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2020: o ano da pandemia

Há um ano o mundo 
convive com o corona-

vírus, que registrou os pri-
meiros casos na China, em 
dezembro de 2019. Um ano 
depois, milhares de pesso-
as se infectaram, centenas 
morreram e as primeiras 
começam finalmente a ser 
vacinadas (ainda fora do 

Brasil), mas o que aprende-
mos com esta pandemia?
 Hoje temos uma con-
siência maior com relação 
à higiene, lavamos mais as 
mãos, usamos álcool em gel, 
evitamos aglomerações... 
Opa! Essa última nem tanto. 
Mostramos que somos mais 
sociais do que imagináva-

mos e está cada vez mais di-
fícil “ficar em casa”. O ser 
humano sente a necessidade 
de estar em sociedade, os 
jovens, principalmente, não 
suportam mais ficar longe 
das festas... É, se tem uma 
coisa que a pandemia não 
conseguiu nos ensinar foi 
deixar o egoismo de lado.
 Porque quando deci-
dimos ignorar os protocolos 
de segurança, não estamos 
nos expondo sozinhos ao 
risco, mas a todos com quem 
convivemos. Pessoas que, se 
infectadas, podem não resis-
tir. Nós mesmos não sabe-
mos, mesmo sendo jovens e 
saudáveis, como a doença 
irá reagir no nosso orga-
nismo, o quão devastadora 
pode ser. E nos arriscamos, 
porque simplesmente esta-
mos cansados, queremos vi-
ver!
 A pandemia da Co-
vid-19 nos tirou o São João, 
está ameaçando o nosso ve-
rão, nos roubou o réveillon e 
o carnaval do próximo ano. 
Será que foi por isso que 
as pessoas fizeram da cam-
panha eleitoral uma festa? 
Pra suprir a necessidade de 
comemorar? Comemorar o 
quê mesmo? 2020 nos deu 
motivos para comemorar?
 Todos nós estamos 
exaustos, todos queremos 
nos livrar das máscaras 

(com esse calor, então...), 
mas ainda não chegou a 
hora. Os números de con-
taminados estão crescen-
do, o governo do Estado 
já admite segunda onda, a 
ameaça de restrições nos 
ronda e precisamos dar um 
freio nisso. Até pra que pos-
samos voltar ao “normal”, 
se é que um dia poderemos, 
mesmo com a vacina. Mas 
o momento ainda não é de 
relaxar.
 As festas de fim de 
ano estão chegando, os de-
sejos de um ano novo pró-
prero se transformaram e 
agora a saúde é muito mais 
importante que a prosperi-
dade, até porque fica difí-
cil pensar em prosperidade 
quando tantas pessoas per-
deram o emprego por causa 
da crise gerada (de novo) 
pela pandemia. A pandemia 
que dominou 2020.
 No futuro, toda vez 
que nos lembrarmos des-
te ano, teremos que falar 
sobre a Covid-19. O que 
éramos antes, o que fomos 
durante, o que seremos de-
pois. Que 2021 nos traga a 
vacina, que sejamos todos, 
o mundo inteiro, imuniza-
dos, e que nenhuma doença 
nova/misteriosa/devasta-
dora apareça. Queremos 
paz! Queremos saúde! Feliz 
2021!
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Doença de Haff: Sesau confirma 
16 casos em Camaçari

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Camaçari 

(Sesau) divulgou relatório 
de investigação da doença 
de Haff no município, que 
aponta 16 pessoas con-
taminadas com a doença. 
Segundo o documento, oito 
famílias foram investigadas, 
todas residentes em Cama-
çari, totalizando 19 pessoas 
expostas, sendo 16 pesso-
as sintomáticas. De acordo 
com o relatório, nenhuma 
pessoa precisou ser hospi-
talizada.
 Das 19 pessoas ex-
postas, 17 consumiram o 
peixe olho de boi. Durante 
a investigação feita pela Vi-
gilância Sanitária Municipal, 
descobriu-se que o alimento 
foi adquirido em peixarias 
que afirmaram ter compra-
do o produto no Mercado do 
Peixe em Salvador. Outros 
foram adquiridos no Cen-
tro Comercial de Camaça-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

ri. Duas pessoas pessoas 
consumiram peixe compra-
do fresco em peixaria no 
bairro de Buraquinho, em 
Lauro de Freitas. Apenas 
um caso confirmado foi de 
uma pessoa que consumiu 
duas espécies diferente de 
peixe (arraia e cavala), em 
um restuarante localizado 
em Caboto, no município de 
Candeias.
 Conforme o relató-
rio, o consumo do peixe se 
deu durante o mês de no-
vembro. Uma amostra do 
produto congelado que es-
tava armazenado com uma 
das famílias foi solicitada e 
encaminhada para análise 
laboratorial no LACEN (La-
boratório Central de Saúde 
Pública).
 A doença de Haff é 
caracterizada pela ruptura 
das células musculares, o 
que leva ao aparecimento 
de alguns sinais e sintomas 
como dor e rigidez muscu-
lar, dormência, falta de ar e 
urina escura, semelhante à 

