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A medida visa evitar a proliferação do novo co-
ronavírus, doença que é transmitida através do 
contato com gotículas de saliva, espirros, aces-
sos de tosse, contato próximo e superfícies con-
taminadas.

Enfrentar a pandemia do novo coronavírus tem 
sido um desafio para as gestões de todo o Brasil 
e em Camaçari, a situação não é diferente. Por 
isso, a Prefeitura tomou diversas medidas que 
estão sendo implantadas no município.
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Editorial: em época de pandemia 
é importante exercitar a empatia

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O ano de 2020 começou 
trazendo um fato ao 

qual a população mundial 
não está acostumada, uma 
pandemia. E talvez, por 
ser uma novidade, as pes-
soas não estão sabendo li-
dar com uma doença que 
mostra a cada dia o quanto 
pode ser devastadora.
 Não fugindo à regra 
do resto do país, Camaça-
ri também parece não ter 
entendido muito bem do 
que o coronavírus se trata, 
basta ver as filas nas casas 
lotéricas e bancos, os bares 
nos bairros mais afastados 
do centro, os muitos carros 
estacionados em ruas pre-
dominantemente comer-
ciais, mesmo o comércio 
estando de portas fecha-

das.
Uma boa parcela da popu-
lação ainda não entendeu 
a importância do distancia-
mento social para controlar 
a disseminação do vírus. 
Muitos daqueles que foram 
dispensados do serviço, 
acham que estão de férias 
e que, portanto, podem fa-
zer um churrasco na porta 
de casa, ir à praia, sentar 
no barzinho para tomar 
uma cerveja. Mas será mes-
mo que temos clima para 
comemoração, com pesso-
as morrendo todos os dias?
 O prefeito Elinaldo 
Araújo, em uma medida 
muito acertada, decretou o 
fechamento de instituições 
de ensino, academias, sho-
ppings, comércio, enfim, 
todos os lugares que cos-
tumam reunir uma grande 
quantidade de pessoas. E 

quais foram as consequ-
ências? Adolescentes apro-
veitaram o horário em que 
deveriam estar na aula para 
‘bater um baba’. Logo no 
início das recomendações, 
quando as empresas co-
meçaram a liberar os fun-
cionários, os quiosques da 
Praça da Simpatia foram os 
primeiros a ficar cheios de 
gente.
 Ninguém parecia 
acreditar que o Covid-19 
chegaria a Camaçari, mas 
ele chegou. E até a tarde 
desta quinta-feira (16), o 
município já registrava 14 
casos confirmados.
 No meio disso tudo 
há também quem sofre 
pela falta de opção. Cida-
dãos que precisam traba-
lhar e que têm enfrentados 
ônibus lotados para se des-
locar. A medida de redu-
ção da frota de transporte 
público levou em conside-
ração que haveria menos 
gente para utilizá-lo, mas 
o que aconteceu foi que 
quem ainda precisa, ficou 
com poucas opções de ho-
rário, o que levou à super-
lotação.
 E o que dizer do 
oportunismo de alguns 
comerciantes? No decreto 
municipal, o prefeito au-
torizou o funcionamento 
de farmácias, supermerca-
dos, o chamado comércio 
essencial. Tudo ótimo, se 

não fosse pela dispara-
da nos preços de alguns 
produtos. A famosa placa 
de ovos de R$ 10 já pode 
ser encontrada por R$ 17, 
como denunciou uma mo-
radora de Monte Gordo. 
E o álcool em gel? Esse já 
foi vendido por R$ 30, R$ 
40 no Centro de Camaça-
ri, pelo menos o dobro do 
que costumava custar.
 Precisamos neste 
momento, mais do que 
nunca, exercitar a nossa 
empatia. Deixar o egoísmo 
de lado e pensar no outro. 
A crise é grave, mas não 
chega ao ponto de ter que 
estocar comida e deixar 
outras pessoas sem ter o 
que comprar para comer. 
Cada um de nós só precisa 
de atitudes simples, como 
lavar as mãos sempre e fi-
car em casa, se possível. 
Só isso já ajuda muito.
 Lembre-se também 
de não compartilhar fake 
News, pois elas só servem 
para causar pânico na po-
pulação e deixar as pesso-
as mais cheias de dúvidas.
 Se resguardar e cui-
dar uns dos outros é o 
que mais importa agora. 
Vamos enfrentar essa pan-
demia juntos, cada um na 
sua casa, e vamos vencê-
-la.
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Em menos de um mês, Camaçari chega a 14 casos 
confirmados de coronavírus

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

No dia 20 de março foi 
registrado o primeiro 

caso de coronavírus em Ca-
maçari. Uma jovem de 22 
anos, moradora da orla. De 
lá para cá, outros casos fo-
ram surgindo e em menos 
de um mês, o município já 
abriga 14 pessoas infec-
tadas até a publicação do 
último boletim epidemioló-
gico, divulgado nesta quar-
ta-feira (15). Um número 
pequeno, considerando-se 
a população de quase 300 
mil habitantes.
 Segundo a Secretaria 
de Saúde (Sesau) do muni-
cípio, seis pessoas já estão 
curadas. Porém oito ainda 
permanecem em isolamen-
to domiciliar ou hospitalar. 
Apesar de existirem pacien-
tes internados, a Sesau afir-
ma que todos se encontram 
com quadro clínico estável.
 Mais de 100 pesso-
as já fizeram o exame e 
testaram negativo para a 
Covid-19 e 33 casos ainda 
estão em análise, inclusive 
um homem que morreu na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Gravatá 
e está sendo considerado 
como suspeito de ter con-
traído a doença. A família 
nega e diz que a causa da 
morte foi um problema car-
díaco.
 Ainda de acordo com 
a Sesau, os casos confir-
mados, em recuperação e 
curados, são dos bairros 
Camaçari de Dentro, Dos 
46, Gleba C, Mangueiral, 
Ponto Certo, Natal (Bomba), 
Avenida Getúlio Vargas, no 
Centro, Parque Satélite e 
nas localidades de Busca 

