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  Camaçari, segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Com a chegada dos 
seus 262 anos de 

emancipação, Cama-

çari recebe uma ho-
menagem do CN1. 
Através de um novo 

layout, o jornal im-
presso terá uma nova 
aparência que possibi-
litará uma leitura mais 
moderna e inovadora 
ao nosso leitor. Sendo 
assim, pode-se notar 
que esse avanço tra-
rá um formato mais 
bonito, descolado e 
contemporâneo com a 
presença de infográfi-
cos, fotos impactantes 
e muito mais.
 A edição desse 
mês de setembro mar-
ca o início de uma nova 
era que representa 
mais um ano da nossa 
cidade, e o Camaçari 
Notícias acompanhará 
essa renovação com o 
compromisso de ofere-
cer informação de qua-
lidade e com a missão 
de proporcionar uma 
leitura mais prática. O 
modelo Berliner é usa-
do por diversos jornais 

do mundo, principal-
mente por imprensas 
europeias, e é consi-
derado uma tendência 
por oferecer uma for-
ma prazerosa de ler. 
 Como proprie-
tária e fundadora do 
CN1, é uma imensa 
alegria ver a continui-
dade da inovação e 
pioneirismo do nosso 
jornal camaçariense, 
representando assim, 
a preservação da cre-
dibilidade com os nos-
sos leitores e anun-
ciantes. Além disso, é 
uma satisfação entre-
gar um produto com 
excelência de conteú-
do, em que é prezada 
a linha editorial e a 
imparcialidade. En-
quanto mulher negra, 
empreendedora e filha 
de Camaçari, agradeço 
a preferência dada ao 
CN1.

Gisa Souza, diretora-presidente do Camaçari Notícias
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Camaçari completa 262 anos 
com mais de 300 mil habitantes

Nesta segunda-feira 
(28), Camaçari comple-

ta 262 anos e muita coisa 
mudou desde a formação 
da Aldeia do Divino Espírito 
Santo pelos jesuítas João 
Gonçalves e Antônio Ro-
drigues, em 1558. A aldeia 
que surgiu às margens do 
rio Joanes se tornou berço 
do maior polo industrial do 
Hemisfério Sul e hoje abri-
ga mais de 300 mil habitan-
tes, entre nativos e migran-
tes.
 O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou no final do 
mês de agosto as Estimati-
vas da População para os 
5.570 municípios do Bra-
sil, com data de referência 
em 1º de julho de 2020. No 
levantamento, Camaçari 
aparece com 304.302 ha-
bitantes.
 O município está na 
4º posição entre os mais 
populosos da Bahia, atrás 
apenas de Vitória da Con-
quista (341.128), Feira de 
Santana (619.609) e Sal-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

vador (2.886.698). 
 As estimativas po-
pulacionais municipais são 
um dos parâmetros utiliza-
dos pelo Tribunal de Con-
tas da União para o cálculo 
do Fundo de Participação 
de Estados e Municípios e 
são referência para indica-
dores sociais, econômicos 
e demográficos.
 O crescimento de 
Camaçari ao longo des-
tes 262 anos se deve, em 
grande parte, à instalação 
do Polo Petroquímico, na 
década de 1970. A vinda 
de grandes empresas tor-
nou a cidade um centro de 
oportunidades de emprego 
e mudança de vida, o que 
atraiu milhares de pessoas 
de todas as partes do país.
 Outro atrativo de Ca-
maçari é a orla, com 42 km 
de praias lindíssimas, como 
Jauá, Guarajuba, Itacimi-
rim, só pra citar algumas. 
E não se pode esquecer de 
Arembepe, com sua Aldeia 
Hippie que já recebeu visi-
tantes ilustres, como Janis 
Joplin, e Barra de Jacuípe 
e o encontro das águas 
do rio e do mar. Camaçari 

é cheia de encantos, mas 
também enfrenta seus pro-
blemas.
 O Polo Industrial 
atualmente não tem a mes-
ma força de décadas atrás, 
muitas fábricas foram fe-
chadas ou transferidas 
para outros estados. O de-
semprego atingiu a cidade 
em cheio, sobretudo duran-
te a pandemia da Covid-19. 
Comércios foram obrigados 
a fechar as portas e demi-
tir funcionários. Enquanto 
isso, o número de peque-
nos empreendedores foi 
crescendo, pessoas que 
tiveram que recorrer a ou-
tras alternativas para man-
ter o sustento da família. O 
povo de Camaçari é assim, 
batalhador por natureza. 
Talvez herança do sangue 
dos índios Tupinambás que 
aqui viveram.
 Neste aniversário 
de 262 anos, sem desfile 
cívico, por causa da pan-
demia, cabe a cada um dos 
304.302 habitantes refletir 
sobre o futuro da cidade. 
Especialmente em um ano 
de eleições municipais. O 
povo precisa tomar para 

si a responsabilidade de 
transformar o lugar onde 
vive e para isso não é pre-
ciso muito. Parte de ações 
simples que vão de des-
cartar corretamente o lixo a 
escolher quem irá governar 
a cidade. O poder público 
tem o dever de organizar a 
cidade, mas nós, cidadãos, 
precisamos aprender a ze-
lar pelo que é nosso. Da 
mesma forma que cuida-
mos de nossas casas, te-
mos que cuidar de nossas 
ruas, praças, parques e 
praias.
 Que não sejamos 
apenas 304.302 habitan-
tes, mas que sejamos 
304.302 pessoas dispos-
tas a fazer o melhor por 
Camaçari.
_____________________