café. As causas da doença 
ainda são discutidas, no en-
tanto acredita-se que o de-
senvolvimento seja devido 
a alguma toxina biológica 
presente em peixes de água 
doce e crustáceos.
É importante que essa do-
ença seja identificada e 
tratada rapidamente, pois 
pode evoluir rapidamente e 
trazer complicações para a 
pessoa, como insuficiência 
renal, falência múltipla de 
órgãos ou até óbito.
 Segundo especia-
listas, é importante que o 
tratamento da doença de 
Haff seja iniciado assim que 
os primeiros sintomas sur-
girem, para prevenir a pro-
gressão da doença e o sur-
gimento de complicações. 
Normalmente é indicado 
que a pessoa fique bem hi-
dratada nas 48 a 72 horas 
seguintes ao aparecimento 
dos sintomas, pois dessa 
forma seria possível dimi-
nuir a concentração da toxi-
na no sangue e favorecer a 

eliminação através da urina.
As complicações mais fre-
quentes da doença de Haff 
surgem quando não é feito 
o tratamento adequado e in-
cluem a insuficiência renal 
aguda e a síndrome com-
partimental, que acontece 
quando existe um aumento 
da pressão arterial numa 
parte específica do corpo, o 
que pode colocar em risco 
os músculos e nervos dessa 
região.
 Em toda a Bahia, o 
número de casos já chega 
a 30, de acordo com a com 
a Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab). 
Outros casos da doença já 
tinham sido registrados no 
estado em 2016 e 2017. No 
entanto, eles voltaram a ser 
registrados no mês de agos-
to, ainda segundo a Sesab. 
A secretaria detalhou que 
além dos 30 casos já con-
firmados, cinco ainda estão 
em investigação.

FOTO: REPRODUÇÃO



4    CIDADE
  Camaçari, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 

Festas de final de ano são 
canceladas em Camaçari 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Prefeitura de Camaçari 
informou nesta quinta-

-feira (10), que não irá reali-
zar nenhum evento de final 
de ano, nem as festas de 
verão na orla do município. 
Segundo nota, “a decisão 
foi tomada levando em con-
sideração a necessidade 
de tomar os devidos cuida-
dos sanitários, no sentido 
de evitar aglomerações e 
posterior aumento no nú-

mero de contaminados”.
 À meia noite do dia 
31 de dezembro, serão re-
alizadas queimas de fogos 
em cerca de dez pontos da 
sede e da orla e à exem-
plo de Salvador,  os locais 
não serão divulgados para 
evitar aglomeração. A pre-
feitura recomneda que na 
oportunidade, a população 
fique em casa e não vá as 
praças, além de manter o 
distanciamento social, usar 
máscara ao sair de casa 
e que mantenha a higiene 

das mãos, lavando com 
água e sabão ou com o 
uso de álcool gel a 70%.
 Com o crescimento 
da ocupação de leitos vol-
tados para o tratamento de 
pessoas com a Covid-19, o 
governador da Bahia, Rui 
Costa, proibiu a realização 
de festas de réveillon no 
estado. “Não será permiti-
da em nenhum município 
da Bahia festas públicas 
e privadas. E se for para 
a praia? Não temos condi-
ções de dispersar pessoas 

nas praias. Vamos fazer um 
campanha, vamos fazer 
um apelo para que as pes-
soas não ocupem as areias 
da praia no Ano Novo. Não 
vou jogar bomba de gás na 
areia de praia. Espero que 
a consciência das pessoas 
fale mais alto”, declarou o 
governador. 
 Rui Costa afirmou 
ainda que festas privadas 
também não serão permiti-
das. “Vamos trabalhar sem 
descanso para salvar vi-
das”, disse ele.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Jamessom da Silva promete 
acabar com privilégios na Câmara 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Antes mesmo de tomar 
posse como vereador, 

Jamessom da Silva já está 
causando polêmica. O ve-
reador eleito declarou em 
entrevista ao Camaçari No-
tícias que pretende acabar 
com os privilégios dados 
aos vereadores do municí-
pio e anunciou que vai de-
volver carro, combustível e 
passagens aéreas.
 “Derrotamos a velha 
política e agora a missão é 
derrotar as velhas práticas 
na Câmara de Vereadores 
de Camaçari, defendendo 
prioritariamente o fim dos 
privilégios. Então estarei 
devolvendo, logo no início 
do meu mandato, alguns 
desses privilégios, a exem-
plo do carro, combustível, 
passagens aéreas, diárias 
em hotéis. Os vereadores 
precisam entender que es-
tão lá para servir ao povo, 

não para serem servidos do 
dinheiro público”, declarou.
 Eleito com 1.027 vo-
tos pelo PSL, Jamessom 
faz parte do movimento de 
renovação da Câmara e 
afirma que o resultado das 
eleições foi melhor do que o 
esperado. “O movimento de 
renovação venceu. A cidade 
venceu. A ideia era chegar 
próximo de 50% de renova-
ção, chegamos a 57%! Nú-
mero incrível, 12 vereado-
res novos estão chegando 
à Câmara”, comemora o ve-
reador eleito, que será um 
dos mais jovens da Casa, 
com 33 anos.
 Jamessom contou 
um pouco sobre a trajetória 
na política. “Eu sou oriundo 
do movimento estudantil, 
comecei a fazer política em 
2004, na eleição de Helder 
[Almeida] com [Luiz] Cae-
tano. Em 2006, fiz parte da 
coordenação de campanha 
de oposições na Bahia. Em 
2008 já fui chamado para 

