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Campanha eleitoral é marcada por 
violência em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

As eleições municipais 
de Camaçari nes-

te ano tiveram um fator 
preocupante: a violência. 
Atentados a tiros contra 
candidatos e brigas entre 
apoiadores, foram alguns 
dos episódios registrados 
nos últimos dias.
 Em 27 de outubro, o 
candidato a vereador Bran-
co do Gueto foi baleado na 
perna no bairro Verde Ho-
rizonte, onde mora. Segun-

do informações, um veículo 
passou atirando e atingiu o 
candidato. Menos de uma 
semana depois, o carro do 
também candidato a vere-
ador, Soldado Andrade, foi 
alvejado por dois tiros na 
Via Atlântica. O candidato 
não se feriu.
 Já no último domingo 
(08), ocorreu uma briga en-
tre apoiadores de dois can-
didatos a vereador na entra-
da do bairro Parque Satélite. 
Durante a confusão, um ho-
mem teria sacado uma arma 
de fogo. No mesmo dia, o 

candidato a vereador Júnior 
Borges procurou a polícia 
para registrar uma tentativa 
de homicídio contra ele.
 De acordo com o ve-
reador, candidato à reelei-
ção, ele estava sentado na 
porta de casa, no bairro Ca-
maçari de Dentro, acompa-
nhado da mãe e de amigos, 
quando um veículo Uno, de 
cor prata, passou e dispa-
rou um tiro na direção do 
grupo. A bala atingiu a pare-
de da residência e ninguém 
ficou ferido.
 Episódios de violên-
cia durante o período elei-
toral em Camaçari não são 
comuns, por isso têm cau-
sado apreensão nos elei-
tores. Nas redes sociais, 
algumas pessoas relataram 
sentir medo de ir às urnas 
para votar no próximo do-
mingo (15).
 De acordo com o re-
latório da Violência Política 
e Eleitoral no Brasil, nos úl-
timos quatro anos e meio, 
assassinatos e atentados 
tiveram papel relevante na 
estruturação da violência 
política e eleitoral no país. 
O documento afirma que a 
violência passou a integrar 
a moldura de gestão dos 
conflitos políticos, tornan-
do-se parte da rotina de 
gestão e administração das 
cidades brasileiras, o que 
pode ser verificado no ex-
pressivo número de assas-
sinatos e atentados contra 
prefeitas/os e vereadoras/
es.

 Em 2019, pelo me-
nos um episódio de violên-
cia política foi registrado 
a cada três dias no Brasil, 
segundo o relatório. Em al-
guns locais, os assassina-
tos e atentados ocorrem de 
forma sistemática no ce-
nário de disputas políticas, 
econômicas e conflitos de 
interesse. Nos exemplos 
mapeados, 83% dos aten-
tados e assassinatos acon-
teceram em cidades do in-
terior do país.
 Os dados da pesqui-
sa apontam que o agente 
político com maior proba-
bilidade de ser assassina-
do ou sofrer atentado no 
Brasil, é o vereador (sexo 
masculino), seguido de 
prefeito (26% dos casos). A 
esmagadora maioria de re-
presentantes eleitos, can-
didatos ou pré-candidatos 
assassinados ou que so-
freram atentados é do sexo 
masculino, 116 ocorrências 
(93%).
 Neste momento, é 
de fundamental importân-
cia lembrar que vivemos 
em um sistema democrá-
tico e que cada um tem o 
direito de escolher o seu 
candidato ou partido e 
cabe a todos respeitar as 
escolhas. Resolver diver-
gências políticas “à bala”, 
não leva a lugar nenhum 
e só torna o mundo mais 
violento. A violência nunca 
pode ser tratada como so-
lução.

De acordo com EDITAL Nº 049/2020 haverá mudança 
temporária de local de votação para as Eleições 2020:
Eleitores que votam na ESCOLA MUNICIPAL DENISE 

TAVARES, devem votar no COLÉGIO ESTADUAL CIDA-
DE DE CAMAÇARI.

Eleitores que votam na ESCOLA MUNICIPAL BARRA 
DE JACUÍPE, devem votar no CENTRO EDUCACIONAL 

DARCY RIBEIRO.
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Eleitores de Camaçari decidem 
quem comandará o município a 

partir de 2021

Está chegando o dia em 
que Camaçari vai de-

cidir nas urnas quem será 
responsável por governar 
a cidade a partir de janei-
ro de 2021. Apesar de ter 
oito candidatos na disputa, 
apenas dois são aponta-
dos como os preferidos dos 
eleitores, de acordo com as 
pesquisas de intenção de 
voto. Elinaldo Araújo, atu-
al prefeito, candidato pelo 
DEM e Ivoneide Caetano, 
candidata do PT, que conta 
com o apoio do governador 
Rui Costa.
 Além destes, per-
manecem na disputa Oziel 
Araújo (PDT), Sócrates 
Magno (PSOL), Antônio 
Carlos Soares (PL), Heckel 
Pedreira (Rede), André Pe-
gova (PMN) e Francisco Ir-
mão (Solidariedade). Pedri-
nho de Pedrão, do Avante, 
Josué Marinho, do PV, e 
Rinaldo Chaveiro, do DC, 
retiraram as candidaturas e 
passaram a apoiar a candi-
data do PT.
 Pela primeira vez ire-
mos às urnas durante uma 
pandemia e por esta razão, 
uma série de protocolos terá 
que ser adotada na hora da 
votação. O primeiro deles é 
o uso obrigatório de másca-
ra (quem chegar ao local de 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

votação sem o equipamento 
de proteção poderá ser bar-
rado na entrada). O eleitor 
deverá passar álcool em gel 
nas mãos antes e depois de 
votar.
 Para votar é preciso 
levar um documento com 
foto (carteira de identidade; 
passaporte; carteira de ca-
tegoria profissional reconhe-
cida por lei; certificado de 
reservista; carteira de tra-
balho; carteira nacional de 
habilitação) ou a via digital 
do título do eleitor (e-Título) 
que já tenha feito a coleta 
dos dados biométricos.
 O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recomenda 
aos eleitores que levem a 
própria caneta para assi-
nar o caderno de votações 
e que o eleitor permaneça 
pelo tempo mínimo neces-
sário na seção. O horário de 
votação será das 7h às 17h, 
com horário preferencial de 
7h às 10h para maiores de 
60 anos.
 Constituem crime, 
no dia da eleição o uso de 
alto-falantes e amplificado-
res de som ou a promoção 
de comício ou carreata; ar-
regimentação de eleitor ou 
a propaganda de boca de 
urna; divulgação de qual-
quer espécie de propagan-
da de partidos políticos ou 
de seus candidatos; publica-
ção de novos conteúdos ou 

o impulsionamento de con-
teúdos nas aplicações de 
internet (podendo ser man-
tidos em funcionamento as 
aplicações e os conteúdos 
publicados anteriormente).
 Estão proibidas aglo-

merações de pessoas com 
roupa padronizada até o tér-
mino do horário de votação.

