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Primeira Dama se destaca durante 
campanha eleitoral em Camaçari

A campanha eleitoral do 
prefeito de Camaçari, 

Elinaldo Araújo (DEM), 
que disputou a reeleição em 
2020, foi protagonizada por 
outra pessoa. Ausente da 
maior parte das atividades, 
Elinaldo foi representado 
pela esposa, Ivana Paula, 
e a primeira dama acabou 
ganhando um papel de des-
taque.
 Sempre à frente dos 
eventos, ao lado do candi-
dato a vice-prefeito, José 
Tude (DEM), Ivana teve que 
cumprir uma agenda carre-

atas, lançamentos de can-
didaturas de vereadores, 
inaugurações de comitês e 
reuniões. E esteve presente 
em todos, enquanto o verda-
deiro postulante, o prefeito, 
estava em casa, por orien-
tação médica, se recuperan-
do da Covid-19.
 A participação cons-
tante da primeira dama nas 
atividades de campanha 
chamou a atenção e muitas 
gente já está especulando 
que ela pode ser candidata 
a deputada já nas próximas 
eleições de 2022. Se isso 

vai se confirmar, só o tem-
po dirá, mas o fato é que ela 
conseguiu durante a campa-
nha do marido, comandar o 
‘time azul’ até o retorno de 
Elinaldo aos eventos.
 O protagonismo de 
Ivana Paula durante a cam-
panha eleitoral ressalta a 
relevância da participação 
das mulheres na política. 
Relevância que acabou re-
fletindo nas urnas, mesmo 
que de forma tímida, já que 
duas mulheres foram elei-
tas vereadoras, fato que não 
aconteceu nas eleições de 

2016.
 É importante que 
mulher ocupe estes espaços 
para que tenhamos nos-
sos direitos garantidos de 
forma mais justa. Muitas 
mulheres ainda têm dificul-
dades de ocupar cargos de 
poder, serem eleitas ou te-
rem voz ativa nas tomadas 
de decisões políticas, devi-
do à exclusão histórica das 
mulheres neste setor. Mas é 
chegada a hora de mudar 
esse cenário e provar que a 
mulher pode estar onde ela 
quiser.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Em campanha atípica, Elinaldo é 
reeleito sem participação ativa 
e sem cabos eleitorais de peso

O prefeito reeleito de Ca-
maçari, Elinaldo Araújo 

(DEM), adotou uma nova 
estratégia de campanha nas 
eleições 2020, estratégia 
que acabou se mostrando 
efetiva. Mesmo reduzindo a 
participação nas atividades 
e sem contar como nomes 
de peso como “cabos elei-
torais”, o democrata con-
seguiu vencer com 53,12% 
dos votos.
 Logo no início da 
campanha, Elinaldo foi 
diagnosticado com a Co-
vid-19 e foi forçado a ficar 
de quarentena durante 14 
dias. Passado este período, 
o prefeito foi recomendado 
por médicos a permanecer 
mais algum tempo longe 
dos compromissos de cam-
panha, sendo representado 
pelo companheiro de chapa, 
José Tude, e pela primeira 
dama, Ivana Paula.
 Enquanto os adver-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

sários percorriam os bairros 
e realizavam reuniões, car-
reatas e bicicleatas, Elinaldo 
se mantinha recolhido. Os 
eventos de campanha se 
concentraram apenas nos 
fins de semana, em longas 
carreatas que acabaram 
indo parar na justiça, por 
causar aglomeração em ple-
na pandemia. Fora isso, os 
eleitores só viam o prefeito 
nos programas divulgados 
nas redes sociais.
 Outro detalhe que 
chamou a atenção foi que 
o democrata não se utilizou 
de um recurso comum entre 
qualquer candidato: o cabo 
eleitoral de peso, aquela fi-
gura política que declara 
apoio e influencia os eleito-
res. Apenas na convenção 
do partido, quando a candi-
datura foi oficializada, o pre-
feito de Salvador, ACM Neto 
e o deputado federal Paulo 
Azi, apareceram em vídeo 
apoiando Elinaldo, mas ne-
nhum dos dois participou 
mais ativamente da campa-

nha.
 A principal adversária 
de Elinaldo, por exemplo, a 
petista Ivoneide Caetano 
(PT), teve como principal 
cabo eleitoral, nada mais, 
nada menos que o gover-
nador do estado, Rui Costa, 
que chegou a participar de 
uma das carreatas da can-
didata, percorrendo as prin-
cipais ruas de Camaçari.
 Já Elinaldo não con-
tou com nenhuma “partici-
pação especial”, seguiu nas 
carreatas apenas com seu 
vice, a esposa, a filha e os 
apoiadores, além dos can-
didatos a vereador da coli-
gação. Foi uma campanha 
atípica em diversos aspec-
tos, mas ainda assim, o pre-
feito saiu vencedor, obtendo 
68.927 votos, contra 52.569 
de Ivoneide. Não chegou 
a ser uma vitória folgada, 
mas ele conseguiu mais 
quatro anos de mandato e 
a oportunidade de concluir 
as obras que já foram inicia-
das, como a duplicação do 

Viaduto do Trabalhador, a 
recuperação do Centro An-
tigo e do Horto Florestal e a 
construção das creches, en-
tre outras.

Eleição da continuidade 
O eleitor de Camaçari optou 
pela eleição da continuida-
de, mantendo no poder o 
atual gestor, o que de certa 
forma demonstra o medo de 
trocar o certo pelo duvido-
so, já que Ivoneide, mesmo 
tendo por trás um nome for-
te na história do município, 
como o do esposo Luiz Ca-
etano, não tem experiência 
por nunca ter tido um cargo 
eletivo. Outros candidatos 
que se apresentaram como 
uma opção diferente dos 
grupos que vêm se alternan-
do no poder (PT e DEM), fo-
ram praticamente ignorados 
pelos eleitores. Oziel Araújo 
(PDT) teve apenas 5.292 
votos e Sócrates Magno 
(PSOL), 1.013. Os demais 
ficaram abaixo dos 600 vo-
tos.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Confira as datas de distribuição 
dos cupons e da Cesta de Natal 

