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De maneira inesperada e sem nenhum aviso prévio, a Ford anunciou no último 
dia 11 o encerramento da produção no Brasil e fechamento imediato da planta 
instalada no Polo Industrial de Camaçari. A notícia caiu como uma bomba, já que 
todo o complexo era responsável pelo emprego de cerca de 12 mil trabalhadores 
diretos e indiretos.

Ao fechar as portas, a Ford obrigou diversas empresas prestadoras de serviço a 
fechar também. E os impactos não param por aí. Em entrevista ao Jornal da Ma-
nhã da TV Bahia, no dia 15 de janeiro, o secretário de Administração de Cama-
çari, Helder Almeida, afirmou que com a saída da Ford, o município perde 10% 
do orçamento anual.

Em nota, a Ford afirma que “irá trabalhar imediatamente em estreita colabora-
ção com os sindicatos e outros parceiros no desenvolvimento de um plano justo e 
equilibrado para minimizar os impactos do encerramento da produção”.
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  Camaçari, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Esperança por dias melhores
O ano de 2020 se foi, 2021 

começou, mas ainda 
sentimos os impactos causa-
dos pela pandemia do coro-
navírus, que tirou a vida de 
149 camaçarienses e infec-
tou mais de 8.000 pessoas 
no município. Presenciamos 
as mudanças todos os dias 
acontecendo diante dos nos-
sos olhos e tivemos que nos 
adaptar constantemente. A 
pandemia não trouxe apenas 
as máscaras e o álcool em 
gel, ela mexeu com as estru-
turas do mundo inteiro e pro-
vocou a quebra de tradições, 
aqui mesmo em Camaçari.
 Começamos o ano 
com uma festa em louvor de 
São Thomaz de Cantuária 
sem a tradicional procis-
são, que reunia centenas de 
devotos e era palco para os 
políticos apresentarem suas 
propostas para o ano que 

se iniciava. A novena acon-
teceu, sete missas foram ce-
lebradas na Catedral no dia 
do santo, mas no lugar do 
cortejo, foi feita uma carre-
ata, levando a imagem do 
padroeiro pelas ruas da ci-
dade. Foi bonito de ver, mas 
por um lado foi triste para os 
devotos não poderem acom-
panhar o santo inglês e se 
contentar em só vê-lo passar.
 Dias depois, a popu-
lação foi atingida por uma 
notícia que abalou a todos, 
funcionários ou não: o en-
cerramento da produção da 
Ford no Brasil, o fechamen-
to da fábrica em Camaçari. 
Outro reflexo da pandemia, 
já que a economia mundial 
foi impactada. Muitas em-
presas já deixaram o Polo 
Industrial ao longo dos anos, 
mas é inegável a importân-
cia da montadora para a ci-

dade. Além dos trabalhado-
res do Complexo Ford, que 
perderam o emprego do dia 
para a noite em um anúncio 
inesperado, o setor econômi-
co acaba sendo fortemente 
afetado. O comércio, bares, 
restaurantes, hotéis, empre-
endimentos residenciais, to-
dos perdem. E enquanto os 
funcionários aguardam por 
uma resolução da monta-
dora, no que diz respeito às 
rescisões e indenizações, o 
Governo do Estado e o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Camaçari tentam atrair no-
vos investidores para ocupar 
a planta e absorver a mão de 
obra deixada pela Ford.
 A pandemia traz 
medo e insegurança, mas o 
primeiro mês de 2021 trou-
xe a esperança, com a che-
gada dos primeiros lotes da 
vacina contra a Covid-19, 

algo que era esperado por 
todos nós desde o ano pas-
sado. A quantidade ainda é 
insuficiente, mas pelo menos 
é um começo. Pelo menos 
os profissionais de saúde 
que estão na linha de frente 
no combate à doença, estão 
sendo imunizados. Durante 
a pandemia, 284 deles foram 
infectados e um morreu em 
Camaçari. O primeiro passo 
foi dado, mais vacinas de-
vem chegar e a imunização 
da população poderá final-
mente acontecer.
 O que vai ser de nós 
quando tudo isso passar 
ainda é difícil saber. Mas 
teremos que seguir em fren-
te com os estragos deixados 
por essa doença e tentar ser-
mos melhores, para que pos-
samos ter um mundo melhor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 

A diretoria da COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS 
DE DIAS D’ÁVILA E REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 
LTDA-DIGITAXI, inscrita no CNPJ nº. 01.736.245/0001-44 e Nire 
2940002327-4, no uso de suas atribuições conforme legislação e 
o Art. 18º do estatuto social, convoca todos os cooperados em 
pleno gozo de seus direitos para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária que será realizada em 13 de Fevereiro de 2021 na 
sede da Cooperativa, situada à Rua Europa, 102, Imbassay, Dias 
d’Ávila-BA, CEP 42.850-000, às 08:00h (Oito horas), em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 
em segunda convocação, às 09:00h (Nove horas), com metade 
mais um dos seus cooperados; e em terceira e última convoca-
ção, às 10:00h (Dez horas), com no mínimo 10 (dez) cooperados, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia :

1)    Eleição da diretoria executiva para o mandato de 2 (dois) anos 
de 12 de Março de 2021 até 13 de Março de 2023;

NOTA. (*) Para cálculo do “quórum” de instalação, esta Cooperati-
va conta hoje com 76 cooperados todos com direito a voto.

Dias d’Ávila, (BA), 29 de janeiro de 2021.
 

Hugo Ricardo Pereira Silva
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
 

O Presidente da COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTES DE CAMAÇARI LTDA – COOPERCAM, CNPJ 
03.253.578/0001-48 e Nire 29400026362. No uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os asso-
ciados para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo 
dia 23/02/2021, em sua sede social, à Rua Montenegro nº. 210, 
Loteamento Monte Negro, Camaçari-BA, CEP 42.812-216, em pri-
meira convocação às 8h; em segunda convocação às 9h; e em ter-
ceira e última convocação às 10h, para tratar da seguinte ordem 
do dia:

1) Referendar admissão e demissão de cooperados;

2) Prestação de contas do exercício 2020, compreendendo o ba-
lanço Patrimonial, os Demonstrativos Financeiros e o Parecer do 
Conselho Fiscal;

3) Destinação das sobras apuradas;

4) Eleição do Conselho Fiscal mandato de 01 ano.
 

