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CÂMARA 70 ANOS:
Oziel Araújo fala sobre avanços da Casa Legislativa
Camaçari Notícias
Ascom/Câmara

entrevista para falar sobre os
70 anos da Casa Legislativa.
A Câmara comemorou em março 70 anos de
história. Muitos foram os
avanços dos últimos anos
da Casa Legislativa. O senhor pode citar alguns preponderantes para a população?
Oziel: Fazemos questão de aproximar o cidadão
das ações legislativas. Por
isso, temos investido na nossa comunicação, a exemplo
da TV Câmara, implantada
em 2007. Através da TV Litorânea, a emissora legislativa procura colocar em pauta
discussões sobre a cidade e
seus munícipes.
No ano passado, a TV
Câmara passou a exibir sua
programação no canal digital, 25.1., melhorando, ainda
mais, a qualidade da transmissão para os assinantes.
Ainda no mesmo ano, a TV
realizou a primeira sessão
com tradução simultânea em
Libras e inovou ao transmitir
as sessões e programas da
grade através do Facebook e
YouTube. Isso permite que
os eleitores possam acompanhar seus representantes
através de smartphones ou
de qualquer lugar do mundo.
Transmitimos pela primeira vez um evento público, o
Desfile Cívico do aniversário da cidade, em setembro
do ano passado, através da

Foto: Reprodução

presidente da Câmara
O
Municipal de Camaçari,
Oziel Araújo, concedeu uma

Oziel Araújo, presidente da Câmara de Vereadores

nossa fanpage e do canal de
tv.
Além disso, outra
conquista da Câmara de Camaçari foi a realização de
concurso público para provimento de cargos efetivos.
Realizado em 2010, o concurso ofertou 40 vagas para
cargos diversos. Com essa
iniciativa, a Casa atende a
mais um princípio democrático: a igualdade de oportunidades para o ingresso
no serviço público. Recentemente, convocamos e nomeamos profissionais para
ocuparem cargos como recepcionista, procurador jurídico, arquivista, assistente
social, entre outros.
Ao longo de sete décadas, grandes desafios
já foram enfrentados pela
Casa. Na sua opinião, quais
os novos desafios a serem
enfrentados pelos próximos anos?

Oziel: Sabemos que
muito já foi feito, contudo,
há muito ainda para fazer.
Atender os anseios e necessidades da população de Camaçari é o nosso principal
objetivo e desafio. Tornar
Camaçari uma cidade melhor para se viver, indicando ao Executivo ações de
melhorias na infraestrutura,
construção de unidades de
saúde, escolar, entre outras,
são algumas das obrigações
que nos cabem, além de fiscalizar e cobrar dele mais
empenho em suas obrigações para com os munícipes.
Como o cidadão camaçariense pode contribuir com a Casa Legislativa para o desenvolvimento
de Camaçari? De que forma ele pode participar nas
decisões?
Oziel: Ele pode participar diretamente das ses-

sões ordinárias da Casa, que
ocorrem regimentalmente
às terças e quintas-feiras,
a partir das 9h, no Plenário Osvaldo Nogueira. Nelas são debatidos assuntos
de interesse comum à toda
sociedade de Camaçari,
apresentadas indicações e
proposições, além de requerimentos e projetos de lei do
Legislativo e Executivo. Na
Casa Legislativa também são
realizadas sessões extraordinárias, especiais, solenes e
audiências públicas, que são
encontros realizados com a
participação da população,
a fim de buscar opiniões e
soluções para as demandas
sociais e acessos às pessoas
públicas.
Para contribuir de
forma direta na sessão ordinária, o munícipe pode se
inscrever na Tribuna Cidadã,
de segunda a sexta-feira, em
horário de expediente, na Diretoria Legislativa. Neste espaço, durante dez minutos,
ele apresenta demandas da
sua comunidade, categoria
ou segmento a qual pertence. Temos também a nossa
Ouvidoria, onde o cidadão
pode participar através do
telefone 0800 284 4886 ou
pelo e-mail ouvidoria@cmcamacari.ba.gov.br.
A Câmara Itinerante
também faz parte das ações
que visam aumentar a participação popular. A instituição vai até a comunidade
mais distante e monta toda
estrutura para a realização
de uma sessão ordinária
como ocorre nas dependências da Câmara.
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Camaçariense de Arembepe inicia volta ao mundo de
bicicleta