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

A Prefeitura de Camaçari, 
através da Secretaria do 

Desenvolvimento Social e 
Cidadania (Sedes), realiza-
rá a distribuição de cupons 
e, posteriormente, da Ces-
ta de Natal, para famílias 
de Camaçari. A entrega do 
benefício ocorrerá em duas 
etapas, primeiro com a dis-
tribuição dos cupons, entre 
os dias 9 e 15 de dezembro, 
na sede e costa do municí-
pio, e em seguida com a reti-
rada da Cesta de Natal, que 
ocorre nos dias 18 e 19 de 
dezembro na sede e no dia 
20 na costa.
 O cupom é voltado 
para beneficiários dos pro-
gramas Bolsa Família ou 
Bolsa Social, para mulheres 
vítimas de violência acompa-
nhadas pelo Centro de Refe-
rência de Atendimento à Mu-
lher (Cram) Yolanda Pires, 
para famílias que participam 
dos grupos de convivência 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras), 
acompanhadas pelo Centro 
de Referência Especializado 
da Assistência Social (Cre-
as), para a população em 
situação de rua acompanha-
da pelo Centro Pop, e para 
idosos atendidos pelo Con-
viver e mães de crianças/
adolescentes matriculados 
na Casa da Criança que não 
possuam Bolsa Família.
 A entrega dos cupons 
que darão direito à Cesta de 
Natal ocorrerá em 22 pontos 
fixos espalhados pelo muni-
cípio, de forma a facilitar o 
acesso do público-alvo ao 
benefício. As pessoas de-
vem comparecer munidas 
de documento oficial com 
foto, das 8h às 15h, com ho-
rário prioritário para idosos 
das 8h às 10h.  Por conta da 

pandemia do novo coronaví-
rus, a Sedes orienta que o ci-
dadão vá retirar o cupom de-
sacompanhado, faça uso da 
máscara de proteção facial e 
que, preferencialmente, leve 
caneta para a assinatura do 
protocolo de recebimento do 
voucher que dá direito à ces-
ta.
  Além dos pontos fi-
xos, também haverá servi-
ço de entrega itinerante em 
nove comunidades mais dis-
tantes, evitando a necessi-
dade de deslocamento para 
os moradores. Veja, abaixo, 
a lista com os locais de dis-
tribuição dos tickets, seguido 
dos bairros cujos moradores 
serão atendidos naquele re-
ferido ponto:
SEDE – 1- Escola Alberto 
Ferreira Brandão: Rua Flor 
do Campo – Gleba H/Loca-
lidades: Lama Preta, Buris-
satuba, Santa Maria, Gle-
ba H, Camaçari de Dentro. 
2- CRAS Burissatuba: Rua 
Otávio Mangabeira, S/N, 
Lama Preta/Localidades: 
Santo Antônio, São Vicen-
te, Jaraguá, Triângulo e Alto 
do Triângulo. 3- Centro de 
Educação Municipal de Ca-
maçari (CEMC): Rua Araci 
- Phoc II/Localidades: Phoc 
I, II, III, Jardim Brasília, bair-
ro dos 46, Gleba C, Gleba 
E. 4-Cidade do Saber: Rua 
do Telegrafo, S/N – Centro/
Localidades: Nova Vitória, 
Novo Horizonte, Centro, 2 
de Julho, Piaçaveira, Bom-
ba, Natal, Gleba B. 5-Bamu-
ca: Rua Bela Vista, n.º 282, 
Gleba B/Localidades: Par-
que Florestal, Alto da Cruz, 
Derba, Ponto Certo, Inocoop 
e Alto da Bela Vista. 6-  Es-
colaMunicipal Virgínia Reis 
Tude: Rua Petrolina – Ver-
des Horizontes/Localidades: 
Verdes Horizontes, Indus-
trial Urbano. 7- Centro Edu-
cacional Hildebrando Lima 

Filho: Loteamento Parque 
das Mangabas – Parque 
das Mangabas/Localida-
des: Parque das Mangabas, 
Cascalheira, Loteamento 
Montenegro. 8- Centro Edu-
cacional Yolanda Pires: Rua 
Principal – Jardim Limoeiro/
Localidades: Jardim Limoei-
ro, Vila Remanescente, Par-
que das Palmeiras, Bairro 
Novo. 9- Escola Municipal 
Santo Antônio: Rua da Pra-
ça – Machadinho/Localida-
des: Machadinho, Capivara, 
Jorrinho, Parque Real Serra 
Verde. 10- Escola Helena 
Celestino de Magalhães: 
Avenida do Canal – Gra-
vatá/Localidades: Parque 
Satélite, Cristo Redentor, 
Mangueiral, Ficam, Gleba A, 
Gravatá. 11- Conviver: Rua 
Ambrósia – Inocoop/Locali-
dade: Público Conviver. 12- 
Casa da Criança: Rua do Te-
légrafo – Bomba/Localidade: 
Público Casa da Criança. 
13- Escola Municipal Eustá-
quio Alves de Santana: Rua 
Bela Vista – Parafuso/Loca-
lidade: Parafuso. 14- Esco-
la Municipal Parque Verde: 
Cond. Rio da Prata - Parque 
Verde/Localidades: Parque 
Verde I, II , III e Massarandu-
ba.
COSTA – 15-Escola Munici-
pal Amélia Rodrigues: Rua 
São Bento – Monte Gordo/
Localidades: Barra do Jacu-
ípe, Monte Gordo, Bom Je-
sus, Beco da Cebola, Jaca-
ré, Loteamento São Bento, 
Boa Esperança, Loteamento 
Guarajuba, Estrada Velha, 
Beco da Margarida e Rua do 
Saco, Santarém, Alto da Ca-
pelinha, Senhor do Bonfim. 
16-Escola Municipal Améri-
co Ferreira dos Santos: Rua 
Filogônio de Oliveira – Barra 
do Pojuca/Localidade: Barra 
do Pojuca. 17-Escola Eliza 
Dias de Azevedo: Estrada 
de Buris - Vila de Abrantes/

Localidades: Vila de Abran-
tes, Catú de Abrantes, Nova 
Abrantes, Estivas de Abran-
tes, Buris de Abrantes, Phoc 
de Abrantes, Malícia, Pau 
Sul. 18-Centro Educacional 
Tancredo Neves: Rua Direita 
de Jauá – Jauá/Localidades: 
Pé de Areia, Jauá, Alto da 
Bela Vista. 19-Escola Tho-
maz Camilo: Rua da Man-
gueira – Areias/Localidade: 
Areias. 20-Escola Municipal 
Caminho do Mar: Caminho 
do Mar, S/N, Barra do Jacuí-
pe/Localidades: Caminho do 
Mar, Caminho do Rio, Cetrel, 
Canto dos Pássaros, Senhor 
dos Passos. 21-Escola Mu-
nicipal Giltônia Pereira de 
Souza: Rua Parati – Volta do 
Robalo – Arembepe/Locali-
dades: Arembepe (Centro) e 
Fonte das Águas. 22-Escola 
Fonte da Caixa: Loteamento 
Fonte da Caixa – Q 17/Loca-
lidade: Fonte da Caixa.
ITINERANTES – 1-Jordão, 
Lagoa Seca, Coqueiro de 
Monte Gordo e Cancelas. 
(Monte Gordo); 2-Guajirus, 
Rua da Usina, Rua do Ouro, 
Rua Maurício Lima e Itaipu. 
(Monte Gordo); 3-Alto da 
Mira, Rua do Palheiro, Rua 
do Lavra, Palheiro, Biriba, 
Capoeira Feia e Vargem da 
Meira. (Monte Gordo); 4-Fa-
zenda Mucambo II - Sem 
Terra. (Monte Gordo); 5-Joia 
do Rio, Tiririca e Cachoei-
rinha, Itacimirim. (Barra do 
Pojuca); 6-Lodo, Fazenda 
Cajazeira e Baratas. (Barra 
do Pojuca); 7-Cajazeiras de 
Abrantes, Água Fria, Mara-
caiúbas, Pau Grande, Su-
cupira, Rua do Leite, Terra 
Maior, Cordoaria (Vila de 
Abrantes); 8-Rancho Alegre. 
(Vila de Abrantes); 9- Co-
queiro de Arembepe, Pia-
bas, Açu da Capivara, Pau 
Brasil, Fazenda Estivas, 
Mesqueira, Couro Dantas 
(Arembepe).
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Camaçari Notícias
Ascom/Coelba