Camaçari, 29 de janeiro de 2021.
 

Alberto Araújo Pimentel
Presidente
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Vacinação contra a Covid-19 
começa em Camaçari

Após meses de espera, 
finalmente começaram 

a chegar os primeiros lotes 
da vacina contra a Covid-19 
em Camaçari e as primeiras 
pessoas começaram a ser 
imunizadas. No dia 19, fo-
ram entregues 2.040 doses 
da vacina Coronavac, e no 
dia 24, o município recebeu 
mais 1.660 doses, desta vez 
da Oxford-AstraZeneca.
 A Secretaria de Saú-
de do Município desenvol-
veu um Plano de Vacinação 
contra a Covid-19, que foi 
apresentado à imprensa na 
semana passada. Porém, 
devido a quantidade insufi-
ciente de antígenos, grupos 
tiveram que ser priorizados, 
como explicou o secretário 
da Saúde, Dr. Elias Natan. 
“Em virtude da disponibili-
dade das doses de vacina, 
tivemos que priorizar alguns 
grupos”. Inicialmente estão 
sendo vacinados os traba-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

lhadores de saúde que es-
tão na linha de frente e os 
idosos a partir de 60 anos 
que estão institucionaliza-
dos, ou seja, em abrigos.
 Representando uma 
profissional de saúde que 
trabalha na linha de frente no 
combate à doença, a técni-
ca de enfermagem Ednalva 
Souza Santos, de 54 anos, 
que atua na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Gleba A, foi a primeira 
pessoa a ser vacinada con-
tra a Covid-19 no município. 
Emocionada, Ednalva falou 
sobre a experiência com a 
reportagem do Camaçari 
Notícias. “Fiquei muito an-
siosa, mas ao mesmo tempo 
alegre por ter essa oportuni-
dade de ser a primeira pes-
soa vacinada. Muita gente 
fica botando medo, mas eu 
não tive medo, não. Já to-
mei minha vacina, já estou 
bem confiante em Deus que 
tudo vai dar certo e digo pra 
todo mundo que confie na 
vacina”.

 Ainda não há pre-
visão de quando o Plano 
de Vacinação será iniciado 
para a população em ge-
ral, mas o que já se sabe 
é que ele será dividido em 
quatro fases. Na primeira, 
serão vacinados, além dos 
os trabalhadores da área 
de saúde, pessoas com 
idade acima de 75 anos, 
idosos residentes em uni-
dade de longa permanência 
e a população quilombola. 
Na segunda fase, a vacina 
será para pessoas de 60 a 
74 anos. A terceira fase irá 
contemplar as pessoas em 
situação de rua, pessoas 
com deficiência e portado-
res de comorbidades. Já na 
quarta fase o público-alvo 
são as forças de seguran-
ça e salvamento, funcioná-
rios do sistema de privação 
de liberdade, trabalhadores 
educacionais, caminhonei-
ros, trabalhadores do trans-
porte coletivo, rodoviário e 
metroferroviário de passa-
geiros, e população privada 

de liberdade.
 Mesmo com a vacina 
sendo enviada aos poucos 
pelo Ministério da Saúde 
e distribuída pelo Governo 
do Estado, a Sesau garan-
te que só dará início à fase 
dois, quando todo o público 
da fase um for vacinado. 
Conforme mais doses fo-
rem chegando, a vacinação 
se dará através de agenda-
mento prévio, pelo Aplicati-
vo Ses@u + Perto de Você; 
através de link na internet, 
publicizado no site da Pre-
feitura; ou presencialmen-
te, nas unidades de saúde 
do município. A princípio, 
segundo o Plano, Camaça-
ri terá duas unidades cen-
trais que funcionarão provi-
soriamente na Unidade de 
Saúde da Família (USF) do 
Ponto Certo, na Sede, e na 
USF de Barra do Jacuípe, 
na orla. O funcionamento 
dos centros deverá aconte-
cer todos os dias da sema-
na, inclusive aos domingos 
e feriados, das 8h às 17h.

FOTO: SHEILA BARRETTO
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Prefeitura de Camaçari inicia 
processo de matrícula para 2021

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Ainda não existe uma 
previsão de retorno às 

aulas devido à pandemia 
da Covid-19, porém a Pre-
feitura de Camaçari já deu 
início ao processo de ma-
trícula online para este ano. 
A portaria foi publicada no 
Diário Oficial do Município 
desta quarta-feira (27).
 As renovações e 
cadastros e pré-matrículas 
serão realizadas através do 
endereço: https://maiseme-
lhoreducacao.camacari.ba.
gov.br/. Para a renovação 
de matrícula dos estudan-
tes da rede que desejam 
continuar na mesma esco-
la, o procedimento já pode 
ser realizado e segue até 
o dia 5 de fevereiro, basta 
seguir as indicações do site 
que estará com a vaga con-
firmada.
 Já para a transferên-
cia interna, ou seja, alunos 
da rede que desejam mu-
dar de escola, os pais ou 
responsáveis, deverão rea-
lizar o cadastro e pré-matrí-

cula, que ocorre de 8 a 12 
de fevereiro. O mesmo pro-
cedimento ocorrerá para os 
novos alunos, no período 
de 15 a 19 de fevereiro. Em 
ambos os casos, após a 
confirmação via site, o res-
ponsável deverá aguardar 
o contato da escola para 
agendamento da efetiva-
ção da matrícula, que do 
primeiro grupo será de 8 a 
12 de março, e do segun-
do, de 15 a 19 de março.
 Para o cadastro e 
pré-matrícula, os pais ou 
responsáveis devem tirar 
uma foto ou digitalizar (es-
canear) a documentação, 
pessoal e do aluno, e ane-
xar no site, e dessa forma 
já estará cadastrado. Os 
documentos necessários 
para realizar o procedimen-
to são: histórico escolar 
(original) ou atestado es-
colar com validade de 60 
dias, certidão de registro 
civil ou RG, comprovante 
de residência, duas fotos 
3×4 recentes, cartão de va-
cina (para educação infan-
til e anos iniciais) e cartão 
do sistema único de saúde 