Novas regras
As eleições municipais de 
2020 terão mudança na for-
ma de divulgação dos votos 
dados a candidatos sub judi-
ce, aqueles que ainda aguar-
dam uma resposta definitiva 
da Justiça sobre a validade 
da candidatura. A partir des-
te ano, a divulgação incluirá 
também os votos nos candi-
datos indeferidos com recur-
so, cuja situação ainda pode 
ser alterada. Esses votos 
são chamados de “anulados 
sub judice”. Embora a vota-
ção seja visualizada junto 
com a dos demais candida-
tos, haverá uma marcação 
deixando claro que os votos 
do candidato ainda não são 
considerados válidos.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Bracell investe na preservação das 
reservas florestais da Bahia

Cofic
redacao@camacarinoticias.com.br

A Bracell acaba de lan-
çar o seu Relatório de 

Sustentabilidade com os 
resultados socioambientais 
obtidos a partir do esforço 
para mitigação de riscos 
e impactos operacionais 
e ampliação dos impactos 
positivos gerados por suas 
atividades. Um dos desta-
ques é a preservação de 
reservas da Mata Atlântica 
no Litoral Norte da Bahia. 
A companhia possui mais 
de 30% de suas áreas de-
dicadas à preservação am-
biental. Além disso, investe 
em projetos voltados para 
as comunidades vizinhas, 
principalmente na área de 
educação, beneficiando, no 
ano passado, mais de 43 
mil estudantes e professo-
res na Bahia
 “Graças a uma ges-
tão eficiente, a companhia 

FOTO: REPRODUÇÃO

Companhia possui 30% de área dedicada à preservação

dá prioridade à pesquisa 
e implementação de pro-
cessos inovadores em sua 
base florestal e industrial, 
e no desenvolvimento das 
comunidades onde atua. 
As atividades e modelos de 
gestão adotados estão to-
talmente comprometidos 

com o uso sustentável dos 
recursos naturais, com o 
objetivo de criar valor para 
a comunidade, o país, o 
clima, o cliente, pois assim 
será bom para a empresa”, 
afirma Lais Drezza, geren-
te de Sustentabilidade da 
Bracell.
 Alinhada com as prá-
ticas de excelência adota-
das em todo mundo, a em-
presa possui mais de 30% 
de suas áreas dedicadas 
à preservação ambiental, 
considerando vegetação 
nativa, reservas legais e de 
preservação permanente. 
Suas Reservas Particula-
res do Patrimônio Natural 
(RPPN) somam mais de 8 
mil hectares, sendo a prin-
cipal delas a RPPN Lontra, 
que possui 1,377 hectares 
no Litoral Norte da Bahia 
e detém o título de Posto 
Avançado da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica 
(RBMA), por estar inserida 
em critérios internacionais 
sugeridos pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco). O títu-
lo representa um reconhe-
cimento internacional das 
áreas naturais mais impor-
tantes do planeta como 
locais de excelência para 
pesquisa científica, experi-
mentação e promoção da 
conservação e desenvolvi-
mento sustentável regional.
 Como resultado 
destes esforços, a compa-

nhia contribuiu com a retira-
da de cerca de 10 milhões 
de toneladas de CO² da at-
mosfera, somente em 2019. 
Além disso, mais de 1.430 
espécies de fauna e flora 
foram catalogadas pelo seu 
Programa de Monitoramen-
to da Biodiversidade, entre 
elas espécies raras, endê-
micas e ameaçadas de ex-
tinção. Dentre as espécies 
ameaçadas de extinção, 
por exemplo, foram cata-
logadas nas reservas da 
Bahia a famosa árvore su-
cupira-preta, com suas flo-
res roxas, o macaco-guigó, 
a coruja-buraqueira, a co-
bra-bicuda e o passarinho 
ariramba-de-cauda-ruiva.
 “É absolutamente 
satisfatório acompanhar a 
forma como as atividades 
da companhia estão sinto-
nizadas com a manutenção 
e conservação da biodiver-
sidade brasileira. A partir 
dos resultados observados 
no Relatório de Susten-
tabilidade, é possível dar 
seguimento em um fluxo 
constante de investimentos 
e reconhecer a importância 
do trabalho realizado pelos 
profissionais envolvidos em 
cada etapa desses proces-
sos,” ressalta Lais Drezza.
 Em relação ao de-
senvolvimento das locali-
dades onde atua, os inves-
timentos da Bracell estão 
pautados em três pilares: 
educação, empoderamento 
e estar-bem. Ao todo, mais 
de 145 mil pessoas foram 
beneficiadas pelos mais 
de 32 projetos na Bahia e 
em São Paulo, concebidos 
com recursos próprios da 
companhia ou por meio das 
leis de incentivo vigentes 
no país. No ano passado, 
foram direcionados mais 
de R$ 3,6 milhões em in-
vestimento social privado 
nos dois estados. Tendo a 
educação como o seu prin-
cipal pilar, a empresa tem 
contribuído para a melhoria 
dos índices de qualidade da 
educação pública nos muni-
cípios onde atua.
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Imetame deve investir 
R$ 31 milhões na ampliação 

de unidade em Camaçari

Ascom/SDE
redacao@camacarinoticias.com.br

A indústria do grupo ca-
pixaba Imetame Ener-

gia deve investir até R$ 31 
milhões no município de 
Camaçari. A empresa des-
tinada a produção de gás 
natural, já está operando 
faz 2 anos e fará a amplia-
ção no Hub de tratamento 
de gás, malha de tubulação 
para escoamento do gás 
e atendimento a Unidade 
Termelétrica II e III. A pre-
visão é que sejam gerados 
até 200 novos empregos. 
 Atualmente, a pro-
dução é de 54.000.000m³/
ano, mas com a amplia-
ção terá o aumento de até 
87.381.000m³ por ano em 
sua capacidade produtiva 
instalada. O protocolo de 
intenções foi assinado com 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de de-
senvolvimento Econômico 
(SDE), no último dia 06.  
 “Gerar empregos 
para a população, desen-
volver economicamente a 
Bahia através da prospec-
ção e atração de investi-
mentos que beneficiam o 
povo baiano é motivo de 