Escola de eletricistas da Coelba 
para mulheres é reconhecida 

pela ONU

O trabalho da Coelba 
e das outras distri-

buidoras da Neoenergia, 
para contribuir com a pro-
moção da igualdade de 
gênero em uma profissão 
antes dominada por ho-
mens, através das turmas 
exclusivas para mulheres 
da Escola de Eletricistas, 
foi reconhecido interna-
cionalmente.
 Um estudo de caso 
sobre a iniciativa foi publi-
cado pelo WeEmpower, 
programa da ONU Mulhe-
res junto à Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) e à União Europeia 
para estimular boas práti-
cas das empresas. O do-
cumento aponta o projeto 
da companhia brasileira 
como exemplo de um dos 
Princípios de Empode-
ramento das Mulheres 
(WEPs, na sigla em in-

glês), o de promover edu-
cação e desenvolvimento 
profissional para as mu-
lheres.
 “É um reconheci-
mento para uma iniciativa 
nossa que vai além da in-
clusão, promove diversi-
dade e gera renda. A Es-
cola de Eletricistas para 
mulheres está completa-
mente alinhada aos Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS) com 
os quais estamos com-
prometidos. Além disso, é 
uma excelente parceria da 
companhia com o Senai e 
as comunidades, que nos 
ajudaram na seleção e no 
contato com as alunas. O 
objetivo é de que, após os 
cursos, elas sejam con-
tratadas”, afirma o diretor 
de Recursos Humanos da 
Neoenergia, Bruno Coe-
lho. 
 Ao todo, a Escola 
de Eletricistas exclusiva-
mente para mulheres pos-
sui atualmente 200 alunas 

na Bahia, área de conces-
são da Coelba, e em Per-
nambuco, onde a distribui-
dora de energia do grupo 
é a Celpe. O projeto foi 
criado em agosto de 2019, 
na Coelba, após a empre-
sa perceber que as turmas 
mistas não tinham adesão 
suficiente de mulheres e 
buscar formas de aumen-
tar a participação delas. A 
conclusão da primeira tur-
ma, na Bahia, será no fim 
de novembro. Devido à 
pandemia de covid-19, du-
rante parte deste ano, as 
aulas teóricas foram dispo-
nibilizadas em formato vir-
tual.
 Para estimular o en-
gajamento das alunas, a 
Neoenergia mostrou histó-
rias reais de mulheres que 
já atuam na companhia. 
Em setembro, a Cosern, 
no Rio Grande do Norte, 
passou a contar com 16 
mulheres no seu quadro 
de eletricistas de rede em 
todo estado.

Com isso, como mostra 
o estudo de caso, elas 
perceberam que, na prá-
tica, a formação profissio-
nal pode se tornar uma 
oportunidade de carrei-
ra e desmistificaram que 
aquele seria um ambien-
te de trabalho masculino. 
Além disso, a empresa 
tem, entre os seus colabo-
radores, voluntários que 
fazem mentoria, transmi-
tindo os valores e a cul-
tura do grupo, entre eles, 
o estímulo à diversida-
de. Quando contratadas, 
essas mulheres têm os 
mesmos salários e bene-
fícios que os homens. A 
independência financeira 
é uma das principais for-
mas de empoderamento 
das mulheres e, por isso, 
promover a igualdade no 
acesso ao mercado de 
trabalho é essencial.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Composição da Câmara Municipal 
de Camaçari a partir de 2021

A partir de 1º de janeiro de 2021, a Câmara Municipal de Camaçari será composta por 21 vereadores, sendo nove reeleitos, 10 
eleitos para primeiro mandato e dois que saíram da suplência e assumem o mandato como titulares. O mais votado de todos foi 

o democrata Flávio Matos, que obteve 3.345 votos, seguido por Val Estilos (Republicanos) e o atual presidente da Câmara, Jorge 
Curvelo (DEM).
 Entre as novidades, o mais votado foi Dudu do Povo, com 2.186 votos, seguido por Ivandel Pires, com 1.853 votos e Dr. 
Samuka, que obteve 1.745 votos. Os três são filiados ao partido Cidadania. Veja a relação completa:
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Tagner Cerqueira promete fazer 
uma oposição qualificada 
na Câmara de Camaçari

A partir de 2021, a Câmara 
Municipal de Camaçari 

terá uma renovação com a 
chegada de novos vereado-
res. Entre eles está Tagner 
Cerqueira (PT), eleito com 
1.369 votos, que entra com 
a responsabilidade de dar 
um novo fôlego à bancada 
de oposição, até porque no-
mes já tradicionais na Casa 
como dos vereadores Mar-
celino, Jackson e Téo Ribei-
ro, estão de saída, pois não 
conseguiram se reeleger. 
Tagner promete levar o de-
bate à Câmara e fazer uma 
“oposição qualificada”.
 Em entrevista ao 
Camaçari Notícias, Tagner 
falou sobre a trajetória na 
política, a eleição já na pri-
meira candidatura e os pro-
jetos futuros. Aos 33 anos, 
o petista será o vereador 
mais jovem da Casa Legis-
lativa e sabe que a respon-
sabilidade é grande. “É um 
grande desafio ser o verea-
dor mais jovem da Câmara, 
isso aumenta ainda mais a 
minha responsabilidade, de 
apresentar realmente uma 
proposta nova, mas o mais 
importante é sempre ter a 
liga com o povo, estar perto 
do povo, da comunidade”.
 A trajetória política de 
Tagner começou ainda na 
adolescência, quando fez 
parte do grêmio estudantil 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

no Colégio Polivalente. Foi 
também diretor do diretório 
acadêmico de uma faculda-
de de Direito da cidade e se 
filiou ao Partido dos Traba-
lhadores, que ele considera 
como um lugar de grande 
aprendizado. Daí partiu o 
desejo de se tornar verea-
dor e poder fazer mais pelo 
município. Ele contou sobre 
como foi a campanha.
 “Foi uma campanha 
muito boa, eu andei toda a 
cidade, eu conheci muita 
gente boa, muita gente pre-
parada, muita gente com 
vontade de ajudar Camaçari 
a crescer. Estive em todos 
os bairros da cidade, em to-
dos os distritos, em todas as 
comunidades a gente con-
versou. E foi uma campa-
nha onde eu aprendi muito. 
O povo de Camaçari está 
querendo participar da vida 
política da cidade. A gente 
conseguiu construir de fato 
uma campanha propositiva, 
apresentamos diversas pro-
postas pra cidade”.
 “A questão do pri-
meiro emprego municipal, 
a questão do crédito para o 
microempresário da cidade, 
a questão da pauta animal, 
a gente também fez essa 
defesa na campanha. Discu-
timos também a questão da 
saúde, a questão do empre-
go, porque eu penso que a 
Câmara tem que ser um lo-
cal de debates. O vereador 
não é um mini prefeito, ele 

