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Países entram na corrida para desenvolver 
vacina contra a Covid-19

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Atualmente existem pelo 
menos 165 vacinas con-

tra a Covid-19 sendo desen-
volvidas em várias partes do 
mundo, de acordo com a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), mas a pergunta que 
todos querem saber é quan-
do o medicamento vai estar 
disponível. A Rússia largou 
na frente com o anúncio fei-
to pelo presidente Vladimir 
Putin, do registro da vacina. 
A previsão é de uma vacina-
ção em massa seja realizada 
no país já no mês de outu-
bro.
 Porém a vacina russa 
ainda é vista com descon-
fiança pela comunidade mé-
dica por não ter passado por 
todos os testes necessários. 
Por essa razão, a vacina rus-
sa não está na lista da OMS 

de vacinas que alcançaram a 
fase três dos testes clínicos.
Ao contrário da russa, a va-
cina da Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra, foi apro-
vada e os testes em humanos 
já foram iniciados, inclusive 
no Brasil. De acordo com a 
BBC, a vacina de Oxford usa 
uma versão mais branda de 
um vírus que causa uma gri-
pe comum em chimpanzés. 
O vírus foi geneticamente 
modificado para não causar 
infecções em pessoas e para 
fazer as células humanas 
produzirem uma proteína 
que existe na superfície do 
coronavírus. É esta proteína 
que se liga aos receptores 
das células humanas e per-
mite ao coronavírus infectá-
-las.
 A CoronaVac, uma 
das vacinas produzidas na 
China, usa cópias inativas 
do coronavírus para levar o 

sistema imune a produzir 
anticorpos capazes de neu-
tralizar o vírus. A tecnologia 
em teste é considerada se-
gura, porque, ao usar o vírus 
inativo, é mais difícil que a 
vacina deixe uma pessoa do-
ente.
 A vacina americana 
utiliza uma técnica conheci-
da como RNA mensageiro. 
Diferente das vacinas inglesa 
e chinesa, que usam o vírus 
atenuado ou inativo, a ame-
ricana utiliza um pequeno 
fragmento do código genéti-
co do coronavírus, que é in-
jetado no paciente. Segundo 
a BBC, isso não é capaz de 
causar uma infecção ou os 
sintomas da Covid-19, mas 
pode ser suficiente para que 
as células humanas, ao ab-
sorver esse código genético, 
passem a produzir proteínas 
que existem na superfície 
do coronavírus, e assim ge-
rar uma resposta do sistema 
imunológico.
 De acordo com o UOL, 
o Brasil já garantiu ao menos 
220 milhões de doses das va-
cinas de Oxford e da chine-
sa Sinovac. Elas serão fabri-
cadas no Brasil pela Fiocruz 
e pelo Instituto Butantan, 
caso se mostrem seguras e 
eficientes contra o novo co-
ronavírus. A quantidade se-
ria suficiente para imunizar 
160 milhões de brasileiros 
ao longo de 2021, começan-
do já em janeiro.
 O que pode atrasar 
essa previsão é o fato de 

que as fábricas brasileiras 
precisarão ser adaptadas, 
não apenas para envasar as 
vacinas, mas principalmen-
te para produzir a matéria-
-prima.
 Ainda segundo o 
UOL, só na reforma da Fio-
cruz serão gastos R$ 95,6 
milhões e, além de viabili-
zar a nova vacina, a fábrica 
usará os recursos para am-
pliar sua capacidade, que já 
está no limite. Já no caso do 
Butantan, a adaptação para 
o envase da vacina será 
mais simples, porém o ins-
tituto terá dificuldade em 
reformar a fábrica para a 
produção da matéria-prima. 
A expectativa é de um gasto 
de R$ 130 milhões, que se-
rão arrecadados através de 
doações privadas, que ain-
da não começaram.
 Vale destacar que a 
vacina para a Covid-19 ain-
da não existe. Entre as 165 
candidatas, 26 estão em 
testes com humanos, das 
quais apenas seis na última 
etapa. Especialistas, pedem 
cautela para aguardar os 
resultados finais. “A popu-
lação tem que ter calma, 
paciência e esperar que a ci-
ência tenha o tempo dela”, 
aconselha a infectologista 
Sylvia Lemos, da Universida-
de Federal de Pernambuco.

Apenas seis vacinas estão na última fase dos testes
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Novo normal: atividades econômicas e transporte 
são retomados em Camaçari

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Foram mais de quatro me-
ses de atividades econô-

micas suspensas, mas em 
27 de julho, o comércio em 
Camaçari foi oficialmente 
reaberto. Oficialmente por-
que diversas lojas de ativi-
dades não essenciais esta-
vam atendendo os clientes 
mesmo com a orientação 
em decreto de permanece-
rem fechadas.
 No primeiro dia da 
reabertura, em entrevista 
ao Camaçari Notícias, o su-
perintendente de trânsito e 
transporte público, coronel 
Alfredo Castro, disse que as 
lojas estavam cumprindo o 
protocolo, mas os clientes 
estavam muito próximos do 
lado de fora. De fato, o que 
se viu naqueles dias e nos 
dias seguintes foram gran-
des filas na frente das lojas 
de eletrodomésticos e de 
utilidades para o lar.
 A primeira fase de 
reabertura do comércio em 
Camaçari contemplou os 
setores de tecidos; arma-
rinhos; eletrodomésticos; 
eletrônicos; informática; 
móveis; artigos para escritó-
rios; estúdios de revelação e 
impressão fotográficas; grá-
ficas; papelarias e livrarias; 
colchões; artigos para fes-
ta; chocolates e bombonie-
res; tabacarias; floriculturas; 
bancas de jornais e revistas; 
e comércio de animais vivos. 
Estes estabelecimentos têm 
horário de funcionamento 