orgulho para nós do Gover-
no do Estado. Esse novo 
investimento da Imetame 
possibilitará a movimenta-
ção da economia local e 
geração de renda”, come-
mora o vice-governador 
João Leão, titular da SDE.
 Segundo Giuliano 
Favalessa, diretor da em-
presa, os empregos gera-
dos indiretamente são de 
atividades periféricas, que 
serão necessárias na fase 
de construção e comissio-
namento de obra da unida-
de, tais como restaurantes, 
hotéis, oficinas, transpor-
te e etc. “A ampliação do 
campo de gás e da futura 
implantação da usina Ter-
melétrica de forma macro 
garante maior segurança 
ao sistema energético com 
disponibilidade de energia. 
Dá oportunidade a peque-
nos negócios de desen-
volvimento, bem como 
circulação e distribuição 
de riqueza, transforman-
do oportunidade em pros-
peridade, evidenciando o 
município e Estado como 
área produtora de gás e 
geradora de energia em 
âmbito nacional”, explica.  
 Ainda de acordo 

com o empresário, a am-
pliação no campo de gás 

refere-se à intervenção em 
poços, na tubulação de in-
terligação entre os campos 
de gás Cardeal Amarelo e 
Cardeal do Nordeste e ins-
talação de equipamentos 
de superfície que ficarão 
fixos na unidade. As obras 
devem ser iniciadas no 
segundo semestre 2021.
_____________________

previsão é de 
que sejam gera-
dos até 200 no-
vos empregos 
com ampliação

ECONOMIA

FOTO: REPRODUÇÃO



6   SAÚDE
  Camaçari, sexta-feira,  13 de novembro de 2020

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Vacina contra Covid-19 pode 
chegar a testes clínicos em 2021

Enquanto se prepara 
para produzir a vacina 

contra Covid-19 desen-
volvida pela farmacêutica 
AstraZeneca e pela Uni-
versidade de Oxford, a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) trabalha em pro-
jetos próprios de imuni-
zantes que podem chegar 
a testes em humanos em 
2021.
 Caso esses expe-
rimentos tenham resulta-
dos positivos ao longo do 
ano que vem, a expectati-
va é que uma dessas va-
cinas esteja disponível em 
2022.
 As duas iniciativas 
em desenvolvimento são 
do Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos) e usam 
plataformas tecnológicas 
pioneiras. Segundo o vi-
ce-diretor de Desenvol-

vimento Tecnológico de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz, 
Sotiris Missailidis, ambas 
estão em testes pré-clí-
nicos, em laboratório, e 
devem passar por uma 
nova etapa de testes em 
animais conhecida como 
“estudo de desafio”.
 As vacinas já fo-
ram aprovadas na fase 
de imunogenicidade e 
toxicidade em animais, 
o que significa que pro-
duziram resposta imune 
sem prejudicar a saúde 
das cobaias. No próximo 
passo, os pesquisadores 
vão conferir como cobaias 
vacinadas responderão 
à exposição ao SARS-
-CoV-2.
 Por envolver o 
vírus em condições de 
causar infecção, o teste 
aguardava disponibilida-
de de laboratório em bios-
segurança elevada (NB3) 
e está programado para 
ocorrer ainda neste mês.
O vice-diretor de Bio-Man-

guinhos destaca que é im-
portante prosseguir com 
a pesquisa, independen-
temente do sucesso dos 
testes da vacina AstraZe-
neca/Oxford, cuja oferta to-
tal em 2021 deve chegar a 
210 milhões de doses, em 
um esquema de vacina-
ção que, a princípio, prevê 
duas doses por pessoa.
 Todas essas proje-
ções ainda dependem da 
confirmação da seguran-
ça e da eficácia da vacina, 
com os resultados dos tes-
tes clínicos de Fase 3 e o 
registro da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).
 “Entendo que temos 
garantido um quantitativo 
significativo [de doses], 
mas ainda não se sabe a 
eficácia das vacinas que 
estão na frente. Ainda não 
se sabe se uma vacinação 
vai ser suficiente ou se va-
mos ter que nos vacinar 
todo ano, como acontece 
com a vacina do Influenza. 

Ter uma vacina própria, 
com que você pode ga-
rantir o mercado nacional, 
com a mesma eficácia de 
vacinas de grandes farma-
cêuticas, é muito impor-
tante para as instituições 
públicas, para a saúde e 
para a ciência brasileira”, 
afirma o pesquisador. Se-
gundo Missailidis, o Brasil 
poderia, então, exportar 
uma vacina própria para 
ajudar no combate à pan-
demia internacionalmen-
te.
 Além das vacinas 
inteiramente desenvolvi-
das em Bio-Manguinhos, 
há ainda dois projetos já 
em curso com parcerias 
de outros institutos de 
pesquisa: uma vacina sin-
tética com a Universidade 
Oxford e uma vacina pro-
teica recombinante com 
o Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico em 
Saúde (CDTS) da Fiocruz.
Fonte: Agência Brasil

FOTO: REPRODUÇÃO
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Novembro Azul: depressão após o 
diagnóstico do câncer de próstata

Sivan Mauer
redacao@camacarinoticias.com.br

O diagnóstico do cân-
cer de próstata pode 

provocar um sofrimento 
psíquico significativo nos 
homens. O medo da mor-
te e da dor, assim como a 
preocupação com a sexua-
lidade e com possíveis al-
terações no funcionamento 
familiar, interferem sensi-
velmente no modo de pen-
sar do paciente e alteram 
sua maneira de enxergar 
a vida. Estes sentimentos 
podem ser gatilhos para a 
aparição de episódios de 
transtornos de humor ou, 
até mesmo, para o desen-
volvimento da ideação sui-
cida.
 O câncer de prósta-
ta é o tumor mais frequen-
te entre homens com mais 
de 50 anos. No Brasil, ele 
é o segundo tipo de câncer 
mais comum entre pessoas 
do sexo masculino, sendo 
responsável por 10% de 
todas as mortes causadas 
pela doença, atrás somen-
te do câncer de pele não 
melanoma. Durante o 1º 
ano de diagnóstico do tu-
mor, os pacientes apresen-
tam taxa de incidência 77% 