Vida, Arembepe, Catu de 
Abrantes e Estiva de Buris.
 A Secretaria da Saú-
de de Camaçari reforça a 
importância de a popu-
lação continuar vigilante 
quanto às medidas preven-
tivas, como lavar bem as 
mãos com água e sabão ou 
álcool em gel a 70%, e evi-
tar aglomerações. A pasta 
ainda faz um apelo, para 
que as pessoas não com-
partilhem notícias falsas 
(fake news), que podem 
gerar pânico. As informa-
ções verdadeiras estão sen-
do divulgadas através dos 
canais de comunicação ofi-
ciais: as mídias sociais e o 
portal da prefeitura (www.
camacari.ba.gov.br), além 
da imprensa local.
 O call center é outra 
importante ferramenta que 
está disponível para o cida-
dão esclarecer dúvidas so-
bre a Covid-19, para isso, 
basta ligar para o número 
156, disponível de domin-
go a domingo, das 8h às 
17h.
 Conforme o Ministé-
rio da Saúde, a COVID-19 é 
uma doença causada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2, 
que apresenta um quadro 
clínico que varia de infec-
ções assintomáticas a qua-
dros respiratórios graves. 
De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), a maioria dos pa-
cientes com COVID-19 (cer-
ca de 80%) podem ser assin-
tomáticos e cerca de 20% 
dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade 
respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% po-
dem necessitar de suporte 
para o tratamento de insufi-
ciência respiratória (suporte 
ventilatório).
 Os sintomas mais 
comuns são tosse, febre, 
coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar. 
A transmissão da Covid-19 
acontece de uma pessoa 
doente para outra ou por 
contato próximo por meio 
do toque do aperto de mão, 
gotículas de saliva, espirro, 
tosse, catarro ou objetos e 
superfícies contaminadas, 
como celulares, mesas, ma-
çanetas, brinquedos, tecla-
dos de computador etc. Já 

existem evidências de que 
o novo coronavírus ainda 
pode ser propagado pelas 
fezes.
 Os dados da pande-
mia estão sendo colhidos, 
processados e alterados a 
cada dia, mas tudo leva a 
crer, por ora, que uma pes-
soa infectada pode trans-
mitir o agente infeccioso 
para outras duas ou três — 
algumas projeções falam 
em até seis. Por este moti-
vo é tão importante manter 
o distanciamento social e 
evitar aglomerações.
 Até esta quinta-feira 
(16), a Bahia já registrava 
mais de 900 casos con-
firmados de coronavírus. 
Mais de 30 pessoas já mor-
reram no Estado por conta 
da doença. Das mortes, 16 
foram em Salvador e as ou-
tras 15 em Lauro de Freitas 
(2), Gongogi (1), Itapetinga 
(1), Utinga (1), Adustina 
(1), Araci (1), Itagibá (1), 
Uruçuca (2), Ilhéus (2), Bel-
monte (1), Vitória da Con-
quista (1) e Itapé (1).
 O Brasil já registra 
1.924 mortes e 30.425 ca-
sos de Covid-19, segundo 
o Ministério da Saúde. Em 
7 dias, total de mortes su-
biu 82,4%. Os estados com 
mais mortes confirmadas 
foram: São Paulo (853), Rio 
de Janeiro (300), Pernam-
buco (160), Ceará (124) e 
Amazonas (124).
 Após semanas de 
conflito e em meio à pan-
demia que ainda não che-
gou ao pico de contágio, o 
presidente Jair Bolsonaro 
demitiu o ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandet-
ta. A exoneração ainda não 
foi publicada no Diário Ofi-
cial.

Oito pessoas estão em isolamento e seis já foram curadas da doença
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Enfrentar a pandemia do 
novo coronavírus tem 

sido um desafio para as ges-
tões de todo o Brasil e em 
Camaçari, a situação não é 
diferente. Uma das primei-
ras medidas tomadas pela 
Prefeitura foi um acordo 
com a Clínica Santa Helena, 
no valor de mais de R$ 11 
milhões, equivalente à dívi-
da da empresa com o muni-
cípio, em troca de prestação 
de serviços à população, 
com procedimentos que a 
unidade de saúde dispõe, 
como cirurgias, consultas 
com especialistas e clínicos, 
exames laboratoriais e aten-
dimentos na área de oncolo-
gia.
 Ainda no mês de mar-
ço, o prefeito Elinaldo Araú-
jo decretou o fechamento 
do comércio local, inclusive 
os shoppings centers, res-
taurantes, bares, centros 
comerciais e demais estabe-
lecimentos correlatos, com 
o objetivo de diminuir a cir-
culação de pessoas pelas 
ruas. O decreto ainda deter-
minou a interdição de todas 
as praias do litoral camaça-
riense, incluindo as barracas 
de praia e demais atividades 
comerciais nelas exercidas, 
assim como as águas inter-
nas do município (lagoas e 
rios). O decreto permanece 
em vigor.
 Outra importante me-

dida foi a criação do Cen-
tro Intensivo de Combate 
ao Coronavírus (CICC), que 
funcionará na Avenida De-
putado Luís Eduardo Maga-
lhães, na antiga Clirca e que 
tem previsão de ficar pronto 
até o final do mês de abril. 
O CICC terá um investimen-
to aproximado de R$ 2,7 
milhões para implantação, 
além de R$ 1,5 milhão de 
custeio mensal. O local irá 
dispor de 21 leitos, 10 de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), seis de semi-inten-
siva e cinco de observação.
Para atender a população da 
orla, foi montado o Centro de 
Enfrentamento ao Coronaví-
rus dentro da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) de Monte 
Gordo. A unidade, que en-
trou em funcionamento no 
último dia 06, é encarrega-

Prefeitura de Camaçari adota diversas medidas de 
enfrentamento da pandemia de Covid-19

da de receber todos os pa-
cientes sintomáticos da Co-
vid-19 para avaliação clínica 
e devidos encaminhamentos 
dos pacientes enquadrados 
como casos suspeitos. 
 Já o antigo Hospital 
da Mulher, atual Instituto 
Médico e Cirúrgico da Bahia 
(IMC), localizado no bairro 
Parque Verde I, foi cedido ao 
município, sem nenhum cus-
to financeiro, para ser usado 
no combate à pandemia do 
novo coronavírus.
Para garantir o acesso à me-
renda escolar durante o perí-
odo de suspensão das aulas 
de aproximadamente 35 mil 
estudantes, a Prefeitura im-
plementou o Cartão Meren-
da, no valor de R$ 45, men-
sais. O benefício é destinado 
exclusivamente à aquisição 
de alimentos e pode ser usa-