das 8h às 13h.
 Também foram con-
templados os setores de 
vestuário; cama, mesa e 
banho; artigos esportivos; 
utilidades do lar; calçados, 
bolsas e demais acessórios; 
cosméticos e perfumarias; e 
joalherias e bijuterias, com 
horário de funcionamento 
das 13h às 18h.
 Duas semanas de-
pois, nesta terça-feira (11), 
foi implantada a segunda 
fase, que permite o funcio-
namento de bares, restau-
rantes, academias, salões 
de beleza, entre outros. A 
decisão foi publicada Diário 
Oficial do Município (DOM) 
n.º 1.477, nesta segunda-
-feira (10).
 A segunda fase foi 
dividida em 5 grupos: no 
Grupo I: salões de beleza 
e barbearias, clínicas de 
podologia e estética e es-
túdios de tatuagem; o Gru-
po II contempla comércio e 

serviços, como shoppings, 
feiras livres e vendedores 
ambulantes; já o Grupo III é 
composto por bares, restau-
rantes, lanchonetes e afins; 
no Grupo IV estão as ativida-
des religiosas, escritórios, 
prestação de serviço, ho-
téis e pousadas; por fim, o 
Grupo V atende aos eventos 
podem ser realizados das 
8h às 20h, tendo o cuidado 
para não ultrapassar o nú-
mero máximo de 50 pesso-
as ou de 20% da capacidade 
do espaço.
 As atividades turís-
ticas, incluindo o uso das 
praias, permanecem sus-
pensas.
 Outro serviço que foi 
retomado esta semana foi o 
transporte metropolitano. A 
rodoviária de Camaçari es-
tava fechada desde o mês 
de março, como medida de 
prevenção ao coronavírus e 
retomou o funcionamento 
a partir das 5h. A flexibili-

zação do transporte inter-
municipal na Bahia foi pos-
sibilitada porque a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
permaneceu abaixo de 70%.
 O transporte metro-
politano atende aos municí-
pios de Camaçari, Candeias, 
Dias d’Ávila, Madre de Deus, 
Mata de São João, Pojuca, 
São Francisco do Conde e 
São Sebastião do Passé. Sal-
vador, Simões Filho e Lauro 
de Freitas, já estavam ope-
rando entre si.
 De acordo com in-
formações do governo, 
fiscalizações estão sendo 
realizadas pela Secretaria 
de Infraestrutura da Bahia 
(Seinfra) e a Agência Estadu-
al de Regulação de Serviços 
Públicos de Energia, Trans-
portes e Comunicações da 
Bahia (Agerba) para garantir 
o cumprimento das deter-
minações para a retomada 
do transporte.
 Segundo a Agerba, 
os ônibus intermunicipais 
devem circular com 50% de 
ocupação e venda de passa-
gens antecipadas. O funcio-
namento dos guichês nos 
terminais deverá cumprir 
os protocolos impostos pe-
los órgãos de saúde e fazer 
cumprir medidas de distan-
ciamento entre passageiros 
e funcionários.
 As medidas serão 
adotadas em todo o plano 
de retomada dos serviços 
em transportes, e foram de-
finidas a partir de critérios 
técnicos.

Primeira fase da reabertura do comércio foi iniciada em 27 de julho
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Nem todas as crianças po-
dem brincar nos parqui-

nhos de uma praça pública 
como gostariam. É o caso 
daquelas que possuem de-

ficiência ao encontrarem 
barreiras nos equipamentos 
públicos que não oferecem 
brinquedos adaptados para 
elas. Pensando em incluir es-
sas crianças na brincadeira, o 
vereador Jorge Curvelo (DEM) 
fez uma importante indica-

Crianças com deficiência física serão beneficiadas com 
brinquedos adaptados em praças de Camaçari

ção, na  1ª Sessão Ordinária 
do Segundo Período Legis-
lativo, realizada no dia 6 de 
agosto.
 O vereador e presiden-
te da Câmara solicitou que, a 
partir de agora, a Prefeitura 
instale nas praças públicas do 
município, tanto nas já exis-
tentes quanto nas que deve-
rão ser construídas, brinque-
dos adaptados para crianças 
com deficiências.
 A iniciativa de Curve-
lo tem como objetivo fazer 
cumprir os direitos dessas 
crianças, promovendo a sua 
inclusão social e ajudando no 
seu desenvolvimento físico e 
psicológico. “Esse era um pe-
dido antigo dos pais. Sinto-
-me feliz em poder contribuir 
para o desenvolvimento cog-
nitivo e lazer dessas crian-
ças”, disse Jorge Curvelo.
 “Além de cumprir o 
que manda a nossa Constitui-
ção Federal, a instalação de 
brinquedos adaptados será 
uma importante ferramenta 

para o desenvolvimento da 
capacidade motora e física 
das crianças com necessida-
des especiais”, completou o 
vereador.
 A dona de casa Cleide 
dos Anjos, mãe de Gabriela 
dos Anjos, de 13 anos, ficou 
feliz em saber que sua filha 
vai poder brincar com toda 
comodidade e segurança. 
“Todas as vezes que vamos 
a um parquinho, vejo nos 
olhos dela o desejo de parti-
cipar das brincadeiras como 
as outras crianças. Agradeço 
a sensibilidade de Curvelo em 
atender ao pedido dos pais. 
Uma excelente indicação do 
vereador”, comemorou.
 “Com o apoio do pre-
feito Elinaldo, veremos a in-
clusão das nossas crianças 
nos parquinhos infantis das 
praças do município. É um 
sentimento muito gratifican-
te viabilizar a todas elas mais 
uma opção de lazer”, finali-
zou o vereador Jorge Curvelo.

A dona de casa Cleide dos Anjos comemora a indicação do vereador

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br
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Enem: Secretaria da Educação realiza aula virtual de 
Língua Portuguesa nesta sexta-feira

Camaçari Notícias
Ascom/GOVBA

A Secretaria da Educação 
do Estado (SEC) promove, 

nesta sexta-feira (14), mais 
uma aula on-line voltada para 
a preparação dos estudantes 
para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), pelo Pro-
jeto Enem 100%. A aula será 
com a professora de Língua 
Portuguesa, Rose Sampaio, 
com transmissão pelo ca-
nal do YouTube “Educação 
Bahia”.
 As aulas virtuais do 
Projeto Enem 100% aconte-

cem sempre às terças e sex-
tas-feiras, das 16h às 17h, e 

seguirão até 18 de setembro, 
envolvendo diferentes com-

ponentes curriculares. A ini-
ciativa faz parte de uma série 
de atividades lançadas pela 
SEC para fortalecer a apren-
dizagem dos estudantes que 
irão prestar o exame. No Por-
tal da Educação, o estudante 
ainda tem à sua disposição 
uma apostila que pode ser 
baixada, por aula, e a progra-
mação das próximas aulas 
que serão realizadas.
 As provas do Enem, na 
versão impressa, serão apli-
cadas nos dias 17 e 24 de 
janeiro de 2021 e, na versão 
digital, em 31 de janeiro e 7 
de fevereiro.