é o agente que vai pensar a 
cidade, ele vai propor a cida-
de. O vereador não constrói a 
praça, ele não constrói a es-
cola, ele indica. E a gente vai 
levar para aquela Casa esse 
debate, de pensar Camaçari. 
Como é que eu quero essa 
Camaçari daqui a 40 anos? 
Então tudo que a gente falou 
na campanha, a gente agora 
vai colocar em discussão lá 
na Câmara”, garantiu.
 Na visão de Tagner, é 
papel do vereador discutir os 
problemas da cidade e pro-
por a melhor forma de resol-
vê-los e é isso que ele pre-
tende fazer quando assumir 
o mandato. “A gente precisa 
levar um debate pra aquela 
Casa, propostas. Hoje tem 
vários problemas em Cama-
çari, a questão do desem-
prego é um problema grave. 
É preciso discutir, chamar o 
governo do estado, chamar 
o Cofic, chamar as empre-
sas pra discutir isso. A ques-
tão da fome, a fome voltou 
pra Camaçari. Durante a 
campanha a gente verificou 
diversas pessoas passando 
fome, então a gente precisa 
fazer um trabalho de uma 
busca ativa. A questão am-
biental, a questão do turis-
mo, a questão do transporte 
público. Hoje a gente é uma 
cidade de 300 mil habitantes 
que não tem um transporte 
público regulamentado. É 
uma tarefa da Câmara pu-
xar esse debate, nós preci-
samos licitar o transporte da 
cidade”, salientou.
 O vereador eleito 
também deseja aproximar a 
população da Câmara Muni-
cipal e para isso já tem três 
propostas, como ele mesmo 
pontuou. “A Câmara preci-
sa estar perto das pessoas. 
A crítica que eu fiz e que eu 
vou levar pra debater com os 
colegas, são três propostas: 
a primeira é mudar o horário 
das sessões. Não entendo 
que pela manhã as pessoas 
tenham acesso ao plenário.  
O cidadão da cidade, que 
trabalha, ele quer participar, 

mas não tem acesso. En-
tão a nossa proposta é que 
mude esse horário para o 
fim da tarde ou início da noi-
te pra que a gente consiga 
ampliar a participação”.
 “A outra coisa é a 
questão da Câmara Itineran-
te. Por que não fazer uma 
vez por mês uma sessão em 
cada bairro da cidade? Con-
vida os moradores, coloca 
uma pauta específica para 
o bairro. A Câmara tem que 
se movimentar e isso vai 
ajudar a melhorar a imagem 
da Casa. E a terceira coisa é 
a criação da Rádio Câmara, 
o povo de Camaçari gosta 
de ouvir rádio. A TV Câma-
ra contribuiu muito, foi mui-
to importante, mas a gente 
precisa criar outro meio de 
comunicação”.
 Como novo integran-
te da bancada de oposição, 
Tagner Cerqueira promete 
dialogar com o prefeito Eli-
naldo Araújo (DEM) e fazer 
o que ele chama de oposi-
ção qualificada. “Eu vou fa-
zer a oposição qualificada, 
não sou daquele de quanto 
pior, melhor. Eu vou ser o 
agente fiscalizador, eu vou 
estar atento a todos os mo-
vimentos da gestão, mas 
vou propor um debate com 
o prefeito. O prefeito precisa 
entender que o vereador foi 
eleito pelo povo, então eu 
vou contribuir com a cidade. 
Vou fiscalizar, vou estar pre-
sente, vou defender o inte-
resse do povo, defender to-
das as categorias, afinal eu 
defendi que seria o vereador 
de todos nós, mas sempre 
no diálogo. Eu acho que é a 
melhor postura”.
 Além de Tagner, os 
novos nomes na Câmara 
serão Dudu do Povo, Ivan-
del Pires, Dr. Samuka, Deni 
de Isqueiro, Herbinho, Va-
vau, Jamesson, Professora 
Angélica e Manoel Filho. Nil-
tinho e Fafá de Senhorinho 
foram eleitos pela primeira 
vez, mas já assumiram man-
datos como suplentes ante-
riormente.
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Vereador Flávio Matos é reeleito 
em Camaçari com 3.345 votos

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Nas eleições deste ano, 
nove vereadores fo-

ram reeleitos em Cama-
çari e o mais votado foi 
Flávio Matos (DEM), que 
obteve 3.345 votos. Eleito 
em 2016 para o primeiro 
mandato com 1.794 votos, 
o edil se disse surpreso 
com a votação expressiva 
em 2020, mas que acredi-
ta que a reeleição é fruto 
do trabalho que desempe-
nhou durante o mandato.
 “Foram quatro anos 
de muito trabalho, garan-
tindo direitos, levando be-
nefícios pra população, 
fazendo a representativi-
dade daquele que mais 
precisa do serviço públi-
co e foram quatro anos 
de luta. Eu costumo dizer 
que nos quatro cantos de 
Camaçari tem as pegadas 
do vereador Flávio Matos, 
do nosso mandato, da 
nossa equipe, e isso fez 
com que a população re-
conhecesse, mas eu não 
esperava que fosse de 
fato essa vitória expres-
siva, e eu fico muito feliz 
e honrado com o povo de 
Camaçari”, declarou Flá-
vio Matos em entrevista 
ao Camaçari Notícias.
 Tendo o esporte 
como uma das principais 
bandeiras do mandato, o 
vereador listou os avan-
ços que foram conquis-
tados, mas admitiu que 
muito ainda precisa ser 
feito. “Eu vejo hoje o es-
porte com um novo hori-
zonte. Tá bom? Ainda não 
tá, mas a gente passou 
12 anos sem esporte al-
gum, sem equipamentos 
públicos, sem campos, 
sem quadras, e agora as 
coisas melhoraram. Lá no 
Burissatuba não tem um 
só, tem dois campos, tem 

duas quadras de futevôlei. 
No Santa Maria já tem um 
campo novo e iluminado, 
no Jaraguá, também. Em 
Jacuípe, as crianças que 
jogavam basquete duran-
te 12 anos na Estrada do 
Coco, correndo risco de 
serem atropeladas, hoje 
têm uma quadra de piso de 
alta resistência iluminada 
em led. Ou seja, o esporte 
aconteceu em Camaçari”.
 “O nosso mandato 
conseguiu evoluir no re-
curso que era destinado ao 
esporte. Era na ordem de 
R$ 3 milhões, na época do 
passado, no primeiro ano 
a gente executou esse or-
çamento, no segundo ano 
pulou pra R$ 10 [milhões], 
no terceiro pra R$ 14 [mi-
lhões] e esse ano ia ser R$ 
23 milhões pro esporte com 
equipamentos construídos, 
com a multiplicação de 
equipamentos e espaços 
públicos para a realização 
do esporte e também pro-
gramas a serem contem-
plados, mas infelizmente 
a pandemia aconteceu e 
esse recurso ficou  repre-
sado para o combate à Co-
vid-19”.
 “Mas evoluímos 
bastante nos recursos, fi-