(SUS).
 A Secretaria da 
Educação (Seduc) infor-
ma ainda para as famílias 
que não possuem acesso 
ou tem dificuldade com a 
internet, que todas as es-
colas da sede e orla estão 
preparadas para dar supor-
te e realizar o procedimen-
to. Já para as unidades da 
zona rural, haverá um polo 
itinerante, para garantir o 
estudante na escola.
 Qualquer pessoa 
que tenha dificuldade pode 
obter outras informações 
através do Matrícula Aten-
de, com o número (71) 
98796-8484 que recebe li-
gação e tem WhatsApp. A 
portaria número 009 que 
dispõe sobre o proces-
so de matrícula pode ser 
conferida através do Diá-
rio Oficial do Município de 
número 1.588, do dia 27 de 
janeiro. 

PLANEJAMENTO
Camaçari já tem o protoco-
lo sanitário para retomada 
das aulas presenciais que 
atende às necessidades de 

biossegurança para todos 
os servidores e estudan-
tes, quando for autorizado. 
O documento foi elaborado 
de forma democrática com 
a participação dos conse-
lhos municipais, como da 
Educação, da Saúde, da 
Alimentação Escolar e do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb), o 
Ministério Público, as de-
mais secretarias e sindica-
tos.
 A Seduc está dan-
do andamento a questões 
como: a manutenção das 
unidades escolares, aqui-
sição de kit´s volta às au-
las, contratos de alimenta-
ção escolar, Vale Merenda, 
colocação das pias de hi-
gienização nas escolas, 
compra de álcool em gel, 
máscara e termômetro, in-
ternet nas escolas, salas 
de multimídia com chrome-
book, formação dos profes-
sores com o GetEdu e ava-
liação de saída dos alunos 
para programar o ano letivo 
2021.

FOTO: RUDSON SANTOS



5
  Camaçari, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 CIDADE

Ford encerra operação no Brasil; 
futuro de funcionários da planta 
de Camaçari permanece incerto 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

De maneira inesperada 
e sem nenhum aviso 

prévio, a Ford anunciou no 
último dia 11 o encerramen-
to da produção no Brasil e 
fechamento imediato da 
planta instalada no Polo In-
dustrial de Camaçari. A no-
tícia caiu como uma bomba, 
já que todo o complexo era 
responsável pelo emprego 
de cerca de 12 mil trabalha-
dores diretos e indiretos.
 Ao fechar as portas, 
a Ford obrigou diversas 
empresas prestadoras de 
serviço a fechar também. E 
os impactos não param por 
aí. Em entrevista ao Jornal 
da Manhã da TV Bahia, no 
dia 15 de janeiro, o secre-
tário de Administração de 
Camaçari, Helder Almeida, 
afirmou que com a saída 
da Ford, o município perde 
10% do orçamento anual.
 “Nós vamos ter que 
repensar a cidade porque o 
impacto com a perda des-
ses empregos e a receita, 
sobretudo, que representa 
10% do nosso orçamento. A 
primeira coisa que nós esta-
mos fazendo é um trabalho 
de revisão na legislação no 
sentido de facilitar a atração 
de novas empresas, esse 
é o carro chefe. Estamos 
agora também remodelan-
do toda a parte de saúde, 
educação e assistência so-
cial, porque nós vamos ter 
aí, não só os diretamente 
desempregados da Ford, os 
quase 5 mil, mas também 
os terceirizados, suas famí-
lias, enfim. É uma situação 
muito difícil de quase que 
calamidade nesse momen-
to”, disse o secretário.
 Além do governo, 
a economia do município 
também vai ser afetada, 

como explicou Almeida. 
“Diretamente na nossa re-
ceita são cerca de R$ 150 
milhões por mês. Só pra ter 
uma ideia, se a gente colo-
car uma média de R$ 2 mil 
por empregado da Ford, 
são cerca de R$ 10 milhões 
que deixam de circular na 
economia local. Esses R$ 
10 milhões/mês é o recurso 
que você liga à economia 
dos supermercados, dos 
restaurantes, dos aluguéis, 
de pessoas que compra-
ram imóveis. É um impacto 
em cadeia, à medida que o 
tempo vai passando, esse 
impacto vai aumentando 
e a gente não tem como 
ponderar isso de imediato, 
mas a gente sabe que isso 
vai acontecer ao longo do 
tempo, à medida que esse 
recurso deixe de circular na 
cidade”.
 Por meio de nota, a 

assessoria da montadora 
afirmou que a decisão foi 
tomada “à medida em que 
a pandemia de Covid-19 
amplia a persistente capaci-
dade ociosa da indústria e a 
redução das vendas, resul-
tando em anos de perdas 
significativas”. Lyle Watters, 
presidente da Ford Améri-
ca do Sul e Grupo de Mer-
cados Internacionais disse 
que o time da América do 
Sul fez progressos signifi-
cativos na transformação 
das operações e que “esses 
esforços melhoraram os re-
sultados nos últimos qua-
tro trimestres, entretanto a 
continuidade do ambiente 
econômico desfavorável e 
a pressão adicional causa-
da pela pandemia deixaram 
claro que era necessário 
muito mais para criar um fu-
turo sustentável e lucrativo”.
Ainda em nota, a Ford afir-

