recorde histórico.

Marcos Pontes
Chega ao Espaço
Pela primeira vez na história do país, um
astronauta brasileiro protagoniza uma
missão relevante no espaço. O feito coube
a Marcos Pontes, 43 anos. Durante dez diz
ele permanece a bordo da Estação Especial Internacional, realizando uma série de
experimentos científicos. A missão teve início no dia 29 de março de 2006, na base
de lançamento Baikonur, no Cazaquistão.
Pontes fora selecionado pela Nasa (Agência Espacial Norte-Americana) com aval
da AEB (Agência Espacial Brasileira).
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SPVIAS

São Paulo - SP

JOTAGÊ30
30ANOS
ANOS
JOTAGÊ

Já na área de concessão de rodovias, a Jotagê participa da exploração e operação das cinco estradas que compõem o sistema
SPVIAS, em São Paulo: SP 127 (Tatuí - Capão Bonito); a SP 258
(Capão Bonito – Itararé); SP 270 (Araçoiaba da Serra - Itapetininga);
SP 280 (Tatuí - Espírito Santo do Turvo). Trata-se de um dos maiores trechos concessionados das rodovias paulistas.
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Já na área de concessão de rodovias, a Jotagê participa da exploração e operação das cinco estradas que compõem o sistema
SPVIAS, em São Paulo: SP 127 (Tatuí - Capão Bonito); a SP 258
(Capão Bonito – Itararé); SP 270 (Araçoiaba da Serra - Itapetininga);

B evap

Paracatu - MG
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SP 280 (Tatuí - Espírito Santo do Turvo). Trata-se de um dos maiores trechos concessionados das rodovias paulistas.
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Já na área de concessão de rodovias, a Jotagê participa da exploração e operação das cinco estradas que compõem o sistema
SPVIAS, em São Paulo: SP 127 (Tatuí - Capão Bonito); a SP 258
(Capão Bonito – Itararé); SP 270 (Araçoiaba da Serra - Itapetininga);
SP 280 (Tatuí - Espírito Santo do Turvo). Trata-se de um dos maiores trechos concessionados das rodovias paulistas.
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M ansão
Paolo Pasolini
Salvador - Bahia

A partir de 2005, com a economia estabilizada, a empresa faz
importantes parceria na área imobiliária. No mercado dos empreendimentos residenciais, dois grandes destaques são os
edifícios Mansão Paolo Pasolini e Mansão Bernardo Bertolucci,
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M ansão
B ernardo B ertolucci
Salvador - Bahia

construídos com a NCN Engenharia. Dois prédios de luxo, localizados em bairros nobres de Salvador e marcados pelo elevado
padrão de engenharia.
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Em 2007, foi firmada parceria com a Cyrela/Andrade Mendonça,
resultando na execução e incorporação de projetos residenciais de
expressão, como o Le Parc, uma das mais importantes obras habitacionais privadas da América Latina. Primeiro residencial resort
de Salvador, com 18 torres e 1.138 apartamentos de luxo, o Le Parc
conquistou duas importantes premiações em 2008: Prêmio Ademi/
BA (Empreendimento do Ano) e Prêmio Secovi/SP (Master Imobiliário).
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Le Parc Residencial
Salvador - Bahia
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B risas Residencial

M andarim

Salvador - Bahia

Salvador - Bahia

Juntamente com a Cyrela/Andrade Mendonça, a Jotagê empreendeu ainda em Salvador as obras do residencial Brisas, na Avenida
Paralela; as torres Mandarim e Salvador Shopping Business, que
integram o complexo Downtown Salvador Shopping; e os empreendimentos Provence Horte, Vita Praia, Vita Residence, Casas do
Bosque e Morada Alto do Imbui.
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Salvador Shopping Business
Salvador - Bahia
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Panamericano
Rio 2007

Lula
Re-Eleito
Mesmo enfrentando denúncias envolvendo o governo,
como o “escândalo do mensalão”, o petista Luiz Inácio Lula
da Silva é reeleito presidente
da República. A eleição realizada em 29 de outubro de
2006 comprova o alto grau de
popularidade do presidente.

Entre 12 e 29 de julho 2007, o Rio de Janeiro sedia
pela primeira vez os Jogos Panamericanos – evento
multi-esportivo com participação de praticamente
todos os países do continente americano. O evento
custa R$ 3,7 bilhões ao país, boa parte investido
em segurança, e transcorre sem percalços. Durante
as disputas, os brasileiros contabilizam 54 medalhas de ouro, 40 de pratas e 67 de bronze, colocando o país em terceiro lugar no ranking no quadro de
medalhas, abaixo dos Estados Unidos e Cuba.
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Rio 2016
A cidade do Rio de Janeiro é escolhida para sede das Olimpíadas de 2016. A escolha festiva
acontece no dia 2 de outubro de 2009, na presença do presidente Lula e representantes do
esporte brasileiro. O Brasil apresentou o projeto mais caro entre as quatro aspirantes - Chicago,
Madri e Tóquio. O projeto envolve investimentos da ordem US$ 13,92 bilhões, 72% do quais para
obras de infra-estrutura. Entre os quatro países candidatos, o Brasil era o único que ainda nunca
havia sediado uma Olimpíada.