Ciclista está realizando sonho de infãncia
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

E

xistem pessoas que são
movidas pela aventura,
que não se sentem felizes
tendo uma rotina, que buscam sempre ter um dia diferente do outro. Uma dessas
pessoas é Rafael de Jesus,
camaçariense que está re-

alizando o sonho de dar a
volta ao mundo. Detalhe:
em cima de uma bicicleta. O aventureiro bateu um
papo com a reportagem do
Camaçari Notícias e contou
um pouco sobre a viagem.
“Bom, se a pergunta
for, porque estou viajando,
a resposta é bem simples:
um sonho de menino de

querer viajar o máximo que
puder. Inicialmente, não de
bike, mas fui crescendo e
quando fiz a minha primeira
longa pedalada, senti uma
energia muito louca e ali
percebi que poderia ir muito
mais longe”.
“As duas últimas viagens que fiz foi de Arembepe
ao Distrito Federal, passando pelos estados do Goiás
e Minas Gerais em 2016 e
de Arembepe ao Maranhão,
passando por todos os estados do Nordeste. Ambas de
ida e volta de bicicleta”.
“Dessa vez, estou
iniciando um sonho que
foi amadurecendo a cada
pedalada. Pretendo passar
quatro anos pedalando pelo
mundo”.
Quando
conversou
com a gente, Rafael estava
na cidade de Arraial d’ Ajuda, no litoral sul da Bahia,

procurando um trabalho
temporário.
“Reencontrei
duas amigas que hospedei
antes de sair”, contou.
A sede de aventura
de Rafael acabou afetando
sua vida pessoal. Ele conta
que foi casado durante quatro anos, mas percebeu que
seria impossível manter o
casamento e realizar o sonho de percorrer o mundo.
Ele também se viu obrigado
a deixar o emprego para
seguir em busca do sonho
de infância. “O meu último
trabalho formal foi como
cobrador de transporte coletivo. Agora saí da minha
zona de conforto para viver
uma real aventura”.
A jornada de Rafael pelo mundo poderá ser
contada em um livro que o
aventureiro pretende escrever.

CAMPEONATO MUNICIPAL
Finais da primeira e segunda divisão ocorrem no domingo
Camaçari Notícias
Ascom/PMC

s finais do CampeonaA
to Municipal de Futebol
Amador da Primeira e Segunda Divisão de Camaçari
– Edição 2018 – ocorrem no
próximo domingo (08), no
Estádio Armando Oliveira, a
partir das 8h45. A entrada é
gratuita e são esperadas cerca de 2 mil pessoas.
O primeiro jogo acontecerá às 8h45, entre os times Esperança, do bairro
Phoc III, e Barra do Pojuca.
Às 10h45 se enfrentam Jauá
e Master, do Novo Horizonte. Dos confrontos sairão os

Dos confrontos sairão os ganhadores da segunda e primeira divisão

ganhadores da segunda e
primeira divisão, respectivamente.

O campeonato iniciou
em janeiro com 22 equipes
da sede, zona rural e costa

do município, sendo 14 na
primeira divisão e oito na
segunda. A realização da
competição é da Liga de Futebol de Camaçari e conta
com o apoio da Prefeitura
de Camaçari, através das secretarias de Esporte Lazer e
Juventude (Sejuv) e da Saúde
(Sesau).
Também apoiaram a
iniciativa o 12º Batalhão de
Polícia Militar, a 59ª Companhia Independente da Polícia
Militar, além do Núcleo de
Árbitros de Camaçari (NAC),
da Federação Baiana de Futebol (FAF), e comerciantes
do município.
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Itacimirim e Guarajuba concorrem ao
selo internacional Bandeira Azul
Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Foto: Gilliard Sanso