Camaçari está na 4º 
posição entre os mu-
nicípios mais populo-
sos da Bahia, atrás 
apenas de Vitória da 
Conquista, Feira de 
Santana e Salvador
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Doação de órgãos pode ser feita 
em dois hospitais de Camaçari

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

No mês em que se res-
salta a importância da 

doação de órgãos, o Se-
tembro Verde, é importante 
trazer este tema que ainda 
é polêmico entre as pesso-
as. Mesmo que uma pes-
soa decida ser doador ao 
morrer, cabe inteiramente 
à família tomar esta deci-
são.
 A reportagem do 
Camaçari Notícias con-
versou por telefone com a 
coordenadora da Central 
de Transplantes da Bahia, 
América Carolina Melo, so-
bre como se dá o processo 
e os locais onde é possível 
realizar o procedimento. 
Segundo ela, em Camaçari 
a doação de órgãos pode 
ser feita no Hospital Geral 
(HGC) e no Hospital Santa 
Helena.
 Carolina explica que 
para a doação acontecer 
o paciente precisa ter o 
diagnóstico de morte en-
cefálica, mas com o cora-
ção ainda pulsando para 
garantir a preservação dos 
órgãos. “É realizado então 
um protocolo composto 
por três exames e feito por 
dois médicos diferentes, 
e em Camaçari existem 
profissionais capacitados 
para a realização esses 
exames. Diagnosticada a 

morte encefálica, a família 
é informada por uma equipe 
especializada e é apresen-
tada a opção de doação dos 
órgãos”.
 A coordenadora des-
taca que não é necessário 
deixar por escrito o desejo 
de ser doador, ou informar 
isso na carteira de identida-
de, como foi feito há alguns 
anos. “É a família que vai 
autorizar ou não a doação”. 
Ainda de acordo com Caro-
lina, um único doador pode 
beneficiar até oito pessoas, 
por isso o procedimento é 
tão importante, pois existem 
centenas de pessoas nas fi-
las de espera por transplan-
tes.
 Os órgãos que po-
dem ser doados são as 
duas córneas, os dois rins, 
fígado, coração, pulmões e 
o pâncreas. No ano passa-
do, de acordo com o Regis-
tro Baiano de Transplantes, 
seis pacientes foram notifi-
cados com morte encefálica 
em Camaçari, sendo quatro 
no HGC e dois no Santa He-
lena. A doação efetiva dos 
órgãos foi realizada por dois 
pacientes, um de cada uni-
dade hospitalar.
 Ainda segundo o Re-
gistro de Transplantes, a 
maior causa de recusa de 
doação por parte dos fami-
liares, 29%, é o desejo de 
manter o corpo do ente ín-
tegro. Quando esse dado 
é dividido entre o tipo de 

órgão, o percentual de re-
cusa por esse motivo sobe 
para 49%, com relação às 
córneas.
 Além dos órgãos, 
pele e ossos também po-
dem ser doados, mas de 
acordo com Carolina Melo, 
nenhum hospital do Nor-
deste realiza esse tipo de 
transplante. No caso da 
pele e dos ossos, o núme-
ro de pessoas beneficiadas 
aumenta para 100, pois es-
tes são doados por peda-
ços.

Lista de espera
Para receber um transplan-
te, toda pessoa entra em 
uma fila de espera que fun-
ciona da seguinte forma, 
de acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde: a cada 
vez que surge um doador 
a Central de Transplantes 
é informada e processa a 
seleção dos possíveis re-
ceptores para os vários 
órgãos. A seleção leva em 
conta o tempo de espera 
para o transplante, o grupo 
sanguíneo, o peso e altura 
do doador, com nuanças 
próprias para cada órgão. 
 Além disso, é leva-
do, em conta alguns exa-
mes feitos no doador para 
ver se ele é portador de 
infecções, como por exem-
plo, as hepatites B ou C. 
Caso um desses exames 
seja positivo as equipes 
não aceitam os órgãos 

para transplantar recepto-
res negativos para a tal in-
fecção, pois isto pode levar 
à contaminação do recep-
tor com a doença, colocan-
do a saúde dele em risco. 
Nesses casos algumas 
equipes aceitam os órgãos 
para transplantá-los em 
receptores que tenham a 
mesma infecção e estes 
podem não ser os primei-
ros da fila.
 Por meio do site 
www.saude.ba.gov.br /
transplantes é possível 
acompanhar a lista de es-
pera e a situação do pa-
ciente no cadastro para 
cada transplante.