maior de transtornos de hu-
mor quando comparada à 
população saudável. Esse 
risco persiste em até 47% 
dos enfermos mesmo após 
1 ano de acompanhamento 
da doença.
 Saber lidar e tratar 
corretamente os quadros de 
transtorno de humor pode 
melhorar significativamente 
o desfecho dos pacientes, 
resultando em mais qualida-
de de vida e maior adesão 
ao tratamento. Contudo, é 
necessário entender a va-
riação do risco de suicídio 
por sexo, idade e tipo de tu-
mor. No caso do câncer de 
próstata, é necessária uma 
avaliação do ponto de vista 
psiquiátrico principalmente 
em relação à depressão e 
ansiedade, provenientes da 
preocupação com a sexua-
lidade, que podem envolver 
não apenas a disfunção eré-
til, mas também a incapaci-
dade de sentir prazer ou de 
se satisfazer sexualmente o 
parceiro ou parceira.
 A opção terapêutica 
vai depender da gravidade 
do quadro. O melhor a se 
fazer é direcionar o pacien-
te para uma avaliação com 
um médico psiquiatria a fim 
de entender a melhor alter-

nativa terapêutica. Caso ou-
tros membros da família já 

sofram com transtornos de 
humor, existe uma maior 
probabilidade de que ele 
desenvolva quadros seme-
lhantes.
 A conscientização e 
as campanhas relaciona-
das ao “Novembro Azul” 
são de extrema importân-
cia para rastrear o risco 
de desenvolvimento des-
sas doenças secundárias 
em pacientes oncológicos. 
Dessa forma, conseguimos 
tempo hábil para encami-
nhar esses homens aos 
serviços de saúde mental 
e, consequentemente, au-
mentar as chances de su-
cesso no tratamento.

Dr. Sivan Mauer é médico psi-
quiatra especialista em trans-
tornos do humor. 
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Candidatos à prefeitura de
Camaçari participam de sabatina

Para ajudar o eleitor a escolher o melhor candidato para governar o município a partir de 2021, o Camaçari Notícias realizou uma 
sabatina com os candidatos a prefeito. Os postulantes responderam perguntas de diversos temas e apresentaram as principais 

propostas de campanha. Entrevistamos Oziel Araújo, Sócrates Magno, Heckel Pedreira, Josué Marinho (que retirou candidatura), 
Francisco Irmão, Ivoneide Caetano, Antônio Carlos Soares e André Pegova. Os candidatos Pedrinho de Pedrão, Rinaldo Chaveiro 
e Elinaldo Araújo foram convidados, mas Pedrinho e Rinaldo retiraram as candidaturas e Elinaldo alegou que não compareceu por 
motivos de agenda.

Nosso primeiro entrevistado foi candidato do PDT, Oziel Araújo. Com dois mandatos de vereador, Oziel, que nas pesquisas de intenção 
de voto aparece em terceiro lugar, surge com a proposta de renovação política. Questionado sobre o principal problema de Camaça-
ri atualmente, o candidato apontou a mobilidade urbana. Para ele, é necessária a criação de um a novo modal de transporte público, 
com uma tarifa única para a Sede e orla. Se eleito, Oziel pretende licitar o transporte, ampliar o número de linhas e implementar o 
plano de mobilidade urbana.
 Na área da segurança, o candidato do PDT pretende implantar a guarda pública municipal e um sistema de monitoramento 
inteligente. No âmbito da saúde, Oziel aponta a necessidade de uma unidade hospitalar para atender pacientes de baixa e média 
complexidade, além de um replanejamento de todo o sistema de saúde do município. Para a educação, o candidato prevê investi-
mento em tecnologia da informação nas escolas e, como estamos ainda em um período de pandemia, onde as aulas presenciais 
não têm previsão de serem retomadas, a testagem em massa de alunos, professores e funcionários das instituições de ensino.Já 
na área da economia, Oziel acredita na criação de um polo turístico, contemplando os 42km de orla, e também de um polo agrícola 
e aquicultor, além de investimento no setor têxtil. 

Dando sequência à nossa série de entrevistas, recebemos o educador Sócrates Magno, que concorre pelo PSol. Nascido em Camaçari, 
Sócrates se apresenta como uma alternativa diferente dos grupos políticos que estão se alternando no poder há mais de 30 anos. 
Como educador de formação, Sócrates acredita que a solução para os problemas de Camaçari está na educação. Entre outras 
propostas, ele defende a educação integral com atividades extracurriculares no contraturno das aulas.
 Para gerar emprego e renda, o candidato do PSol defende que é preciso investir na qualidade de vida da população, além de 
trabalhar novas matrizes econômicas. Para Sócrates, é necessário atrair investimentos para o município e isso só será possível se 
houver um equilíbrio entre educação, segurança, saúde. Na área da mobilidade urbana, o candidato afirma a necessidade de criar 
um sistema de transporte público diferente do que está estabelecido e acredita que o horizonte é a tarifa zero. Sócrates também 
pondera a importância de buscar em outras cidades, sistemas que já funcionam e trazer a ideia para Camaçari.
Na cultura, ele defende o resgate cultural do município através de diversas manifestações, como capoeira, circo, cinema, teatro, 
música, entre outras.

O terceiro entrevistado da Sabatina CN1 foi Heckel Pedreira, can-
didato a prefeito de Camaçari pelo partido Rede Sustentabi-
lidade. Heckel é empresário e formado em Economia. Uma 
das suas principais propostas é a criação de moeda local para 
circular exclusivamente no comércio de Camaçari e aquecer 
a economia local.
 O candidato pretende ainda criar uma universidade 
municipal para atender aos jovens do município e evitar que 
eles precisem se deslocar para estudar em outras cidades. 
Na área da mobilidade urbana, Heckel defende a implantação 
de linhas tronco, com ônibus maiores e mais modernos.
Para a segurança pública, o candidato diz que irá integrar to-
das as forças de segurança e implantar uma “muralha ele-
trônica”, com câmeras em pontos estratégicos da cidade e 
sistema de reconhecimento facial.