I

tacimirim e Guarajuba, duas
das praias mais procuradas
e famosas da Costa de Camaçari e do litoral brasileiro,
estão em fase de adequação para concorrer ao selo
internacional Bandeira Azul
na temporada 2018/2019.
A certificação é concedida
e emitida anualmente pela
Foundation for Environmental Education (FEE - Fundação
para Educação Ambiental),
Organização Não Governamental (ONG), com sede na
Inglaterra.
O Programa Bandeira Azul tem como objetivo
elevar o grau de conscientização dos cidadãos e dos
tomadores de decisão para a
necessidade de se proteger o
ambiente marinho e costeiro
e incentivar a realização de
ações que conduzam à resolução dos conflitos existentes.
Ambas as praias já foram analisadas pela Coordenadoria Nacional do Progra-

O programa objetiva conscientizar sobre a proteção do meio ambiente

ma, que, na oportunidade,
elaborou dois relatórios informando que existe a possibilidade e o potencial para
as referidas se tornarem
Bandeira Azul. O processo
de inclusão das duas praias
do município ao programa
significa que Camaçari pode
passar a ser a segunda cidade do Norte-Nordeste a
ter a certificação. Uma vez
que, até o momento, a única
praia a ter o selo internacio-

nal é Ponta de Nossa Senhora
de Guadalupe, localizada na
Baía de Todos os Santos, na
Ilha dos Frades, em Salvador.
Praias como Stella Maris, Ipitanga e do Flamengo já tentaram o selo.
Atualmente, as praias
do município estão na fase
piloto – que é a etapa inicial do programa, na qual a
praia, marina ou operador de
embarcação de turismo tem
prazo de até dois anos para

cumprir os critérios e, então,
solicitar a certificação. Os
participantes desta fase não
podem hastear a bandeira
azul, porém são autorizados
a instalar uma placa explicativa do programa, além de
divulgar em todas as mídias
seu ingresso na fase piloto.
Considerada a certificação
mais importante da categoria em todo o mundo, o selo
é atribuído a orlas marítimas,
fluviais e lacustres ambientalmente sustentáveis que
cumprem um conjunto de
34 requisitos de qualidade
socioambiental e é dividido
em quatro grupos: educação e informação ambiental,
qualidade da água, gestão
ambiental e segurança e serviços.
Nesse sentido, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem
desenvolvido ações para a
efetivação do programa no
município, realizando visitas
técnicas e reuniões com o
trade turístico em busca de
parceiros que possam contribuir com o projeto.

Sedes realizará várias oficinas para acesso
ao mercado de trabalho
Camaçari Notícias
Ascom/PMC

om o objetivo de inserir
C
pessoas em vulnerabilidade social no mercado de
trabalho, a Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria
de Desenvolvimento Social
e Cidadania (Sedes), realiza
neste mês de abril diversas
oficinas oriundas do Programa Nacional de Acesso ao
Mundo do Trabalho, ACESSUAS.
As oficinas são des-

tinadas às pessoas em vulnerabilidade social que são
usuárias dos Centros de
Referência de Assistência
Social (CRAS) e dos Centro
Especializado de Assistência
Social (CREAS), além de participarem de programas como
o Bolsa Família e dos benefícios sócio assistenciais da
Sedes.
As oficinas serão sempre realizadas em um CRAS
do município. A primeira
oficina será realizada entre
os dias 24 e 27 de abril, no

CRAS do Burisatuba. Entre
os assuntos abordados para
esta oficina estão Autoestima e comportamento em
ambiente profissional, Como
elaborar um bom currículo,
Nervosismo durante entrevista e Como se comportar
numa entrevista de emprego. As palestras serão ministradas por técnicos da Sedes
e do programa ACESSUAS.
Ainda dá tempo de se
inscrever para as oficinas.
Para isso o usuário do CRAS
deve apresentar a cópia do

RG, CPF, comprovante de
Residência e o CadÚnico –
programa Bolsa Família. Os
documentos devem ser entregues nos CRAS. O ACESSUAS é um programa do
governo federal que tem a
finalidade de promover o
acesso ao mercado de trabalho, através de oficinas, possibilitando o reconhecimento de suas potencialidades
das pessoas que estão em
vulnerabilidade social.
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Modelos de Camaçari vestem Impacto

Fotos: Rudson Santos
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Camaçari recebe 7ª edição do AbriU Dança

O projeto tem o apoio do Governo do Estado
Camaçari Notícias
Assessoria de Comunicação