coordenar e ajudar a juven-
tude de oposição na cam-
panha de Marco Antônio 
contra o então prefeito Ca-
etano. Em 2010 fiz parte da 
campanha de ACM Neto, e 
ele trazia aquele discurso 
que eu tenho hoje de reno-
vação, foi eleito o deputado 
mais votado da história da 
Bahia e com esse suces-
so eu fui convidado a fazer 
parte da executiva estadual 
do partido”.
 “Fui presidente da ju-
ventude aqui em Camaçari 
por dois mandatos, fui tam-
bém secretário da juventu-
de estadual, fiz parte das 
coordenações de juventude 
da Região Metropolitana e 
vim fazendo toda a constru-
ção de juventudes até 2016, 
quando decidi que deveria 
caminhar, após a eleição 
de Elinaldo, já tendo cum-
prido meu papel partidário, 
adquirido experiência pra 
ser candidato, e em 2017, 
comecei a construir o meu 
nome como possível candi-
dato a vereador”.
 O vereador eleito ci-
tou ainda algumas outras 
mudanças que pretende 
propor na Casa Legislativa. 
“Precisamos fazer mudan-
ças pra corrigir alguns erros 
também referentes ao horá-
rio das sessões da Câmara. 
Quem é que consegue fre-
quentar a Câmara de Vere-
adores pela manhã ou pela 
tarde? As sessões devem 
voltar ao período da noite 
pra que as pessoas voltem 
a ir à Câmara, opinar, fazer 
as críticas, conversar com 
os seus representantes”.
 “Outra coisa que 

precisamos mudar no regi-
mento interno da Casa é a 
questão do recesso parla-
mentar. Esse ano é um belo 
exemplo disso, 37 dias de 
recesso que os vereadores 
tiveram durante a pande-
mia, que já é um absurdo. 
Líder não se esconde, não 
tira férias na pandemia. Fo-
ram covardes, por isso fo-
ram derrotados nas urnas. 
E agora me deparo com 
mais 60 dias de recesso 
parlamentar agora, e mais 
60 no meio do ano. São 
120 dias de recesso par-
lamentar, isso é um absur-
do”.
 Jamessom também 
promete uma atenção es-
pecial à questão da acessi-
bilidade nos equipamentos 
do município. “Os equipa-
mentos públicos precisam 
todos estar adaptados às 
pessoas que têm alguma 
deficiência. Já encaminhei 
essa proposta inclusive 
esse ano à Câmara de Ve-
readores, pra que os nos-
sos parques infantis fos-
sem adaptados às crianças 
especiais e para todos 
aqueles que têm algum tipo 
de deficiência”.
 Como integrante 
da base aliada do prefeito 
Elinaldo Araújo (DEM), Ja-
messom assegura que dei-
xará as relações de amiza-
de de lado e cumprirá com 
o papel de fiscalizador do 
executivo. “Não sou oposi-
ção ao prefeito, mas eu sou 
legislador, eu sou o oposto 
ao executivo, a minha mis-
são é fiscalizar e vou fisca-
liza-lo, sim, sem nenhum 
problema”.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Vavau Amorim promete atenção 
especial para a orla de Camaçari 
durante mandato de vereador

Eleito vereador de Ca-
maçari com 1.035 

votos, pelo PSB, Vavau 
Amorim promete dedicar 
boa parte do seu manda-
to para cuidar da orla do 
município. Filho de Bar-
ra de Jacuípe, Marivaldo 
Santos Amorim é casado, 
tem dois filhos, dois netos 
e atualmente é morador 
da Rua do Telégrafo, na 
Sede.
 Durante entrevista 
ao Camaçari Notícias, Va-
vau destacou o potencial 
turístico da orla e a neces-
sidade de investimentos. 
“São 42km de orla, onde 
precisamos muito ser vis-
tos, principalmente na 
questão do turismo, que 
não é explorado. Quere-
mos uma orla que seja 
igual a Aracaju, por exem-
plo. Quero dizer à popula-

ção que, como vereador, 
vou lutar muito pela orla 
de Camaçari. Estou à dis-
posição de toda a comuni-
dade de Jauá, Arembepe, 
Jacuípe, Guarajuba, Itaci-
mirim e a zona rural tam-
bém. Estou aqui pra lutar 
por toda Camaçari e a luta 
está apenas começando”.
 Para o vereador 
eleito, uma das principais 
dificuldades enfrenta-
das pelos moradores da 
orla é a questão da mo-
bilidade urbana. “Na orla 
convivemos com muita 
dificuldade com relação 
ao transporte coletivo de 
Camaçari e por isso quero 
ser um parceiro do muni-
cípio, dos munícipes, pra 
lutar pra que tenhamos 
um transporte com maior 
dignidade para a popula-
ção. Não podemos ficar 
do jeito que está. A coope-
rativa precisa ter continui-
dade, mas precisamos de 

um transporte mais pujante 
pra poder ajudar a popula-
ção de Camaçari”.
 Durante a campa-
nha eleitoral, o partido de 
Vavau Amorim, o PSB, 
apoiou a candidata a pre-
feita, Ivoneide Caetano, 
do PT. Questionado sobre 
que posição irá tomar na 
Câmara, o vereador eleito 
não declarou abertamente, 
mas deu a entender que 
deverá fazer parte da opo-
sição.
 “Como vereador, eu 
vou fazer o máximo para 
defender o povo, estou ve-
reador pra defender o povo 
de Camaçari. Tenho que 
seguir as orientações do 
partido. Ivoneide Caetano 
não saiu derrotada, ela foi 
vitoriosa pelos quase 53 mil 
votos e isso foi de grande 
importância pra nós, como 
militantes. Estamos firmes 
e fortes pra dar apoio a ela 
e ao nosso líder [Luiz] Cae-

