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Camaforró 2019: 16 
atrações vão passar 
pela Arena Principal

Pag 15

Um mix de atrações de renome nacional, 
regional e local vão animar o Cama-

forró 2019, o melhor São João da região. 
Durante os dias 21, 22 e 23 de junho, o 
Espaço Camaçari 2000 vai receber artistas 
dos mais variados ritmos, desde o autên-
tico forró pé de serra, passando pelo ser-
tanejo e chegando ao arrocha. Confira a 
programação.Pag 16

Festas Juninas levam 
população de volta 
à Praça Abrantes

Festejos de São João se 
estendem também 

à Costa de Camaçari Pag 11Pag 05

Campanha da Câmara de Camaçari alerta sobre os 
cuidados que devem ser tomados nos festejos juninos; 

Casa ainda apresenta balanço do 1º semestre Pag 07

Camaçari: estoques críticos preocupam Hemoba neste 
mês de festas juninas
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Cooperativa de Transporte Costa dos Coqueiros - 
COOPERCOSTA

CNPJ: 10.947.350/0001-13 * NIRE: 29400036597

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O presidente da COOPERCOSTA no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, 
que nessa data se compõe de 47 associados do quadro so-
cial. Para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada na sua sede situada na Rua Nova Brasília, s/nº - 
Centro – Porto do Sauípe – Município de Entre Rios – Bahia, 
no dia 30 de Junho de 2019, em 1ª Convocação às 18h30 
com a presença de 2/3 dos associados, em 2ª Convocação 
às 19h30 com a presença da metade e mais um associados 
e em 3ª e ultima Convocação às 20h30 com no mínimo de 
16 associados para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Discussão e aprovação da prestação de contas do exercício 
de 2018  conforme Art. 44 inciso I e II da Lei 5764/71; 2) 
Exclusão de associados de acordo com o inciso IV Art. 35 
da Lei 5764/71; 3) Referendamento de Admissão; 4) Elei-
ção do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; 5) Discu-
tir e aprovar o Regulamento Interno da cooperativa 6) Alte-
ração e reforma do estatuto 7) remuneração do presidente 
da cooperativa 8) Implantar taxas admirativas para todas 
as categorias 9) Estabelecer valor de cota partes 10) Esta-
belecer prestação de serviço pela cooperativa 11) Alteração 
de endereço 12) E  que mais interessar. 

Entre Rios 07 de Junho de 2019. Emerson Santos Santana 
– Presidente.
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Prefeitura dá início às obras de revitalização e 
requalificação do Centro Histórico de Camaçari

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

As obras que prometem 
mudar a cara do Cen-

tro Histórico de Camaçari 
estão prestes a começar e 
o primeiro passo foi dado 
com a demolição do pré-

dio onde funcionava o Ar-
quivo Público Municipal e 
que, no passado, abrigou 
a primeira prefeitura da 
cidade.
 De acordo com a 
Prefeitura, o projeto de 
revitalização e requalifi-
cação do Centro Histórico 

inclui ainda a recuperação 
de três imóveis antigos: o 
cineteatro, a estação ferro-
viária e o camelódromo. A 
obra está orçada em apro-
ximadamente R$ 1 milhão. 
Segundo a Secretaria da 
Cultura (Secult), a obra deve 
iniciar no mês de junho e a 
conclusão da primeira eta-
pa acontece até o final des-
te ano.
 A demolição do pré-
dio causou polêmica na 
cidade. Algumas pessoas 
acharam que a derrubada 
do imóvel não era neces-
sária, mas teve quem visse 
a ação como algo positivo, 
como a historiadora San-
dra Parente. “Como filha 
desta terra e tendo escrito 
um pouco da sua história, 
quando se fala do prédio da 
antiga Prefeitura Municipal 
não se trata de uma arqui-
tetura original e, portanto a 

demolição aconteceu por 
uma boa causa que é a 
construção do Museu da 
Cidade. E, se por extensão 
acontecer o mesmo com 
o antigo clube social, ape-
sar de ter sido uma marca 
cultural importante, não 
tem relevância a ponto de 
não contribuir com a am-
pliação do espaço para 
uma obra de fundamen-
tal importância para um 
Município Histórico como 
Camaçari”.
 A realização das 
intervenções é fruto do 
convênio entre o Ministé-
rio do Turismo e a Prefei-
tura de Camaçari, por in-
termédio da Secretaria da 
Cultura. A gestão e fisca-
lização ficará a cargo da 
Secretaria da Infraestrutu-
ra (Seinfra).