Solidariedade 
A doação de órgãos (assim 
como de sangue e de me-
dula) é, sobretudo, um ato 
de solidariedade para com 
as pessoas que sofrem 
com algum tipo de enfermi-
dade e podem ter de volta 
a qualidade de vida a partir 
de um órgão transplantado. 
Perder um ente querido é 
um momento de muita dor 
para as famílias, mas doar 
os órgãos é uma forma de 
mantê-lo vivo no corpo de 
outra pessoa.
_____________________
a família precisa estar 
ciente do desejo de ser um 
doador para que possa au-
torizar o procedimento
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Manter-se competitivo é o principal desafio do Polo

Polo completa 42 anos 
ampliando seu papel como agente 

de desenvolvimento 
Cofic
redacao@camacarinoticias.com.br

Mesmo em cenário tão 
adverso, como o cau-

sado pela pandemia da 
Covid-19, o Polo Industrial 
de Camaçari completou 42 
anos no dia 29 de junho, 
mantendo a disposição para 
superar desafios, ampliando 
seu horizonte competitivo 
para continuar como grande 
vetor de desenvolvimento 
da Bahia e, especialmente, 
dos municípios vizinhos de 
Camaçari e Dias d´Ávila. 
A atitude dominante entre 
as empresas que integram 
o Complexo Industrial – o 
maior do Hemisfério Sul – é 
unir esforços para sair des-
te difícil momento econômi-
co e social da melhor for-
ma possível, atuando com 
a versatilidade necessária 
para criar novas oportunida-
des de investimento, gerar 
empregos e potencializar 
mercados.  
 As empresas do Polo 
têm demonstrado coesão 
e efetividade na adoção de 
medidas que visam a prote-
ção à saúde dos seus tra-
balhadores, em paralelo a 
ações de responsabilidade 
social, incluindo doações 
que têm contribuído para 
o enfrentamento da pró-
pria pandemia, nas comu-
nidades do entorno.  Con-
centram esforços também 
para manter as operações 
industriais de forma segura 
e atender, com matérias-pri-
mas e outros itens essen-
ciais, as cadeias produtivas 
nas áreas de higiene, sane-
antes, produtos de uso mé-
dico-hospitalar, alimentos, 
medicamentos, dentre ou-
tros, utilizados no combate 
ao Coronavírus.

Performance
Sempre com o foco na ex-
pansão, atraindo empre-
endimentos em diferentes 
segmentos industriais e im-
pulsionando o desenvolvi-

mento da Bahia, o Polo de 
Camaçari tem uma trajetória 
baseada na competitivida-
de, diversificação industrial, 
complementação e adensa-
mento de suas cadeias pro-
dutivas, padrões de gestão 
modernos e inovadores.
 Manter-se competiti-
vo é o principal desafio do 
Polo, compartilhado pelas 
mais de 90 empresas que 
o integram, representadas 
pelo Cofic (Comitê de Fo-
mento Industrial de Cama-
çari). Essas empresas têm 
trabalhado firme nessa di-
reção, em conjunto com o 
Governo do Estado, com as 
prefeituras dos municípios 
vizinhos de Camaçari e Dias 
d´Ávila e com a Federação 
das Indústrias do Estado da 
Bahia/Fieb, dentre outros 
parceiros importantes, por 
acreditarem na integração 
operacional, uma das mar-
cas do Complexo Industrial, 
como modelo empresarial 
vencedor, que lhe confere 
um potencial inquestionável 
de atratividade para novos 
investimentos.
 Os números, que 
prevaleceram até o início da 
pandemia no Brasil, ilustram 
essa boa performance: fatu-
ramento anual de aproxima-
damente US$ 15 bilhões; 
vendas para o mercado 
externo correspondentes a 
cerca de 30% do total das 
exportações baianas; e sua 
contribuição em ICMS para 
o Estado da Bahia da ordem 

de R$ 1 bilhão/ano. O Com-
plexo Industrial responde 
ainda por mais de 90% da 
arrecadação tributária dos 
municípios de Camaçari e 
Dias D´Ávila e por cerca de 
22% do PIB da Indústria de 
Transformação do Estado 
da Bahia.
 Qualidade e produtivi-
dade; qualificação profissio-
nal; investimentos em tecno-
logias limpas; segurança e 
proteção ao meio ambiente; 
parceria com universidades, 
instituições de pesquisa e 
com a comunidade; progra-
mas de responsabilidade 
social. Estes são diferen-
ciais do Polo de Camaçari 
que justificam sua trajetória 
bem-sucedida a ser mantida 
e ampliada também nas pró-
ximas décadas.

Empresas líderes
Atualmente o Polo Camaça-
ri concentra suas atividades 
nos segmentos químico-pe-
troquímico, de automóveis, 
liderado pelo Complexo 
Ford, pneus, metalurgia do 
cobre, têxtil, bebidas, celu-
lose, fertilizantes, fármacos, 
energia eólica, bebidas e 
serviços (incluindo logísti-
ca). Sua localização estra-
tégica do Polo, no município 
de Camaçari, a 50 quilôme-
tros de Salvador, permite 
fácil acesso às indústrias 
através das rodovias BA-
093, BA-535 (Via Parafuso), 
Canal de Tráfego, ferrovias, 
portos e aeroportos.