O comerciante Francisco Irmão, candidato a prefeito de Camaça-
ri pelo partido Solidariedade, é morador de Camaçari desde 
1982, tem 57 anos e é natural da cidade de Ipirá. Durante a 
entrevista, o candidato afirmou que, se for eleito, a prioridade 
da gestão será a saúde. Ele pretende levar a UPA Pediátrica 
para o Centro e retomar o atendimento da UPA Nova Aliança.
 Sobre a questão da mobilidade urbana, Francisco Ir-
mão destaca a necessidade de monitorar o transporte alter-
nativo para garantir a segurança dos usuários e para manter 
apenas motoristas que sejam da cidade.
 Na área de segurança, o candidato prende implantar 
a guarda municipal e realizar monitoramento da cidade com 
o uso de drones. Na educação, Francisco defende a criação 
de um programa de incentivo aos estudantes, para evitar a 
evasão escolar, e a valorização do professor.
 Para gerar emprego e aquecer o comércio, o candidato 
do Solidariedade pretende produzir a moeda local, o que, se-
gundo ele, irá auxiliar na geração de emprego.
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Ivoneide Caetano, candidata a prefeita de Camaçari pelo PT, foi 
mais uma entrevistada na sabatina do CN1. Única mulher na 
disputa, Ivoneide apresentou diversas propostas e disse que, 
se for eleita em 15 de novembro, irá governar a cidade com 
cuidado de mãe.
Uma das principais propostas da petista é reabrir a Unidade 
de Pronto Atendimento da Nova Aliança. Ela também quer am-
pliar o atendimento da UPA Pediátrica para os adolescentes e 
implantar mais duas UPAs, uma em Vila de Abrantes e outra 
em Monte Gordo. Ivoneide também promete criar uma policlí-
nica da mulher e um centro de tratamento para diabéticos e 
hipertensos.
 Além de implantar a educação integral, a candidata do 
PT pretende instalar energia solar em todas as escolas da 
rede municipal e climatizar as salas de aula. Na economia, 
ela promete trazer novas indústrias e fomentar o turismo, com 
foco na orla. No setor da mobilidade urbana, Ivoneide Caetano 
afirma que dialogou com todos os segmentos de transporte 
público do município e quer trazer ônibus mais modernos para 
Camaçari. Sobre o VLT, já prometido pelo companheiro de par-
tido, o governador Rui Costa, Ivoneide afirma que o transporte 
será de fundamental importância para integrar a Sede e a orla 
do município. Ela também destaca que tem um projeto para 
atender aos trabalhadores do transporte alternativo, os “ligeiri-
nhos”.
 Para valorizar o papel mulher na sociedade, Ivoneide 
promete criar a secretaria da mulher e promete meios de ca-
pacitação para inseri-las no mercado de trabalho.

O candidato a prefeito de Camaçari pelo Partido Liberal (PL), 
Antônio Carlos Soares, foi mais um convidado da Sabatina CN1. 
Entre os principais projetos de campanha, ele destaca a cons-
trução de um hospital municipal com laboratório e também de 
uma maternidade para atender à população de Camaçari. De 
acordo com Soares, Camaçari é uma cidade rica com um povo 
pobre e por isso, ele promete dar uma atenção especial à eco-
nomia, criando um polo de confecções que deverá empregar 
especialmente as mulheres. Ele também destaca que para tra-
balhar na gestão dele, a pessoa terá que morar e viver no mu-
nicípio. Além disso, o candidato ainda pretende construir um 
centro de convenções e uma rodoviária na orla.
 Para incrementar as áreas da educação e cultura, An-
tônio Carlos quer criar um centro integrado que irá abrigar cur-
sos ligados à diversas profissões, ao esporte e ao lazer. As 
atividades do centro irão funcionar no contra turno das aulas, 
possibilitando aos estudantes estudar em um turno e frequen-
tar o centro integrado em outro. Como outros candidatos, So-
ares defende a criação da guarda municipal para auxiliar as 
polícias civil e militar no combate à criminalidade e garantir a 
segurança dos munícipes. O candidato do PL também destaca 
a necessidade de possibilitar atividades para os jovens, para 
que eles se mantenham afastados do mundo do crime.

Encerramos a Sabatina CN1 com o candidato a prefeito de 
Camaçari, André Pegova, do PMN, que tem como carro chefe de 
campanha a tarifa zero, ou seja, ônibus de graça para a popu-
lação. 
 Outro projeto do candidato é a escola do futuro, que 
segundo ele, dará tablets já com acesso à internet a todos os 
alunos e professores da rede municipal de ensino. Ele ainda 
promete a construção de creches e do berçário municipal, com 
funcionamento 24 horas para que mães que trabalham no pe-
ríodo da noite tenham onde deixar seus filhos com segurança.
 Na economia, Pegova defende a criação da moeda lo-
cal com a implantação de um banco comunitário popular, que 
dará uma linha de crédito para permissionários, ambulantes, 
motoristas de ligeirinho, entre outros. Desta forma, ele acre-
dita que fará a economia circular dentro do município e assim 
aquecer o setor. 
 O candidato do PMN ainda prevê a ampliação do Centro 
Comercial, com a instalação de um terceiro andar para abrigar 
um palco que receberá artistas locais e assim, fomentar a cul-
tura em Camaçari. Os jovens receberão cursos preparatórios 
para o mercado de trabalho na área das artes.
 Para garantir a segurança, André Pegova promete a 
criação da guarda municipal, guarda municipal ambiental e 
guarda municipal escolar, além da implantação de uma central 
de monitoramento com reconhecimento facial em todo o muni-
cípio. 
 O candidato ainda promete promover a inclusão do pú-
blico LGBTQIA+ e oportunizar a entrada dessas pessoas no 
mercado de trabalho de maneira digna, também como uma 
forma de coibir a violência contra esse público.