zemos também o esporte 
com parcerias público-pri-
vadas, o Mais Ação acon-
teceu, mas de 20 eventos 
aconteceram, descentra-
lizamos as atividades da 
Cidade do Saber, que tem 
mais de 18 núcleos de es-
porte. Através do nosso 
mandato e dessa parceria 
que deu certo, entre Flávio 
Matos e o prefeito Elinaldo, 
o esporte já avançou bas-
tante, mas é claro, precisa 
avançar muito mais”. Ainda 
de acordo com o vereador, 
discussões já estão sendo 
realizadas a cerca de uma 
lei para a ampliação do pro-
grama Bolsa Atleta.
 Sobre a função do 
vereador de fiscalizar o Po-
der Executivo, Flávio Matos 
garante que desempenha 
com muito critério, mes-
mo sendo da base aliada 
do prefeito Elinaldo Araú-
jo (DEM). “Minha principal 
função é fazer com que o 
recurso público não só seja 
bem gasto, mas fiscalizar 
esse recurso. Fizemos isso 
de uma maneira muito cri-
teriosa, até porque vimos o 
enxugar das contas. A Ci-
dade do Saber, por exem-
plo, é um equipamento em 
que eram gastos R$ 17 mi-

lhões por ano e hoje aproxi-
ma-se de R$ 4 milhões. En-
tão essa fiscalização que o 
vereador tem que fazer, fi-
zemos com muito critério e 
até conseguimos identificar 
algumas coisas e inclusive 
passar para o governo pra 
que fossem corrigidas e a 
gente fizesse esse embate 
interno nessa fiscalização. 
Então essa função, você 
pode ter segurança e a ga-
rantia de que Flávio Matos 
fez com muito cuidado e 
cautela”.
 Para os próximos 
quatro anos, o vereador 
promete continuar traba-
lhando em benefício da po-
pulação de Camaçari e não 
descarta assumir alguma 
secretaria ou a presidên-
cia da Câmara Municipal. 
“Eu costumo dizer que sou 
empregado da população, 
então a partir de 1º de ja-
neiro, não sei de onde, não 
sei onde estarei, mas fui 
eleito pra ser vereador e 
funcionário da população. 
Eu sou um homem de mis-
sões, dedicado no que eu 
faço, determinado e sou 
também um integrante do 
grupo do prefeito Elinaldo, 
que tem demonstrado ser 
um grande líder, e a gente 
vai conversar no grupo. Se 
eu for melhor aqui ou ali, 
estou pronto para servir ao 
nosso povo onde quer que 
esteja”.
 A composição da 
Câmara terá nove verea-
dores reeleitos e 12 eleitos 
para o primeiro mandato, 
sendo que dois deles já ti-
veram mandato, quando os 
edis Antônio Falcão e Elias 
Natan se licenciaram para 
assumir as secretarias de 
Agricultura e Pesca e da 
Saúde, respectivamente. 
Assumiram os suplentes 
Fafá de Senhorinho e Nilti-
nho, que agora foram elei-
tos.
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Eleita vereadora, Professora 
Angélica promete representar a 

mulher negra na Câmara
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

As mulheres de Cama-
çari terão representati-

vidade na Câmara Munici-
pal a partir de 2021, com a 
eleição de duas vereado-
ras. Uma delas é a Angé-
lica Bittencourt, a Profes-
sora Angélica (PP), eleita 
com 937 votos, e que pro-
mete representar a mulher 
negra na Casa Legislativa.
Em entrevista ao Camaçari 
Notícias, a vereadora eleita 
contou que começou como 
auxiliar de serviços gerais 
na Escola Dom Pedro II e 
ao sair de lá, montou uma 
banca pequena. “Fiz um 
voto com Deus que cada 
vez que a banca cresces-
se, uma parte eu daria pra 
comunidade e isso eu ve-
nho fazendo há 20 anos, 
doando para a comunida-
de”. Hoje ela empresária e 
mantém os projetos sociais 
que desenvolveu, como 
uma casa de acolhimento 
para mulheres e uma cre-
che comunitária em Vila de 
Abrantes.
 O interesse pela po-
lítica surgiu a partir da can-
didatura do marido dela. 
“Comecei a andar com ele 
pra visitar as comunidades 
e ao ver a desigualdade 
social, não entendia o fato 
de termos um município 
tão rico e você chega nos 
lugares e vê as pessoas 
passando por dificuldades. 
Aí quando ele perdeu a 
eleição, ele disse: ‘É Angé-
lica, você já tem um traba-
lho social, você quer tanto 
ajudar o povo, então agora 
é a sua oportunidade’. Eu 
disse que não e ele per-
guntou se eu não queria 
mudar essa desigualdade 

social, que a política era 
uma maneira de fazer isso. 
Eu fui orar a Deus e aqui 
estou na política”.
 Sobre o fato de ape-
nas duas mulheres terem 
conseguido se eleger, Pro-
fessora Angélica acredita 
que é uma questão cultural, 
mas é uma realidade que já 
começa a dar sinais de mu-
dança. “A participação da 
mulher na política é muito 
fraca. Eu acredito que as 
mulheres deveriam se inse-
rir mais na política. Só duas 
mulheres foram eleitas por-
que, eu costumo dizer que 
mulher não vota em mu-
lher, mas esse cenário está 
mudando e as mulheres 
já viram que somos fortes, 
somos capacitadas e na 
próxima eleição teremos 
muito mais. Eu acho que as 
mulheres já colocaram na 
mente que têm que ser do-
nas de casa ou só no traba-
lho e não na política, mas a 
gente vem quebrando esse 
tabu, porque lugar de mu-
lher é onde ela quiser. As 
mulheres agora falam isso 
direto, mas não vamos ficar 

só no falar, vamos agir e é 
isso que algumas mulheres 
estão fazendo, estão parti-
cipando”.
 De acordo com a ve-
readora eleita, as mulheres 
negras terão nela uma re-
presentante. “As mulheres 
negras sabem que eu já 
as represento, dou a maior 
força às empreendedoras, 
e as mulheres podem con-
tar comigo sim. Eu sei o 
que é o sofrimento dentro 
do nosso município e fora 
dele também com relação 
ao racismo. Não vai mudar, 
mas nós mulheres negras 
estamos cada dia mais nos 
capacitando e tomando o 
nosso lugar que é de direi-
to”.
 Professora Angéli-
ca afirma que as principais 
bandeiras do mandato dela 
serão a saúde e a educa-
ção. “Quero entender por 
que as nossas creches não 
funcionam. Hoje nós capa-
citamos várias mulheres, 
temos uma casa de aco-
lhimento às mulheres, e 
quando termina essa capa-
citação elas falam: ‘Como 