Prédio já abrigou a Prefeitura e o Arquivo Público

Projeto prevê a construção de um museu Cine Teatro também será reformado

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o



4 Acesse: www.camacarinoticias.com.br
Camaçari, 21 de Junho 2019

Não poderia pensar ou me-
morar a minha infância 

sem recordar de Guarajuba. 
Uma praia que traduz encan-
to, cujo conjunto a torna sin-
gular. Ela é como um achado 
depois de uma intensa busca, 

ou como um subterfúgio dian-
te de um caos. 
 Foi em Guarajuba que 
minha avó, meu avô, meus 
tios e tias extraíram sustento 
por longos anos, da pesca ao 
comércio litorâneo. E à medi-

Guarajuba: um lugar de identidade, memória e 
da que os anos passavam, 
a praia parecia amadurecer 
junto modificações que acon-
teciam conosco e com ela.
 Minha mente infantil 
costumava guardar que os 
verões eram sinônimos de 
sol, de festejos e de encanto 
pelo mar. Poucos sabem das 
peculiaridades das poças do 
seu recife, e lhes afirmo: há 
mais mistérios entre Guaraju-
ba e a Praia da Espera do que 
se possa imaginar! O mesmo 
mar que as envolve parece se 
comportar de modo distin-
to, como que obrigado para 
suas características delimi-
tar. Seus pescadores, filhos 
da terra, migram de Monte 
Gordo para esse mar, e o mar 
por sua vez só deseja os abri-
gar, dando seu sustento con-
tínuo, alimentando um povo, 
uma cultura e um ciclo.
 Em Guarajuba cada 

maré é bem definida, não 
há quem conteste que uma 
maré alta não lhe puxe em 
correnteza ou que as ma-
rés de março não assustem. 
Ainda assim muito bela! Não 
me levem a mal por enalte-
cê-la, mas porque meus pés 
pisaram tanto seu solo que 
sempre carregarei essa sen-
sação de familiaridade. Nes-
se caso de amor litorâneo, 
sou ré confessa e confesso 
à Guarajuba todo meu amor 
praieiro. Agora que cresci, 
tenho a sorte de dizer que 
minhas memórias cresceram 
também, um imenso baú-li-
toral! Basta fechar os olhos e 
ter acesso a esse memorial.  

Lariane Conceição dos San-
tos para o concurso de litera-
tura do Camaçari Notícias.

Camaçari que adoças lábios estrangeiros 
alavancando essas terras de ninguém

A cidade industrial, antes 
mesmo de receber esse 

codinome, era como o in-
terior de meus avós: havia 
uma calmaria constante, po-
dia-se sentar em um banco 
da singela praça e deixar-se 
admirar pelo lindo céu azul e 
picuinhas de adoráveis crian-
ças que pulavam e sorriam 
com essa inocência que não 
vemos tanto no momento 
presente.
 “Balanços feitos de 
pneu já gasto, geralmente 
pendurados numa árvore si-
tuada na frente da humilde 
casa de tijolos e telhado de 
palhas. Aquele pequeno meio 
de diversão era compartilha-
do com os párvulos de todo 
o quarteirão. O poderio par-
tidário dessa nação nunca foi 
comunista, mas a população 
sabia bem fazer da pobreza 
algo em comum a ser cam-
biado”.
 Não é questão de ser 

penoso, mas compaixão é 
algo que seres dotados de 
sentimentos possuem para 
com a fraqueza do outro, é 
se fazer pequeno como uma 
formiga e em conjunto como 
um formigueiro, é trabalhar 
durante todo o verão e saber 
que no inverno as coisas di-
minuírão um pouco de ritmo.
 Camaçari ou Camassa-
ry? O “capitão-do-seco”, a “lá-
grima do peito” ou a “árvore 
que chora”? A terra que Tho-
más Garcez Paranhos Monte-
negro ousou chamar de lar, 
chamada de Vila de Abrantes, 
Montenegro e enfim Camaça-
ri.
 Fora originada pela Al-
deia do Espírito Santo, o cam-
panário que só tinha vielas e 
raiz. Sim, raízes ancestrais e 
medicinais, que curaria até 
então desconhecida ruralida-
de para expor no centro dela 
uma bela Sede. Essa que São 
Thomaz de Cantuária é pa-

droeiro e o compromisso do 
povo que o faz ser guerrei-
ro.
 Oh Árvore que chora, 
fizestes de suas folhas viço-
sas e esverdeadas, a nobreza 
de um caule forte o bastante 
para impulsionar a partida de 
uma fonte artesanal e braçal, 

para o Brasil Colonial, que 
adoçastes os lábios estran-
geiros e tivessem pretextos 
para alavancar essas “terras 
de ninguém”.
Thamara Aparecida Bacelar 
Nascimento para o concur-
so de literatura do Camaçari 
Notícias.
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Integrando o ciclo de Fes-
tas Juninas, foi lançado no 