Entrevistamos Oziel Araújo, Sócra-
tes Magno, Heckel Pedreira, Josué 
Marinho (que retirou candidatura), 
Francisco Irmão, Ivoneide Caetano, 
Antônio Carlos Soares e André Pe-
gova
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Na reta final das eleições, três
candidatos a prefeito renunciam e 
declaram apoio a Ivoneide Caetano

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Faltando poucos dias 
para as eleições 2020, 

três candidatos a prefei-
to de Camaçari desistiram 
das candidaturas e decla-
raram apoio a Ivoneide Ca-
etano, única mulher na dis-
puta. O primeiro foi Rinaldo 
Chaveiro, que concorria ao 
cargo pelo partido Demo-
cracia Cristã. Por telefone, 
Rinaldo conversou com a 
reportagem do Camaçari 
Notícias e explicou o mo-
tivo da renúncia. “Enten-

dendo que eu não vou ser 
prefeito agora, eu vou me 
unir a Ivoneide, pra gente 
acabar com os forasteiros 
de Camaçari e viver numa 
cidade onde o povo vai ter 
oportunidade, que a receita 
vai circular na cidade”.
 Em seguida, foi o 
candidato do Avante, Pedri-
nho de Pedrão. “Estou aqui 
retirando minha candidatu-
ra para apoiar Ivoneide Ca-
etano porque o projeto dela 
é igual ao nosso. Cuidar de 
quem mora e vive em Ca-
maçari. Esse foi o exemplo 
que meu pai deixou”, decla-

rou o agora ex-candidato.
 Por fim, Josué Ma-
rinho, candidato a prefeito 
de Camaçari pelo Partido 
Verde, retirou a candidatu-
ra para apoiar a candidata 
do PT. “O compromisso de 
Ivoneide com Camaçari é 
muito próximo do meu, por 
isso estou, aqui, manifes-
tando publicamente meu 
voto no 13”, alegou Mari-
nho.
 Na última pesquisa 
eleitoral, divulgada no dia 
02 de novembro, Ivoneide, 
ainda sem o apoio de Ri-
naldo, Pedrinho e Josué, 

aparecia em segundo lu-
gar, com 23,3% no cenário 
estimulado e com 10,9% 
no cenário espontâneo. A 
petista, que conta com o 
apoio do governador Rui 
Costa, tem contra si a inex-
periência, por nunca ter tido 
um cargo na política, assim 
como seu companheiro de 
chapa, o empresário Fábio 
Lima (PP).
 Somente no dia 15, 
o povo de Camaçari irá re-
velar quem deseja para co-
mandar a cidade nos próxi-
mos quatro anos.

Rinaldo Chaveiro, Josué Marinho e Pedrinho de Pedrão retiraram as candidaturas e passaram a apoiar Ivoneide

FOTO: REPRODUÇÃO
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A campanha eleitoral des-
te ano passou por di-

versos revezes no que diz 
respeito às atividades pro-
movidas pelos candidatos. 
Ao perceber as diversas 
aglomerações provocadas 
pelos eventos políticos em 
plena pandemia, a Justiça 
Eleitoral acabou recomen-
dando que uma série de 
atos deixasse de ser rea-
lizada e chegou a proibir 
qualquer atividade presen-
cial. Porém, atendendo ao 
pedido de alguns partidos, 
voltou atrás permitiu a libe-

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

TRE-BA revisa normas e 
libera realização de carreatas

ração das carreatas.
 Porém, o Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE-BA) alerta que as 
mega carreatas não pode-
rão mais acontecer. O limite 
permitido é de no máximo 
60 veículos e até três pes-
soas em cada um deles, 
desde que sejam seguidos 
os protocolos sanitários por 
causa da pandemia da Co-
vid-19. Não é permito que 
as carreatas sejam acom-
panhadas por pessoas a 
pé.
 Os veículos parti-
cipantes que conduzirem 
os candidatos devem ser 
higienizados e transportar 

no máximo quatro pesso-
as na carroceria. O uso de 
máscaras precisa ser res-
peitado. O protocolo prevê 
ainda que as janelas dos 
veículos devem permane-
cer abertas, evitando o uso 
do ar-condicionado durante 
a carreata. Os automóveis 
precisam ter à disposição 
álcool em gel a 70%.
 Foi liberada também 
a distribuição de material 
gráfico nos comitês ou di-
retamente nas residências 
dos eleitores. O TRE-BA 
enfatizou que permanece 
proibida a realização de 
comícios, passeatas, ban-
deiraços, caminhadas, bici-

cleatas, cavalgadas e mo-
toatas.
 O TRE-BA frisa ain-
da que as determinações 
do Parecer Técnico do 
Comitê Estadual de Emer-
gência em Saúde (COE) 
nº 20/2020, que orienta as 
ações da Justiça Eleito-
ral quanto a eventos pre-
senciais, devem continuar 
sendo atendidas com ri-
gor, tendo em vista a pan-
demia de Covid-19, o que 
demanda do Poder Público 
e de todos os envolvidos 
em campanhas políticas a 
adoção de medidas para 
evitar o colapso do sistema 
público de saúde.

Bahia é segundo estado do país em 
número de downloads do e-Título 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Bahia é o segundo esta-
do do Brasil com maior 

número de downloads do 
aplicativo e-Título na ver-
são 2.0. Dos 10.893.320 
eleitores aptos às urnas no 
pleito municipal deste ano, 
442.326 têm o sistema atu-
alizado da Justiça Eleitoral 
em seus celulares e tablets. 
Quarto maior eleitorado do 
país, o estado está atrás 
apenas de São Paulo em 
quantidade de votantes 
com a versão digital do do-
cumento. 
 De acordo com o 
Tribunal Superior Eleitoral, 
419.164 eleitores da Bahia 
que já baixaram o e-Título 
estão biometrizados e têm 
a foto no aplicativo. Isso 
dispensa a necessidade de 
levar qualquer outro docu-
mento de identificação no 
domingo das eleições.
 Até a última terça-
-feira (11), o e-Título tam-
bém foi baixado por 19.108 
eleitores que não fizeram a 
revisão biométrica, mas po-
dem acessar as outras fun-
cionalidades do aplicativo. 
A única diferença é que, no 

dia da votação, o eleitorado 
sem a biometria, mas com 
o e-Título vai precisar levar 
também um documento de 
identificação com foto.
 Proporcionalmente 
ao número de eleitores de 
cada estado, o percentual 
de downloads do e-Título 
na Bahia é 4% de eleitores 
com o sistema já instalado. 
O estado fica atrás apenas 
de São Paulo, onde 5,1% 
dos votantes apresentarão 
o aplicativo no dia das elei-
ções. No Rio de Janeiro, 
esse índice é de 3,32% e 
em Minas Gerais, de 2,77 
%.
 Além da praticidade, 
o sistema confere maior se-
gurança ao processo eleito-
ral que está sendo realiza-
do em meio à pandemia de 
coronavírus.
 Em junho de 2020, a 
Bahia também ocupou o 2º 
lugar em número de down-
loads do aplicativo, tendo 
2.277.925 eleitores com o 
aplicativo instalado. Naque-
le mês, porém, a estatística 
não se referia à nova versão 
do documento, que é a que 
será usada nas votações 
do dia 15 de novembro. Aos 
eleitores que instalaram a 

versão mais antiga do sis-
tema, o TRE-BA orienta 

que façam a atualização.
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Três homens são presos por tráfico 
de drogas no Parque Florestal