tano, e o PSB está aqui de 
braços abertos pra poder 
atender”.
 Sobre as bandeiras 
de mandato, Vavau afir-
mou que a principal será 
voltada para a questão 
do emprego, além de in-
centivar o esporte na orla. 
“Eu vou lutar pela empre-
gabilidade, quero propor-
cionar capacitação para 
que a população possa 
ter acesso ao mercado de 
trabalho, principalmente 
para o povo da orla, que é 
tão sofredor. Saúde, edu-
cação, o esporte também, 
porque na nossa orla te-
mos muitos garotos bons 
de bola e com isso nós 
temos que estar dando 
esse incentivo”.
 Vavau Amorim é 
um dos 10 vereadores 
eleitos que irão assumir o 
primeiro mandato na Câ-
mara Municipal de Cama-
çari.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Ivandel Pires promete um mandato 
com foco na empregabilidade

Desde a implantação do 
Polo Petroquímico, Ca-

maçari virou sinônimo de 
trabalho. Era para cá que 
pessoas de todo o país, 
e até de fora, vinham em 
busca de uma oportuni-
dade de emprego. Porém 
essa realidade foi mudando 
ao longo dos anos e o de-
semprego ficou ainda pior 
por causa da pandemia da 
Covid-19. Para mudar este 
cenário, o vereador eleito, 
Ivandel Pires, promete di-
recionar o mandato em fa-
vor da empregabilidade.
 Em entrevista ao 
Camaçari Notícias, Ivandel 
contou que as pessoas que 
votaram nele têm sofrido 
muito com a falta de em-
prego e é necessário dar 
uma atenção especial a es-
sas pessoas. “Temos que ir 
para os bairros periféricos, 
pegar aquelas pessoas e 
integrar essas pessoas no 
mercado de trabalho. O 
povo que me elegeu é um 
povo bastante sofrido, meu 
povo precisa de emprego. 
A gente precisa que as em-
presas de Camaçari come-
cem a gerar mais renda e 
mais emprego pro nosso 
povo”.
 Uma das propos-
tas do vereador eleito é 
a implantação de cursos 
profissionalizantes já nas 
escolas. “Hoje nós não te-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

mos cursos profissionali-
zantes gratuitos e uma das 
nossas ideias pro ano que 
vem é implantar já no En-
sino Médio e Fundamental, 
cursos profissionalizan-
tes pra que o jovem atinja 
a maioridade já com uma 
profissão para ingressar 
no mercado de trabalho 
e não esperar concluir os 
estudos para daí procurar 
uma profissão. Temos que 
dar esse norte, direcionar o 
jovem para o mercado de 
trabalho. Não podemos es-
perar que o emprego caia 
do céu”.
 Ivandel é um dos 
nomes que chegam à Câ-
mara Municipal com fôlego 
para trabalhar em benefício 

da população e quem sabe 
até alçar voos mais altos. 
Com a ajuda de amigos, 
o vereador eleito construiu 
um posto de saúde com 
recursos próprios na locali-
dade do Jaraguá, na Lama 
Preta, o que demonstra a 
determinação de auxiliar as 
comunidades mais caren-
tes. Sendo da base aliada 
do prefeito Elinaldo Araújo, 
Ivandel aparece como um 
nome forte para assumir 
uma secretaria no futuro.
 “Em 2015 eu fui con-
vidado a ir no bairro do Ja-
raguá, que antigamente era 
chamado de Rabo da Gata 
e aos poucos a gente con-
seguiu mudar esse nome, 
e vimos que a demanda de 

crianças no bairro é muito 
grande e lá a gente viu a 
necessidade de a saúde 
ser mais atuante. Então, 
junto com parceiros e ami-
gos, a própria população 
ajudou em forma de muti-
rão, conseguimos conquis-
tar o terreno, construímos 
a edificação e hoje está 
pronto, só não está funcio-
nando devido à pandemia, 
mas até parceiros com mé-
dicos, enfermeiros, toda a 
equipe, nós já temos. Eu 
acho que a saúde é um de-
ver de todos, todas as pes-
soas que puderem ajudar 
de alguma forma, com polí-
tica ou sem política, temos 
que ajudar a saúde”.
 Outra bandeira de-
fendida por Ivandel é a do 
esporte. Mesmo antes de 
ser eleito, ele já ajudava a 
manter 18 times de futebol 
da cidade. “Eu costumo di-
zer que nós tínhamos um 
bom esporte em Camaça-
ri quando existia a Sedel 
(Secretaria de Esporte e 
Lazer), naquela época o 
esporte em Camaçari fun-
cionava quase 100%. Hoje 
infelizmente, devido a al-
gumas estratégias que não 
deram certo, teve um recuo 
nisso, mas, se Deus quiser, 
iremos ter um esporte em 
Camaçari como um dos 
melhores da Bahia”.
 Ivandel Pires foi 
eleito com 1.853 votos pelo 
partido Cidadania.