AbriU Dança na Bahia
O
propõe diálogos e conexões na diversidade da dan-

ça baiana e abrir novas possibilidades de intercâmbios
e fusão com profissionais da
dança com diferentes experiências artísticas. O projeto
realiza em Salvador a sétima

edição nos dias 6, 7 e 8 de
abril no Teatro Gregório de
Mattos, Praça Castro Alves
e nos dias 13 e 14 de abril
no Centro de Cultura Olívia
Barradas, em Valença.
Um dos únicos projetos no seu perfil no estado, entrecruzando saberes,
fazeres culturais em dança,
tecendo redes nessa linguagem no seu território
de realização. Tendo como
principais ações Oficinas
de Dança, Diálogos temáticos, Cinedança e Mostras
Coreográficas, ampliando o
conhecimento do horizonte artístico e sociocultural,
promovendo também provocações e contribuições
profissionais para os artistas e outros que são conectados com a área.
Além de Salvador
e Valença, outras cidades
como Camaçari e Senhor do

Bonfim irão receber também
a 7ª edição do evento, até o
mês de maio de 2018, com
apresentações, oficinas, diálogos entre artistas, técnicos, produtores e profissionais da dança no Estado da
Bahia.
O AbriU Dança na
Bahia, propõe ações que potencializam e valorizam os
Grupos, Companhia e Profissionais da dança baiana,
com diálogos e conexões
dos fazeres artísticos, para
além da celebração de um
mês comemorativo, numa
continuidade e expansão
de atividades, acessibilidades e instrumentalização. O
projeto tem apoio do Governo no Estado, por meio do
Edital Setorial de Dança do
Fundo de Cultura, Secretaria
da Fazenda e Secretaria de
Cultura da Bahia.

Rota Goiânia-Salvador da Azul fortalece
malha aérea baiana
Camaçari Notícias
Assessoria de Comunicação

om quatro operações
C
por semana, a Azul estreia nesta terça-feira (03)

um novo mercado doméstico: Goiânia-Salvador. A ligação entre as cidades será
operada com exclusividade
pela companhia e deve durar aproximadamente duas
horas. Os voos sem escalas
entram para a malha regular da empresa após testes
bem-sucedidos entre as capitais de Goiás e Bahia, que
receberam voos extras em
feriados e frequências sazonais durante o período
de alta temporada.
As novas operações

serão cumpridas com as aeronaves modelo Embraer,
que têm capacidade para
acomodar até 118 clientes.
Com o início das frequências, em Goiânia, os passageiros contarão com conexões rápidas e convenientes
para Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Palmas (TO). Já
na capital baiana, as conexões mais próximas serão
para o Recife (PE). O diretor
de planejamento de malha
da empresa, Daniel Tkacz,
exalta o início do mercado
e aposta na demanda para
a consolidação dos voos na
nova rota.
“Goiânia-Salvador é
mais um mercado inédito e
exclusivo da Azul. Estamos

muito felizes com o anúncio dessa operação, que
mostra que a companhia
procura desenvolver o mercado aéreo não apenas nas
grandes metrópoles urbanas do país. Queremos oferecer, para cada vez mais
passageiros, o serviço e a
experiência de voo que só
a Azul tem”, ressalta Tkacz.
O secretário do Turismo do Estado da Bahia,
José Alves, também celebra
os novos voos para a capital de Goiás e acredita que
a ligação fortalecerá o turismo e os negócios.
“O governo estadual
apostou em uma política
de incentivos para a am-

pliação da malha aérea,
com resultados excelentes,
como evidencia essa nova
operação da Azul, empresa parceira no processo de
implementação de rotas e
ampliação das frequências.
A nova ligação Goiânia-Salvador fortalece os negócios
e contribui para incrementar a atividade turística”,
afirma Alves.
Na Bahia, a Azul realiza cerca de 17 decolagens
diárias para oito cidades,
enquanto em Goiânia a
companhia opera 19 voos
por dia para 10 destinos.