do nos comércios de bairro. 
A distribuição dos cartões 
foi iniciada na semana pas-
sada.
 O vale Cesta Básica, 
também no valor de R$ 45, 
foi instituído para atender a 
população em vulnerabilida-
de social. Ambos os bene-
fícios serão ofertados pela 
prefeitura mensalmente en-
quanto persistir a situação 
de calamidade pública.
 E desde a última quar-
ta-feira (15), testes rápidos 
para detecção do novo coro-
navírus começaram a ser re-
alizados em profissionais de 
saúde e segurança pública 
sintomáticos, pessoas que 
apresentam sintomas e que 
residem com trabalhadores 
desses segmentos, além de 
pacientes das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
e Pronto Atendimentos 
(PAs) com sintomas agudos 
sugestivos da Covid-19. A 
Secretaria da Saúde (Sesau) 
de Camaçari recebeu 1.200 
testes rápidos da Secretaria 
da Saúde da Bahia (Sesab). 
 Nesta primeira fase 
os testes rápidos estão sen-
do aplicados nas Unidades 
de Saúde da família (USFs) 
do Ponto Certo e Fonte da 
Caixa, nas UPAs da Gleba A 
e de Arembepe, e nos PAs 
Dr. Artur Sampaio, em Vila 
de Abrantes, e de Monte 
Gordo. A prefeitura ainda 
deve adquirir mais 5 mil tes-
tes rápidos. A compra já foi 
aprovada.

Várias medidas foram adotadas pela Prefeitura

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br
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Uma das principais reco-
mendações da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS) 
e do Ministério da Saúde é o 
distanciamento social. A me-
dida visa evitar a proliferação 
do novo coronavírus, doença 
que é transmitida através do 
contato com gotículas de sa-
liva, espirros, acessos de tos-
se, contato próximo e super-
fícies contaminadas.
 O problema é que 
em determinadas situações, 
a população foi exposta a 
aglomerações. Em Camaçari, 
filas imensas foram forma-
das nas agências bancárias e 
casas lotéricas, o que tem se 
repetido com frequência nos 
últimos dias. Com o paga-
mento do auxílio emergen-
cial promovido pelo Governo 
Federal, todos os dias, as 
agências têm ficado lotadas 
e muitas vezes as pessoas 
vão e nem conseguem sacar 
o benefício, que ainda não 
foi disponibilizado para todo 
mundo. Essa situação tem se 
repetido não só em Camaça-

Usuário do transporte registrou superlotação em ônibus de Arembepe

ri, mas em diversas cidades 
pelo país.
 A superlotação dos 
ônibus também tem sido um 
problema. Com a dispensa 
de centenas de trabalhado-
res do serviço, a frota foi re-
duzida por se acreditar que 
a demanda seria bem menor. 
Porém o que aconteceu foi 
que, com menos opções de 
horários, os ônibus ficaram 
superlotados, com várias 
pessoas disputando espaço 
nos corredores do transpor-
te, pois muitos continuam a 
trabalhar. O problema foi de-
nunciado por uma leitora à 
nossa redação.
 “Estão reduzindo a fro-
ta e nós estamos em uma si-
tuação desumana e de com-
pleto terror com esse novo 
vírus corona. Estamos vindo 
no ônibus de Dias d’Ávila 
para Camaçari superlotado. 
Fizemos denúncia na Agerba 
desse completo descaso com 
as pessoas”, disse a mulher.
 A mesma situação 
ocorreu no ônibus que faz a 
linha Arembepe – Camaçari. 
Um usuário do transporte 
denunciou o caso mostran-

do o carro completamente 
cheio no horário das 6h30. 
“Com a redução da frota, so-
mos forçados a correr risco 
de contaminação. Isso é um 
descaso”.
 Outra passageira nos 
enviou a seguinte mensa-
gem: “Devido a pandemia do 
coronavírus, foi determina-
do que os ônibus não ficas-
sem muito cheios por conta 
do risco da aglomeração, só 
que isso não está acontecen-
do, os ônibus pela manhã 
estão saindo de Arembepe 
para Camaçari lotados. Tal 
circunstância pode gerar o 
aumento da propagação do 
vírus, já que não se pode 
distinguir quem está ou não 
contaminado.  Então venho 
fazendo o alerta para a co-
munidade de Arembepe que 
evite ir para Camaçari, pois 
está pondo em risco a sua 
vida e a vida de toda a popu-
lação”.
 Outro local em Cama-
çari que reuniu uma gran-
de quantidade de pessoas 
foram as clínicas. Pacientes 
que foram em busca de rea-
lizar exames, se depararam 
com a recepção cheia de 
gente, como denunciou um 
leitor. “Não adianta a gente 
ter todo o cuidado na empre-
sa e em casa, se resguardar 
para não adquirir o vírus ou 
até mesmo passar para ou-
tras pessoas, se na clínica 
concentra 62 pessoas para 
fazer um exame de rotina, 
admissão e demissão. Sendo 
que poderia ser por horário 
agendado, evitando aglome-
ração”.
 Uma leitora que pre-
cisou passar por um exame, 
também denunciou a situa-
ção da clínica. “A clínica se 
encontra cheia, como se 
nada estivesse acontecendo 
e isso é uma falta de respei-

to com nós, trabalhadores, e 
com a saúde do nosso povo. 
Fila na sala de coleta, mais 
de 20 pessoas na fila do raio 
x, e a fila para passar pelo 
clínico está tão grande que 
está quase do lado de fora”.
 Com grande parte do 
comércio fechado, as ruas 
estão menos movimentadas, 
porém os vendedores am-
bulantes voltaram a ocupar 
o Centro. A necessidade de 
levar o sustento para a casa 
faz estes vendedores enfren-
tarem o risco de contami-
nação e ir para as praças e 
avenidas para tentar vender 
seus produtos aos poucos 
clientes que passam.
 E nos bairros? Os re-
latos que nos chegam é de 
que os moradores não estão 
muito preocupados em fi-
car casa. Bares estão sendo 
abertos, idosos têm ido às 
praças para jogar dominó ou 
bater  papo com os amigos, 
crianças têm saído para brin-
car.
 Em países muito mais 
bem estruturados que o Bra-
sil, como a Itália e a Espanha, 
os riscos de contaminação 
também foram ignorados 
pela população e o que se vê 
hoje são milhares de pessoas 
mortas pela Covid-19. Como 
vai ser quando a doença se 
disseminar entre a popula-
ção mais pobre do Brasil? 
Como o sistema público de 
saúde vai lidar com cente-
nas, milhares de doentes ao 
mesmo tempo, se a situação 
sem pandemia já é crítica?
 É preciso tomar como 
exemplo os outros países 
que foram duramente afeta-
dos pelo coronavírus e não 
repetir o mesmo erro. O mo-
mento não é de férias, preci-
samos ficar em casa para nos 
proteger e proteger a todos. 
Sejamos conscientes.