Descoberta
do Pré-sal
A Petrobrás anuncia em novembro de 2008 a “expressiva
descoberta” de petróleo do tipo
leve (de melhor qualidade) no
litoral brasileiro. As novas reservas se encontram abaixo de
uma espessa camada de sal,
daí a denominação pré-sal, a
aproximadamente 6 mil metros
de profundidade. O descobrimento de petróleo no pré-sal
ocorre especialmente no litoral
do Rio de Janeiro e do Espírito
Santos. Com as descobertas,
as reservas já garantidas chegam a 14 bilhões de barris.

Via Expressa
Lauro de Freitas - Bahia
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No segmento de obras públicas, vale
mencionar o trabalho realizado pela
empresa no município de Lauro de
Freitas, vizinho a Salvador, com destaque para a construção e pavimentação
asfática da chamada Via Expressa,
que possibilitou uma novo acesso ao
centro econômico do município, criando uma via transversal à BA-099.

Acesso

ao

Conjunto M iragem .

Lauro de Freitas - Bahia

JOTAGÊ 30 ANOS

67

De grande impacto social, a obra exigiu tecnologia de ponta em
drenagem, incluindo a execução de uma galeria tipo Tubo Line,
composta por dois túneis, e de contenções em alvenaria de pedra
argamassada.

Galeria Tunel Line
Lauro de Freitas- Bahia
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Reserva Parque
Residencial
Salvador - BA
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Outro foco recente da Jotagê é o Minha Casa, Minha Vida, programa do governo federal voltado para a redução do déficit habitacional brasileiro, criando facilidades de pagamento. De reconhecida
importância social, o programa ganhou corpo em todo o país. Na
Bahia, a Jotagê é uma das construtoras responsáveis pelas obras
do Reserva Parque Residencial, empreendimento que oferece
dois e três quartos, infraestrutura completa e urbanização na Estrada do Côco, em Lauro de Freitas.estratégia brasileira de produção de bio-combustíveis, gerando cerca de 2 mil empregos diretos
e indiretos.
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Ato

contra a visita de

M ahmoud Ahmadinejad

Uma visita polêmica marca o panorama político brasileiro em novembro de 2009. O Brasil recebe o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Acompanhado de uma comitiva de quase 300 pessoas, entre
membros do governo e empresários, o representante oficial do Irã fica apenas um dia no Brasil, tempo
suficiente para ser alvo de protestos de todas as partes. Afinal, sua visita se dava em um momento em
que a comunidade internacional pressionava o governo iraniano a abandonar o programa de enriquecimento de urânio.
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Dilma Roussef

é eleita presidente do

Brasil

Após disputa eleitoral com o paulista José Serra, a mineira Dilma Roussef sagra-se, com 56,05% dos
votos válidos, a primeira presidente mulher do Brasil. Guerrilheira no passado, petista no presente, teve
a seu favor o apoio de Luis Ignácio Lula da Silva, a quem dedica fidelidade total e irrestrita. Sua campanha, aliás, baseou-se na promessa de manutenção da mesma base aliada do presidente e, sobretudo,
a continuidade dos bem sucedidos programas sociais por ele capitaneados. Em seu primeiro discurso,
Dilma prometeu honrar as mulheres brasileiras e acabar com a miséria no Brasil.
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Bahia

volta a figurar

entre melhores times
Para alegria de sua torcida numerosa e fiel, e após uma campanha
onde revelou disciplina e muita garra, o Bahia retomou em 2010 a
condição de time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro,
figurando entre as 20 melhores equipes do país. Fundado em 1931,
o Tricolor de Aço tem a maior torcida do Norte-Nordeste e é um dos
times mais populares do Brasil. Uma performance irregular, contudo,
levou o time à segunda divisão, onde permaneceu durante sofridos
sete anos. Por sua vez, seu arqui-inimigo Vitória, em partida marcada por um baixo desempenho, acabou empatando com o AtléticoGO, o que provocou seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.
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Já na área de concessão de rodovias, a Jotagê participa da exploração e operação das cinco estradas que compõem o sistema
SPVIAS, em São Paulo: SP 127 (Tatuí - Capão Bonito); a SP 258
(Capão Bonito – Itararé); SP 270 (Araçoiaba da Serra - Itapetininga);
SP 280 (Tatuí - Espírito Santo do Turvo). Trata-se de um dos maiores trechos concessionados das rodovias paulistas.

O padrão de qualidade dos serviços da Jotagê Engenharia a credenciou a ganhar novos mercados em todos os segmentos e,
simultaneamente, a prospectar novas oportunidades e negócios.
Coroando o momento especial em que comemora 30 anos de
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