ma que “irá trabalhar ime-
diatamente em estreita 
colaboração com os sin-
dicatos e outros parceiros 
no desenvolvimento de um 
plano justo e equilibrado 
para minimizar os impactos 
do encerramento da produ-
ção”.
 Enquanto isso, o 
governador do Estado, Rui 
Costa, montou uma equi-
pe de trabalho e chegou a 
realizar algumas reuniões 
com embaixadas de ou-
tros países para oferecer o 
parque automotivo deixado 
pela Ford. Quatro monta-
doras chinesas demons-
traram interesse, mas até o 
momento ninguém fechou 
negócio. O próprio gover-
nador reconhece que essa 
medida será de resolução 
à longo prazo.
 De acordo com Jú-
lio Bonfim, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Camaçari, em entrevis-
ta à Rádio Metrópole, pelo 
menos três inquéritos fo-
ram abertos pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
para acompanhar o desli-
gamento das atividades da 
Ford e garantir os direitos 
dos trabalhadores. “Esta-
mos dando todas as do-
cumentações em relação 
a tudo para reforçar essa 
briga e essa luta para que 
a gente tenha uma indeni-
zação digna e que a gente 
tenha o respeito da empre-
sa para pagar aquilo o que 
ela deve para a gente”.
 Como disse o secre-
tário, ainda não é possível 
mensurar o impacto real do 
fechamento da Ford, mas 
é certo que a Camaçari vai 
ter que descobrir novas for-
mas de manter a economia 
e gerar emprego e renda.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Vereador Jamessom destaca ações 
realizadas neste início de mandato

Em menos de um mês 
de mandato, o vere-

ador Jamessom da Silva 
(PSL) já está mostrando 
a que veio. Desde que 
tomou posse, o edil tem 
cumprido com o que o 
prometeu durante a cam-
panha.
 “Como proposto 
em campanha, ao assu-
mir o mandato em 2021, 
apresentei as pautas do 
Movimento de Renova-
ção, logo no início co-
muniquei a renúncia do 
carro, combustível, pas-
sagens áreas, hospeda-
gem em hotéis. Durante 
o recesso parlamentar, 
período em que a Câma-
ra Municipal de Camaçari 
tem suspensa as sessões 
no plenário e suas ativida-
des reduzidas, incluindo o 
atendimento à população, 
fui todos os dias atender, 
protocolar pedidos de in-
tervenção ao executivo, e 
realizei investigações nos 
contratos do legislativo, 
incluindo uma inspeção 
no almoxarifado da Casa, 

quando foi encontrado 
diversos documentos ofi-
ciais jogados como lixo”.

 O vereador destaca 
ainda o comprometimen-
to com a saúde dos mu-

nícipes, no que se refere 
à Covid-19. “Apresentei 
durante o recesso o pedi-
do para que o município 
apresentasse o plano de 
vacinação contra o coro-
navírus. Protocolei tam-
bém o pedido do Plano 
de Mídia da Câmara, com 
a finalidade de democra-
tizar as informações ofi-
ciais da Casa Legislativa, 
como determina o Art. 37 
da Constituição Federal, 
no qual obriga o gestor 
público a publicitar os atos 
oficiais”. 
 Como integrante 
da base aliada do prefei-
to Elinaldo Araújo (DEM), 
Jamessom assegura que 
deixará as relações de 
amizade de lado e cum-
prirá com o papel de fisca-
lizador do executivo. “Não 
sou oposição ao prefeito, 
mas eu sou legislador, eu 
sou o oposto ao executi-
vo, a minha missão é fis-
calizar e vou fiscalizá-lo, 
sim, sem nenhum proble-
ma”.

FOTO: REPRODUÇÃO

TSE suspende punições a eleitores 
que não votaram em 2020

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) suspen-

deu as punições previstas 
aos brasileiros que não 
votaram nem justificaram 
o voto nas últimas eleições 
ou não pagaram a multa 
pelo não comparecimento. 
 De acordo com o ar-

tigo 7º do Código Eleitoral, 
eleitores que faltaram sem 
justificativa podem, entre 
outras coisas, ser impedi-
dos de tirar passaporte ou 
carteira de identidade, ins-
crever-se em concurso, ser 
empossado ou receber sa-
lário em um cargo público. 
 A suspensão das 
punições foi assinada na 
quinta-feira (21) pelo pre-

sidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, e 
vale enquanto a Justiça 
Eleitoral se mantiver fun-
cionando de forma restrita 
por causa da pandemia.    
 Barroso considerou 
as dificuldades impostas 
pelo avanço da covid-19 
para adotar a medida. Se-
gunda nota do TSE, “o agra-
vamento da pandemia no 

país dificulta a justificativa 
eleitoral ou o pagamen-
to da multa por parte dos 
eleitores que não compa-
receram às urnas, sobre-
tudo daqueles em situação 
de maior vulnerabilidade e 
com acesso limitado à in-
ternet”.
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Vereador Tagner apresenta 
diversas pautas em seu primeiro 

mês de mandato

O mês de janeiro ainda 
não encerrou, mas em 

um breve balanço das pau-
tas apresentadas para Ca-
maçari, pelo vereador Tag-
ner (PT), o parlamentar se 
mostrou atuante na defesa 
de causas sociais, econô-
micas e de interesse da po-
pulação.  Esse é o primeiro 
mandato do petista, que 
pretende trabalhar ouvindo 
as demandas do povo.
 Um dos principais 
debates em que esteve 
envolvido foi em relação 
ao encerramento das ati-
vidades do Complexo Ford 
no município. Tagner se 
reuniu com o Secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado, João 
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Leão, para discutir possí-
veis soluções que diminu-
íssem os impactos cau-
sados pelo fechamento 
da montadora, através da 
atração de uma nova em-
presa, que irá gerar cerca 
de 1.000 empregos.
 Com a saída da 
Ford de Camaçari, o muni-
cípio vai deixar de arreca-
dar cerca de 140 milhões 
de reais, e a cidade já está 
sentido o impacto causa-
do pelo chamado “EFEITO 
FORD”. Na oportunidade, 
Tagner salientou que in-
dependente de ideologia 
política, defender os traba-
lhadores deve ser priorida-
de nesse momento tão de-
licado.“Estamos tratando 
da vida de 4.604 famílias 
que hoje estão sem renda 
e, consequentemente, de-