Camaçari: população ignora isolamento social 
e risco de contaminação aumenta

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br
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SSP registra 17 homicídios em Camaçari 
durante mês de março

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O mês de março terminou 
com o registro de 17 

homicídios em Camaçari. 
Os dados são do boletim 
da Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia (SSP-BA). 
Quase todas as vítimas fo-
ram homens, exceto por 
uma mulher que foi morta 
em Catu de Abrantes.
 No dia 03, um ho-
mem foi morto a tiros no 
bairro do Gravatá. De acor-

do com informações da 
polícia, o rapaz estava che-
gando de moto na casa do 
pai dele quando foi baleado 
por dois indivíduos tam-
bém a bordo de uma moto-
cicleta.
 A vítima foi identi-
ficada pela SSP-BA como 
Valter Santana da Purifi-
cação Júnior, de 26 anos. 
O crime aconteceu na Rua 
Vênus II. Ainda segundo in-
formações da polícia, Valter 
chegou a ser socorrido por 
uma viatura da PM para o 

Hospital Geral de Camaça-
ri (HGC), mas já chegou à 
unidade sem os sinais vi-
tais.
 Na tarde do dia 07, 
um homem foi morto nas 
proximidades da delegacia 
de Camaçari. A vítima iden-
tificada como Romário Juri-
ti de Oliveira, de 28 anos, 
foi atingida por diversos 
disparos de arma de fogo 
na região da cabeça.
 O crime aconteceu 
por volta das 14h40, na 
Rua Delegado Clayton Leão 
Chaves.  Segundo informa-
ções da polícia, Romário 
havia sido detido por uma 
guarnição da CIPE/Polo por 
suspeita de envolvimento 
com assaltos a ônibus. Na 
ação, outros dois suspei-
tos conseguiram fugir.
 Ainda de acordo 
com a polícia, Romário foi 
ouvido pela delegada plan-
tonista e liberado por falta 
de provas. No momento 
em que ele deixava a dele-
gacia, foi alvejado por vá-
rios tiros disparados por 

um homem em uma moto.
 No dia seguinte, 08 
de março, um duplo ho-
micídio foi registrado no 
distrito de Monte Gordo. 
Flávio Souza dos Santos, 
de 20 anos e Jocenilton de 
Jesus Santos, de 21, foram 
encontrados mortos na 
Rua Direta de Itaipú, após 
terem desaparecido quatro 
dias antes. Não há infor-
mações sobre a autoria e 
motivação.
 A única mulher víti-
ma de homicídio foi Rafa-
elle Carneiro Santos, de 37 
anos, morta na região do 
Quilombo de Cordoaria, 
em Catu de Abrantes, no 
dia 26.
No dia 30, o jovem Albert 
Natividade Silva, de 21 
anos, morreu no HGC após 
ser baleado no dia anterior 
na Rua do Tanque, bairro 
de Itaipú, em Monte Gor-
do. O rapaz foi internado, 
mas não resistiu aos feri-
mentos.

Número subiu com relação ao mês anterior, quando 15 pessoas foram mortas

Oito pessoas são mortas em Camaçari 
no domingo de Páscoa

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O domingo (12) de Páscoa 
foi violento em Cama-

çari, quando a Secretaria de 
Segurança Pública da Bahia 
(SSP-BA) registrou oito ho-
micídios no município.
 A primeira morte 
ocorreu na Avenida Tiraden-
tes, em Vila de Abrantes. A 
vítima foi identificada como 
Wilson Messias Santos, de 
51 anos. O crime aconte-

ceu às 9h20. Às 11h30, um 
homem não identificado foi 
morto em via pública, na 
Rua Boa Esperança de Den-
tro, em Barra do Jacuípe.
 Às 15h, mais um ho-
mem foi assassinado, desta 
vez na Rua Raquel de Quei-
roz, no Parque Verde II. Ele 
não teve a identidade divul-
gada. Uma hora mais tarde, 
Fabrício Pereira dos Santos, 
de 19 anos, foi morto na 
Rua Manancial, Caminho 5, 
no bairro Santa Maria.

 Alaércio de Souza 
Medrado, 30 anos, morreu 
na Rua Antônio Félix Mar-
tins, bairro Parque Verde 
I, às 20h44. Um duplo ho-
micídio foi registrado às 
22h38, na Rua Vila Nova, 
na Lama Preta. As vítimas 
foram identificadas pela 
SSP-BA como Edilson de 
Jesus dos Santos, de 35 
anos, e o menor V.J.A., de 
14 anos.
 O último homicídio 
do dia foi registrado às 

23h33. Jucival dos Santos, 
de 39 anos, foi morto na 
Rua da Mangueira, na lo-
calidade de Areias, em Vila 
de Abrantes.
 No feriado de Sexta-
-feira da Paixão, mais três 
pessoas foram assassina-
das, incluindo uma garoti-
nha de apenas 4 anos, que  
foi vítima de bala perdida 
durante confronto entre 
facções rivais na localidade 
de Areias, em Abrantes.
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Polícia

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Homem troca tiros com a polícia, é baleado 
e preso no Parque das Mangabas

Autor de vários assaltos é capturado em Lauro
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Um homem de 32 anos 
foi baleado e detido ao 

resistir à uma abordagem 
e trocar tiros com a polí-
cia no bairro Parque das 
Mangabas, em Camaçari, 
na tarde desta quarta-feira 

Um homem autor de diver-
sos roubos, no município 

de Lauro de Freitas, foi preso 
na noite de terça-feira (14), 
após intensificação do patru-
lhamento pela Companhia 
Independente de Policiamen-
to Especializado (Cipe) Polo 
Industrial. No momento da 
prisão ele estava armado e 
com diversos itens subtraí-
dos em assaltos.
 Foram encontrados 
com o criminoso um revól-