Projeto Enem 100% orienta estudantes nas inscrições para o exame
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Igreja católica se adapta à pandemia com público 
reduzido e suspenção de algumas celebrações

Por causa da pandemia 
do coronavírus, diversos 

setores da sociedade preci-
saram se adaptar e a igreja 
católica não foi uma exce-
ção. Em Camaçari, as mis-
sas estão sendo realizadas 
com um número reduzido 
de pessoas e algumas ce-
lebrações tiveram que ser 
suspensas.
 É o caso da 1ª Euca-
ristia e da Crisma que não 
estão sendo realizadas, de 
acordo com a assessoria da 
Diocese de Camaçari. “Já o 
batismo e casamentos estão 
acontecendo numa propor-
ção menor do que de costu-
me e respeitando a limitação 
do público”. As celebrações 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Bancos receberam marcações para identificar a distância entre os fiéis

estão sendo retomadas aos 
poucos através de agenda-
mento para atender o limite 
de até 50 pessoas em cada 
missa. No caso de igrejas 
menores, essa quantidade é 

reduzida.
 Ainda segundo a as-
sessoria, todas as recomen-
dações estão sendo observa-
das, como a disponibilização 
de álcool em gel na entrada 

e na saída do templo, os 
bancos estão marcados para 
identificar o distanciamento, 
e idosos, crianças e pessoas 
em situação de risco, estão 
sendo orientados a não par-
ticiparem presencialmente 
das celebrações.
 Para este público, as 
missas estão sendo transmi-
tidas via internet ou pela rá-
dio e os fiéis podem acompa-
nhar as atividades nas redes 
sociais de cada paróquia que 
disponibiliza o horário para a 
transmissão do ato litúrgico.
Na Catedral de São Thomaz 
de Cantuária, a missa domi-
nical pode ser acompanhada 
às 7h pelo Instagram @ca-
tedraldecamacari, no Face-
book da Diocese de Camaça-
ri e pela Rádio Líder FM 96,5.

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Desde a última segunda-
-feira (10) os 9.720 con-

tribuintes já podem gerar os 
boletos para pagar a parcela 
única da Taxa de Fiscaliza-
ção do Funcionamento (TFF) 
2020 até o dia 10 de setem-
bro. Os documentos podem 
ser gerados no portal da Se-
cretaria da Fazenda (Sefaz) 

do município, através do 
aplicativo Sefaz Camaçari.
 O pagamento tam-
bém pode ser dividido em 
duas vezes, o vencimento 
da primeira cota é na mesma 
data da parcela única e a se-
gunda até o dia 12 outubro. 
A base de cálculo é o fatura-
mento bruto do ano anterior 
e a faixa de valores é defini-
do por letra, e a tabela pode 
ser conferida no link http://

Contribuintes já podem gerar boletos da 
Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) 2020

sefaz.camacari.ba.gov.br/
portal/funcao.php?url=ali-
quota_indice.php.
 A extensão do prazo 
considerou a Declaração de 
Emergência em Saúde Públi-
ca pelo Município, os atos 
de cobrança da Dívida Ati-
va Municipal, e bem como a 
prorrogação de pagamento 
dos tributos estabelecida no 
decreto nº 7.379/2020, de 
31 de julho, que altera o Ca-

lendário Fiscal publicado em 
outubro de 2019.
 Para outros esclare-
cimentos, o contribuinte 
pode entrar em contato com 
o Call Center da Sefaz, por 
meio dos números 0800 280 
6965, (71) 3621-6965, pelo 
WhatsApp (71) 98796-9856 
e ainda pelo e-mail callcen-
tersefaz@camacari.ba.gov.
br.
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A Secretaria da Saúde (Se-
sau) de Camaçari deu iní-

cio ao cadastramento para 
realizar castração de cães e 
gatos. O processo pode ser 
feito através do preenchi-
mento de um formulário di-
gital disponível neste link ou 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) da sede e Costa de 
Camaçari.
 A castração cirúrgica 
será em fêmeas e machos 
das espécies canina e felina 
de 6 meses a 5 anos de ida-
de, realizadas através de clí-
nica veterinária especializada 
contratada por meio de pro-
cesso licitatório. A castração 
é uma forma de controlar a 
população animal e com isso 
as zoonoses por eles trans-
mitidas.
 Com base em edital 

As solicitações serão avaliadas pela equipe técnica do CCZ

publicado pela Prefeitura de 
Camaçari, será permitido ca-
dastrar até três animais por 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) a cada período de um 
ano. O tutor interessado deve 
ser maior de 18 anos e residir 
no município de Camaçari.

 O tutor interessado de-
verá anexar à ficha de cadas-
tro os seguintes documen-
tos: documento oficial com 
foto (RG, Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou carteira 
de trabalho); CPF; cartão SUS 
vinculado ao município de 

Camaçari; comprovante de 
endereço do tutor, atualiza-
do e vinculado ao município 
de Camaçari, datado de no 
máximo três meses; cartão 
de vacinação antirrábica do 
animal candidato à castra-
ção, com vacina antirrábica 
aplicada a mais de 10 dias 
e menos de um ano. Caso a 
vacinação tenha sido realiza-
da em estabelecimento parti-
cular, a carteira de vacinação 
deve estar assinada e carim-
bada por profissional Médico 
Veterinário.
 As solicitações de ca-
dastro serão avaliadas pela 
equipe técnica do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
podendo ser aprovadas ou 
não. Se aprovadas, o solici-
tante será informado sobre o 
local, data e horário do agen-
damento do procedimento.