último dia 15, o Arraial da 
Praça Abrantes, que segue 
até o próximo dia 25, le-
vando a população de volta 
à praça, assim como acon-
teceu no período do Natal 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

de 2018.
 A sanfona, zabum-
ba e triângulo dão o tom 
da festa, combinando com 
a decoração toda voltada 
para o clima do interior. A 
praça foi transformada em 
uma verdadeira vila junina, 
com direito a uma réplica da 
Igreja de Vila de Abrantes 
e casinhas coloridas, onde 

Festas Juninas levam população de volta 
à Praça Abrantes

Praça Abrantes foi transformada em uma verdadeira vila junina e ganhou uma réplica da Igreja de Vila de Abrantes

serão vendidas comidas e 
bebidas típicas da época.
 O Arraial da Praça 
Abrantes também vai pro-
porcionar uma variação mu-
sical do ritmo oficial do São 
João. De acordo com o coor-
denador de eventos, Júnior 
Barlley, trios “pé de serra” 
e forrós mais tradicionais 
vão se apresentar na pra-

ça. “Como a Praça Abran-
tes é a principal da cidade 
e mais movimentada, pen-
samos que ela seria uma 
boa vitrine para lançar os 
trios e bandas”. As ativida-
des acontecem das 18h às 
22h, exceto nos dias 23 e 
24, que ocorrem das 16h às 
20h.
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Bridgestone inaugura Centro de Educação Ambiental
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

No início do mês, a uni-
dade da Bridgestone em 

Camaçari inaugurou o Cen-
tro de Educação Ambiental 
(CEA), espaço que será utili-
zado para orientar crianças 
na faixa etária de 7 a 8 anos, 
vindas de escolas públicas do 
município, sobre a conserva-
ção e preservação do meio 
ambiente.  A primeira insti-
tuição a visitar o espaço foi 
a Escola Municipal Caminho 
do Mar. A convite da Brid-
gestone, a reportagem do 
Camaçari Notícias esteve na 
fábrica e conheceu o CEA e 
acompanhou todo o proces-
so de produção dos pneus.
 No Centro serão rea-
lizadas atividades teóricas 
e práticas, jogos interativos 
sobre meio ambiente e os vi-
sitantes terão a oportunida-
de de conhecer o viveiro de 
plantas nativas e aprender 
sobre o plantio de mudas. 
A ideia é de que aconteçam 
esses encontros a cada dois 
meses para que mais crian-
ças possam ser orientadas e 
se tornem multiplicadoras do 
conhecimento, incentivando 
os adultos a cuidar do meio 
ambiente. O projeto conta 
com a parceira da Secretaria 
Municipal de Educação.
 “Um dos pilares fun-
damentais da Área Prioritária 
Meio Ambiente é a atuação 
em harmonia com a nature-
za, contribuindo para a bio-
diversidade por meio da me-
lhoria de habitats, pesquisa e 
educação ambiental, premis-
sa do Centro de Educação 
Ambiental”, disse Marcelo 
Araújo, diretor industrial da 
fábrica em Camaçari.
 Todas as atividades 
foram desenvolvidas para in-
centivar o pensamento para 
uma consciência sustentável. 
“O intuito é estimular que as 

crianças façam uma análise 
sobre a sua relação com o 
meio ambiente e a socieda-
de para que sejam dissemi-
nadoras das boas práticas”, 
explica Araújo.

Ações de Meio Ambiente

 Todas as fábricas da 
Bridgestone no Brasil esta-
beleceram indicadores es-
pecíficos em seus processos 
de produção, logística e ma-
térias-primas, voltados para 
a redução de emissão de 
CO2, redução do consumo 
de água e energia e geração 
de resíduos zero.
 Na planta de Camaça-
ri, iniciativas como automa-
ção do sistema de captação 
de água, instalação de redu-
tores de vazão e melhorias 
na rede de abastecimento in-
dustrial promoveram, entre 
2014 e 2019, a redução de 
47% no consumo de água na 
unidade. Já as emissões de 
CO2, durante o mesmo pe-
ríodo, foram reduzidas em 
26%. No consumo de ener-
gia elétrica, a redução foi de 
17%, no mesmo período.
 Na fábrica, todos os 
resíduos provenientes das 
operações da planta são re-
ciclados, com exceção da-
queles classificados como 
ordinários, a exemplo dos 