(15).
 Segundo infor-
mações da polícia, uma 
guarnição da Companhia 
Especializada Tático-Ope-
racional (CETO) do 12º 
Batalhão de Polícia Militar 
realizava rondas e abor-
dagens pelo bairro, quan-
do o suspeito identificado 

pelas iniciais S.L.S teria re-
sistido e atirado contra os 
policiais.
 Os PMs revidaram 
e atingiram o suspeito na 
perna, evitando que fos-
se um tiro fatal. O suspei-
to então foi levado para o 
Hospital Geral de Camaça-
ri (HGC) para tratar do feri-
mento e logo em seguida 
foi apresentado na 18ª De-
legacia Territorial.
 Com o indivíduo, 
os policiais apreenderam 
um revólver calibre 32. O 
homem já teria passagem 
pela polícia.
 Prisão no Centro - 
No mesmo dia, dois foram 
presos em flagrante en-
quanto praticavam um as-
salto no Centro de Cama-
çari. Segundo informações 
da polícia, a dupla estava 
usando uma pistola de ar 
comprimido (airsoft), uti-

lizada em jogos e simula-
ções, para ameaçar as víti-
mas. 
 Os dois indivíduos 
de 23 anos foram surpre-
endidos pela polícia no 
momento em que tenta-
vam assaltar dois jovens 
que passavam pelo local. 
Foi dada voz de prisão 
e não houve resistência 
por parte dos assaltantes. 
Com eles, a PM apreendeu 
a pistola e o veículo utili-
zado para praticar os as-
saltos, uma moto Honda 
CG 125. Também foram 
apreendidos aparelhos ce-
lulares e relógios das víti-
mas.
 A dupla e todo o ma-
terial recuperado foram 
apresentados na 18ª De-
legacia Territorial de Ca-
maçari para a adoção das 
medidas cabíveis.

Homem usou revólver calibre 32 para atirar nos policiais

ver calibre 38, munições, 
pingentes, gargantilhas, 
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correntes, relógios, seis por-
ções de cocaína, uma porção 

de crack, tesoura, embala-
gens plásticas e R$ 611 em 
espécie.
 “Recebemos informa-
ções de que ele praticava 
assaltos contra transeuntes 
e também traficava drogas”, 
informou o comandante da 
Cipe Polo Industrial, major 
Moisés Travessa.
 O criminoso foi en-
caminhado para a 27ª Dele-
gacia Territorial (DT/Itinga) 
onde foi autuado em fla-
grante.
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Cofic divulga medidas de prevenção 
e combate ao coronavírus no Polo

Camaçari Notícias
Ascom/Cofic

O Comitê de Fomento In-
dustrial de Camaçari 

- Cofic, associação que re-
presenta mais de  80 em-
presas do Polo Industrial 
de Camaçari, informa que 
o Complexo Industrial vem 
adotando rigorosamente os 
procedimentos recomenda-
dos pelos organismos ofi-
ciais, sobretudo a Organi-
zação Mundial da Saúde e 
o Ministério da Saúde, para 
prevenção contra o corona-
vírus e diligenciamento de 
situações eventualmente 
relacionadas à sua propa-
gação.
 Devido ao perfil di-
versificado das empresas 
do Polo, muitas delas com 
operações globais e em ou-
tros estados, as ações im-
plementadas por elas têm 
sido condizentes com as 
diretrizes empresariais e 
corporativas de suas matri-
zes no Brasil e no exterior, 

ajustadas à realidade e ne-
cessidades de cada região 
em que operam, incluindo 
o Complexo Industrial de 
Camaçari.
 Entre as medidas 
adotadas destacam-se: ado-
ção dos cuidados básicos 
de higiene largamente di-
fundidos pelo Ministério da 
Saúde, incentivando os tra-
balhadores a segui-los nos 

ambientes de trabalho e 
familiar; recomendação de 
home-office ou flex-work 
para empregados; anteci-
pação de vacinação contra 
os vírus preexistentes da 
gripe; substituição das reu-
niões presenciais por virtu-
ais; suspensão de viagens, 
especialmente internacio-
nais; realização de reuni-
ões, preferencialmente, por 

meio de processos remotos 
de comunicação a exemplo 
de conference call ou ví-
deo conference; redução do 
acesso de visitantes às suas 
instalações; intensificação 
dos cuidados de higiene e 
segurança alimentar nos 
refeitórios; orientação aos 
empregados próprios e con-
tratados para observância e 
difusão de medidas preven-
tivas contra o Covid-19; en-
caminhamento para o PAME 
– Unidade de Atendimento 
Médico de Emergência do 
Polo, apenas dos casos gra-
ves, com dificuldades respi-
ratórias e outros sintomas 
sugestivos de infecção pelo 
coronavírus, para não so-
brecarregar o sistema.
 Um Grupo de Traba-
lho, formado por dirigentes 
das empresas associadas ao 
Cofic, foi criado para adoção 
de ações integradas relacio-
nadas à proteção e preven-
ção do coronavírus.

Polo intensificou os cuidados de higiene e segurança alimentar

Braskem doa materiais para serviço 
de saúde pública e comunidades da Bahia

Camaçari Notícias
Ascom/Braskem

A Braskem está imple-
mentando uma série de 

ações de combate ao coro-
navírus, em parceria com 
outras empresas da cadeia 
produtiva da química e do 
plástico e autoridades pú-
blicas da Bahia. A iniciativa 
inclui a doação de 36,5 to-
neladas de resina plástica, 
30 toneladas de hipoclori-
to, distribuição de kits de 
higiene para mais de 8 mil 
famílias e cestas básicas 

para 175 catadores que tra-
balham na reciclagem de re-
síduos, durante três meses. 
 Além de contribuir 
para uma atuação segura 
dos profissionais de saúde, 
a Braskem também imple-
menta esforços para auxiliar 
diretamente as comunidades 
próximas à empresa. Serão 
doados 8.550 kits para as 
comunidades do entorno das 
unidades da indústria em Sal-
vador, Camaçari, Candeias, 
Dias d’Ávila e Simões Filho. 
Os itens vão beneficiar mais 
de 34 mil pessoas, que já 

têm ligação com a empresa 
por meio de projetos sociais.
 O kit contendo água 
sanitária, detergente e sa-
bonetes serão entregues 
nos domicílios das famílias 
nas comunidades de Ilha de 
Maré, na capital baiana; Par-
que Florestal, Mangueiral, 
Jardim Limoeiro e PHOC 3, 
em Camaçari; Futurama e 
Leandrinho, em Dias d’Ávi-
la; Passé de Candeias, Cabo-
to, Madeira, Vila Esperança, 
Boca do Rio e Menino Jesus, 
em Candeias e Pitanga dos 
Palmares, em Simões Filho. 