eu vou sair pra trabalhar se 
eu não tenho onde deixar 
meus filhos?’. E eu estive 
visitando várias comuni-
dades e vejo que não tem 
creche”.
 “Hoje nós temos 
uma creche comunitária 
em Vila de Abrantes, com 
recursos próprios, e quero 
entender por que na Sede 
não tem. Nós temos um 
município rico pra isso. 
Vamos estar inserindo es-
ses projetos, buscando a 
educação em tempo inte-
gral também, a horta fa-
miliar, que eu sempre falo 
com vários prefeitos, não 
só com o prefeito Elinaldo, 
mas os prefeitos anterio-
res, eu sempre apresentei 
esse trabalho e nunca fize-
ram. Nós temos diversas 
escolas em Camaçari que 
têm uma área muito boa, 
temos técnicos dentro da 
prefeitura que ficam às ve-
zes sem fazer nada, que 
poderiam estar inseridos 
no tempo integral e colo-
cando os alunos pra fazer 
esse trabalho. Então são 
as duas bandeiras que eu 
vou estar fiscalizando e co-
brando do nosso gestor”.
Sobre a função do verea-
dor de fiscalizar o Poder 
Executivo, Professora An-
gélica promete exercer da 
melhor forma possível, co-
locando sempre os interes-
ses da população em pri-
meiro lugar. “Meu mandato 
é do povo. O que o prefeito 
fizer que for bom pro meu 
povo, eu vou apoiar, o que 
não for, eu vou fiscalizar e 
vou cobrar”.
Além da Professora Angé-
lica, a outra mulher eleita 
para o cargo de vereadora 
nas eleições de 2020 foi 
Fafá de Senhorinho (DEM).
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Filho de Camaçari, Ed-
valdo de Jesus Santos, 

mais conhecido como Dudu 
do Povo, foi adotado aos 15 
dias de vida, por Dona Ana 
Maria e José Raimundo. Na 
juventude e adolescência, já 
contribuía para o sustento da 
casa.
 Começou a trabalhar 
informalmente como ven-
dedor de picolé, realidade 
muito comum aos jovens de 
baixa renda da época. Pos-
teriormente, o carrinho de 
mão se tornou seu parceiro 
nos serviços de entrega das 
compras no antigo super-
mercado Central.
 Aluno da escola Deni-
se Tavares, Dudu passou a 
estudar o curso datilografia 
na Casa da Criança, onde 
conseguiu o seu primeiro 
emprego. Mais tarde, em ou-
tras instituições, se formou 
nos cursos de montador de 
andaime e encanador in-
dustrial e atuou em diversas 
empresas da Bahia e outros 
País. Porém, algo ainda o 
inquietava mesmo depois 
de vencer desafios que pro-
porcionaram melhores con-
dições de vida e foi a partir 
desta percepção que enten-
deu a necessidade de ajudar 
a melhorar também a vida 
das pessoas, sobretudo, do 
bairro que nasceu. Percor-
reu esse caminho através 
da política, espaço no qual 
acredita ser de luta, resistên-
cia e transformação social.

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Dudu do Povo: a política do futuro 
está sim na periferia

 Pai de dois filhos, ao 
longo da própria trajetória, 
Dudu foi o braço forte e a 
esperança de quem já não 
acreditava mais em dias me-
lhores. Eleito presidente da 
Associação de Moradores 
do bairro Parque Satélite, em 
2017, conseguiu fortalecer e 
ampliar o trabalho social que 
já realizava e viabilizar me-
lhorias de infraestrutura para 
a localidade, com 14 ruas as-
faltadas, reforma da escola 
Neuza Menezes, reforma da 
pracinha, e a obra do campo 
que prevê a reforma, aca-
demia ao ar livre, vestiários, 
arquibancada e quiosques, 
através da sua boa relação 
com o prefeito Elinaldo Araú-
jo. Mas o seu trabalho não 
ficou restrito apenas ao bair-
ro que reside, mas também 
aos bairros da Nova Vitória, 
Jardim Limoeiro, Verdes Ho-
rizontes, Parque das Man-
gabas, Parque Verde, entre 
outros.
 No dia 15 de novem-
bro, foi eleito com 2.186 vo-
tos, e se tornou o primeiro 
candidato depois do prefeito 
Elinaldo a atingir a marca do 
mais votado na sua primeira 
disputa ao pleito como vere-
ador mais jovem.
 Em uma campanha 
diferente de outras já vistas, 
o maior desafio para todos 
os candidatos nessa elei-
ção de 2020, sem sombra 
de dúvidas, foi a pandemia. 
Quem não tinha uma base 
sólida e trabalho já presta-
do na cidade, teve bastante 
dificuldade em dialogar com 

as pessoas diante das restri-
ções sanitárias, com a falta 
das caminhadas, das gran-
des reuniões, comícios e 
distribuição de material com 
as propostas. “Um momento 
onde nosso povo vem so-
frendo mediante os impactos 
dessa pandemia, com o de-
semprego, saúde, perda de 
familiares, prejuízo dos co-
merciantes, entre outras coi-
sas, discutir a política nesse 
cenário foi bastante delicado, 
mas graças a Deus tivemos 
a confiança daqueles que já 
acompanham o nosso traba-
lho, o nosso projeto, e fomos 
ampliando e nos fortalecen-
do através das redes sociais 
que também fez o diferencial 
nesse processo”.
 “Obviamente que tive 
outras dificuldades, primeira 
vez disputando uma eleição, 
não tendo a mesma estrutu-
ra financeira que outros can-
didatos, principalmente os 
de mandato. Sofri algumas 
perseguições dos que se di-
ziam “aliados” e opositores 
que tentaram a todo momen-
to me marginalizar, associar 
a minha campanha a ilegali-
dade, mas quero aproveitar 
pra dizer que estou tranquilo, 
nunca tive problemas na jus-
tiça, as questões eleitorais 
têm sido tratadas com bas-
tante transparência através 
do nosso corpo jurídico e 
contabilidade, e tivemos um 
grande resultado nas urnas. 
Agora é focar no futuro!”.
 Segundo o vereador 
eleito, “o mandato será pau-
tado nas necessidades do 
povo, afinal, a partir de 2021, 
estarei representando toda a 
cidade de Camaçari, então 
preciso ouvir a necessidade 
das pessoas. Será um man-
dato coletivo, democrático 
e com projetos que de fato 
transformem a vida do nos-
so povo através da saúde, 
educação, do social, cultura, 
e do esporte. Já estamos en-
frentando impactos desas-
trosos na economia a nível 
Nacional. Precisamos de so-
luções reais para ajudar a po-
pulação, fomos eleitos para 
discutirmos juntos enquanto 
parlamentares quais serão 

essas soluções. Durante a 
campanha apresentei algu-
mas propostas nas respec-
tivas áreas, mas a minha 
preocupação maior hoje é 
qualificar nossa juventude 
e defender os espaços no 
mercado de trabalho, sem 
falar naqueles mais ex-
perientes acima de 40, 50 
anos que muitas vezes são 
descartados pela questão 
da idade”. 
 “Tenho um desejo 
muito grande em pautar 
também o fortalecimento 
do esporte, do pré-vesti-
bular gratuito e de projetos 
como a vaca mecânica, por 
exemplo, a descentraliza-
ção da farmácia popular 
24h para os bairros mais 
afastados, sobretudo peri-
féricos. E eu tenho certeza 
que terei um grande par-
ceiro nessa caminhada, o 
prefeito Elinaldo, que vem 
transformando a história da 
nossa cidade”.
 “É difícil ser preto no 
País de hoje, o Brasil está 
repleto de preconceito, 
ódio e desigualdade. A elite 
não aceita dividir os espa-
ços de poder, ver alguém 
que historicamente viveu 
em lugares subalternos se 
tornar protagonista e ga-
nhar voz. Precisamos tra-
zer a seguinte reflexão: em 
quais condições, homens e 
mulheres negros foram in-
seridos na sociedade após 
o fim da escravidão? Não 
foi prevista nenhuma con-
dição de melhoria de vida, 
o direito a uma moradia 
digna, saúde de qualida-
de, segurança, educação 
e acesso ao mercado de 
trabalho. Ou seja, sobre-
vivemos durante anos em 
condições subumanas e de 
desigualdade, de um siste-
ma que mata, violenta e ex-
clui a população preta. Mas 
resisto!”. 
 “Homem, preto, mo-
rador de bairro periférico, 
trabalhador, hoje vereador 
eleito da minha cidade. A 
favela é potência e resis-
tência. O meu povo agora 
tem um representante”.
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Bebê nasce dentro de carro com 
auxílio de policiais do 12º Batalhão