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Uma ronda da Compa-
nhia de Emprego Táti-

co-Operacional (CETO) do 
12º Batalhão resultou na 
prisão de três homens, na 
tarde da última terça-fei-
ra (10), no bairro Parque 
Florestal, em Camaçari. O 
trio é suspeito de tráfico de 
drogas.
 Segundo informa-

ções da polícia, ao perce-
ber a presença da guarni-
ção, os indivíduos tentaram 
fugir, mas foram cercados. 
Durante a abordagem fo-
ram encontradas 146 pe-
dras de crack, 50 buchas 
de maconha, 54 pinos de 
cocaína, quatro celulares 
e a quantia em espécie de 
R$ 1.193.
 Os três suspeitos fo-
ram apresentados na 18ª 
Delegacia Territorial de Ca-
maçari, juntamente com o 

material apreendido.
 Seguindo o traba-
lho de combate ao tráfico 
de entorpecentes, policiais 
militares do 12º Batalhão 
prenderam um homem de 
23 anos, no bairro Burissa-
tuba, em Camaçari, nesta 
quarta-feira (11). De acordo 
com a polícia, o indivíduo 
foi flagrado com 57 pedras 
de crack. Outro jovem que 
estava com ele conseguiu 
fugir.
 A prisão aconteceu 

durante rondas da PM pelo 
bairro. Os dois jovens fo-
ram avistados e fugiram 
ao perceber a presença da 
guarnição, porém um de-
les foi capturado. Segundo 
a polícia, o indivíduo que 
conseguiu fugir estava ar-
mado e já responde por ou-
tras ocorrências de tráfico 
de drogas, assim como o 
jovem que foi preso.
 O suspeito e as dro-
gas foram apresentados na 
18ª DT/Camaçari.

Polícia de São Paulo prende 
criminoso que atua em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Policiais militares de 
São Paulo prenderam 

no último sábado (07), um 
homem apontado como 

traficante e homicida com 
área de atuação em Cama-
çari. Até o mês de agosto, 
‘Nana’ era o 4 de Espadas 
do Baralho do Crime da 
Secretaria da Segurança 
Pública, mas foi retirado da 

ferramenta após ter prisão 
revogada.
 Conforme explicou 
o titular da 4ª Delegacia 
de Homicídios (DH), dele-
gado Yves Correia, o cri-
minoso também utilizava 
adolescentes para cometer 
delitos. Um deles foi apre-
endido pela unidade e con-
fessou conhecer e partici-
par de crimes a pedido do 
bandido.
 “Ele estava sempre 
mandando matar e coman-
dando o tráfico de drogas 
na região. A gente já tinha 
vários inquéritos de inves-
tigação de homicídios. De-
pois de comprovarmos a 
autoria em vários crimes 

conseguimos dois manda-
dos de prisão temporária”, 
contou.
 A prisão do indivíduo 
em outro estado foi possí-
vel por causa de mandados 
de prisão feitos pela 4ª De-
legacia de Homicídios de 
Camaçari, disponibilizados 
no Banco Nacional de for-
ma pública para facilitar a 
localização da medida cau-
telar contra o acusado.
 Nana foi custodiado 
em uma unidade na cida-
de de Cubatão, na Região 
Metropolitana da Baixa-
da Santista e o pedido de 
transferência do criminoso 
já foi realizada.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Braskem reafirma compromisso 
com a economia circular para 

neutralizar emissão de carbono
Ascom/Braskem
redacao@camacarinoticias.com.br

Maior produtora de resi-
nas termoplásticas das 

Américas e líder mundial 
na produção de biopolíme-
ros, a Braskem anuncia a 
ampliação dos seus es-
forços para se tornar uma 
empresa carbono neutro 
até 2050. Para alcançar a 
neutralidade de carbono, a 
estratégia da companhia vai 
se concentrar em três fren-
tes de atuação: (I) redução 
das emissões com foco na 
eficiência energética, bem 
como no aumento do uso 
de energia renovável nas 
operações atuais, estabe-
lecendo parcerias visando 
inovação e tecnologia; (II) 
compensação de emissões 
com potenciais investimen-
tos na produção de quími-
cos e polímeros de origem 
renovável; (III) captura de 
emissões de carbono por 
meio da pesquisa e do de-
senvolvimento para seu uso 
como matéria-prima.
 Entre as metas defi-
nidas, a companhia preten-
de, até 2030, diminuir em 
15% as emissões de gases 
de efeito estufa e ampliar 
seu portfólio I’m green™, 
que considera os produtos 
com foco em economia cir-
cular, para incluir, até 2025, 
300 mil toneladas de resi-
nas termoplásticas e produ-
tos químicos com conteúdo 
reciclado; alcançando 1 mi-
lhão de toneladas desses 
produtos até 2030. Além 
disso, vai trabalhar para que 
nos próximos dez anos haja 
o descarte adequado de 1,5 
milhão de toneladas de resí-
duos plásticos.
 O compromisso glo-
bal da Braskem em se tor-
nar carbono neutro e elimi-
nar o descarte inadequado 
de resíduos plásticos nas 
próximas décadas mostra 
que a empresa se coloca 
como corresponsável dian-
te do desafio de prevenir e 
combater as mudanças de 

clima. “A Braskem tem uma 
longa história em adotar 
ações para criar um mundo 
mais sustentável. Investi-
mos em fontes renováveis 
desde a nossa fundação, 
em 2002 e, como pioneiros 
e líderes na produção de 
biopolímeros, temos estado 
na linha de frente da criação 
de mudanças positivas que 
impactam as pessoas, a so-
ciedade e o meio ambiente. 
Pretendemos continuar na 
liderança num momento em 
que a indústria vai em dire-
ção a uma economia circular 
de carbono neutro. Com as 
ações de desenvolvimento 
sustentável que anuncia-
mos hoje, esperamos atingir 
a neutralidade de carbono 
até 2050”, ressalta Rober-
to Simões, presidente da 
Braskem.
 O compromisso com 
a economia circular de car-
bono neutro é fruto da evo-
lução da companhia que já 
vem, há mais de dez anos, 
adotando políticas e metas 
com este propósito, na qual 
os recursos deixam de ser 
somente explorados e des-
cartados e passam a ser 
reaproveitados em um novo 
ciclo. No fim de 2019, a 
Braskem já havia alcançado 
70% das metas relaciona-
das ao tema – traçadas em 
2009 e revisitadas em 2013 
–, conquistando resultados 
tais como a redução de 20% 
da intensidade de emissões 
de gases de efeito estufa; a 
viabilização do maior proje-
to de água de reuso indus-
trial do hemisfério sul; a pro-
dução e comercialização de 
produtos e origem renová-
vel, como o plástico feito à 
base de cana-de-açúcar e, 
posteriormente, na amplia-
ção do portfólio de produtos 
para economia circular, com 
a chegada do EVA verde e 
de resinas feitas a partir de 
plástico reciclado.
 As iniciativas da 
Braskem para as próximas 
décadas estão alinhadas 
à Agenda 2030 da Organi-