Secretaria de Saúde de Camaçari
abre processo para castração de cães e gatos

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Preço dos alimentos da cesta básica diminuiu 
em 13 capitais no mês de julho, aponta DIEESE

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os dados da Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica 

de Alimentos (tomada es-
pecial devido à pandemia 
do coronavírus), realizada 
pelo DIEESE, indicaram que 
os preços do conjunto de 
alimentos básicos, neces-
sários para as refeições de 
uma pessoa adulta (confor-
me Decreto-lei 399/38) du-
rante um mês, diminuíram 
em 13 capitais pesquisa-
das, incluindo as quatro do 
Sudeste e a maioria das lo-
calizadas no Nordeste. Em 
outras quatro cidades, os 
custos apresentaram alta 
em relação a junho.

 Quando se compara 
o custo da cesta e o salá-
rio mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto referente à 
Previdência Social (alterado 
para 7,5% a partir de março 
de 2020, com a Reforma da 
Previdência), verifica-se que 
o trabalhador remunerado 
pelo piso nacional compro-
meteu, em julho, na média, 
48,26% do salário mínimo 
líquido para comprar os ali-
mentos básicos para uma 
pessoa adulta. Em junho, o 
percentual foi de 48,94%.
 O leite integral e a 
manteiga tiveram aumen-
to nos preços, em 16 e 12 
capitais, respectivamente. 
A disponibilidade restrita 
de leite no campo resultou 

em alta nos preços dos de-
rivados lácteos. O óleo de 
soja registrou alta em 15 
capitais, porém em Salva-
dor apresentou queda de 
-0,23%. As demandas, inter-
na e externa, têm susten-
tado as cotações da soja e 
seus derivados.
 O preço médio do 
arroz agulhinha ficou mais 
alto em 14 capitais, com 
destaque para Aracaju 
(12,18%), Rio de Janeiro 
(6,11%) e Curitiba (5,96%). 
Em Porto Alegre (-0,89%), 
Belo Horizonte (-1,46%) e 
Campo Grande (-2,31%) os 
preços recuaram. O aumen-
to se deve aos baixos esto-
ques do cereal.
 Em Salvador, o valor 

da cesta básica foi de R$ 
415,22. Os produtos com 
alta de preço médio em re-
lação a junho foram: bana-
na (4,20%), leite integral 
(2,86%), manteiga (1,82%) 
e arroz (1,14%). Já o feijão 
carioquinha (-6,09%), toma-
te (-3,61%), açúcar cristal 
(-2,83%), farinha de man-
dioca (-0,99%), carne bovina 
de primeira (-0,74%), pão 
francês (-0,66%), café em 
pó (-0,42%) e óleo de soja 
(-0,23%) ficaram entre os 
produtos com redução de 
preço médio em relação a 
junho.
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Carbonor amplia capacidade produtiva 
com nova unidade industrial no Polo de Camaçari

A Carbonor  inaugurou 
uma nova unidade no 

Polo Industrial de Camaçari, 
com capacidade de produção 
anual de 27 mil toneladas de 
dióxido de carbono, 30 mil 
toneladas de óxido de cálcio 
ou 34 mil toneladas de cal hi-
dratada. Como maior produ-
tora de bicarbonato de sódio 
da América Latina, a empre-
sa dependia do fornecimen-
to de dióxido de carbono da 
antiga Fafen. A nova unidade 
possibilita a total indepen-
dência de fornecimento ex-
terno dessa matéria prima. 
 Com a nova unidade, 
a Carbonor impulsionou o 
incremento de 75% na sua 
capacidade produtiva, agre-
gando também mais 25 no-
vos empregos diretos e 75 
indiretos aos cerca de 150 
empregos diretos e 450 in-
diretos no Polo de Camaçari. 
O destaque da nova unidade 
é a forma de produção mais 
sustentável, sendo uma das 
primeiras no mundo a cap-
turar o dióxido de carbono 
a partir das emissões de um 
sistema de calcinação de 
calcário - quando o mais co-

Camaçari Notícias
Ascom/Cofic

mum nesse tipo de operação 
é descartar o CO2 para a at-
mosfera. O processo propor-
ciona à nova unidade uma 
redução de mais de 75% no 
uso de combustíveis fósseis, 
gerando 100% de sua energia 
térmica a partir da biomassa 
e outras fontes renováveis.
 No primeiro mês de 
funcionamento, o presiden-
te da Carbonor, Paulo Sérgio 
França Cavalcanti, informa 
que “a unidade já produziu 
750 toneladas de dióxido de 
carbono e 800 toneladas de 
óxido de cálcio”, ressaltando 
que “a expectativa é produ-
zir, no primeiro ano, 18 mil 
toneladas de dióxido de car-
bono, que será consumido 
dentro da empresa para fa-
bricação do bicarbonato de 
sódio, além de 20 mil tone-
ladas de óxido de cálcio, que 
serão ofertadas ao mercado”. 
 Segundo o presidente, 
a empresa já está planejando 
ampliação: “Esta nova unida-
de industrial já foi montada 
com espaço para acrescentar 
um segundo forno, prevendo 
a duplicação da sua capaci-
dade de produção. Assim, a 
partir do segundo ano, espe-
ra-se aumentar essa capaci-
dade para 54 mil toneladas 