 Entre as empre-
sas do Polo, destacam-se 
organizações líderes em 
seus segmentos, como a 
Braskem (líder em resinas 
termoplásticas na América 
Latina), a Paranapanema 
(principal produtor de co-
bre eletrolítico da América 
do Sul), a BSC (única in-
dústria que produz celulo-
se solúvel com alto teor de 
pureza em toda a América 
Latina), a Deten Química 
(única produtora no país de 
LAB - Linear Alquilbenzeno, 
matéria-prima básica para 
produção de detergentes 
biodegradáveis), além da 
Ford, Continental e a Bri-
dgestone, nos segmentos 
automotivo e de pneus. No 
segmento eólico, com forte 
poder de crescimento, des-
tacam-se indústrias como 
Siemens-Gamesa e Torre-
brás.
 Outros empreendi-
mentos também se desta-
cam, a exemplo Oxiteno, 
Bayer, Unigel e do Com-
plexo Acrílico da Basf, que 
representa o seu maior de-
safio empresarial fora da 
Alemanha, com aportes su-
periores a R$1,5 bilhão. Em 
suas três unidades indus-
triais no Polo de Camaçari, 
produz, em escala global, 
ácido acrílico, acrilato de 
butila e polímeros superab-
sorventes (SAP), utilizando 
como matéria-prima o pro-
peno, fornecido pela Unida-
de de Petroquímicos Bási-
cos da Braskem.
 Essas novas rotas da 
produção em Camaçari vêm 
atraindo também indústrias 
de transformação como a 
Kimberly-Clark, que fabrica 
fraldas descartáveis e pro-
dutos de higiene pessoal a 
partir dos polímeros supera-
bsorventes fornecidos pela 
Basf. O potencial de atrati-
vidade do Polo também fica 
evidenciado com a presen-
ça de empresas como Bo-
ticário, Knauf, Votorantim, 
dentre outras.
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Curiosidade: ruas e bairros de 
Camaçari que mudaram de nome 

e talvez você não saiba
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Quando uma rua ou 
bairro de uma cidade 

muda de nome, leva um 
tempo para a população se 
acostumar com a nova no-
menclatura e passar a ado-
tá-la. Em Camaçari, este 
fato é fácil de ser percebi-
do, muitas ruas e bairros 
tiveram os nomes modifi-
cados há um bom tempo, 
mas as pessoas continuam 
chamando pelo nome anti-
go.
 Essa curiosidade 
surgiu a partir dos regis-
tros de casos da Covid-19. 
Nos boletins divulgados 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde, começaram a 
aparecer nomes de bairros 
desconhecidos e sempre 
vinha a dúvida: onde fica 
isso? Então, veio a pesqui-
sa e a descoberta de que 
aquele nome foi modifica-
do há anos, mas os mo-
radores ainda continuam 
usando o nome antigo.
 É o caso de Renas-
cer. Para quem ainda não 
sabe (como eu não sabia), 
Renascer é o bairro (até 
hoje) chamado de Phoc 
II. Perto dali, tem a Nova 
Aliança (Phoc I) e por fim o 
bairro de Tancredo Neves 
(Phoc III). Os Phocs, ali-
ás, receberam esse nome 
quando foi implantado o 
Projeto Habitacional Orien-
tado de Camaçari (PHOC), 
na década de 1970. Os 
novos nomes vieram em 
2009, a partir de uma Lei 
Municipal e mesmo depois 
de 11 anos, eles ainda não 
“pegaram”.
 Se um amigo dis-
sesse que se mudou e 
pedisse para você ir visi-
tá-lo no bairro Dr. Ulysses 
Guimarães, você saberia 
onde fica? Pois o referido 
bairro é justamente a Gle-
ba E, que também mudou 
de nome há um tempo. A 

Gleba A virou Jardim Pa-
norama, mas pouca gente 
sabe. A Piaçaveira um dia 
já foi Gleba D, mas a nova 
nomenclatura foi adotada 
facilmente e ninguém mais 
acha estranho.
 Por falar nas Glebas, 
a história delas é parecida 
com a dos Phocs. Elas tam-
bém surgiram na década de 
1970, através de um plano 
habitacional criado pela Ur-
bis (Empresa de Habitação 
e Urbanização da Bahia) 
para suprir a demanda da 
explosão demográfica em 
Camaçari, após a imple-
mentação do então Polo 
Petroquímico, em 1978.
 E o que dizer das fa-
mosas Radiais? Elas tam-
bém ganharam nomes, mas 
muita gente ainda não se 
acostumou. A Radial A virou 
Avenida 28 de Setembro, a 
Radial B, é Avenida Dr. Ma-
noel Mercês e a Radial C se 
chama agora Avenida Tupi-
nambás.
 A antiga Rua da Ro-
doviária, ganhou em 2011 
o nome de Rua Delegado 
Clayton Leão Chaves, em 
homenagem ao ex-titular 
da 18ª Delegacia Territorial 
de Camaçari, morto duran-
te uma tentativa de assalto 
na Estrada da Cascalheira 
quando dava uma entrevis-
ta ao vivo para uma rádio.
 Outra rua que foi re-
centemente requalificada e 
teve o nome alterado foi a 
Avenida Comercial, agora 
batizada de Avenida Depu-
tado Luís Eduardo Maga-
lhães. Essa rua ainda pos-
sui uma peculiaridade, além 
dos nomes novo e antigo, 
ela também é identificada 
como “rua do Bompreço”, 
por causa do supermercado 
que havia ali.
 Um dos mais antigos 
de Camaçari, o bairro da 
Bomba recebeu esse “ape-
lido” por conta da bomba de 
água que ficava no local e 
que abastecia as locomo-
tivas da época, mas des-

de 1977 o bairro recebeu 
o nome definitivo de Natal, 
através da solicitação de 
um antigo morador, Sr. Cé-
sar Machado, que fazia ani-
versário no mês de dezem-
bro. Até hoje, o bairro ainda 
é identificado por Bomba.
 Em Camaçari, a cria-
ção ou mudança do nome 
de qualquer bairro é reali-
zada através da Secretaria 
Municipal do Desenvolvi-
mento Urbano (Sedur) e 
pode partir da solicitação de 
moradores, como foi o caso 
de Seu César da Bomba (ou 
Natal).
 A criação, oficializa-
ção e atualização de nomes 
de bairros é publicada no 
Diário Oficial do Município 
e os dados são utilizados 
como base de informações 

pela Coelba, Embasa, 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
e demais instituições que 
só utilizam endereços ofi-
cializados por lei.
_____________________

as glebas e os 
phocs tiveram 
origem na dé-
cada de 1970, 
a partir de um 
plano habita-
cional
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262 anos de Camaçari
O que mudou

Em 262 anos, Camaçari passou por diversas transformações, partindo de uma aldeia 
à 4ª maior cidade do estado da Bahia. Por meio de fotografias é possível ver um pouco 
do que mudou ao longo do tempo.