 A companhia também 
ajudará todos os catadores 
atendidos pelo Programa 
Ser+, apoiado pela Braskem 
para fomentar a cadeia da 
reciclagem. Para contribuir 
com o isolamento social e 
sustento deles, a indústria 
vai doar cestas básicas para 
175 trabalhadores duran-
te três meses, totalizando 
a entrega de 525 cestas. O 
material será entregue em 
seis cooperativas participan-
tes do projeto em Salvador, 
Camaçari, Lauro de Freitas e 
Entre Rios.
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Governo do Estado prorroga para 3 de maio 
suspensão do transporte intermunicipal

O Governo do Estado pu-
blicou no Diário Oficial 

desta quarta-feira (15) alte-
ração do decreto de 27 de 
março de 2020, prorrogan-
do de 15 de abril para o dia 
3 de maio a suspensão do 
transporte intermunicipal 
em 69 municípios baianos. 
Passaram a integrar a lista 
as cidades de Floresta Azul, 
Santa Teresinha e Una, onde 
a suspensão terá início a 
partir de quinta-feira (16).
 Ainda de acordo com 
a publicação de hoje, as ci-
dades de Candeias e Medei-

Camaçari Notícias
Ascom/Secom

ros Neto estão autorizadas 
a retomar o transporte in-
termunicipal, por não terem 
casos confirmados de Co-
vid-19 há 14 dias ou mais. 
Com a medida, agora são 
16 cidades com a circulação 
de transportes rodoviários 
e hidroviários restabeleci-
da: Barreiras, Bom Jesus da 
Lapa, Canarana, Candeias, 
Conceição do Jacuípe, Con-
de, Correntina, Dias d’Ávi-
la, Entre Rios, Guanambi, 
Itamaraju, Jequé, Medeiros 
Neto, Nova Soure, Pojuca e 
São Domingos.
 Já as 69 cidades com 
transporte suspenso até 3 
de maio são: Abaíra, Adus-

tina, Alagoinhas, Araci, Au-
relino Leal, Barra, Barra do 
Choça, Barra do Rocha, Bel-
monte, Brumado, Cachoei-
ra, Camacã, Camaçari, Cam-
po Formoso, Canavieiras, 
Cansanção, Capim Grosso, 
Catu, Coaraci, Conceição do 
Coité, Euclides da Cunha, 
Eunápolis, Feira de Santa-
na, Floresta Azul, Gandu, 
Gongogi, Ibirataia, Ibotira-
ma, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, 
Itacaré, Itagi, Itagibá, Itajuí-
pe, Itaparica, Itapé, Itapebi, 
Itapetinga, Itarantim, Itatim, 
Itororó, Ituberá, Jaguaquara, 
Juazeiro, Lauro de Freitas, 
Luís Eduardo Magalhães, 
Palmeiras, Piripá, Porto Se-

guro, Prado, Rio do Pires, 
Salvador, Santa Cruz Cabrá-
lia, Santa Luzia, Santa Maria 
da Vitória, Santa Teresinha, 
São Félix, São Francisco do 
Conde, Serra do Ramalho, 
Serrinha, Simões Filho, Tei-
xeira de Freitas, Ubatã, Una, 
Uruçuca, Utinga, Vera Cruz 
e Vitória da Conquista.
 A determinação con-
sidera circulação, saída e 
chegada de qualquer trans-
porte coletivo intermunici-
pal, público e privado, ro-
doviário e hidroviário, nas 
modalidades regular, freta-
mento, complementar, al-
ternativo e de vans.

Lei sobre uso da obrigatoriedade de máscaras de 
proteção é regulamentada pelo Governo da Bahia

Camaçari Notícias
Ascom/Secom

O Governo da Bahia  pu-
blicou nesta quarta-fei-

ra (15), no Diário Oficial do 
Estado (DOE), a regulamen-
tação da lei que determina 
a obrigatoriedade das más-
caras de proteção e definiu 
o valor de multa para quem 
descumprir, estabelecida em 
R$ 1 mil por cada funcioná-
rio, servidor ou colaborador. 
A pena vale também para 
quem não garantir o acesso 

a locais para higienização 
das mãos com água corrente 
e sabonete líquido ou a pon-
tos com álcool gel a 70% (se-
tenta por cento). O valor da 
multa é limitado ao máximo 
de R$ 30 mil.
 A cada reincidência 
a multa será duplicada. Os 
recursos oriundos da multa 
serão destinados às ações de 
combate do novo coronaví-
rus, causador da COVID-19. A 
fiscalização do cumprimento 
da lei, bem como a aplicação 
de sanções, serão realizadas 

pelas secretarias estaduais 
da Saúde (Sesab) e  do Traba-
lho, Emprego, Renda e Espor-
te (Setre), com apoio da Polí-
cia Militar da Bahia (PMBA).  
 Pela nova lei 14.258, 
sancionada em 13 de abril 
de 2020 pelo governador Rui 
Costa, e publicada no DOE 
no dia 14 de abril, os empre-
gadores devem fornecer e 
fiscalizar o uso por seus fun-
cionários, em estabelecimen-
tos comerciais, industriais, 
bancários, no transporte ro-
doviário, metroviário e de 

passageiros em geral, tan-
to público quanto privado. 
Além das máscaras, os esta-
belecimentos têm que ofere-
cer locais para higienização 
das mãos com água corrente 
ou disponibilizar pontos com 
álcool gel 70%. Com a sanção 
do governador, os estabele-
cimentos em funcionamen-
to têm o prazo de 72 horas 
para adotarem a medida, a 
partir da sua publicação.
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Prefeitura de Camaçari concede vales 
para cesta básica e merenda

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Diante das situações de 
reconhecimento do es-

tado de calamidade pública 
na cidade e da suspensão 
das aulas na rede pública 
municipal de ensino em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19, a Prefeitura 
de Camaçari instituiu, no 
dia 2 de abril, por meio 
dos decretos 7.325/2020 
e 7.326/2020, os vales 
Cesta Básica e Merenda, 
respectivamente. Os docu-
mentos foram publicados 
no Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM) de número 
1387, de 3 abril de 2020.
 Executados pelas 
secretarias do Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
(Sedes) e da Educação (Se-
duc), as medidas servem 
como forma alternativa da 
administração municipal 
garantir alimentação àque-
les que se encontram em 
situação de extrema vul-
nerabilidade social, além 
de ser uma maneira de 
promover a nutrição aos 
estudantes carentes que 
dependem da merenda es-
colar.
 A entrega do Vale 
Merenda começou a ser 
feita no dia 7 de abril e 
concluiu no dia 17. A Es-
cola Félix Joaquim de Mo-
raes, no bairro Camaçari 
de Dentro, possui 143 alu-
nos. A diretora da unidade 
escolar, Eliana dos Santos, 
falou que a dinâmica de 

entrega dos cupons seguiu 
as orientações concedidas 
pela Secretaria da Saúde 
(Sesau), através da Vigilân-
cia Epidemiológica, e do 
Ministério Público da Bahia 
(MP-BA). As equipes de 
trabalho estavam sempre 
devidamente preparadas 
e faziam uso dos Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPI’s). “A convocação 
dos pais e responsáveis 
legais foi feita através de 
divulgação nos grupos de 
Whatsapp da escola ou por 
meio da propagação boca 
a boca. Graças a Deus eles 
atenderam ao chamado e 
compareceram de forma 
tranquila e ordenada”.
 O estado de calami-
dade pública em Cama-
çari foi reconhecido pela 
Assembleia Legislativa da 
Bahia (ALBA), conforme 
Decreto Legislativo núme-
ro 2044/2020, de 1º de 
abril de 2020. A suspen-
ção das atividades educa-

cionais na rede pública de 
ensino está disposta no 
Decreto Municipal número 
7334/2020, de 13 de abril 
de 2020.