penderão do estado para 
garantia dos seus direitos. 
Aumenta a demanda na 
saúde pública, na educa-
ção e em alguns outros 
setores públicos. É preciso 
atrair novas matrizes eco-
nômicas para que possa-
mos superar os problemas 
advindos da desativação 
da Ford em Camaçari”.
 Pensando em ga-
rantir a saúde da popula-
ção, sem medir esforços, 
Tagner foi até a cidade de 
Amargosa dialogar com o 
prefeito Júlio Pinheiro (PT), 
com o objetivo de buscar 
informações sobre a com-
pra de vacina do município, 
para apresentar ao prefeito 
Elinaldo Araújo e ao Secre-
tário Elias Natan. Também 
na esteira do combate à 
pandemia de COVID-19, 
o Vereador protocolou um 
ofício no gabinete do Chefe 
do Executivo, para que fos-
se apresentado, através da 
Secretaria de Saúde (SE-
SAU), o Plano Municipal de 
Vacinação.
 “Minha ideia foi in-
dicar ao Prefeito e ao Se-
cretário, quais os cami-
nhos que Camaçari tinha 
que percorrer para tam-
bém entregar uma carta 
de intenções para comprar 
vacinas e imunizar todos 
nós”. Destacou o Vereador 
Tagner que ainda pontuou 
não concordar com a meta 
apresentada na época pelo 

município. “Como assim 
vamos vacinar 1/6 da po-
pulação no mesmo período 
em que a meta do estado é 
vacinar quase a metade da 
população baiana?”, ques-
tionou.
 Em se tratando de 
educação, na companhia 
do ex-deputado Caetano 
e do presidente do PT Ca-
maçari, professor Márcio 
Neves, o vereador Tagner 
se reuniu com o Secretá-
rio de Educação do esta-
do, Jerônimo Rodrigues, 
para discutir melhorias na 
infraestrutura e ampliação 
de vagas na rede estadual 
de ensino. O parlamentar 
também reivindicou inves-
timentos na formação dos 
professores e a implanta-
ção de um complexo po-
liesportivo estadual para o 
município.
 Em visita a Cama-
çari, o secretário Jerôni-
mo Rodrigues, juntamente 
com Tagner e a vereadora 
Professora Angélica (PP), 
fez uma vistoria nas es-
colas estaduais de Cama-
çari, e com os gestores, 
pautaram os problemas e 
as necessidades das insti-
tuições. “Em tempo, quero 
agradecer mais uma vez 
toda a formação que a Es-
cola Polivalente me deu, 
foi emocionante voltar lá, 
agora como vereador e re-
ceber tantas mensagens. 
Estou imensamente grato”.

FOTOS: REPRODUÇÃO
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A coletiva de imprensa re-
alizada na manhã desta 

quinta-feira (28/1), no ple-
nário da Câmara Municipal, 
por iniciativa do presidente 
da Casa Legislativa, vere-
ador Júnior Borges (DEM), 
cumpriu o objetivo ao qual 
se propunha: estabelecer 
uma relação transparente e 
democrática com os veícu-
los de comunicação da ci-

Camaçari Notícias
Ascom/Câmara

dade e, por meio dela, con-
sequentemente, com toda 
a população de Camaçari.  
 Na ocasião, os pro-
fissionais da imprensa local 
ouviram em primeira mão 
informações referentes aos 
planos para a gestão do bi-
ênio 2021-2022. Também 
tiveram espaço para apre-
sentar questionamentos di-
versos, que foram pronta-
mente esclarecidos. “Mais 
do que nunca a imprensa 
se faz necessária para levar 

informações precisas e ver-
dadeiras para a população. 
Vocês têm um papel muito 
relevante na sociedade e é 
por isso que eu faço ques-
tão de provocar essa apro-
ximação e me colocar à 
disposição para qualquer es-
clarecimento que se faça ne-
cessário”, declarou o demista.  
 Neste contexto, o 
presidente do Legislativo 
ainda destacou que o foco 
da sua gestão é a cons-
trução de um futuro com a 

participação popular. “Nos-
sos anseios caminham no 
sentido de a Câmara ser re-
conhecida como uma Casa 
Legislativa democrática que 
potencializa o protagonismo 
popular, através de um mo-
delo de gestão moderno e 
eficiente. Independente de 
bandeira partidária, estare-
mos aqui focados em cuidar 
de Camaçari e legislar para 
toda a sociedade”, resumiu.

FOTO: REPRODUÇÃO

“Participação popular terá 
destaque em minha gestão”, diz 

Júnior Borges em coletiva

O contrato foi assinado pelo secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas
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 Camaçari sedia 1ª Etapa do 
Campeonato Baiano de BMX

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A 1ª Etapa do Campeona-
to Baiano de Bicicross 

(BMX) foi realizada na ma-
nhã do último domingo (24) 
na pista de bicicross, locali-
zada no entorno do Estádio 
Municipal Fernando Fer-
reira Lopes. O evento que 
marca o retorno gradual dos 
eventos esportivos no mu-
nicípio, contou com cerca 
de 50 atletas, representan-
do as categorias: feminino, 
masculino, infantil, juvenil, 
elite e veterano.
 Seguindo orienta-
ções sanitárias, a Prefeitu-

ra de Camaçari, por meio 
da Secretaria do Esporte, 
Lazer e Juventude (Sejuv), 
limitou a participação do pú-
blico, disponibilizou álcool 
em gel para todos os atle-
tas, bem como para a equi-
pe organizadora.
 A campeã na catego-
ria feminino foi Kaila Santos. 
Na categoria Boys os ven-
cedores foram: (7 – 8 anos) 
Vinny Gabriel; (9 – 10 anos) 
Eduardo Lebre, (11 – 12 
anos) Breno Albuquerque, 
(13 – 14 anos) Guilherme 
Guimarães e (15 – 16 anos) 
Darlison Santos. Douglas 
Santana foi o vencedor da 
categoria Iniciantes, já Alex 