A estação ferroviária, no Centro da cidade, em 1957 e nos dias atuais

Prédio da antiga Prefeitura de Camaçari no ano de 1957 e agora, em 2020

Horto Florestal no passado e hoje
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O antigo cinema foi demolido e está sendo reconstruído para ser um cineteatro

O Viaduto do Trabalhador antes e agora, ganhando novas alças
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Legislação modifica regras
para as eleições municipais

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A corrida eleitoral munici-
pal neste ano de 2020 

contará com uma série de 
inovações e a principal de-
las é o fim das coligações 
para o cargo de vereador. 
Com a implementação da 
lei 13.877/19, as coliga-
ções partidárias só estão 
autorizadas para as elei-
ções majoritárias, ou seja, 
para o cargo de prefeito, 
portanto as coligações pro-
porcionais para vereado-
res não serão permitidas. 
Assim, cada partido deve 
lançar sua própria chapa 
nas candidaturas de vere-
adores, e contarão apenas 
com seus próprios votos.
 Segundo especia-
listas, essa mudança tem 
como maior implicação 

o fato de que os partidos 
maiores terão um alcance 
eleitoral mais amplo, en-
quanto os partidos meno-
res e pouco conhecidos 
terão dificuldades em obter 
vagas no Legislativo.
 De acordo com a 
nova lei, com o fim das 
coligações proporcionais, 
nas eleições de 2020, cada 
partido terá direito de lan-
çar até 150% do número 
de vagas existentes na 
Câmara Municipal. Assim, 
no caso do município que 
disponha de 12 vagas para 
o Legislativo, cada partido, 
isoladamente, deverá lan-
çar 18 candidaturas. Para 
municípios de até 100 mil 
eleitores, poderão ser re-
gistradas candidaturas no 
total de até 200% do núme-
ro de vagas a ser preenchi-
do.

 Outra mudança diz 
respeito ao financiamen-
to de campanha. Com as 
reformas, o financiamento 
das campanhas poderá uti-
lizar doações de pessoas 
físicas, com limite de 10% 
do rendimento bruto do ano 
anterior ao das eleições e 
de financiamentos coleti-
vos virtuais, cujos recursos 
só serão liberados median-
te ao registro da candidatu-
ra. Além disso, os candida-
tos às eleições municipais 
de 2020, assim como os 
que concorreram ao pleito 
nacional de 2018, terão di-
reito ao O Fundo Especial 
de Financiamento de Cam-
panha (FEFC).
 A obtenção do fun-
do pelos partidos só será 
autorizada se dispuserem 
de diretórios municipais 
constituídos e se os ór-
gãos municipais estiverem 
quites com a Justiça Elei-
toral. Além disso, o fundo 
partidário poderá ser dire-
cionado para o pagamento 
de serviços de consultoria 
contábil e advocatícia, em 
processos judiciais ou ad-
ministrativos relacionados 
ao pleito eleitoral que en-
volvam os candidatos do 
partido.

Propaganda eleitoral
Em 27 de setembro teve 
início legal a veiculação 
propaganda eleitoral. A 
partir desta data, está per-
mitido realizar a divulgação 
paga na imprensa escrita 
e a reprodução do jornal 
impresso na web. Os can-
didatos podem impulsio-
nar conteúdos publicados 
oficialmente como propa-
ganda eleitoral, mas não 
podem terceirizar esse im-
pulsionamento. Isso signifi-
ca que o candidato e o par-
tido podem impulsionar as 
publicações, desde que o 
impulsionamento seja con-
tratado diretamente junto 
às plataformas de mídias 
sociais. Empresas não po-
dem ser contratas para 
fazer o impulsionamento.  
Além disso, os gastos para 
impulsionar as postagens 

devem constar na presta-
ção de contas.
 É importante salien-
tar que, nos novos termos 
da Legislação Eleitoral, 
é crime a contratação di-
reta ou indireta de grupo 
de pessoas com o intuito 
de propagar comentários 
ofensivos na internet con-
tra candidato, partido ou 
coligação.
 Quanto à propagan-
da na rua, é permitido uso 
de bandeiras, colagem de 
adesivos em automóveis e 
o funcionamento de comí-
cios e alto-falantes ou am-
plificadores de som, desde 
que dentro do período de 
8 horas as 22 horas (no 
caso do comício realizado 
na véspera das eleições, a 
duração poderá se esten-
der até às 2 horas da ma-
nhã) e, somente em locais 
autorizados pela Constitui-
ção Federal.
 Por outro lado, está 
proibido o uso de trios elé-
tricos (exceto para a sono-
rização de comícios), a re-
alização de showmícios e a 
fixação de pinturas, placas, 
faixas e bonecos em luga-
res como cinemas, clubes, 
lojas, centros comerciais, 
templos, postes de ilumi-
nação pública, sinalização 
de tráfego, viadutos, pas-
sarelas, pontes, paradas 
de ônibus, árvores, muros 
e cercas.
 É importante des-
tacar que, no dia da elei-
ção, a única propaganda 
permitida é a manifesta-
ção individual e silenciosa 
dos eleitores pelo uso, por 
exemplo, de broches, ade-
sivos e bandeiras.
_____________________