VALE CESTA BÁSICA

 O auxilio consistirá 
em vale alimentação, na 
modalidade impressa ou 
eletrônica, por meio do 
qual será concedido, men-
salmente e enquanto per-
durar a situação de emer-
gência em saúde pública, 
o valor de R$ 45 a serem 
obrigatoriamente destina-
dos à alimentação de pes-
soas em situação de extre-
ma vulnerabilidade.
 Os estabelecimen-
tos credenciados deverão 
ser informados da vincula-
ção obrigatória da utiliza-
ção dos créditos constan-
tes do Vale Cesta Básica 
à compra de gêneros ali-
mentícios em benefício do 
contemplado.

 O vale será distri-
buído às pessoas que 
preencham os requisitos 
constantes na Lei Munici-
pal número 1554/2018 
e Portaria Sedes número 
5/2019, de 17/1/2019, 
que instituiu os benefícios 
eventuais no âmbito do 
município, dentre eles, o 
auxílio à cesta básica.

VALE MERENDA

 O Vale Merenda 
é um benefício para os 
alunos da rede pública 
municipal de ensino e é 
entregue a um de seus 
responsáveis legais, devi-
damente cadastrados na 
Seduc. O benefício con-
siste em vale alimentação, 
na modalidade impressa 
ou eletrônica, por meio 
do qual será concedido, 
mensalmente e enquanto 
perdurar a suspensão das 
aulas, o valor de R$ 45, a 
serem obrigatoriamente 
destinados à alimentação 
dos alunos.
 Os estabelecimen-
tos credenciados deverão 
ser informados da vincu-
lação obrigatória da utili-
zação dos créditos cons-
tantes do Vale Merenda 
à compra de gêneros ali-
mentícios em benefício 
do aluno cadastrado, bem 
assim da obrigatória noti-
ficação da Seduc quando 
forem observados desvios 
de finalidades na utiliza-
ção do Vale Merenda.

Medidas visam garantir alimentação àqueles em situação de vulnerabilidade social
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Leitor pede coleta de lixo no Parque Verde II
Um morador do bairro 

Parque Verde II, em Ca-
maçari, solicita que a Pre-
feitura realize a coleta de 
lixo na Rua Almirante Ta-
mandaré. Segundo ele, os 
resíduos não são recolhi-
dos e ficam espalhados ao 
longo da via. Alguns mo-
radores até colocam fogo 
no lixo para evitar o mau 
cheiro.
 “Gostaria que, por fa-
vor, levasse essa denúncia 
até a prefeitura, pois estão 
fazendo o povo do Parque 
Verde II de porcos. Olha só 
a situação da caixa de lixo, 
a Naturalle não vem fazer 
a coleta e a população é 

obrigada a espalhar os li-
xos pela rua, se é que se 
pode chamar de rua. Isso é 
desumano”.
 Além da grande 
quantidade de lixo, a rua 
não possui pavimentação e 
sempre que chove vira um 
verdadeiro lamaçal, que 
acaba se juntando ao lixo 
e causando um grande ris-
co para os moradores, que 
podem contrair doenças, 
já que o lixo atrai animais, 
como ratos, por exemplo. 
A comunidade pede socor-
ro. “Por favor, façam uma 
visita pra ver se a prefeitu-
ra enxerga os moradores 
como gente”.

Matéria do Leitor

Moradora reclama de situação precária 
no Parque Verde I

E no Parque Verde I o caso 
não é muito diferente. 

Uma leitora entrou em conta-
to com a nossa redação para 
denunciar a situação precária 
do bairro Parque Verde I, em 
Camaçari. Através de fotos 
ela mostra as condições das 
ruas e conta que o acesso de 
carros e transeuntes é preju-
dicado pela falta de pavimen-
tação.

“Sou moradora do Parque 
Verde I e venho por meio 
deste demonstrar a minha 
insatisfação com a situação 
atual das ruas do bairro em 
que resido. Com base nes-
sas fotos é possível perceber 
o descaso da prefeitura, as 
ruas estão esburacadas, difi-
cultando o acesso dos veícu-
los e até de pedestres”.
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Anvisa aprova medicamento que reduz em mais de 
45% as crises de dor causadas pela doença falciforme

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-

sa) aprovou o registro do 
medicamento Adakveo® (cri-
zanlizumabe), da Novartis, 
para reduzir a frequência de 
crises vaso-oclusivas (CVOs 
- ou VOCs, em inglês) ou 
crises de dor em pacientes 
com doença falciforme, que 
tenham 16 anos ou mais. 
Adakveo® é o primeiro me-
dicamento registrado para 
a condição que atua evitan-
do a obstrução dos vasos 
que causam o forte sintoma 
- agindo na P-selectina, pro-
teína de adesão celular que 
desempenha papel central 
nas interações multicelula-
res.
 Renato Carvalho, pre-
sidente da Novartis no Brasil 
e general manager da divi-
são da Oncologia, aponta 
que a revisão prioritária da 
Anvisa comprova a impor-
tância desse medicamento 
para os pacientes que en-
frentam desafios únicos e há 
anos sofrem com dores ini-
magináveis. “Confirmando 
mais uma vez o nosso com-
promisso de reimaginar a 
medicina, desenvolvemos o 
primeiro medicamento que 
reduz a frequência das cri-

ses, o que permite uma me-
lhora considerável na quali-
dade de vida dos pacientes”.
Esta aprovação é baseada 
nos resultados do estudo 
randomizado SUSTAIN, com 
duração de 52 semanas, que 
comprovou que o Adakveo® 
reduziu em 45,3% a taxa mé-
dia anual de crises de dor. 
Foram observadas reduções 
na frequência dos episódios 
entre os pacientes, indepen-
dentemente do genótipo da 
doença e/ou uso de hidro-
xiureia.
 “Os pacientes sofrem 
com crises de dor muitas ve-
zes negligenciadas e, até en-
tão, sem solução que ame-
nizasse esse sintoma que 
limita tanto a vida da pes-
soa”, afirma André Abrahão, 