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Um fato inusitado acon-
teceu no início da tar-

de desta quarta-feira (25), 
em Camaçari. Uma mulher 
deu à luz uma criança den-
tro de um carro com o auxí-
lio da Polícia Militar. 
 Uma guarnição do 
12° BPM realizava rondas 
pela Avenida Concêntrica 
quando foi solicitada por 
um homem pedindo ajuda 

para a esposa que estava 
dentro do carro da família 

em trabalho de parto.
 Prontamente os poli-

ciais escoltaram o veículo a 
caminho do hospital, abrin-
do passagem em meio ao 
trânsito, porém antes mes-
mo de conseguir chegar 
até a unidade hospitalar, 
o bebê nasceu dentro do 
carro com a ajuda dos po-
liciais.
 De acordo com a po-
lícia, a criança é um menino 
e nasceu saudável. Ele e a 
mãe foram encaminhados 
para o hospital e passam 
bem.

Irmãs são presas por homicídio 
de mulher em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Duas irmãs foram presas 
no último dia 20, por 

um homicídio ocorrido no 
bairro Santo Antônio, em 
Camaçari, no dia 25 de ou-
tubro deste ano. A vítima, 
Elani do Prado Moreira, foi 
morta a facadas. As pri-
sões foram realizadas pela 
equipe da 4ª Delegacia de 
Homicídios de Camaçari.
 De acordo com in-
formações da polícia, uma 
das irmãs foi presa na ci-
dade de Arapiraca, em Ala-
goas, e a outra em Cama-
çari. Uma delas confessou 
ser autora do crime, mas 
segundo investigações da 

Polícia Civil, a irmã também 
teve participação no aten-
tado, desferindo golpes de 
faca na vítima. Elas já es-
tavam sendo monitoradas 
pela polícia.

O caso
No dia 25 de outubro, Elani 
se envolveu em uma briga 
com a agressora e foi ferida 
com golpes de faca. A víti-
ma foi internada no Hospi-
tal Geral de Camaçari, mas 
morreu no dia seguinte. 
A agressora chegou a se 
apresentar na 18ª Delega-
cia, confessando o crime e 
alegando legítima defesa, 
mas foi liberada. Segundo 
a polícia, a motivação teria 
sido ciúmes.

Prisão de homicida
A equipe da 4ª DH também 
foi responsável pela prisão 
do segundo indivíduo en-
volvido na morte de José 
Silvio Santos, ocorrida há 
cerca de um mês, no Buris-
satuba.
 No dia 14 de outu-
bro deste ano, por volta de 
00h20, três homens inva-
diram a casa da vítima, na 
Rua Otávio Mangabeira, e 
o atingiram com golpes de 
faca. Segundo a Polícia Ci-
vil, a motivação teria sido 
vingança, pois a vítima te-
ria atentado contra a vida 
de um dos autores dois me-
ses antes.
 Os policiais da 4ª 
DH agora buscam pelo ter-
ceiro autor do crime. Um 
deles já havia sido preso 
dias depois do homicídio. 
Um homem, de vulgo ‘Pin-

Elani chegou a ser socorrida, mas não resistiu

FOTO: REPRODUÇÃO
to’, também chegou a ser 
preso e apontado como um 
dos autores, mas a polícia 
descobriu que ele não teve 
envolvimento com o caso.
 Os policias da 4ª 
Delegacia de Homicídios 
têm contado com uma im-
portante ferramenta para 
a elucidação de crimes 
em Camaçari. Através do 
WhatsApp Denúncia, as 
pessoas podem entrar em 
contato com a Polícia Civil 
e denunciar casos de ho-
micídios consumados ou 
tentativas de homicídio de 
forma anônima e segura. 
O delegado titular da 4ª DH 
ressalta que a população 
tem auxiliado muito o traba-
lho da equipe através das 
denúncias e muitos autores 
de crimes contra a vida já 
foram presos graças a essa 
colaboração.

Pai da criança contou com o apoio da PM

FOTO: REPRODUÇÃO



13MEIO AMBIENTE
  Camaçari, sexta-feira, 27 de novembro de 2020

Braskem avança em iniciativas 
de eficiência energética

Camaçari Notícias
Ascom/Braskem

Empenhada em se tor-
nar uma empresa car-

bono neutro até 2050, a 
Braskem definiu uma série 
de iniciativas de eficiência 
energética em suas ope-
rações com consequente 
redução da emissão de 
carbono e melhoria em 
competitividade. Em um 
ano, projetos colocados 
em prática na unidade 
Q1, localizada no Polo In-
dustrial de Camaçari, uma 
das principais unidades da 
Braskem no Brasil, resul-
taram na redução de 833 
GWh de energia, volume 
equivalente ao consumo 
anual de energia elétrica 
de todo o estado de Rorai-
ma, que tem quase 600 mil 
habitantes, com a conse-
quente diminuição de 247 
mil toneladas de CO2 no 
período, o que equivale a 
8% das emissões anuais 
do Complexo.
 “A Braskem tem 
como um dos pilares da 
sua estratégia de energia 
sustentável a busca por 
otimizações do consumo 
energético nas suas ope-
rações a partir de iniciati-
vas voltadas à eficiência 
operacional, aliada à ex-
pansão do uso de fontes 
renováveis na sua matriz, 
reforçando o seu papel 
de referência nacional no 

tema e contribuindo para 
o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentáveis mundiais. Cabe 
ressaltar que a eficiência 
energética tem papel fun-
damental de contribuição 
na redução de emissões de 
carbono, apoiando nosso 
compromisso de descarbo-
nização até 2050”, explica 
Gustavo Checcucci, diretor 
de Energia da Braskem.
 Um dos fatores cha-
ves para a viabilização 
desses resultados é a bus-
ca incessante por oportuni-
dades de melhorias, como 
benchmarking com empre-
sas do setor, participação 
em eventos globais com 
detentores de tecnologia, 
fóruns nacionais e inter-
nacionais. Além disso, a 
Braskem vem realizando 
parcerias com instituições 
para capacitar equipes e 
incentivar a geração de 
ideias dos próprios inte-
grantes. 
 “Na Braskem, o de-
senvolvimento sustentável 
é um objetivo atrelado ao 
negócio e o aumento de 
eficiência operacional está 
sempre no nosso foco. 
Acreditamos na melhoria 
contínua dos nossos pro-
cessos, buscando sempre 
torná-los mais eficientes, 
especialmente por meio da 
redução do consumo ener-
gético” complementa Alo-
ísio Azevedo, gerente de 