de dióxido de carbono, 60 
mil de óxido de cálcio ou 64 
mil de cal hidratada, ofertan-
do também o dióxido de car-
bono ao mercado, além de 
agregar valor a cal, passando 
a fornecer cal hidratada”.
 O diferencial da nova 
fábrica da Carbonor no Polo 
de Camaçari é a sustenta-
bilidade ambiental. Como 
afirma Paulo Sérgio França 
Cavalcanti, “a rota tecnológi-
ca para produção de CO2 na 
nova unidade da Carbonor é 
uma vantagem competitiva. 
Ela gera dióxido de carbono 
a partir de uma fonte não fós-
sil, que é o calcário calcítico 
- sendo um método de van-
guarda e processualmente 
limpo. A calcinação de calcá-
rio é uma tecnologia conhe-
cida no Brasil e no mundo. 
Contudo, habitualmente o 
CO2 gerado neste sistema 
é lançado na atmosfera. No 
processo da Carbonor, ele 
será aproveitado dentro do 
site industrial para produção 
de bicarbonato de sódio.
 A nova unidade da Car-
bonor irá gerar 100% de sua 
energia térmica a partir da 
biomassa e/ou outras fontes 
renováveis, o que represen-
ta uma redução de mais de 
75% no uso de combustíveis 
fósseis no processo produti-
vo. Esta nova rota tecnológi-
ca habilita a empresa à con-
dição de “Empreendimento 
Verde”, deixando-a alinha-
da para pleitear créditos de 
carbono. Além disso, o novo 
portfólio de produtos leva a 
Carbonor a sair da condição 
de monoprodutor, tornando-
-se uma fonte disponível de 
cal puro para as indústrias vi-
zinhas no Polo de Camaçari”. 
 Como a nova rota tec-
nológica para produção de 
CO2 em funcionamento na 
nova fábrica, o presidente 

explica que “a Carbonor re-
afirma as diretrizes de sus-
tentabilidade da empresa, 
tornando-a elegível junto aos 
procedimentos e metodolo-
gias da UNFCCC (órgão da 
ONU) para geração de crédi-
tos de carbono. A estimativa 
de geração de créditos de 
carbono do projeto é de 40 
mil t/a de CO2 equivalente a 
serem certificados”.
 Vale destacar que a 
Carbonor é uma empresa na-
cional, líder na produção de 
bicarbonato de sódio. Única 
detentora de tecnologia de 
produção de bicarbonato 
para hemodiálise no Brasil 
com capacidade de produ-
ção de 80 mil ton/ano, cerca 
de 75% da demanda nacio-
nal de bicarbonato de sódio. 
Com clientes em todo terri-
tório nacional, bem como 
exportações para diversos 
países, a empresa produz 
bicarbonato de sódio para 
os segmentos da agroindús-
tria, alimentício, cosméticos, 
faramcêutico, higiene e lim-
peza, tratamento de efluen-
tes industriais, tratamento 
de água, indústria química, 
nutrição animal, veterinário, 
hemodiálise e extintores de 
incêndio. 
 Como serviço essen-
cial, a Carbonor adotou pro-
tocolos de saúde específicos 
para continuar funcionando 
com mais segurança duran-
te este período de pande-
mia, como a distribuição de 
uma solução para higieniza-
ção das casas dos próprios 
colaboradores. O objetivo é 
garantir um ambiente mais 
seguro tanto no trabalho 
quanto em casa. 
 Como medida preven-
tiva, a empresa também pro-
moveu uma campanha de va-
cinação contra a gripe H1N1, 
Influenza e pneumonia.

O destaque da nova unidade é a forma de produção mais sustentável
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Polícias Civil e Militar intensificam combate ao tráfico 
e número de homicídios em Camaçari cai 62,5%

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Camaçari registrou queda 
de 62,5% das mortes vio-

lentas no mês de junho deste 
ano, de acordo com a Secre-
taria de Segurança Pública da 
Bahia (SSP-BA). O fato se deve 
a intensificação do combate 
ao tráfico de drogas, que, 
segundo a SSP, é responsá-
vel direto e indireto por 80% 
deste tipo de crime. 
 Ainda de acordo com 
a SSP-BA, entre os dias 1 e 20 
de junho foram registrados 
seis homicídios, sendo que 
no mesmo período do mês 
de maio, 16 crimes contra a 
vida haviam sido contabiliza-
dos.
 As polícias Civil e Mi-
litar têm trabalhado em con-
junto para manter a segu-
rança no município, que é o 

maior e mais populoso da Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor (RMS). O comandante do 
12° Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Gabriel Neto, 
informou que de abril a junho 
foram realizadas 87 prisões, 

29 armas foram apreendidas, 
33 mil pessoas passaram por 
abordagens e sete crimino-
sos morreram em confronto.
 Em 90 dias, sob a ges-
tão do delegado Yves Silva 
Correia, a 4ª Delegacia de 

Homicídios (DH) realizou a 
prisão do líder de uma fac-
ção, que integrava o Baralho 
do Crime da SSP, e capturou 
homicidas em Sergipe, Ala-
goinhas e Ribeira do Pombal. 
Todos eles foram responsá-
veis por crimes em Camaça-
ri.
 A titular da 18ª Dele-
gacia Territorial de Camaça-
ri, delegada Thais Siqueira, 
falou sobre a importância 
do trabalho conjunto entre 
Polícia Civil e Militar no com-
bate à criminalidade, espe-
cialmente em um município 
como Camaçari, que possui 
um público flutuante de tra-
balhadores e turistas e que, 
segundo a delegada, se tor-
na uma cidade lucrativa para 
quem comercializa drogas, 
pois existe alto consumo.

Polícias Civil e Militar trabalham em conjunto no combate ao tráfico

Delegacia de Homicídios de Camaçari e CIPE-Polo 
disponibilizam números de WhatsApp para denúncias

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A 4ª Delegacia de Homicí-
dios de Camaçari dispõe 

de uma importante ferramen-
ta para a população denun-
ciar homicídios ou tentativas 
de homicídio ocorridas na 
cidade. Através do WhatsApp 
Denúncia, as pessoas podem 
entrar em contato com a Po-
lícia Civil de forma anônima. 

O sigilo é garantido.
 De acordo com o titu-
lar da 4ª DH, Dr. Yves Correia, 
a colaboração da população 
é fundamental na busca pe-
los autores dos crimes. Pelo 
WhatsApp Denúncia, é possí-
vel enviar fotos e relatos dos 
crimes presenciados. Basta 
entrar em contato pelo (71) 
9-8766-1487. A Polícia Civil 
ainda conta com o Disque 
Denúncia (71) 3235-0000.

 Já a Companhia In-
dependente de Policiamen-
to Especializado - CIPE/Polo 
Industrial também possui 
um número onde a popula-
ção pode entrar em contato 
para fazer denúncias através 
do aplicativo de mensagens 
WhatsApp. O número do 
WhatsApp Denúncia é (71) 
9-9973-5876. As denúncias 
podem ser feitas de forma 
anônima.