resíduos sanitários. Os de-
mais, como rebarba de pneu, 
tecido emborrachado, suca-
ta de alumínio, embalagens 
retornáveis, entre outros, 
são submetidos à recicla-
gem por meio de processos 
como coprocessamento, re-
úso, além de outros, a de-
pender do tipo específico do 

material a ser tratado.
 A unidade possui, ain-
da, um biodigestor, dedica-
do ao processamento dos 
resíduos orgânicos produ-
zidos em seu refeitório, ma-
terial que, após o período 
de maturação necessário ao 
processo de biodigestão (de-
composição anaeróbia – sem 
a presença de oxigênio), é 
convertido em biofertilizan-
te, utilizado como adubo, e 
biogás, canalizado e empre-
gado no abastecimento de 
um gerador de energia elé-
trica. Atualmente, a planta 
recicla 99,6% dos resíduos 
orgânicos gerados na fábri-
ca.
 A Bridgestone, maior 
fabricante de pneus do 
mundo, opera em Camaça-
ri desde 2006, empregando 
900 funcionários e mais 300 
terceirizados.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

A ideia da fábrica é promover seis encontros por ano
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Campanha educativa da Câmara de Camaçari 
alerta sobre os cuidados que devem 

ser tomados nos festejos juninos
Camaçari Notícias
Ascom/Câmara Municipal

Durante o período junino, 
a Câmara Municipal de 

Camaçari estará com as ati-
vidades em plenário suspen-
sas, por conta do recesso 
parlamentar. Porém, a Casa 
Legislativa estará atenta, aler-
tando os munícipes sobre os 
perigos das festas juninas, e 
cuidados que devem ser to-
mados durante esta época.
 Preocupada com a se-

gurança dos cidadãos, lan-
çou, em suas redes sociais, 
uma campanha educativa. 
Nela, os cuidados que o con-
dutor deve tomar neste perí-
odo, como não ingerir bebi-
da alcoólica antes de dirigir. 
Além das variadas comidas 
típicas da época, o consu-
mo de bebidas, como licor e 
quentão, também é tradição 
entre os foliões. Por isso, 
é necessário ficar sempre 
atento ao pegar o volante, 
não colocando a própria vida 

em risco, nem a dos outros 
condutores e pedestres. En-
tão, se for dirigir, não beba!
 Outro cuidado que 
deve ser tomado é quanto 
aos fogos de artifício. É preci-
so ficar atento, para prevenir 
acidentes e queimaduras. A 
Bahia é o estado com o maior 
número de internações em 
decorrência de ferimentos 
causados por fogos, segun-
do levantamento divulgado 
no ano passado, pelo Conse-
lho Federal de Medicina. As 

ocorrências chegam a dobrar 
no mês de junho. De 2008 
a 2017, 5063 pessoas em 
todo o Brasil foram interna-
das na rede pública de saúde 
após acidente com fogos e 
114 morreram. Somente na 
Bahia, foram 1037 interna-
mentos.
 Cautela nunca é de-
mais. Fique atento, curta em 
paz e com alegria as festas 
juninas. Câmara Municipal 
de Camaçari – Compromisso 
com o povo!

Câmara Municipal de Camaçari apresenta balanço 
do primeiro período legislativo

Camaçari Notícias
Ascom/Câmara Municipal

A Câmara Municipal de 
Camaçari, ao finalizar 

suas atividades do semestre, 
apresentou o balanço dos 
trabalhos do primeiro perí-
odo legislativo de 2019. Fo-
ram realizadas 40 atividades 
em plenário, sendo 22 Ses-
sões Ordinárias, 05 Sessões 

Extraordinárias, 02 Sessões 
Solenes, 02 Sessões Espe-
ciais e 09 Audiências Públi-
cas.
 Durante o período, 
foram apreciadas 533 pro-
posições, dentre elas 438 
Indicações, voltadas para as 
mais variadas áreas, como 
educação, infraestrutura, 
saúde, esporte e segurança. 
Passaram pelo plenário ain-

da 18 Moções, sendo 09 de 
Aplauso, 04 de Congratula-
ção, 04 de Pesar e 01 Moção 
de Repúdio.
 Entre os Projetos de 
Lei apresentados, 40 foram 
de autoria do Legislativo e 
16 de autoria do Executivo, 
além de 03 Projetos de Re-
solução, 14 Requerimentos 
e 01 Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica.