Moraes (Toupeira) venceu 
na categoria Men Elite.
 Na categoria Cruiser, 
os vencedores foram: (30 – 
39 anos) Gilvan de Jesus, 
(40 – 49 anos) Givaldo Nas-
cimento e (50 + anos) - José 
Gomes (Jhony).
 Na ocasião, o se-
cretário da pasta, Jorge 
Curvelo, conversou com os 
atletas, ouviu as demandas 
e anunciou que está em-
penhado no planejamen-
to para, verdadeiramente, 
transformar a realidade do 
esporte no município.
 “O prefeito Elinaldo 
me deu a missão de res-
gatar o esporte. Estamos 

trabalhando para que essa 
secretaria volte a realizar 
o trabalho que era feito no 
final dos anos 90, quando 
todas as modalidades eram 
atendidas, respeitadas e 
nossos jovens tinham opor-
tunidade de praticar uma 
atividade, contribuindo na 
formação de cidadãos de 
bem”, lembrou Curvelo.
 O evento foi realiza-
do pela Federação Baiana 
de Bicicross (FBBX) e a 
Associação Camaçariense 
de Bicicross (ACBX), com o 
apoio da Prefeitura de Ca-
maçari, por meio da Sejuv.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Desde o último dia 18, 
os cartórios do 1º e 2º 

Ofício de Notas de Cama-
çari passaram a funcionar 

Camaçari Notícias
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Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas 
de Camaçari passam a funcionar no 

Boulevard Shopping

no Boulevard Shopping. 
O atendimento ao público 
acontece de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, 
durante a pandemia.
 Os serviços do setor 
de notas – como escritu-

ras, inventário, procurações 
e declarações – estarão dis-
poníveis por meio de agen-
damento. Para isso, o usuá-
rio deve ligar para o telefone 
71 3622-4167 ou entrar em 
contato pelo WhatsApp (71 
98774-4452).
 Já os atendimentos 
de balcão – a exemplo de 
abertura e reconhecimento 
de firma, autenticação e si-
nal público – serão realiza-
dos por ordem de chegada, 
mediante à distribuição de 
senha. Isso ocorre porque, 
em virtude da crise de saú-
de, só serão permitidas 15 
pessoas por vez dentro do 
espaço, que fica ao lado da 
Loja Velmond, no L1.
 Maria Joselita Espí-
rito Santo Almeida, tabeliã 
responsável pelos cartó-
rios, afirma que “esse novo 
endereço vai proporcionar 

mais conforto e segurança 
aos usuários dos nossos 
serviços”. Ela ainda desta-
cou que o espaço adotará 
as medidas para garantir 
a prevenção contra o co-
ronavírus, com a disponi-
bilização de álcool em gel, 
medição de temperatura na 
entrada do espaço, higie-
nização constante e mar-
cações de distanciamento 
nos assentos e no chão.
 Os cartórios ofere-
cem os serviços de abertu-
ra de firma, reconhecimen-
to de firma, autenticação, 
Sinal Público, escritura de 
União Estável, escritura de 
imóvel, escrituras diversas, 
procurações, substabeleci-
mentos, Ata Notarial, Ata 
Notarial de Usucapião, di-
vórcio, inventário e testa-
mento.

FOTO:  REPRODUÇÃO

Cliente Coelba pode receber 
desconto na conta de energia

Camaçari Notícias
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Os clientes da Coelba 
podem ganhar R$ 20 

de desconto no pagamen-
to da fatura de energia 
elétrica. A concessionária 
fechou uma parceria com 
o aplicativo RecargaPay, 
que vai oferecer o descon-
to, a partir desta sexta-feira 
(29), para quem pagar com 
o cartão de crédito utilizan-
do a plataforma digital. O 
benefício será concedido a 
todos os consumidores que 
realizarem o download do 
aplicativo e quitarem a con-

ta de energia pela primeira 
vez diretamente no Recar-
gaPay.  
 A iniciativa tem 
como finalidade facilitar o 
pagamento dos clientes da 
Coelba por meio da pla-
taforma digital. “A parce-
ria com o RecargaPay vai 
proporcionar um grande 
benefício para os nossos 
clientes, que cada dia es-
tão migrando para o am-
biente digital. O aplicativo 
é seguro, rápido, simples e 
o usuário poderá pagar por 
meio do cartão de crédito. 
O cliente pode escolher re-
ceber sua fatura de ener-

gia por e-mail, desta forma, 
promovemos a comodida-
de, o conforto e com a saú-
de das pessoas, que não 
vão precisar sair de casa 
para fazer o pagamento, 
evitando assim aglomera-
ção”, afirmou o superinten-
dente comercial da Neoe-
nergia, Leonardo Moura.  
 Com o RecargaPay, 
a Coelba amplia as possi-
bilidades de pagamento da 
conta de energia em todo 
o Estado. Além dos meios 
tradicionais, como lotéricas 
e bancos, que neste mo-
mento devem ser evitados 
devido à pandemia, a con-

cessionária ainda oferece 
a quitação por meio do dé-
bito automático e pelo PIX, 
que podem ser realizados 
a qualquer dia e hora, in-
clusive finais de semana 
e feriados. Com mais essa 
novidade, a concessionária 
consolida a sua atuação no 
cenário digital ao integrar 
os canais de atendimento e 
novos meios de pagamen-
to. Aliado a isso, a Coelba 
também implementou a 
novidade de oferecer car-
tão de crédito e a opção 
do Cartão Virtual Caixa Elo 
(Auxílio Emergencial) para 
quitar faturas. 
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Mãe é presa após filhos serem 
encontrados mortos na Lama Preta

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Uma mulher foi presa na 
madrugada do último 

dia 11, depois que os dois 
filhos dela, um bebê de 1 
e uma menina de 8 anos, 
foram encontrados mortos 
dentro de casa, no condo-
mínio Chácara Santo An-
tônio, localizado na Rua 
Cidade Nova, no bairro da 
Lama Preta, em Camaçari.
 A suspeita é de que 
a mulher tenha envene-
nado as duas crianças e 
ingerido a mesma subs-
tância em seguida, porém 
ela sobreviveu e foi socor-
rida para a Hospital Geral 
de Camaçari (HGC). Nos 
corpos das crianças não 
foram encontrados sinais 
de violência.