Engenharia de Processos 
da Braskem.
 Ao todo foram mais 
de 10 iniciativas implanta-
das na unidade de Cama-
çari e os ganhos já repre-
sentam 5,5% do total de 
energia consumida pela 
fábrica. Os ganhos de efici-
ência energética tendem a 
ser alavancados por meio 
da implantação de inicia-
tivas similares em outras 
unidades da companhia, 
nos estados de São Paulo 
(Grande ABC, Cubatão e 
Paulínia), Rio Grande do 
Sul (Triunfo), Rio de Ja-
neiro (Duque de Caxias) e 
Alagoas (Maceió).
 Entre os projetos, 
destaque para o multi-
variate process analysis 
(ProMV), desenvolvido 
com o apoio do Centro Di-
gital da Braskem, área que 
tem como objetivo acelerar 
a transformação digital da 
empresa, com foco na im-
plementação de ferramen-
tas de análise, automação, 
inteligência artificial e IoT 
(Internet das Coisas, na si-
gla em inglês). Por meio de 
modelos matemáticos, es-
tatísticos e simulação em 
tempo real, o projeto oti-
miza o consumo energéti-
co da operação dos fornos 
de pirólise, equipamentos 
chaves na operação das 
centrais petroquímicas, e 
principais responsáveis 
pela demanda de energia.
 Outra iniciativa rele-
vante foi a eletrificação de 
equipamentos, equilibran-
do a matriz energética da 
unidade industrial. Na prá-
tica, substituiu-se o acio-
namento de equipamentos 
turbinados, como bombas 
e compressores, por mo-
tores elétricos de maior 
eficiência, operação inte-
ressante sob os aspectos 
de competitividade e sus-
tentabilidade. A iniciativa 
de eletrificação de equipa-
mentos críticos representa 
uma quebra de paradigma 
na indústria química e pe-
troquímica, fortalecendo 
um dos principais pilares 

de descarbonização mun-
dial. Os demais projetos 
estão ligados à moderni-
zação tecnológica de equi-
pamentos nas linhas de 
produção, realizada princi-
palmente durante as ma-
nutenções planejadas.

Compromisso 
A Braskem anunciou, em 
novembro deste ano, a 
ampliação de seus esfor-
ços para se tornar uma 
empresa carbono neutro 
até 2050. Para alcançar 
esta meta, a estratégia da 
companhia considera ini-
ciativas de redução, com-
pensação e captura de 
carbono, assim como am-
pliação do portfólio I’m gre-
en™, que inclui os produ-
tos com foco em economia 
circular, e o engajamento 
para que nos próximos 
dez anos haja o descarte 
adequado de 1,5 milhão 
de toneladas de resíduos 
plásticos. A empresa, que 
sempre foi comprometi-
da com a sustentabilidade 
desde a sua fundação, em 
2002, e é pioneira na pro-
dução de biopolímeros, se 
coloca como correspon-
sável diante do desafio 
de prevenir e combater as 
mudanças de clima.
 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 mudan-
ças climáticas. Conheça o 
manifesto da Braskem em 
www.braskem.com.br/ma-
croobjetivos.
_____________________

Iniciativas implantadas 
na unidade de Camaçari 
reduziram o consumo de 
energia em 5,5%; modelo 
tem potencial para ser 
replicado em outras uni-
dades da empresa

FOTO: REPRODUÇÃO

Modelo tem potencial para ser replicado
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O filme Invasão Zumbi 2 – Península é uma das estreias desta semana no cinema. No filme, a península coreana ficou devastada 
após o surto de zumbis que atingiu os passageiros de um trem-bala com destino a Busan há quatro anos. Com isso, um ex-sol-

dado que conseguiu fugir do país, Jung-seok, tem a missão de retornar e acaba encontrando alguns sobreviventes. Ele será capaz 
de sobreviver novamente ao desastre? Classificação Indicativa 14 anos, contém violência.
 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.

Invasão Zumbi 2 – Península
é a estreia da semana nos cinemas

FOTO: REPRODUÇÃO

assista também
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‘Não temos iluminação, nem rede 
de esgoto, nem asfalto’, diz 

moradora do Parque Verde II
Uma moradora do bairro 

Parque Verde II, em Ca-
maçari, entrou em contato 
com a nossa redação para 
reclamar das condições da 
rua onde ela e mais 15 fa-
mílias residem. De acordo 
com a mulher, a prefeitura 
chegou a passar as máqui-
nas na rua para fazer o ni-
velamento, mas nunca vol-
tou para dar continuidade à 
obra.
 “Aqui no Parque Ver-
de II, Rua Almirante Taman-
daré, no mês de março, o 
pessoal esteve trabalhando 
por aqui, fizeram a rua late-
ral, a Fernando Gama, foi 
concluída, ficou ótima, com 
passeio, rede de esgoto e 

tudo. Porém a rua onde 
moro que fica ligada à con-
cluída, só passaram o trator 
para nivelar dizendo que 
na semana seguinte iriam 
iniciar a obra, arrancaram 

Morador pede melhorias 
em rua da Lama Preta

Um morador do bairro 
da Lama Preta, em Ca-

maçari, reclama da situa-
ção da rua onde ele mora 
e pede que as autoridades 
tomem providências, pois a 
comunidade já não aguen-
ta mais.
 “A Rua da Guiné, na 
Lama Preta, não tem ilu-
minação, nem calçamen-
to, nem rede de esgoto e 
quando chove, o povo só 
anda dentro da lama. Di-
vulguem aí, por favor, pra 
ver se alguém da prefeitura 
faz alguma coisa”.
 Quer reclamar de 
algum problema da sua rua 
ou no seu bairro? Entre em 

contato com a redação da 
Camaçari Notícias através 
do Whatsapp (71) 9-8788-
5294 e faça a sua reclama-
ção. Você pode enviar fatos 
ou vídeos mostrando a situ-
ação e relatando o fato. As 
denúncias são publicadas 
no nosso site, no canal Ma-
téria do Leitor.
 Se preferir temos 
também o e-mail redacao@
camacarinoticias.com.br, 
para onde as reclamações 
também podem ser envia-
das. Lembrando que as 
denúncias podem ser feitas 
de forma anônima.
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as entradas das garagens 
impedindo o acesso dos 
moradores e simplesmente 
aqui não voltaram mais”. 
 “Resumindo, temos 
as marcações de que era 

pra ser feito também a nos-
sa rua, mas nem uma fis-
calização aqui aparece pra 
verificar o estado que eles 
deixaram a rua.  Aqui não 
temos rede de esgoto, nem 
iluminação e muito menos 
asfalto. Quando chove é 
muita lama e até caminhão 
atola quando tenta passar”. 
 “Já tivemos quatro 
casos de dengue (sendo 
uma hemorrágica) por conta 
das poças que formam por 
não ter rede de esgoto. É 
uma rua pequena, com mais 
ou menos 16 famílias, que 
residem sem iluminação, 
sem rede de esgoto e sem 
asfalto”. 

FOTO: LEITOR
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