 O recesso parlamen-
tar iniciou nesta quinta-feira 
(20/06). Porém os setores 
administrativos continuam 
funcionando normalmente, 
e os gabinetes conforme 
cronograma de cada verea-
dor.
 As atividades em ple-
nário serão retomadas no 
dia 01 de agosto.

Câmara de Camaçari solicita ao Governo do Estado a 
despoluição do Rio Joanes

Camaçari Notícias
Ascom/Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Ca-
maçari realizou, nesta 

terça-feira (18), a 22ª Ses-
são Ordinária do Primeiro 
Período Legislativo de 2019. 
O destaque foi para uma 
indicação Nº 997/2019 do 
vereador Dedel (PSDB), que 
solicitou, ao governador do 
Estado, a despoluição do Rio 
Joanes.
 De acordo com a justi-
ficativa da indicação, a polui-

ção do Rio está causando vá-
rias doenças nos moradores 
e a desvalorização dos imó-
veis localizados nas proximi-
dades. Alguns parlamentares 
fizeram uso da palavra para 
defender a matéria, a exem-
plo do vereador Oziel (PSDB). 
“Sabemos da importância 
simbólica do Rio Joanes para 
o município. Percebemos o 
quanto ele tem agonizado e 
está abandonado, pois não 
tem sido preservado devida-
mente. É necessário que se 
faça uma intervenção urgen-

te no local”, defendeu.
 O vereador Jackson 
(PT) também se posicionou 
sobre o assunto. “A Bancada 
de Oposição subscreve a ma-
téria por entender a impor-
tância histórica do Rio para 
Camaçari. Antigamente, ele 
era um meio de sobrevivên-
cia, onde os pescadores tira-
vam o seu sustento. É preciso 
que o poder público munici-
pal crie a Secretaria de Meio 
Ambiente para que o órgão 
fiscalize e atue junto com o 
Governo do Estado para des-

poluir a localidade”, comple-
tou.
 A Sessão aprovou 
ainda a Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2020, 
essencial para o Executivo 
desenvolver o orçamento do 
próximo ano.
 Logo após, foi iniciada 
a 5ª Sessão Extraordinária, 
para aprovação de 06 Proje-
tos de Lei, sendo 03 do Le-
gislativo e 03 do Executivo.
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Prefeitura de Camaçari realiza diversas ações no 
município durante o 1º semestre de 2019

SESAU

Em janeiro, a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria de Saúde (Sesau), 
inaugurou a nova Central de Regulação e Base do SAMU 192, localizada na Avenida 

Contorno, no antigo prédio da Promotoria Pública. A nova base, além de oferecer mais agi-
lidade e mobilidade às equipes na hora de atender aos chamados, também está equipada 
com sistema de telefonia e dados em fibra ótica, garantindo que todas as chamadas feitas 
ao SAMU sejam recebidas pela equipe.

Ainda em janeiro, a Prefeitura entregou 105 cadeiras de rodas, sendo 28 motorizadas, 
oito monoblocos, 18 cadeiras de rodas para banho, três cadeiras de rodas pediátricas e 

48 cadeiras de rodas para adultos. As cadeiras foram compradas com recursos do governo 
federal e municipal. No mesmo dia, o Centro Multiprofissional de Reabilitação (CEMPRE) 
recebeu das mãos do prefeito Elinaldo Araújo e do secretário de Saúde, Elias Natan, uma 
Van adaptada para o transporte sanitário dos pacientes cadeirantes.

O primeiro semestre também foi marcado pela requalificação dos postos de saúde. A 
Unidade de Saúde da Família (USF) de Barra do Pojuca passou por uma requalificação 

completa – elétrica, hidráulica e estrutural – e teve a oferta de serviços ampliada. A USF Dois 
de Julho ganhou um espaço mais amplo e completamente novo com uma equipe de saúde 
da família e uma equipe de saúde bucal para atender uma população de aproximadamente 
4.500 pessoas. Na nova unidade foram reativados os serviços de farmácia, vacinação, o con-
sultório odontológico e sala de curativos. Outra unidade requalificada foi a de Cajazeiras de 
Abrantes que, após três meses de intervenções em toda a sua infraestrutura, foi entregue à 
comunidade com novidades. Além dos serviços que já aconteciam na USF, após a requalifi-
cação a unidade passou a oferecer à comunidade serviço de Regulação e Odontologia.