 A reportagem do Ca-
maçari Notícias conversou 
com o delegado titular da 
4ª Delegacia de Homicídios 
de Camaçari sobre o caso. 
De acordo com o Dr. Yves 
Correia, a mulher tem his-
tórico de problemas men-

tais. “Sabe-se que ela não 
tem nenhum antecedente 
criminal, mas de problemas 
psicológicos. Há relatos 
de que há 10 anos ela te-
nha tentado se matar, mas 
é importante destacar que 
ela premeditou essa ação”. 

 “Ela fez uma carta 
se despedindo dos paren-
tes, agradecendo e se des-
culpando, e o que chama a 
atenção é que ela arrumou 
as roupas para o funeral, 
tanto das crianças, quanto 
a dela, ou seja, a intenção 
dela era de fato se matar 
[junto com as crianças].
 Segundo o delega-
do, a mulher irá responder 
pelo crime de homicídio 
qualificado. “Se for compro-
vado que ela é uma pessoa 
que sofre de problemas 
mentais, o juiz e o promo-
tor vão aplicar a medida de 
segurança, que também 
é uma sanção penal. Ela 
vai ser monitorada por um 
tratamento ambulatorial no 
hospital ou vai ser interna-
da em um hospital de cus-
tódia”.

Camaçari registra diversos casos 
de violência doméstica em janeiro

Camaçari Notícias
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Durante o mês de janeiro, 
a Polícia Militar atendeu 

a diversas ocorrências de 
violência doméstica em Ca-
maçari. A maior parte dos 
casos foi de agressão física, 
mas um feminicídio também 
foi registrado.
 Na madrugada do dia 
04, uma guarnição da Base 
Comunitária de Segurança 
do PHOC/Camaçari foi des-
locada para averiguar uma 
denúncia de agressão so-
frida por uma mulher dentro 
da própria residência, na 2ª 
Travessa Juraci Magalhães, 
bairro Gleba E. Chegando 
ao local, os policiais encon-
traram a vítima com as mar-
cas da violência no rosto.
 Cerca de uma hora 

depois, já na madrugada 
do dia 05, mais uma denún-
cia foi enviada via Central 
de Rádio do 12º Batalhão. 
Desta vez, para atender a 
uma mulher que teria sido 
agredida pelo companheiro 
em uma praça, no bairro da 
Gleba B. Quando a viatura 
chegou ao local, o agressor 
já havia fugido, mas a víti-
ma foi encontrada e confir-
mou a agressão. De acordo 
com a polícia, o autor se 
dirigiu espontaneamente à 
delegacia.
 No dia 14, um ho-
mem matou a companheira 
a tiros e cometeu suicídio, 
em Barra do Pojuca, na 
orla de Camaçari. Segun-
do informações da polícia, 
Ailane Santos Costa, de 28 
anos, foi atingida por dispa-
ros de arma de fogo pelo 

companheiro Alan Carlos 
Mota Soares, de 41 anos, 
que se matou em seguida.
 Por volta de 01h do 
dia 18, uma guarnição da 
1ª CIA/12° Batalhão foi 
acionada pela Central de 
Rádio para averiguar uma 
ocorrência de violência do-
méstica no conjunto resi-
dencial Parque das Algaro-
bas, no bairro Santa Maria, 
inclusive com tentativa de 
invasão de domicílio pelo 
autor.
 De acordo com a po-
lícia, chegando ao local, ví-
tima e agressor foram iden-
tificados. A mulher relatou 
aos policiais que havia ten-
tado retomar a relação com 
o companheiro, mas ele 
teria voltado a agredi-la. A 
vítima então acionou a po-
lícia, utilizando-se da Medi-

da Protetiva que a ampara-
va. Tanto a vítima, quanto 
o suposto agressor foram 
conduzidos para a DEAM.
 Um caso que cha-
mou a atenção aconteceu 
no dia 23, quando uma 
mulher foi agredida pelo 
próprio filho no bairro do 
Gravatá. A Polícia Militar foi 
acionada pelo companhei-
ro da vítima, que afirmou 
também ter sido agredido 
pelo rapaz.
 Por fim, no último dia 
26, um homem foi conduzi-
do até a 18ª Delegacia Ter-
ritorial de Camaçari após 
ser acusado pela compa-
nheira de tê-la agredido. 
O caso aconteceu no bair-
ro Nova Vitória. De acordo 
com a polícia, a mulher afir-
mou ter sofrido agressões 
físicas e verbais.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Braskem desenvolve metodologia 
exclusiva para criação de 

embalagens mais sustentáveis

Camaçari Notícias
Ascom/Braskem

Para auxiliar clientes, 
brand owners e profis-

sionais de design de todos 
os setores a solucionarem 
os desafios em relação às 
embalagens plásticas, a 
Braskem lança metodolo-
gia própria de desenvolvi-
mento para auxiliar as em-
presas a alcançarem seus 
compromissos de susten-
tabilidade de 2025 e 2030. 
A ferramenta exclusiva foi 
desenvolvida para ser um 
serviço aberto de apoio à 
toda a cadeia de valor, am-
pliando as entregas de em-
balagens para economia 
circular.
 A metodologia se 
baseia no conceito de de-
sign for environment (DfE), 
que visa melhorar o impac-
to ambiental das embala-
gens, criando uma nova 
maneira de pensar esses 
projetos desde a escolha 
do formato e a composição 
do material até a definição 
de rotas de circularidade, 
engajamento do consu-
midor e solução de fim de 
vida do produto. O objeti-
vo é fazer com que essas 
embalagens acompanhem 