diretor médico da Novartis 
Oncologia no Brasil. “Após 
décadas esperando novida-
des no tratamento, os pa-
cientes com doença falcifor-
me agora têm uma opção 
inovadora que os permite 
retomar sua rotina”.
 Considerada a carac-
terística clínica da doença, 
as crises de dor relaciona-
das à doença falciforme são 
desencadeadas, em parte, 
por interações multicelula-
res que formam aglomera-
dos de células, que podem 
bloquear ou reduzir o fluxo 
sanguíneo de diversos ór-
gãos. Essas crises podem 
ser frequentes e repentinas e 
estão associadas a um risco 
aumentado de complicações 
com risco de vida, como de 

ter um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). Além disso, são 
a principal razão pela qual 
os pacientes com doença 
falciforme vão ao pronto-so-
corro e são hospitalizados.

Sobre a doença falciforme
 
 A doença falciforme 
é uma condição hereditária 
(que passa dos pais para os 
filhos) e ebilitante que vai 
além dos glóbulos verme-
lhos em forma de foice. A 
doença está associada à in-
flamação crônica, relaciona-
da a moléculas de adesão, 
incluindo a P-selectina, que 
está elevada nessa situação 
e propicia que as células 
circulantes e as células dos 
vasos sanguíneos sejam ati-
vadas e se tornem hiperade-
sivas, causando uma obs-
trução. Essa condição pode 
levar a episódios agudos de 
dor, conhecidos como crises 
de dor falciforme ou CVOs, 
além de complicações com 
risco de vida. As CVOs são a 
principal causa pela qual os 
pacientes com doença falci-
forme procuram atendimen-
to médico em hospitais9, 
levando a aproximadamente 
200 mil visitas de emergên-
cia nos EUA por ano.

Este é o primeiro medicamento registrado que atua evitando a obstrução dos vasos
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Ford cria canal de atendimento que permite comprar 
carro sem sair de casa durante a pandemia
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A Ford anunciou mais uma 
ação para facilitar a vida 

dos clientes durante o isola-
mento imposto pela pande-
mia de coronavírus. A marca 
criou um novo canal de aten-
dimento, o “Compre Sem 
Sair de Casa”, que permite 
fazer todo o processo de ne-
gociação do veículo, desde 
a procura até a decisão de 
compra sem precisar ir até 
uma concessionária.
 Para a realização des-
se trabalho, além de seguir 
as normas de funcionamen-
to de cada região, as conces-
sionárias Ford estão adotan-
do todos os procedimentos 
de limpeza e higienização 
dos veículos, distanciamen-
to social e proteção individu-
al nos locais de trabalho, em 
todas as fases de preparação 
e entrega.
 O novo canal funciona 
de maneira simples, unin-
do o processo digital com o 
atendimento de uma conces-
sionária Ford. Basta o cliente 
preencher um cadastro com 
as informações básicas, cli-
cando no botão do “Compre 
Sem Sair de Casa” no site 
da marca. Todas as demais 
etapas do processo são fei-
tas remotamente: desde o 
financiamento, avaliação do 
carro usado, seguro, empla-
camento e test-drive até a 
entrega do veículo em domi-
cílio.
 “Nesse momento, sa-
bemos que as atenções es-
tão totalmente voltadas para 

a proteção e saúde das pes-
soas. Mas também perce-
bemos que alguns clientes 
mantiveram suas compras, 
pois precisam de um carro 
para se locomover com mais 
segurança”, diz Antonio Bal-
tar Jr., diretor de Marketing, 
Vendas e Serviços da Ford.  
 “O objetivo desse 
novo canal é oferecer como-
didade e conveniência para 
que ele possa fazer todo o 
processo de compra do ve-
ículo sem precisar sair de 
casa.”
 A novidade faz parte 
da transformação digital da 
Ford, usando a tecnologia 
para criar uma relação mais 
próxima entre o consumidor 
e as concessionárias e ofe-
recer conveniência no pro-
cesso de compra. “A compra 
pelos meios digitais não é 
mais uma tendência, é uma 
realidade, acelerada pela 
mudança de hábitos do con-

sumidor. O nosso novo canal 
já estava em fase adiantada 
de desenvolvimento, o que 
nos permitiu atender rapida-
mente essa solicitação dos 
clientes”, completa Baltar.
 Além de usar ferra-
mentas que tornam a nego-
ciação mais objetiva, o siste-
ma tem a vantagem de não 
abrir mão do relacionamento 
pessoal, já que o atendimen-
to também é feito por uma 
concessionária.
 O “Compre Sem Sair 
de Casa” pode ser acessado 
diretamente no site da Ford  
(www.ford.com.br), na área 
de “Ofertas”, onde o cliente 
encontra os modelos dispo-
níveis  e também uma con-
dição especial: um financia-
mento com carência de 90 
dias para início do pagamen-
to.
 “Da mesma forma que 
fizemos com o adiamento do 
pagamento de três parcelas 

Todo o processo de negociação é feito remotamente

dos clientes que já tem um 
Ford financiado, estamos 
estendendo esse prazo de 
90 dias também para novos 
clientes”, destaca Antonio 
Baltar.
O cliente preenche um ca-
dastro com seus dados e o 
veículo que deseja comprar. 
Ele informa também se quer 
incluir um veículo seminovo 
na negociação, a forma de 
pagamento, à vista ou finan-
ciado, e o valor pretendido 
de entrada e das parcelas. 
Depois, escolhe a conces-
sionária de sua preferência e 
o meio pelo qual deseja ser 
contatado.
 Na etapa seguinte, o 
cliente é contatado por uma 
concessionária para dar an-
damento na negociação. Se 
desejar, ele pode agendar 
um test-drive do veículo, que 
será levado até sua casa, e 
fechando a compra também 
pode optar por receber o 
carro em casa ou outro lugar 
de sua preferência.
 Durante essa fase de 
restrições devido à pande-
mia, as concessionárias Ford 
trabalham de acordo com as 
normas de funcionamento 
estabelecidas por cada re-
gião. Além disso, estão se-
guindo todos os cuidados 
necessários de limpeza e 
higienização dos veículos, 
com a adoção de procedi-
mentos e produtos especiais 
visando tanto à proteção 
dos clientes como das equi-
pes envolvidas na operação.
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