SEDES

A Semana Santa dos beneficiários do Bolsa Família foi mais farta esse ano. Isso porque a 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) entregou as cestas da Páscoa 

para a população do município que se encontra em situação de vulnerabilidade social. O 
kit com os alimentos foi entregue na sede e na Costa. A logística de entrega utilizada pela 
administração municipal permitiu que as famílias residentes em localidades mais distantes 
também fossem atendidas.

Outra iniciativa da SEDES foi o lançamento do projeto “Sedes + Perto de Você”. O projeto 
surgiu da necessidade de levar os serviços da Secretaria para as comunidades mais 

distantes. A inciativa tem por objetivo facilitar e agilizar o acesso das famílias aos serviços 
públicos sociais, conforme explicou a secretária da pasta, Andréa Montenegro. “Levaremos 
os serviços da Sedes até as pessoas que mais precisam. A população não precisará se des-
locar até a sede da secretaria”, destacou. A 4ª edição do Sedes + Perto de Você será no dia 
05 de julho, das 9h às 16h, na localidade de Canto dos Pássaros, na Estrada da Cetrel.
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SEHAB

A Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria de Habitação (Sehab), tem transforma-
do a vida de vários moradores por meio do programa Casa Melhor. Este ano, foram 

entregues casas no bairro Santa Maria, Parque Satélite, Parafuso e Verdes Horizontes. Em 
uma das entregas, o prefeito Elinaldo Araújo falou da importância do Casa Melhor para as 
comunidades. “Além de trazer de volta a dignidade do morador, que vai estar numa casa 
melhor, todo o bairro também é valorizado, proporcionando melhorias e deixando o local 
mais bonito”, explicou.

SEDUC

Este ano os estudantes da educação infantil ganharam da Prefeitura o fardamento com-
pleto, composto por duas camisas, short, tênis, mochila, além do kit escolar, que vem 

recheado de muitos materiais, como massa de modelar, lápis grafite e de cor, hidrocor, 
giz de cera, tinta, tesoura, borracha, cola, apontador e caderno de desenho. No total, o 
município conta com 16 unidades direcionadas à educação infantil, sendo 11 na sede e 
cinco na orla.

Para assegurar uma educação de qualidade aos estudantes de Camaçari, foi assinado 
o Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura, através da Secretaria da Educação 

(Seduc), e a Associação Bem Comum, que possibilitará ao município ser contemplado pelo 
programa Educar pra Valer (EpV), que tem como finalidade apoiar na implementação de 
boas práticas de gestão, tendo como base os resultados obtidos no município de Sobral, 
no Ceará, e no Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) do estado.

SEDEC

Um equipamento de serviços voltados para facilitar a vida de quem deseja empreender 
com sucesso. Essa é a Central do Empreendedor, inaugurada na Casa do Trabalho, 

centro de Camaçari. Idealizada através do convênio da Prefeitura de Camaçari, através da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Central permitirá que o cidadão se formalize em um 
curto período de tempo e adquira toda assessoria técnica, contábil e de desenvolvimento 
profissional.

SETUR

Conhecida internacionalmente pela atividade industrial, Camaçari está investindo para 
desenvolver um novo vetor econômico para o município: o turismo. O primeiro passo foi 

dado com a nova identidade visual da Costa de Camaçari e a criação de ações promocionais 
para divulgação do destino. Para consolidar essa nova fase de investimento e promoção 
da Costa de Camaçari, o prefeito Elinaldo Araújo criou a Secretaria de Turismo (Setur), no-
meando o vereador licenciado Gilvan Souza como titular e a turismóloga Lúcia Bichara, na 
subsecretaria.
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Alegria e muita animação marcaram o desfile cívico na Avenida 28 de setembro nesta quin-
ta-feira (28), em comemoração ao aniversário de 259 anos de emancipação de Camaçari. O 

público, que lotou as arquibancadas e ruas adjacentes, cantou, dançou e vibrou com as apresen-

DESFILE CÍVICO - Camaçari 259 anosFo
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Festejos de São João se estendem também 
à Costa de Camaçari

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Em Camaçari, não é só na 
sede do município que a 

Prefeitura promove o maior 
São João da Região – o Ca-
maforró – evento que acon-
tece de 21 a 23 de junho, 
no Espaço Camaçari 2000, 
localizado na Avenida Jorge 
Amado. Na Costa de Cama-
çari, a festança rola solta 
também e contempla seis 
localidades, onde diversos 
artistas prometem animar o 
público na noite dos dias 23 
e 24/6 (domingo e segunda-
feira) – datas que compreen-
dem a véspera e o dia da ce-
lebração do nascimento do 
santo católico.