 Além de Camaçari, a 
CIPE/Polo atende aos muni-
cípios de Dias d’Ávila, Can-
deias, São Francisco do Con-
de, Madre de Deus, Pojuca, 
Itaparica, Lauro de Freitas, 
Simões Filho, Mata de São 
João, São Sebastião do Passé, 
Veracruz e Salinas da Marga-
rida.
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Quatro veículos são apreendidos por promover 
aglomeração em vários bairros de Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Policiais militares do 12º 
Batalhão e prepostos da 

Prefeitura autuaram e con-
duziram ao pátio da STT 
quatro veículos particulares 
que promoviam aglomera-
ções com paredão em diver-
sos bairros de Camaçari, na 
noite do último sábado (08). 
Além da infração de des-
cumprimento dos decretos 
nº19.826 e nº7377, Estadual 
e Municipal, respectivamen-
te, os condutores dos veícu-
los foram flagrados sem o 
documento de habilitação. 
 De acordo com in-
formações da polícia, as 
apreensões aconteceram 
nos bairros da Nova Vito-
ria, Novo Horizonte, Dois de 
Julho, Centro e Parque Real 
Serra Verde, na Cascalheira. 
 A Força Tarefa, que 
conta com viaturas e efetivo 

da PM (12º Batalhão da Polí-
cia Militar e 59ª Companhia 
Independente da Polícia Mi-
litar) e da Superintendência 
de Trânsito e Transporte 
Público, vem realizando, 
desde o estabelecimento 
dos decretos de combate 
à Covid-19, a fiscalização 
do cumprimento das leis 
de restrição de circulação 
de pessoas e funcionamen-
to de estabelecimentos co-
merciais, inclusive com um 
grande número de autua-
ções, fruto das abordagens 
à pessoas e estabelecimen-
tos comerciais que ocorrem 
diuturnamente.
 O toque de recolher 
em Camaçari foi prorrogado 
até o próximo dia 25, proi-
bindo a qualquer indivíduo 
a locomoção e permanên-
cia noturna e o trânsito em 
vias, equipamentos, locais e 
praças públicas, no período 
das 20h às 5h.

Integrante de facção criminosa é preso 
por homicídio pela 4ª DH de Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A equipe da 4ª Delegacia 
de Homicídios de Ca-

maçari, liderada pelo dele-
gado Yves Correia, prendeu 
nesta quarta-feira (12) um 
homem suspeito de inte-
grar a facção criminosa de-
nominada Tudo 9 e que é 
apontado como autor de 
diversos homicídios em Ca-
maçari. O indivíduo, vulgo 
‘Barriga Verde’, ainda te-
ria aproximação com a or-

ganização criminosa MK. 
 De acordo com infor-
mações da DH, Barriga Verde 
teria sido o responsável pelo 
homicídio de Bruno Gabriel 
de Jesus dos Santos, ocorri-
do no dia 02 de dezembro 
de 2017, na Segunda Tra-
vessa Emiliano Zapata, na 
Nova Vitória. Ainda segun-
do a polícia, a motivação do 
crime teria sido disputa por 
pontos de venda de drogas. 
 O mandado de prisão 
já havia sido expedido pela 
Vara do Júri de Camaça-

ri contra Barriga Verde, que 
segue preso à disposição da 

justiça para a adoção das 
medidas cabíveis.

Polícia

Condutores dos veículos foram flagrados sem habilitação
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Vale Luz: projeto da Coelba de troca materiais reciclá-
veis por desconto na conta de energia é retomado

Camaçari Notícias
Ascom/Coelba

Foi retomado na última 
sexta-feira (07) o Projeto 

Vale Luz da Coelba, iniciati-
va que beneficia os clientes 
com descontos na conta de 
luz em troca de materiais 
recicláveis, que ganham um 
destino sustentável, ajudan-
do a reduzir os danos ao 
meio ambiente. 
 Suspenso desde o 
dia 18 de março, devido à 
pandemia de coronavírus, 
o projeto voltou alinhado à 
reabertura gradual das ati-
vidades econômicas no es-
tado, cumprindo protocolos 
de segurança e prevenção à 
COVID-19. 
 Neste retorno, estão 
em funcionamento os postos 
fixos do Salvador Shopping, 
Salvador Norte Shopping, 
Estação Pirajá do Metro e o 
Ecoposto da Praia do Forte. 
Outra novidade é o mode-
lo de drive-thru nos contai-
ners do Salvador Shopping 
e Salvador Norte Shopping. 
O cliente aproxima o carro 
do ponto de atendimento e 
o agente do projeto retira os 
resíduos e faz a pesagem.  
 É possível ainda fazer 
a troca de latas de alumínio 
pelas Merrecas, uma moeda 
fictícia criada pela Coelba 
que pode ser revertida em 
desconto na conta de luz ou 

lâmpadas de LED, que con-
somem menos energia. 
 “Para a retomada, 
adotamos medidas rigo-
rosas de prevenção à co-
vid-19, em conformidade 
com o estabelecido pelos 
órgãos públicos competen-
tes. O projeto é ainda mais 
importante neste momento, 
por servir de apoio a gera-
ção de renda pela cooperati-
va de catadores parceira no 
projeto. Além disso, benefi-
cia os clientes, com redução 
do valor da conta, economia 
de energia com a troca da 
lâmpada e o meio ambiente, 
ao fomentar a sustentabili-
dade”, afirma a gerente de 
eficiência energética da Co-
elba, Ana Christina Mascare-
nhas. 
 O projeto já fez a des-

tinação correta de quase 3 
mil toneladas de resíduos 
e concedeu mais de R$ 630 
mil em descontos nas fatu-
ras de cerca de 11 mil fa-
mílias. Apenas no primeiro 
trimestre de 2020, foram 
recolhidas 120 toneladas de 
materiais recicláveis e con-
cedidos R$ 28,7 mil em des-
contos. A iniciativa faz parte 
do Programa de Eficiência 
Energética da Coelba, regu-
lado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). 
O Vale Luz atua em quatro 
municípios baianos: Salva-
dor, Lauro de Freitas, Mata 
de São João e Camaçari. 
 São aceitos materiais 
como papelão, papel de es-
critório, jornais, garrafas 
PET, sacos plásticos, emba-
lagens de produtos de lim-

peza, latas de refrigerantes 
e outros produtos alimen-
tícios. Pode ser entregue 
também óleo de cozinha, 
que deverá estar filtrado e 
dentro de uma garrafa PET 
transparente. Além disso, 
o projeto recebe resíduo 
eletrônico, incluindo tele-
visão, celular, teclado, en-
tre outros. As informações 
sobre todos os postos de 
atendimento e acompanha-
mento dos créditos podem 
ser acessadas no aplicativo 
Vale Luz, disponível para os 
sistemas operacionais An-
droid, iOS e Windows Pho-
ne. 