FOTO: RUDSON SANTOS
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A Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab) 

adquiriu 19,8 milhões de se-
ringas e agulhas como par-
te do planejamento para a 
vacinar a população contra 
o coronavírus (Covid-19), 
totalizando um investimento 
de R$ 5,5 milhões. O contra-
to foi assinado nesta quarta-
-feira (09) pelo secretário da 
Saúde do Estado da Bahia, 
Fábio Vilas-Boas.
 O governador Rui 
Costa ressalta que “isso 
faz parte do nosso plane-
jamento para a vacinação 
em massa na Bahia, mas 
precisamos que o Governo 
Federal seja ágil na certifi-
cação de uma das vacinas 
já existentes contra a Co-
vid-19, para que assim pos-
samos dar início a esta nova 
etapa de enfrentamento da 
pandemia no Brasil. É pre-
ciso tratar a questão com a 

Camaçari Notícias
Ascom/Sesab

prioridade que ela merece. 
Fazer política com vacina é 
colocar em risco a vida das 
pessoas”.
 De acordo com o se-
cretário, “a entrega das se-
ringas e agulhas será ime-
diata. Atualmente temos 6 
milhões de seringas e agu-
lhas em estoque que são 
utilizadas nas vacinas de ro-
tina e já iniciamos um novo 
processo para aquisição de 
insumos que atenderá tanto 
as imunizações programa-
das no calendário vacinal, 
quanto ao coronavírus”, de-
talha Vilas-Boas.
 Na avaliação do ti-
tular da pasta estadual da 
Saúde, o objetivo primor-
dial da vacinação contra a 
Covid-19 é reduzir a mor-
bidade grave e mortalidade 
associada ao vírus SARS-
-CoV-2, buscando proteger 
as populações de maiores 
riscos, identificadas de acor-
do com o cenário epidemio-
lógico da doença na Bahia. 

Busca-se também reduzir a 
intensidade da circulação vi-
ral e, consequentemente, a 
transmissão da infecção na 
comunidade, potencializan-
do uma possível imunidade 
de rebanho.
 O governador Rui 
Costa se reuniu na terça-
-feira (08) com o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
que garantiu a aquisição das 
vacinas contra o coronaví-
rus, tão logo sejam aprova-
das pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa).

“Se a Anvisa atra-
sar, nós vamos ao 
STF para poder 
vacinar a popula-
ção”

Na manhã de quarta-feira, o 
governador Rui Costa afir-
mou que pode entrar com 
ação no Supremo Tribunal 

Federal (STF) para garantir 
liberação ágil da vacina con-
tra o coronavírus. De acordo 
com o gestor, o Estado não 
pode marcar vacinação sem 
aprovação da Anvisa, no en-
tanto, se alguma organiza-
ção internacional validar, o 
órgão de vigilância sanitária 
pode acelerar as etapas de 
liberação.

“Assim que ela (a vacina) for 
aprovada, regulamentada 
por qualquer órgão de ex-
pressão mundial, no nosso 
entender, a Anvisa não pre-
cisa repetir todos os proto-
colos e poderia aderir à esta 
aprovação. Nós acompa-
nharemos dia após dia. As-
sim que qualquer vacina for 
aprovada internacionalmen-
te por qualquer organismo, 
nós vamos atuar conforme 
for necessário. Se a Anvisa 
atrasar, nós vamos ao STF 
pra poder vacinar a popula-
ção”, disse.

FOTO: REPRODUÇÃO

Bahia adquire 19,8 milhões de 
seringas e agulhas para vacinar 
população contra o coronavírus

O contrato foi assinado pelo secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas
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“Iremos fazer muito mais por 
Camaçari”, diz Jorge Curvelo 

sobre o próximo mandato

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Reeleito com 2.940 vo-
tos e terceiro verea-

dor mais bem votado de 
Camaçari no pleito deste 
ano, Jorge Curvelo (DEM), 
presidente da Câmara no 
biênio 2019 – 2020,  se-
gue para o quarto mandato 
como parlamentar.
 Autor de dezenas de 
projetos de lei e indicações 
nas áreas da educação, 
acessibilidade, segurança 
pública, saúde e infraes-
trutura, Jorge Curvelo con-
tinua firme ao lado do pre-
feito Elinaldo Araújo (DEM) 
para auxiliá-lo na adminis-
tração do município. “Nos 
meus dois primeiros man-
datos, senti muita dificul-
dade em defender projetos 
para a nossa cidade, visto 
que a administração mu-
nicipal estava nas mãos 
da oposição. Neste tercei-
ro mandato, o primeiro de 
Elinaldo como prefeito de 

Camaçari, conseguimos 
avançar consideravelmen-
te. Tivemos total liberdade 
em solicitar melhorias para 
a nossa cidade e o prefei-
to sempre esteve pronto a 
atender às solicitações”, 
iniciou Curvelo. “Nos pró-
ximos quatros anos, tenho 
certeza que iremos fazer 
muito mais por Camaçari”, 
completou.
 A melhoria da infra-
estrutura e da mobilidade 
urbana do município está 
entre as bandeiras levan-
tadas pelo parlamentar du-
rante seus mandatos. Entre 
as indicações nesta área, 
Curvelo solicitou na Câma-
ra a realização de diversas 
obras de requalificação no 
bairro Montenegro. Muitas 
delas já estão em fase de 
conclusão. 
 As obras de pavi-
mentação asfáltica e mobi-
lidade urbana na Rua Ma-
chado de Assis, na Lama 
Preta, também foi uma soli-
citação do vereador Curve-
lo, através da Indicação Nº 