As coligações pro-
porcionais para 
vereadores não 
serão permitidas 
nas eleições deste 
ano, de acordo com 
a lei 13.877/19
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Faltando menos de dois 
meses para as eleições 

municipais, os partidos po-
líticos já começaram a se 
mobilizar e oficializar as 
candidaturas a prefeito, 
vice-prefeito e vereadores 
em Camaçari. No pleito, 10 
candidatos disputam o car-
go de prefeito do municí-
pio. Com a pandemia ainda 
fazendo vítimas, este ano 
algumas convenções par-
tidárias foram realizadas 
sem a presença do povo e 
transmitidas pela internet.
 Candidato favorito à 
reeleição, segundo pesqui-
sas de intenção de voto, 
o prefeito Elinaldo Araújo 
(DEM) realizou a conven-
ção no dia 31 de agosto. 
Vestido de branco, Elinaldo 
afirmou que quer fazer uma 
campanha de paz. Em seu 
discurso, o prefeito relem-
brou a época em que foi 
eleito e reeleito vereador e 
as eleições de 2016, quan-
do venceu o pleito junto 
com José Tude, chapa que 
se repetirá nesta eleição. 
O democrata também citou 
as obras realizadas duran-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Eleições 2020: 10 candidatos 
disputam a Prefeitura de Camaçari

te os quatro anos de ges-
tão.
 Mesmo com o dis-
curso de paz, Elinaldo não 
deixou de alfinetar os ad-
versários. Sem citar no-
mes, ele falou sobre obras 
que foram prometidas e 
não foram realizadas. “Aqui 
no passado teve muita 
mentira, muita promessa. 
Prometeram que iam fazer 
vila olímpica, retirada da li-
nha do trem, requalificar o 
Rio Camaçari. O rio está aí, 
o prefeito respondendo o 
tempo inteiro a União, tive 
que devolver R$ 26 milhões 
de vocês, dinheiro que po-
deria ser investido na saú-
de, na educação, no social 
e está aí o rio”. De acordo 
com gestor, que retomou 
as obras do Rio Camaçari, 
o serviço já está avançado 
na região da Lama Preta.
 Quem também reali-
zou convenção foi o Parti-
do dos Trabalhadores, que 
tem como candidata a pre-
feita, a advogada Ivoneide 
Caetano. Em um discur-
so cheio de força, Ivonei-
de criticou a atual gestão 
e afirmou que, se eleita, a 
prefeitura será comandada 
pelo povo. O vice escolhido 
é o empresário Fábio Lima 

(PP).
 Ivoneide, que é es-
posa do ex-prefeito Luiz 
Caetano, tem pela frente o 
desafio de provar que é ca-
paz de comandar a cidade 
sem a interferência do ma-
rido, mesmo não possuindo 
nenhuma experiência polí-
tica anterior. Este é um dos 
maiores questionamentos 
a respeito da eleição dela 
e a petista assegurou que 
irá consultar Caetano, mas 
quem irá “mandar” é a po-
pulação.
 “Quem vai governar 
conosco é o povo, quem 
vai mandar na prefeitura, 
não é Caetano, não. Cae-
tano vai nos ajudar, porque 
eu não vou desprezar a ca-
pacidade de gestão, a com-
petência desse homem. 
Mas quem vai mandar é o 
povo. O povo vai ter vez e 
voz nessa cidade. Vamos 
reestabelecer a democra-
cia em sua plenitude”.
 Terceiro colocado 
nas pesquisas, Oziel Araú-
jo (PDT) disputa o cargo de 
prefeito junto com Edjane 
Nascimento. Oziel explicou 
os motivos da escolha da 
sua vice e destacou que 
prezou por uma pessoa da 
cidade, que conhece de 

perto as necessidades da 
população. “Sobre a minha 
vice, foi um convite que fiz 
a uma amiga, que conheço 
há 12 anos. Ela é mãe, ba-
talhadora, administradora, 
é líder como uma cidadã 
em Camaçari, mora em 
bairro periférico, o Nova 
Vitória, e o melhor de tudo: 
é mulher. A população de 
Camaçari é composta por 
54% de mulheres e agora, 
não poderíamos deixar de 
apresentar, na nossa cha-
pa, uma mulher talentosa, 
dedicada e que ama Ca-
maçari”.
 Edjane se disse sur-
presa, mas que resolveu 
encarar mais esse desafio 
em sua vida. “Diante des-
se desafio eu tive que con-
sultar a minha família, que 
é minha base, consultei 
ao Senhor e ele aprovou. 
Nós não estamos aqui por 
vaidade, mas sim porque, 
Camaçari precisa de mu-
dança, de renovação e 
transformação. E é com 
Oziel que eu dou as mãos 
pra gente lutar por essa vi-
tória”, disse a candidata a 
vice.
 Elinaldo, Ivoneide 
e Oziel são os candida-
tos que mais pontuaram 
em todas as pesquisas de 
intenção de voto, mas ou-
tros sete estão na disputa. 
São eles: Sócrates Mag-
no (PSOL), Pedrinho de 
Pedrão (Avante), Antônio 
Carlos Soares (PL), He-
ckel Pedreira (Rede), An-
dré Pegova (PMN), Josué 
Marinho (PV) e Francisco 
Irmão (Solidariedade).
 Por causa da pan-
demia, as eleições, que 
normalmente acontecem 
no mês de outubro, serão 
realizadas no dia 15 de no-
vembro, com segundo tur-
no em 29 de novembro.