Empresas e condomínios 

 Para participar, a 
empresa e/ou condomínio 
deve encaminhar uma so-
licitação para o e-mail efi-
ciencia@neoenergia.com 
com o envio das fichas de 
inscrição, disponíveis no 
site da Coelba (www.co-
elba.com.br).   
Uma equipe do projeto 
entrará em contato para 
verificar a possibilidade 
de atendimento de acordo 
com as premissas exigidas 
(não possuir vínculo com 
cooperativas de catadores, 
possuir a prática de sepa-
ração dos resíduos sólidos, 
possuir área para acesso do 
caminhão do projeto). 

Projeto já recolheu quase 3 mil toneladas de resíduos sólidos recicláveis
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‘Estão querendo transformar 
o Morro da Manteiga em um lixão’, diz leitor

Um morador do bair-
ro Nova Vitória já não 

aguenta mais ver lixo e en-
tulho sendo descartados 
no Morro do Manteiga, em 
Camaçari, e enviou uma 
reclamação para chamar a 
atenção do poder público.
 “Estão querendo 
transformar o Morro da 
Manteiga em um verdadei-
ro lixão. Isso já foi denun-
ciado e não fizeram nada, 
o Prefeito, assessores, se-
cretário e vereadores não 
fizeram nada, é lamentá-
vel”.
 “Pedimos ajuda, pois 
isso não pode acontecer. 

Esse lugar é patrimônio 
ecológico, onde muitos ir-
mãos vão lá para orar a 
Deus pela cidade. Políticos 

Matéria do Leitor

Obra inacabada deixa rua de Monte Gordo 
tomada pela lama

Nos últimos 7 meses, os 
moradores da Rua Nova 

Aliança, localizada em Monte 
Gordo, distrito de Camaçari, 
têm convivido com a lama. 
Segundo uma moradora, a 

causa foi uma obra que foi 
iniciada no local, mas não foi 
concluída.
 “Gostaria que vocês di-
vulgassem esse absurdo que 
já tem 7 meses e ainda nada 

só querem votos e só tra-
tam dos seus interesses 
próprios”.
 “Os caçambeiros de 

forma irresponsável, des-
cartam entulho e lixo lá no 
Morro da Manteiga, obs-
truindo ruas e passagens. 
Esse lugar tem que ser lim-
po e preservado. Pedimos 
intervenção do judiciário, 
Ministério Público e Ibama, 
porque as lideranças polí-
cias não estão dando ouvi-
dos a essas denúncias”.
 “Queremos limpe-
za e preservação da aérea 
imediatamente e quere-
mos punição e disciplina 
para os transgressores. 
Isso tem que ser observan-
do”.
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de ficar pronto. É lixo, lama, 
as máquinas só fazem cavar 
a rua e deixa a lama. Rua 
cheia de lixo. Queria que 
vocês postassem pra ver se 
tinha melhora”.

Envie sua denúncia

 Para enviar denúncias 
ou reclamações sobre a sua 
rua ou bairro, basta entrar 

em contato com a redação 
do Camaçari Notícias pelo 
WhatsApp (71) 9-8788-5294 
ou e-mail redacao@camaca-
rinoticias.com.br.
 Além do relato em 
texto, você pode enviar fo-
tos e vídeos (de no mínimo 
30 segundos) mostrando a 
situação e pedindo provi-
dências aos órgãos respon-
sáveis.
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Governo lança aplicativo eSocial Doméstico

Camaçari Notícias
Ascom/Serpro

O Governo Federal lançou, 
nesta quinta-feira (13), 

o aplicativo eSocial Domés-
tico, que vai simplificar a 
contratação de trabalhado-
res domésticos. Desenvolvi-
do pelo Serpro em parceria 
com as Secretarias Especiais 
da Receita Federal e de Pre-
vidência e Trabalho, o novo 
aplicativo vai possibilitar 
que o empregador faça o 
registro de empregados e o 
gerenciamento da folha de 

pagamento a partir de qual-
quer smartphone ou dispo-
sitivo móvel. 
 “Estamos aprimoran-
do o eSocial para diversas 
plataformas. O App do em-
pregador doméstico vem 
para facilitar ainda mais a 
vida de todos. É mais agilida-
de, transparência, redução 
de custos e segurança jurídi-
ca para a relação de trabalho 
do trabalhador doméstico”, 
avalia o coordenador-geral 
de Fiscalização da Receita 
Federal do Brasil, Altemir de 
Melo.