616/2017. Foram feitas me-
lhorias na via e na calçada, 
valorizando os imóveis re-
sidenciais e o comércio lo-
cal.
 Após anos viven-
do em meio ao esgoto a 
céu aberto, lixo e  insetos, 
as obras do Rio Camaçari 
chegaram até a Avenida 
Rio Camaçari. Uma indica-
ção feita também pelo ve-
reador Jorge Curvelo. “Esta 
rua estava abandonada há 
anos, com muita lama, ra-
tos e muriçocas. Com as 
obras do Rio, a nossa vida 
melhorou, não precisamos 
conviver mais em meio aos 
insetos”, comentou a mora-
dora Jany.
 As ações na infra-
estrutura não se limitaram 
somente à sede. Os mo-
radores da orla também 
foram beneficiados com 
várias melhorias. O Alto da 
Bela Vista, em Jauá, ficou 
de cara nova. Após ser pro-
curado pela Associação de 
Moradores da localidade, o 
vereador pediu, na Câmara 
Municipal, que a prefeitura 
realizasse serviços de pa-
vimentação, construção de 
uma praça no local, entre 
outras melhorias no bairro.
 É também da autoria 
de Curvelo a Indicação Nº 
441/2018, que pediu a re-
alização periódica de muti-
rões gratuitos de castração 
de animais, para controle 
dos mesmos em situação 
de rua. O objetivo é prote-
ger e reduzir o número de 
animais de rua, exercen-
do o controle populacional 
desses animais que ficam 
expostos a doenças que 
acabam muitas vezes pro-
liferando em toda a cidade.  
 Pensando em ga-
rantir a acessibilidade das 
crianças com deficiência 
física nos brinquedos dos 
parquinhos públicos, Cur-
velo apresentou, em agos-
to deste ano, a Indicação 
Nº 285/2020 em que pediu 
ao prefeito a instalação de 
brinquedos adaptados em 

praças públicas do muni-
cípio, tanto nas praças já 
existentes quanto nas que 
deverão ser construídas. A 
iniciativa tem como objeti-
vo fazer cumprir os direitos 
das crianças com defici-
ência, promovendo a sua 
inclusão social e ajudando 
no seu desenvolvimento fí-
sico e psicológico. “Todas 
as vezes que vamos a um 
parquinho, vejo nos olhos 
da minha filha o desejo de 
participar das brincadeiras 
como as demais crianças. 
Agradeço a sensibilida-
de de Curvelo em atender 
ao pedido dos pais”, disse 
Cleide dos Anjos, mãe de 
Gabriela de 13 anos.
 Na área da segu-
rança pública, o parlamen-
tar foi autor da indicação 
que pediu a instalação dos 
biombos nos bancos, equi-
pamento de proteção cria-
do para combater crimes 
como saidinhas bancárias.
 Presidente da Câ-
mara Municipal no Biênio 
2019/2020, Curvelo rea-
lizou melhorias tanto na 
estrutura física, quanto na 
economicidade de recur-
sos públicos.
 Além de reformar 
todo o Plenário Osvaldo 
Nogueira, o parlamentar 
criou a Sala de Imprensa, 
espaço com internet e co-
modidade, a fim de receber 
os profissionais de comu-
nicação que fazem a co-
bertura das atividades em 
plenário.
 Durante sua gestão 
como presidente da Casa 
Legislativa, Curvelo conse-
guiu reduzir os gastos com 
o combustível utilizado pe-
los carros oficiais, além de 
ter padronizado toda a fro-
ta.
 Em dois anos como 
gestor da Câmara, o parla-
mentar chegou a economi-
zar cerca de R$ 3 milhões 
de reais, com contenção 
de despesas, sem afetar 
o funcionamento da Casa 
Legislativa.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Levar investimentos e 
melhorar a qualidade de 

vida da população da orla. 
Este é o objetivo do verea-
dor eleito, Deni de Isqueiro 
(DEM), que recebeu 1.657 
votos na última eleição. Mo-
rador de Arembepe, filho de 
um pescador e de uma ser-
vidora pública, Deni conhe-
ce de perto os problemas 
vividos pelo povo da orla 
e pretende propor melho-
rias através do mandato. 
 Nas eleições de 
2016, Deni de Isqueiro se 
candidatou a vereador, mas 
por apenas 19 votos, não 
conseguiu se eleger. Ele 
então assumiu o cargo de 
coordenador da orla, onde 
conta que adquiriu expe-
riência buscando atender 
as demandas da região. 
 “Naquela época nós 
resolvíamos a questão da 
falta de água que era muito 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Eleito vereador, Deni de Isquei-
ro pretende levar UPA pediátrica e 

creches para orla de Camaçari
iminente na orla e graças 
a Deus, o Governo do Es-
tado, através da Embasa, 
ampliou a oferta de água 
na costa de Camaçari des-
de Jauá até Jacuípe. Hoje 
já é notório pela população 
que a falta de água é um 
problema passado, assim 
como também falávamos 
da questão da escassez 
dos serviços de limpe-
za de fossa, que foi uma 
pauta que nós viemos tra-
tar naquela época com a 
secretária de infraestrutu-
ra e que hoje também já 
não é mais um problema. 
Nós falávamos também 
naquela oportunidade da 
questão da modernização 
e da melhoria do trans-
porte público municipal”. 
 Uma das propostas 
que Deni de Isqueiro pre-
tende levar para a Casa 
Legislativa é a unificação 
da tarifa de transporte pú-
blico. “Nós temos cinco 
tarifas de transporte no 