O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro
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Polícia apreende pés de maconha 
no Phoc II

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Policias militares do 12º 
Batalhão apreenderam 

quatro pés de maconha 
com um jovem de 20 anos, 
nesta quarta-feira (23), du-
rante rondas na Travessa 

Nova Aliança, bairro Phoc 
II, em Camaçari.
 De acordo com infor-
mações da polícia, o sus-
peito transitava em atitude 
suspeita e foi abordado. 
Revistado, foram encontra-
das 11 trouxas de maconha 
e 29 pinos de cocaína. Ain-

da segundo a polícia, o jo-
vem levou os PMs ao local 
onde os pés de maconha 
eram guardados.
 O suspeito e as dro-
gas foram apresentados na 
18ª Delegacia Territorial de 
Camaçari, a fim de serem 
tomadas as medidas cabí-

veis ao caso.
 A Polícia Militar tem 
combatido intensamente o 
tráfico de drogas em Ca-
maçari, realizado diversas 
prisões. Na última terça-fei-
ra (22), um homem foi pre-
so após uma denúncia de 
tráfico de drogas, no Bairro 
dos 46. O suspeito tem 23 
anos e é morador do Par-
que Verde I.
 Policiais da CETO 
(Companhia de Empre-
go Tático-Operacional) do 
12º Batalhão, realizavam 
rondas pela Rua da Linha, 
quando receberam a infor-
mação de que um rapaz re-
alizava a venda de drogas 
nas imediações, próximo a 
um lava-jato. Com a descri-
ção do indivíduo, os poli-
ciais o localizaram no lugar 
indicado.
 Segundo a polícia, 
durante a busca pessoal, 
foram encontradas 14 trou-
xas de maconha e R$ 55 
em espécie. Os policiais 
militares conduziram o sus-
peito para a 18ª Delegacia 
Territorial de Camaçari, 
onde foi lavrado o flagran-
te. 

Além dos pés de maconha, jovem foi flagrado com pinos de cocaína

Suspeito de espancar ex-mulher 
em Machadinho é preso

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Equipes da 4ª Delegacia 
de Homicídios de Ca-

maçari e da Delegacia de 
Itinga, prenderam no último 
dia 15, o homem suspeito 
de espancar a ex-compa-
nheira Jaqueline Santos 
de Jesus, de 21 anos, dois 
dias antes, em Machadi-
nho. A jovem não resistiu 
aos ferimentos.
 De acordo com in-
formações da polícia, o 
suspeito espancou Jaque-
line com emprego de arma 
branca. Ela chegou a ser 
socorrida para o Hospital 

Geral de Camaçari (HGC), 
mas veio à óbito. O casal 
tem uma filha de apenas 5 
meses, que após o crime, 
ficou sob os cuidados da 
avó materna. A motivação, 
segundo a polícia, teria 
sido passional.
 A 4ª DH destaca a 
celeridade do Ministério 
Público e do Poder Judiciá-
rio no deferimento da prisão 
do suspeito, que se encon-
tra à disposição da justiça. 
 Segundo dados do 
Monitor da Violência, divul-
gados nesta terça, a Bahia 
registrou um aumento no 
número de casos de femi-
nicídios nos seis primeiros 
meses de 2020, em compa-

ração ao mesmo período de 
2019. No primeiro semestre 
deste ano, conforme a fer-
ramenta, foram cometidos 
57 feminicídios, contra 48 

no mesmo período do ano 
passado. Mulheres negras 
são as principais vítimas de 
homicídios, segundo a fer-
ramenta.
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Um homem simples, de 
origem humilde e que 

carrega um vasto conhe-
cimento sobre a terra e 
as coisas do campo. Este 
é Florisvaldo Ferreira Go-
mes, conhecido como Seu 
Dadu, morador do Sítio 
Sucupira, na zona rural de 
Vila de Abrantes, onde cul-
tiva frutas e verduras, de 
onde tira o próprio sustento 
e o da família.
 Pesquisador nato, 
Seu Dadu, que é de ori-
gem quilombola, herdou 
dos pais e dos avós o amor 
pela agricultura familiar e 
se tornou um profundo co-
nhecedor da flora. Por esta 
razão, ele é sempre utiliza-
do como fonte em traba-
lhos acadêmicos. Já par-
ticipou de vários eventos, 
onde ensinou como produ-
zir sem o uso de agrotóxi-
cos ou outros compostos 
inorgânicos, respeitando o 
ciclo da natureza.
 Foi lá, no meio da 
roça, onde cultiva sua pro-
dução, que Seu Dadu con-
tou um pouco de sua his-