zação das Nações Unidas 
(ONU), seus 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável, e com o Acordo 
de Paris para o controle dos 
impactos das mudanças cli-
máticas.
 “Nosso propósito em-
presarial é melhorar a vida 
das pessoas criando solu-
ções sustentáveis da quí-
mica e do plástico e, com a 
ampliação dos nossos es-
forços para alcançar essas 
metas, também conseguire-
mos enriquecer ainda mais 
o debate sobre a importân-
cia do plástico, especial-
mente para o desenvolvi-
mento sustentável do nosso 
planeta. Seguiremos expan-
dindo nossas parcerias com 
clientes, fornecedores e a 
sociedade, na busca pelo 
engajamento de outras em-
presas na causa e, juntos, 
construiremos um mundo 
melhor”, afirma Jorge Soto, 
diretor de Desenvolvimento 
Sustentável da Braskem. 

 A Braskem seguirá 
focada em seus projetos de 
eficiência energética e no 
aumento do uso de energia 
renovável com o objetivo de 
reduzir em 15% as emis-
sões de gases do efeito 
estufa até 2030. Atualmen-
te, 43% do consumo total 
de energia da Braskem no 
Brasil já é oriundo de fonte 
renovável. Recentemente a 
companhia anunciou a cele-
bração de mais um contrato 
de longo prazo para com-
pra de energia solar para 
os próximos 20 anos e que 
deve evitar a emissão de 
500 mil toneladas de CO2 
na atmosfera nas próximas 
duas décadas.
 A Braskem preten-
de ampliar seu portfólio I’m 
green™ com o objetivo de 
incluir, até 2025, 300 mil to-
neladas de resinas termo-
plásticas e produtos quími-
cos com conteúdo reciclado; 
e, até 2030, 1 milhão de to-
neladas destes produtos.
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Estreou essa semana nas salas de cinema de Camaçari o filme O 3º Andar - Terror na Rua Malasana. Manolo e Candela se esta-
belecem no bairro Malasaña, em Madri, com seus três filhos e o avô Fermín. Eles deixam sua cidade natal para trás em busca 

da prosperidade que parece ser oferecida na capital de um país em plena transição. Mas há algo que a família Olmedo não sabe: 
no apartamento do 3º andar em que os integrantes vão morar, eles não estão sozinhos... Classificação indicativa 14 anos, contém 
violência e medo.
 Para ter acesso ao cinema, o público pode adquirir os ingressos por meio do aplicativo da Rede Cinemark ou escaneando 
o QR Code diretamente nas comunicações no espaço do Cinemark. Os que comprarem as entradas e os combos pelo celular, no 
cinema, não terão custo extra. Os postos de autoatendimento, próximos às bilheterias, também realizarão a venda de entradas. 
Caso optem por pagamento em dinheiro, apenas um caixa estará aberto para essa finalidade.

Filme O 3º Andar - Terror 
na Rua Malasana

é a estreia da semana nos cinemas
FOTO: REPRODUÇÃO

assista também
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‘Todas as caixas de esgoto estão 
quebradas’, diz morador 

do Jardim Limoeiro
Um morador da Rua 24, 

no bairro Jardim Limo-
eiro, em Camaçari, pede a 
recuperação das calçadas 
e a instalação de quebra-
-molas no local. Segundo 
ele, aconteceram dois aci-
dentes em um período de 
15 dias porque os carros 
passam em alta velocidade.
 O morador também 
pede que as calçadas se-
jam recuperadas, pois, de 
acordo com ele, os pas-
seios estão todos esbura-
cados. “Fez o asfalto, mas 
não tampou os bueiros, to-
das as caixas de esgoto es-
tão quebradas”.

 Um morador do 
Phoc I também entrou em 
contato com a nossa reda-
ção para fazer uma recla-
mação parecida. Segundo 
ele, uma obra foi iniciada 
na rua onde ele mora, po-
rém não foi concluída.
 “A Prefeitura de Ca-
maçari há mais de 30 dias 
quebrou a Rua do Recanto 
toda e não concluiu a obra. 
A rua está cheia de terra, 
causando transtornos aos 
moradores. Hoje, em plena 
segunda, não tem ninguém 
trabalhando”, reclamou o 
morador.

Trabalhador reclama de transporte: 
‘Estamos sendo esquecidos’

Um trabalhador entrou 
em contato com a reda-

ção do CN1 para reclamar 
do transporte responsável 
por levar os funcionários 
para o trabalho. Ele conta 
que muitas vezes, a em-
presa não disponibiliza o 
ônibus da linha e quando 
passa, é com atraso.
 “Gostaria de fazer 
um apelo para a empre-
sa Cooastac, infelizmente 
responsável pelo transpor-
te em Camaçari, constan-
temente estamos sendo 
esquecidos na rodoviária 
pelo transporte da linha 
Polo, são muitos trabalha-
dores que estão  ficando 
nos pontos, simplesmen-
te a empresa  não coloca 

ônibus e nós trabalhadores 
que pagamos por isso, de-
pendemos desse transpor-
te tanto pra ir quanto pra vir, 
e quando tem, passa com 
30 minutos depois do pre-
visto”. 
 “Peço encarecida-
mente que olhem por nós e 
que ao menos nos dê uma 
explicação, porque é uma 
linha muito importante, já 
que dependemos muito 
dela. Não estamos indo de 
graça, pagamos pelo ser-
viço e simplesmente não 
podem tirar o roteiro e nos 
deixar nos pontos sempre 
que quiser”.

FOTO: LEITOR
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