município e isso dificulta a 
integração pra nossa popu-
lação, principalmente para 
as pessoas que moram na 
orla e na zona rural. Aqui no 
centro de Camaçari existem 
tarifas de R$ 2 e de R$ 2,20. 
Pra quem mora na Tiririca, 
lá em Barra do Pojuca, é R$ 
6,80. Pra quem vai pra Barra 
de Jacuípe, é R$ 5,50, pra 
quem mora em Arembepe, 
é R$ 3,80 e pra quem mora 
em Vila de Abrantes e Catu 
de Abrantes, é R$ 3,60. En-
tão essa disparidade das ta-
rifas de transporte dificulta”. 
 “Geralmente as pes-
soas da orla não têm opor-
tunidade de emprego por-
que a maioria das empresas 
estão localizadas na Sede 
do município e quando eles 
vêm pra cá pra fazer essa 
concorrência, embora te-
nham habilidades e com-
petências compatíveis para 
o cargo, naturalmente os 
empresários vão dar opor-
tunidade onde eles tenham 

um custo benefício menor”. 
 O vereador elei-
to também promete olhar 
pela saúde da população 
da orla de Camaçari, es-
pecialmente as crianças. 
“A construção de creches 
no município hoje já é uma 
realidade. O governo do 
prefeito Elinaldo tem cons-
truído seis creches simul-
taneamente, cinco delas 
estão aqui, no centro de 
Camaçari, apenas uma 
está sediada lá na comuni-
dade de Mutirão, em Catu 
de Abrantes. Uma das nos-
sas bandeiras é a constru-
ção de mais creches, so-
bretudo na orla e também 
na zona rural, a exemplo 
do distrito de Abrantes, de 
Monte Gordo, Arembepe. 
Nós também temos a pre-
tensão da construção de 
uma UPA pediátrica e tam-
bém da questão do CAPS 
infantil da orla, pra cuidar 
da saúde mental das nos-
sas crianças”.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Polícia flagra peças de motos 
sem nota fiscal em imóvel 

no Verde Horizonte

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Policiais militares da 
CETO do 12º Batalhão 

flagraram diversas peças 
de moto sem nota fiscal 
dentro de um imóvel loca-
lizado no bairro Verde Ho-
rizonte, em Camaçari, na 

noite desta terça-feira (08). 
Um homem foi preso.
 De acordo com infor-
mações da polícia, a guar-
nição realizava rondas pela 
região quando recebeu 
a denúncia de que havia 
grande movimentação de 
motos entrando e saindo 
de um imóvel na Avenida 

Leste, especialmente du-
rante a noite.
 Chegando ao local, 
os policiais surpreenderam 
um rapaz com algumas pe-
ças de moto. Segundo a 
polícia, ele confessou que 
comprava e revendia o pro-
duto, mesmo desconhecen-
do a procedência. O chassi 
de uma moto com restrição 
de roubo foi encontrado no 
local, bem como várias pe-
ças sem nota fiscal.
 O homem recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado para a 18ª Delega-
cia Territorial de Camaçari, 
para a adoção das medidas 
cabíveis ao caso.
 No dia seguinte, dois 
jovens de 19 e 21 anos fo-
ram presos por volta das 
5h, por prática de assalto 
com uso de simulacro de 

pistola. De acordo com a 
polícia, os assaltos foram 
realizados na região do 
Verde Horizonte.
 A prisão aconteceu 
após uma denúncia feita 
pela Central de Rádio do 
12º BPM, de que havia dois 
indivíduos praticando as-
saltos à mão armada pela 
cidade. Guarnições da 1ª 
Companhia/12º Batalhão 
e da Base Comunitária de 
Segurança foram desloca-
das para a região e os indi-
víduos foram localizados.
 Ainda segundo a po-
lícia, diversos produtos de 
roubo foram encontrados 
com a dupla. Pelo menos 
14 aparelhos celulares fo-
ram apreendidos, além do 
simulacro e da motocicleta 
utilizada pelos indivíduos.

4ª DH de Camaçari prende 
autor de duplo homicídio 
ocorrido em Pernambuco

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A equipe da 4ª Delegacia 
de Homicídios de Ca-

maçari, em apoio à Polícia 
Civil do estado de Pernam-
buco, prendeu, no último 
dia 03, um homem aponta-
do como autor de um duplo 
homicídio ocorrido na cida-
de de Jaboatão de Gua-
rarapes (PE), em 2006. O 
suspeito havia fugido para 
a Bahia após o crime.
 De acordo com in-
formações da Polícia Ci-
vil, no dia 08 de setembro 
de 2006, o suspeito foi ao 
encontro das vítimas na 
Rua 1 do Colégio, Cajueiro 

Seco, Prazeres, e efetuou 
disparos de arma de fogo, 
matando Jurandir José da 
Silva e Roberval Danilo 
da Silva. A motivação, se-
gundo a polícia, teria sido 
vingança, pois as vítimas 

teriam tentado evitar que o 
autor matasse outra vítima.
O suspeito foi preso e deve 
ser transferido para o presí-
dio em Pernambuco, onde 
ficará à disposição da jus-
tiça.