 Não vão faltar alegria 
e animação para quem pre-
ferir passar o São João na 
Costa de Camaçari. Serão 
48 atrações, em sua maio-
ria local, como forma de 
valorizar os artistas da ter-
ra. A grade, bastante diver-
sificada, traz atrações para 
agradar a todos os públicos, 
que vão desde o autêntico 
forró pé de serra e arrasta 
pé, ao arrocha e sertanejo. 
Os shows serão distribuídos 
entre as localidades de Mu-
tirão de Catu Abrantes, Vila 
de Abrantes, Jauá, Areias, 
Arembepe e Monte Gordo. 
As apresentações nas loca-
lidades estão previstas para 
começar entre 18h e 19h. 
 Os festejos contam 

com uma ótima infraestru-
tura para garantir tranquili-
dade e segurança ao público 
participante, além de todos 
os ingredientes típicos das 
festas juninas. As apresen-
tações do São João na Costa 
de Camaçari acontecem em 
palcos armados nas praças 
das localidades. As estrutu-
ras montadas pela Prefeitura 
contam ainda com banheiros 
químicos, toldos para as bar-
racas de alimentos e bebi-
das, camarins para os artis-
tas, dentre outros itens.
 O São João da Costa 
de Camaçari é tradição na 
cidade e tem como objetivo 
descentralizar as comemo-
rações juninas que aconte-
cem na sede, contemplando, 

assim, os moradores das 
localidades mais distantes 
do município. A ideia é ani-
mar os festejos juninos das 
famílias que preferem ficar 
mais perto de casa, além de 
manter vivas as tradições, 
resgatar os valores da cul-
tura nordestina e aquecer o 
comércio nas localidades.
 Os festejos na orla 
de Camaçari são realizados 
pela Prefeitura, através da 
Coordenação de Eventos, e 
conta com apoio de diversas 
secretarias municipais, além 
do apoio das polícias Civil e 
Militar e de segurança parti-
cular.
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Além do palco principal, 
por onde vão passar ar-

tistas de renome nacional e 
regional, o Camaforró ainda 
conta com o Espaço Carra-

machão, que também pro-
mete agradar quem passar 
pelo local nos dias 21, 22 
e 23 de junho, durante o 
maior e melhor São João da 
Região. O Carramanchão 
possui estrutura com qua-
lidade equivalente ao palco 

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Carramanchão homenageia Miguelão do Forró
principal, com segurança, 
banheiros químicos, além 
de ser um espaço coberto.
 O Carramanchão 
também oferece um am-
biente exclusivo para ali-
mentação com bebidas e 
comidas típicas. Ou seja, 
o público não precisa sair 
de lá para ter acesso a área 
de alimentação da arena, 
possibilitando assim diver-
sas experiências dentro da 
mesma festa.
 Por dispor dessa es-
trutura mais intimista, o lu-
gar também se torna ideal 
para quem gosta de dançar 
agarradinho ou para quem 
quer desfrutar de um am-
biente de descontração 
com a família, sem deixar 
de lado a boa música nor-
destina. O famoso “ponto 
de encontro” do Camaforró 
tem sua grade composta 
80% por artistas locais – o 
que traz mais identificação 
e proximidade aos camaça-

rienses – e conta com uma 
programação que vai desde 
o “forró pé de serra” ao mais 
estilizado.

Justa homenagem

 Este ano o Espaço 
Carramanchão passa a se 
chamar Espaço Miguelão do 
Forró, em homenagem ao 
forrozeiro da cidade que fa-
leceu no ano passado. Seus 
shows no Camaforró tinham 
uma mistura de ritmos, que 
fazia a alegria dos frequenta-
dores do evento. Seu reper-
tório era sortido, mas a sua 
marca registrada era mesmo 
o forró pé de serra.
 Se apresentam no 
Carramanchão deste ano, 
nomes como Julio Vidal, 
Amanda Santiago, Carlos Pit-
ta, Tempero de Xó, Brasilian 
Boys, Alex e Camargo, Raffa 
Pitton e muito mais.