o modelo circular de eco-
nomia e contribuam para 
impulsionar soluções de 
reuso, refil e do processo 
de reciclagem, reduzindo 
impacto ambiental e ge-
rando valor para a cadeia 
como um todo. 
 O diferencial da pro-
posta criada pela compa-
nhia é o emprego de um 
processo sistêmico e mul-
tidisciplinar focado no de-
safio de cada cliente, que 
passa por etapas pré-es-
tabelecidas e bem defini-
das: mapa dos impactos, 
como o uso da ferramen-
ta de Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) e avaliação da 
jornada do produto, incluin-
do rotas de circularidade; 
pesquisa para entendi-
mento das tendências de 
consumo e comportamen-
to social; conceituação de 
aplicação geral; design; 
manufatura; e, finalmente, 
o lançamento do produto.
 Somada a essa 
nova metodologia está toda 
a expertise da Braskem em 
economia circular e resinas 
termoplásticas, acumulada 
ao longo de anos de aten-
dimento ao mercado com 
foco em inovação e sus-
tentabilidade. A companhia 

possui uma equipe dedica-
da a identificar e solucionar 
os desafios de aplicação 
dos mais variados clientes, 
atendendo necessidades 
de diferentes segmentos 
com alta performance.
 “Uma vez que até 
80% do impacto ambien-
tal é definido na etapa do 
design, entendemos ser 
fundamental auxiliarmos 
nossos parceiros e clientes 
a criar soluções mais cir-
culares que lhes ajudarão 
a alcançar suas metas de 
sustentabilidade estabe-
lecidas para os próximos 
anos. Esse é o principal 
foco da metodologia pró-
pria da Braskem para o 
desenvolvimento de emba-
lagens mais sustentáveis”, 
explica Américo Bartilotti, 
diretor do negócio de em-
balagens e bens de consu-
mo na Braskem.
 A diretora de Eco-
nomia Circular da Braskem 
na América do Sul, Fabia-
na Quiroga, entende essa 
nova metodologia como 
campo fértil para futuras 
inovações no setor de em-
balagem. “A economia cir-
cular é um compromisso 
assumido pela companhia 
pelo qual perpassam todas 
as nossas iniciativas inter-
nas. Oferecer esse servi-
ço de apoio em design for 
environment aos nossos 
parceiros fortalece os elos 
da cadeia do plástico como 
um todo, e promove este 
modelo econômico como 
um conceito palpável e vi-
ável a todos os players”.
 As práticas exclu-
sivas da Braskem para 
desenvolvimento de em-
balagens circulares são 
resultados de mais de um 
ano de pesquisas e apli-
cações do conceito de De-
sign for Environment (DfE) 
em diferentes frentes. Uma 
delas é o Desafio de De-
sign Braskem, programa 
no qual parceiros da em-

presa são convidados a 
expor um desafio real para 
que designers, sejam eles 
estudantes ou profissio-
nais recém-formados, de-
senvolvam uma ideia que 
solucione esse desafio 
utilizando conceitos como 
Economia Circular, Design 
for Environment e Análise 
de Ciclo de Vida. As men-
torias e orientações dos 
selecionados são realiza-
das pela Braskem e o par-
ceiro convidado.
 Além dessa iniciati-
va, existe também um se-
gundo modelo de aplicação 
dessa metodologia, cha-
mado de Packaging Day. 
Durante esse encontro, a 
Braskem e um parceiro in-
teressado na metodologia 
discutem e desenvolvem 
uma embalagem mais cir-
cular. Para isso, a compa-
nhia é quem lidera o pro-
cesso, por meio de uma 
equipe multidisciplinar – 
especialista em economia 
circular, em Análise de Ci-
clo de Vida, engenheiros 
de aplicação, designers e 
ilustradores – profissionais 
necessários para gerar o 
melhor resultado e aplicar 
a metodologia em sua inte-
gralidade.
 Desde 2019, quan-
do a metodologia foi es-
truturada, a Braskem já 
desenvolveu projetos com 
a Colgate-Palmolive, Kim-
berly Clark, Grupo Boticá-
rio e BRF.
_____________________

Processos basea-
dos no conceito de 
design for environ-
ment consideram 
toda a jornada do 
produto, de sua pro-
dução ao retorno à 
cadeia produtiva

FOTO: REPRODUÇÃO
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Conheça a verdade sombria por trás do clássico que marcou gerações. Gepeto (Roberto Benigni) é um solitário 
marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco que acabou de construir, 

ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque 
em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo. 
Classificação indicativa 10 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.

Live-action de Pinóquio está em 
cartaz no Cinemark Camaçari

FOTO: REPRODUÇÃO

assista também
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Moradora cobra pavimentação 
asfáltica em ruas de Monte Gordo

FOTO: LEITOR

Uma moradora da loca-
lidade de Várzea da 

Meira, no distrito de Monte 
Gordo, cobra a conclusão 
da pavimentação asfálti-
ca do local. Segundo ela, 
o serviço foi iniciado, mas 
duas ruas não receberam 
o pavimento, apesar de já 
constarem como asfalta-
das no documento do res-
ponsável pela obra.

 “Venho aqui fazer 
uma reclamação, pois co-
meçaram a obra de pavi-
mentação asfáltica aqui 
na Várzea da Meira, em 
Monte Gordo, e ficou fal-
tando duas ruas sem asfal-
tar, quando fomos procu-
rar com o responsável da 
obra, ele nos informou que 
diz já estar asfaltada”.
 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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