 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.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Neutralização de Carbono: um dos 
caminhos para ajudar nosso 

planeta nas próximas décadas

Camaçari Notícias
Ascom/Braskem

Que o mundo precisa 
mudar em relação à 

sustentabilidade é fato. Ex-
trapolar a fronteira do dis-
curso e buscar o caminho 
mais rápido para salvar o 
planeta é necessário e ur-
gente. Por isso a Braskem 
se coloca como corres-
ponsável desse desafio, 
ampliando suas iniciativas 
para se tornar uma em-
presa carbono neutro até 
2050 e engajar a indús-
tria brasileira na direção 
de uma economia circular 
para carbono neutro nas 
próximas décadas.
 Os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, o Acordo de 
Paris para o controle dos 
impactos das mudanças 
climáticas e o compromis-
so público da companhia 
de construir um mundo 
mais sustentável serão os 
norteadores dessa jorna-
da.

Rota sustentável 
O uso de recursos reno-

váveis é o caminho mais 
curto para transformar a 
indústria e processos pro-
dutivos sustentáveis serão 
fatores determinantes para 
sobrevivência no mercado 
em um futuro bem próximo. 
 A Braskem já tem 
quase metade do seu con-
sumo total de energia vindo 
de fonte renovável e com 
os novos investimentos 
em energia solar e eólica 
a meta é reduzir 15% das 
emissões de gases do efei-
to estufa até 2030, além de 
evitar a emissão de 500 mil 
toneladas de dióxido de 
carbono até 2040.
 Entre as iniciativas 
da Braskem na Bahia es-
tão os investimentos em 
aquisição de energia de 
origem renovável a partir 
de fonte eólica. Essa par-
ceria com a multinacional 
francesa EDF Renewables 
vai ajudar a companhia a 
deixar de emitir 325 mil to-
neladas de CO2 no perío-
do de 20 anos.
 Também não há 
como avançar sem pensar 
em alternativas à cadeia 
de valor que depende de 

insumos da Braskem para 
movimentar a economia, 
por isso a companhia man-
terá esforços para ampliar 
o portfólio de produtos quí-
micos e polímeros de ori-
gem renovável.
 O polietileno I’m 
greenTM bio-based pro-
duzido pela Braskem na 
região Sul do país, a par-
tir da cana-de-açúcar, já 
está presente em produtos 
de mais de 200 marcas no 
mundo. O produto captura 
até 3,09 toneladas de CO2 
por tonelada produzida.

Sustentável
Essa não é uma jornada 
individual e, como protago-
nista do tema, a Braskem 
se dedica incansavelmente 
para impulsionar a econo-
mia circular na indústria do 
plástico e conscientizar a 
sociedade sobre o uso res-
ponsável do material.
 Valorizar o plástico 
reciclado é um dos meios 
mais eficazes para isso e 
as parcerias com clientes 
e a sociedade serão meca-
nismos fundamentais para 
ajudar a Braskem a dar 

destino adequado a cerca 
de 1,5 milhão de toneladas 
de resíduos plásticos até 
2030. O material será reuti-
lizado como matéria-prima 
para o desenvolvimento de 
novas soluções, mais sus-
tentáveis, para produção 
de calçados, móveis, uten-
sílios domésticos e emba-
lagens, entre outros.
 Uma das ações 
é a parceria recente da 
Braskem com a Tecipar, 
empresa brasileira espe-
cializada em engenharia 
ambiental, para evitar que 
mais de duas mil tonela-
das de resíduos plásticos 
domiciliares sejam despe-
jadas anualmente no ater-
ro sanitário de Santana de 
Parnaíba, na Grande São 
Paulo.
 Com todas essas 
ações, a estimativa é que 
a capacidade da Braskem 
em fabricar produtos quí-
micos e resinas termoplás-
ticas PCR (a partir de ma-
terial reciclado) chegue a 
300 mil ton/ano em 2025 e 
1 milhão em 2030.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel 
(Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) 

e Sônia (Karina Ramil) e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. 
Mas, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois faltam apenas 10 
horas para o Natal. Classificação indicativa Livre. 
 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.

10 Horas Para o Natal
é a estreia da semana nos cinemas

FOTO: REPRODUÇÃO

assista também
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Descarte irregular de lixo preocupa 
moradora de Barra do Pojuca

FOTO: LEITOR

Uma moradora de Barra 
do Pojuca, orla de Ca-

maçari, entrou em contato 
com a nossa redação para 
denunciar o descarte irre-
gular de lixo na Rua São 
Raimundo, no Areal. Se-
gundo ela, a sujeira está 
atraindo ratos e baratas, o 
que pode provocar doen-
ças, além do mau cheiro 
que incomoda bastante.
 “Gostaria que vocês 
publicassem essas fotos 
no site, desse lixão a céu 

aberto que tem aqui em 
Barra do Pojuca, na Rua 
São Raimundo, no Areal, 
para que a Prefeitura tome 
uma providência de proibir 
os moradores de jogar o 
lixo na rua dessa forma”.
 “Os próprios mora-
dores do bairro não têm a 
menor consciência e edu-
cação, pegam seus lixos 
e jogam na rua causando 
mau cheiro, atraindo inse-
tos, ratos, baratas, cobras. 
Joga-se de tudo, de sofá a 

cama, geladeira, entulhos. 
É uma vergonha uma coi-
sa dessa e a prefeitura não 
faz nada para proibir os 
moradores”.
 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 fa-
tos ou vídeos mostrando a 
situação e relatando o fato. 

As denúncias são publica-
das no nosso site, no canal 
Matéria do Leitor.
 Se preferir temos 
também o e-mail reda-
cao@camacarinoticias.
com.br, para onde as re-
clamações também podem 
ser enviadas. Lembrando 
que as denúncias podem 
ser feitas de forma anôni-
ma.
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