Marca registrada do repertório de Miguelão erá o forró pé de serra
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Camaçari: estoques críticos preocupam Hemoba 
neste mês de festas juninas

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Fundação Hemoba, nes-
te mês de junho, faz um 

alerta à população do esta-
do da Bahia. Os estoques 
de sangue para o atendi-
mento das demandas trans-
fusionais permanecem em 
estado crítico. A instituição 
precisa da mobilização dos 
doadores para se preparar 
para o potencial aumento da 
demanda por hemocompo-
nentes durante o mês que é 
marcado pelas festas de São 
João, brincadeiras com fogos 
e, em especial neste ano, a 

realização de jogos da Copa 
América na capital baiana.
 Em Camaçari as do-
ações caíram significativa-
mente, resultando em esto-
que crítico para alguns tipos 
sanguíneos. Por essa razão, 
é muito importante que a 
população colabore, procu-
rando a unidade da Hemo-
ba, no anexo do Hospital 
Geral de Camaçari (HGC).
 Para doar sangue, o 
voluntário deve estar em 
boas condições de saúde, 
pesar acima de 50 quilos e 
ter idade entre 16 e 69 anos 
– menores de 18 anos de-
vem estar acompanhados 

por um responsável legal. 
É necessário estar descan-
sado (ter dormido pelo me-
nos 6h nas últimas 24h) e 
bem alimentado, tendo, 
preferencialmente, ingerido 
alimentos sem gordura, e 
portar um documento ofi-
cial com foto (RG, carteira 
de trabalho, carteira de mo-
torista ou de reservista) em 
bom estado de conserva-
ção.
 O horário de funcio-
namento da Hemoba em 
Camaçari é de segunda a 
quinta-feira das 08h às 12h 
e das 13h às 16h e às sex-
tas-feirias das 08h às 12h.

 A doação de sangue 
é um ato altruísta que pode 
salvar vidas. Dependem 
desse ato solidário pessoas 
que se submetem a trata-
mentos planejados e inter-
venções médicas urgentes 
de grande porte e comple-
xidade, como transfusões, 
transplantes e procedimen-
tos oncológicos. O sangue 
é imprescindível também 
para que pacientes com do-
enças crônicas graves pos-
sam viver por mais tempo e 
com mais qualidade, além 
de ser de vital importância 
para tratar feridos em situa-
ções de emergência.

Fábrica de veículos militares 
será instalada em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Com um investimento de 
US$ 50 milhões (cerca de 

R$ 200 milhões), a VSK Tacti-
cal Brasil escolheu Camaçari 
para instalar uma montado-
ra de veículos militares. De 
acordo com o jornal Correio, 
o anúncio foi feito nesta ter-
ça-feira (18) pela empresa. A 
fábrica, que será responsável 
pela produção do modelo J8, 
será instalada em um terreno 
de 166 mil metros quadra-
dos, sendo 27.500 de planta 
industrial.
 O presidente-executi-
vo da VSK Tactical no Brasil, 
Marcellus Ferreira Pinto, dis-
se que a Bahia foi escolhida 
em função da posição geo-
gráfica e seus diferenciais 
logísticos, de infraestrutura 
e dos benefícios que o Polo 
Industrial de Camaçari pro-
porciona. “A Bahia conta com 
localização estratégica, com 

portos, aeroportos e cone-
xão internacional direto com 
Salvador. O governo é dinâ-
mico e está alinhado a algu-
mas diretrizes até do gover-
no americano, no sentido da 
estabilidade institucional”, 
afirmou o executivo.
 No mês de julho, os 
primeiros J8 devem chegar 
ao Brasil. Antes do início das 
operações da montadora, a 

empresa fará a comercializa-
ção de exemplares importa-
dos. Serão 10 carros, que já 
estão destinados ao Gover-
no do Mato Grosso do Sul, 
ao Departamento de Opera-
ções de Fronteira (DOF), da 
Polícia Federal, e para o Cor-
po de Fuzileiros Navais-CFN, 
da Marinha do Brasil. Os de-
mais serão utilizados pela 
própria VSK para demons-

trações junto ao mercado.
 Ainda de acordo com 
Ferreira Pinto, já há estados 
interessados nos carros, 
que não serão vendidos a 
pessoas físicas. O Jeep J8 é 
da divisão de veículos mili-
tares e pertence apenas ao 
Departamento de Estado 
norte-americano. “Eu não 
posso produzir nem ven-
der esse veículo no Brasil 
sem a autorização do go-
verno americano”, afirma. 
 O projeto, segundo 
a empresa, tem o objetivo 
de atender a demanda das 
Forças Armadas e polícias 
brasileiras por veículos do 
gênero.  Os carros, como 
explica o executivo, pode-
rão participar também de 
operações na Amazônia.
 Em Camaçari, inicial-
mente, serão montados 60 
veículos do modelo J8.

Modelo é utilizado exclusivamente para fins militares
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