Camaçari Nossa Gente: Seu Dadu e 
a sabedoria do homem do campo

tória. O avô e o pai dele já 
trabalhavam com a mandio-
ca, fornecendo farinha de 
Lauro de Freitas até Arem-
bepe. Na Sede de Camaça-
ri, o pai de Seu Dadu vendia 
banana. A carga era trans-
portada em um jegue. Mais 
tarde, quando Seu Dadu já 
tinha 25 anos de idade, ele 
começou a venda de quia-
bo, maxixe, jiló, aipim e os 
derivados da mandioca, 
como o beiju e a farinha.
 “Esse ciclo da man-
dioca nunca saiu da nossa 
cultura. Plantando aquela 
mandioca de forma tradi-
cional que já vem de 200 
anos, já foi de meu bisavô, 
passou pra meu avô, pra 
meu pai e hoje continua”. 
Atualmente, o jegue não é 
mais o meio de transporte, 
mas os produtos continuam 
sendo levados até os clien-
tes, agora de carro.
 Além de vender os 
produtos, sempre foi uma 
tradição da família de Seu 
Dadu contribuir com a co-
munidade. “Qualquer pes-
soa que tenha necessida-
de, a gente costuma dar 
meia dúzia de quiabo, meio 
centro, um centro, um pé 
de aipim, um cacho de ba-

nana, uma galinha, um ovo. 
Minha mãe já fazia isso, já 
dava ovo, galinha, farinha, 
dendê, bambá e gás (que-
rosene)”.

Rosário de cultura
Um homem sedento por 
conhecimento como Seu 
Dadu, que mesmo não ten-
do instrução acadêmica, se 
interessa e busca o saber 
cultural, não se contenta 
em ter o conhecimento só 
para si. Através de histórias 
do cotidiano daquele lugar, 
ele vai ensinando, educan-
do quem se dispõe a ouvir 
e apreender. A essas histó-
rias, Seu Dadu dá o nome 
de “rosário da cultura” e ele 
nos contou um desses ca-
sos, quando Nossa Senho-
ra foi ensinar as abelhas a 
fazer mel.
 “Quando fez o mun-
do, Nossa Senhora chamou 
as abelhas pra ensinar a fa-
zer mel. E chamou também 
o mangangá. Na primeira 
etapa foram pro mato pra 
tirar o pólen das flores, no 
dia seguinte tinha outra eta-
pa e o mangangá observou 
todas etapas e disse ‘eu já 
sei como é que faz mel’ e aí 
não foi mais. As abelhas re-

sistiram até o final e hoje o 
mangangá não sabe fazer 
mel. As abelhas foram até 
o final e aprenderam, mas 
o mangangá...”.

Origem quilombola
Curioso, Seu Dadu pes-
quisou sobre a própria ori-
gem e da esposa e fez uma 
descoberta interessante. “A 
gente começou a pesquisar 
os traços, os costumes, a 
forma de se vestir, a forma 
de tocar o tambor e o mais 
interessante é que na co-
munidade da família que eu 
me casei, todos são paren-
tes. As duas etnias, todos 
são parentes, os Bantos e 
os Nagôs. Eu não consegui 
pesquisar tudo, mas eu co-
mecei a entender a diferen-
ça entre os costumes, que 
é porque um veio de uma 
região [da África] e outro de 
outra”.
 Para Seu Dadu, a 
comunidade quilombola da 
Cordoaria precisa conhecer 
o próprio valor e aprender a 
lutar pelos seus direitos e 
por outro lado, o governo 
precisa criar políticas pú-
blicas para atender àquela 
população.

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br
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Segunda temporada da websérie 
Camaçari Nossa Gente 

traz novos personsonagens
A segunda temporada vem com quatro novos 
personagens, na mesma pegada de aborda-
gem de diversos segmentos. Pra começar, 
tivemos Seu Dadu, agricultor quilombola que 
você conheceu a história aí ao lado. 

Depois o nosso bate-papo foi o técnico quí-
mico Miquéas Cardeal, que se apaixonou por 
cerveja quando estagiou em uma fábrica da 
Brahma e hoje tem produção própria. Miquéas 
contou pra gente todos os detalhes por trás da 
fabricação de uma cerveja artesanal e apre-
sentou a Alquimia Nordestina, cerveja produ-
zida por ele em casa, no bairro Camaçari de 
Dentro.

Para falar sobre moda sustentável, batemos 
um papo com a jornalista Maryane Meira, que 
é a idealizadora do Bazar Solidário, que tem 
a proposta de trocar as roupas por alimentos 
não perecíveis. A ideia surgiu durante a pan-
demia, quando muitas famílias perderam sua 
renda e começaram a passar dificuldades.

Roupas, calçados e livros são divulgados por 
Maryane no Instagram e as pessoas interes-
sadas podem adquirir estes itens em troca de 
quilos de alimento. Através do Bazar Solidário, 
100 cestas básicas já foram entregues a famí-
lias de Camaçari. 

A jornalista ainda é responsável pelo Bazar 
das Amigas e o Leilão Literário.

Nosso último personagem da temporada é 
Samuka Rios, idealizador do projeto NaLage 
Multi Espaço, onde diversos eventos culturais 
são realizados. O projeto deu uma pausa por 
causa da pandemia. 

Ex-membro de bandas como Afrocidade, 
Trompas de Falópio e Mallam, Samuka trans-
formou a laje da própria casa, na Rua Belmon-
te, bairro Phoc II, em um espaço que reúne 
várias tribos e que já recebeu shows, feiras de 
vinil, entre outros.

Para conferir todos os episódios da websérie, 
acesse a nossa página no Facebook ou no 
IGTV na página do CN1 no Instagram ou ain-
da no nosso canal no YouTube.
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