 Na prática, a tecno-
logia permite que o empre-
gador doméstico possa fe-
char a folha mensal do seu 
empregado direto do smar-
tphone em qualquer lugar 
que esteja. “Todo o proce-
dimento pode ser iniciado 
e concluído em poucos mi-
nutos. Também é possível 
fazer, no próprio celular, o 
pagamento do Documento 
de Arrecadação do eSocial 
(DAE) no aplicativo do banco 
de preferência”, explica o co-
ordenador-geral de Governo 
Digital Trabalhista do Minis-
tério da Economia, João Pau-
lo Ferreira Machado. 
 Desde seu lança-
mento em 2015, o eSocial 
tem sido aprimorado com 
a implementação de novas 
funcionalidades. Em junho 
deste ano, já havia sido dis-
ponibilizada a possibilidade 
de alterar o responsável pela 
contratação do trabalhador 
doméstico no sistema. “O 
eSocial já facilitou a vida de 
quase 1,5 milhão de empre-
gadores domésticos de todo 
o Brasil, racionalizando e 
simplificando o cumprimen-

to de obrigações, além de 
garantir os direitos traba-
lhistas e previdenciários do 
cidadão. O aplicativo é mais 
um passo dessa evolução e 
contribui para impulsionar o 
governo digital no país”, ava-
lia a superintendente de Re-
lacionamento com Clientes 
Econômico Fazendários do 
Serpro, Ariadne Fonseca.  
Funcionalidades -  O APP 
eSocial Doméstico permite 
que o empregador possa re-
alizar a alteração salarial dos 
empregados, o fechamen-
to e reabertura das folhas 
de pagamento, a geração 
das guias de recolhimento 
e a consulta da situação do 
pagamento das respectivas 
guias.
Como obter - O aplicativo 
está disponível gratuitamen-
te para download nas lojas 
da App Store e do Google 
Play. Para realizar o login no 
aplicativo, basta que o em-
pregador utilize seu CPF, có-
digo de acesso e senha, as 
mesmas informações já utili-
zadas no site.

Este é o primeiro medicamento registrado que atua evitando a obstrução dos vasos
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Polo Industrial de Camaçari realiza exercício 
simulado de emergência por meio virtual

Camaçari Notícias
Ascom/Cofic

Um exercício simulado 
geral para controle de 

emergência, programado 
em ambiente virtual, foi re-
alizado na manhã de hoje 
(dia 12/08/2020) no Polo de 
Camaçari. Coordenado pelo 
Cofic – Comitê de Fomento 
Industrial de Camaçari e De-
ten Química, o treinamento 
teve por objetivo avaliar os 
procedimentos coletivos de 
segurança e comunicação 
utilizados em situações de 
emergência no Polo, espe-
cialmente quanto ao aciona-
mento e utilização dos re-
cursos técnicos disponíveis 
no Plano de Auxílio Mútuo 
– PAM, e no Plano de Aten-
dimento Médico Emergência 
– PAME, mantidos pelas em-
presas que operam no Com-
plexo Industrial.
 Esta é a primeira vez, 
em toda a trajetória do Polo, 
que um simulado desta na-
tureza acontece em ambien-
te virtual, o que decorre do 
cenário atípico da pandemia 
da Covid-19. Todos os pro-
cedimentos, interlocuções 
e encaminhamentos, no 
entanto, obedecem, com ri-
gor, aos protocolos que ca-
racterizam um treinamento 

presencial. Com todos os 
participantes atuando remo-
tamente de suas mesas de 
trabalho, o simulado teve 
início quando um alerta da 
Deten deu conta de um su-
posto “incêndio” na sua área 
industrial.
 A partir deste mo-
mento, a Deten acionou sua 
própria Brigada de Combate 
a Incêndio (através de alar-
me interno) e, em seguida, 
o Plano de Contingência do 
Polo (PCP), através do qual 
solicitou apoio às demais 
empresas do Polo, que “en-
viaram” brigadas adicionais 
para ajudar no controle da 
“emergência”. A empresa 
também acionou o Cofic, 
recomendando a convoca-
ção do Comitê de Crise do 
Polo. O acionamento do PCP 
serviu para testar inclusive 
o sistema de comunicação 
via rádio entre as empresas 
e principais procedimentos 
adotados em situações de 
emergência, incluindo ainda 
simulações virtuais de blo-
queio de pistas, transporte 
de trabalhadores e até aten-
dimento a “vítimas”. Não 
houve, porém, deslocamen-
to de viaturas de combate, 
ambulâncias ou pessoas in-
ternamente nas empresas, 
nem nas vias do Polo.

 Participação das empresas

 Participaram do simu-
lado virtual profissionais de 
cerca de 40 empresas asso-
ciadas ao Cofic (inclusive os 
que estão trabalhando em 
home-office) e mais os par-
ceiros externos, como a Polí-
cia Militar - por meio do 12o 
Batalhão, 36ª Companhia 
de Polícia de Dias d’Ávila e 
Companhia Independente de 
Policiamento Especializado – 
CIPE - Polícia Rodoviária, De-
fesa Civil de Camaçari, Graer, 
Samu e Concessionária Bahia 
Norte.
 O simulado foi divi-
dido em cinco mesas virtu-
ais: Deten, Comitê de Crise, 
Pame, Bloqueio de Pista e 
Transporte de Pessoal. Cada 
mesa (grupo) realizou tare-
fas como se estivesse atu-
ando em tempo real, com 
fotos e filmes de simulados 
anteriores sendo exibidos 
em cada etapa para dar mais 
realidade às ações. Durante 
todo o simulado, observa-
dores previamente definidos 
acompanharam o processo 
com o objetivo de melhorar 
a atuação dos envolvidos em 
simulados posteriores. 
 Em cada etapa, parti-
cipantes estabelecem conta-
tos virtualmente, de forma 

a acompanhar o andamento 
do simulado e ajustar com-
patibilidades nas ações, 
“checando as suas reais con-
dições de atender a emer-
gência, com verificação dos 
recursos disponíveis”, afir-
ma Aurinézio Calheira, su-
perintendente de SSMA do 
Cofic, ressaltando que “o 
uso da plataforma virtual 
para a realização do simu-
lado neste momento resul-
tou na estruturação de uma 
base de conexões e novos 
procedimentos entre as em-
presas associadas ao Cofic, 
que podem ser usados em 
futuros treinamentos dessa 
natureza e até mesmo em 
situações reais”. 
 Em consonância com 
os propósitos atuação in-
tegrada e auxílio mútuo do 
Plano de Contingência do 
Polo (PCP) treinamentos si-
milares também são realiza-
dos individualmente pelas 
empresas ou por grupos de 
empresas vizinhas, com o 
mesmo propósito de avaliar 
os procedimentos de segu-
rança, sistemas de comu-
nicação e nível de entrosa-
mento das equipes técnicas 
para controle de emergência 
no Complexo Industrial.
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