Acesse: www.camacarinoticias.com.br

8

Camaçari, 06 de Abril de 2018

Polícia
Jovem é assassinado entre a Bomba e o Nova Vitória

Foto: Reprodução

tificou a vítima como Carlos
Henrique Coelho dos Reis,
de 23 anos. O crime aconteceu por volta das 15h e
ainda não há pistas sobre a
autoria e motivação.
Esta é a sexta vítima
de homicídio somente neste mês de abril em Camaçari. Um rapaz de 19 anos foi
morto a tiros na madrugada desta terça-feira (03). De
acordo com a SSP-BA, o crime aconteceu na 2ª Traves-

sa da Rua Caixa d’Água, no
bairro da Lama Preta, por
volta da 01h40.
A vítima foi identificada como Welito dos Santos Nascimento. Autoria,
circunstâncias e motivação
para o crime estão sendo
investigadas. No último
domingo (1º), quatro jovens foram mortos a tiros
na Rua Acajutiba, na Gleba
C.

Carlos Henrique foi a sexta vítima do mês de abril
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

U

m jovem foi assassinado
com vários tiros na tarde
desta quarta-feira (04), na

Avenida Dilson Magalhães,
esquina entre os bairros da
Bomba e Nova Vitória, em
Camaçari (BA).
A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) iden-

Treinamento da Cipe Polo aprimora técnicas
de equipes da 52ª CIPM
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

s habilidades dos integrantes da 52ª Companhia Independente da Polícia
Militar (CIPM/Lauro de Freitas) têm sido aperfeiçoadas
por equipes da Companhia
Independente de Policiamento Especializado (Cipe)
Polo Industrial (PI), que, na
terça-feira (3), iniciou o treinamento de instruções operacionais para a tropa.
Realizadas na sede da
Cipe, em Camaçari, as aulas
são orientadas por policiais
da especializada, já que se
trata de uma companhia

Foto: Reprodução

A

Técnicas de instrução estão sendo aprimoradas

preparada para atuar em
ocorrências de maiores com-

plexidades. Durante o treinamento são aprimoradas

as técnicas de instrução individual, tiro policial, patrulhamento em áreas urbanas
e noções de combate rural.
Para o comandante
da Cipe Polo, major Orlando
Rodrigues, este também é
um momento para melhorar
a interação das tropas.”Além
de multiplicar conhecimentos, essas capacitações permitem que os policiais interajam mais ainda uns com
os outros, pois, sempre precisam atuar em conjunto”,
explicou o oficial.
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Posto da Receita Federal – a Prefeitura de Camaçari conseguiu trazer o posto de Autoatendimento Orientado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (RFB), que vai contar com
parte das atividades oferecidas pelo órgão. A entrega foi
concretizada nesta segunda-feira (19), na Casa do Trabalho,
onde funcionará o posto, resultado do empenho e gestão do
governo municipal junto à Receita.

Fotos: Reprodução

Fotos: Reprodução

Posto da Receita Federal, Centro de Artes e Esportes.
Confira algumas ações da Prefeitura neste mês

Março Mulher – como parte da programação do projeto Março Mulher, a Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria
do Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes), realizou na
manhã do último dia 13 uma palestra seguida de atividades
físicas para as mulheres da terceira idade. O evento foi realizado no Centro de Referência de Atendimento à Mulher
(CRAM) Yolanda Pires e contou com a parceria do Centro de
Convivência da Pessoa Idosa (Conviver) e a Secretaria de Saúde (Sesau).
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Classificados
Aluga-se posto lava-jato por um
salário mínimo! Mais casas com 2
quartos, apartamento de R$ 350,
boa localização no bairro Dois
de Julho. Valor a partir de R$
300/350/400. Contato: (71) 99742-1864/9-9702-1850
------------------------------Vendo lotes em lugar privilegiado, localizados no fundo
do Alpha Ville, em frente ao
Atacadão e Shopping Boulevard.
Contato: (71) 9-9229-3188
------------------------------Passo casa de material de construção com 18 mil em materiais e
aluguel mensal de 2mi loja toda
equipada em funcionamento passo
tudo por 12mil é só chamar no
zap 71 9 99409422
------------------------------J.S.C instalação e manutenção
em ar condicionado residencial
Camaçari, Whatsapp: (71) 992955418
------------------------------OPORTUNIDADE ÚNICA. VENDO APARTAMENTO NO CONDOMINIO MORADA DOS
PINHEIROS - LAMA PRETA. CONTATO
ZAP: 9-9200-1692.
-------------------------------

Vendo uma casa no condomínio
Vila Bela, três quartos, duas
suítes e área para ampliações
por R$ 225.000,00. (71) 9-91355971.
------------------------------MARMORES E GRANITOS SOB MEDIDA.
ESPECIALIZADA EM GRANITOS NACIONAIS E IMPORTADOS. ORÇAMENTO
GRATIS! AGENDE UMA VISITA PELO
WHATSAPP 71 9-9219-4042
------------------------------Aluga-se vaga em república familiar só para mulheres. Incluso
água, luz e internet. Vivo/Whatsapp 71-9-9728-3962
------------------------------Aluga-se casas em Barra do Jacuípe perto da Praia. Falar com
Roque. Whatsapp 98670-8937
------------------------------Aluga-se : Pousada Litoral Norte: Suítes Mobiliadas incluso:
WI-FI, TV á cabo, Limpeza, água
e luz. No centro. Oportunidade!
A partir de R$ 500,00 mensais.
Contato: 71 9-9216-6762.
------------------------------Alugo casa de alto padrão para
eventos e temporadas, na Linha
Verde, Porto Sauipe. Zap 9-9735-

2535
------------------------------Alugo casa de 2/4 na Bomba por R$
450,00 zap 9-9735-2535
------------------------------Vende-se quatro casas na radial
c nº200 (71) 9-9158-2769
------------------------------Vidraçaria Asv Divisórias, trabalhamos com box, portões em
alumínio, vidros temperados,
divisórias e mais. Para orçamentos entrar em contato (71)
3040-6429. Endereço: Rua Sumaré,
bairro Nova Vitória, nº 563.
------------------------------Vendo ou troco apartamento quitado (Térreo). Condomínio Chácara Santo Antônio, Bairro Lama
Preta. Ótima localização próximo a tudo. Valor: 65,000 mil,
tem conversa no valor, aproveite
a oportunidade venha conferir.
Obs: Troco também em casa nas
proximidades da Gleba E, Gleba
C, Acajutiba ou Phoc. Chamar no
chat ou ligar para (71) 9-92277147.
------------------------------Aluga-se uma casa no bairro dos
46, com 2 quartos, sala, cozi-

nha, banheiro e área de serviço, bem localizada no centro de
Camaçari, próxima a Farmácias,
Supermercados e Padarias. Contato: 3644-2147/9-8808-9560/98227-9477 zap 9-8465-8093
------------------------------Vendem-se casas prontas para morar no Parque Verde I, Camaçari, condomínio fechado, com 2
quartos. A partir de R$ 125.000
(financiado pela Caixa, aceita
FGTS como entrada). (71) 9-96396563 zap.
------------------------------Aluga-se apartamento de 1 quarto, 1º andar, fachada nascente!
Novo seguro. Avenida Concêntrica, próximo a padarias, restaurantes, posto de combustíveis,
Hospital Santa Helena, UPA, Caixa 24h e ponto de ônibus. 99167-1636/9-8789-5293
------------------------------Alugo ótimo ponto comercial,
ideal para pizzaria, churrascaria, depósito, restaurante. Bem
localizado, na principal da Gleba C, próximo a padaria Massa
Fina. 9-8838-0638/9-8219-6274.

Foto: Reprodução

Abertas inscrições para oficina de contação de história

Serão disponibilizadas 20 vagas
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

I

ncentivar o hábito da
leitura através de Contação de Histórias, esse

é o objetivo da oficina
ofertada pela Prefeitura
de Camaçari, por meio
da Secretaria de Cultura, para os moradores
de Vila de Abrantes e

adjacências. Os momentos lúdicos e também de
mediação de leitura para
educadores acontecerão
na Biblioteca Ler é Preciso, localizada na Praça da
Igreja Matriz.
Para ser contemplado com uma das 20 vagas disponíveis é preciso
ter a partir de 16 anos,
estar com os documentos de identidade, CPF e
comprovante de residência em mãos. A oficina
será realizada todas as
sextas-feiras das 9h às
11h, com previsão de início das aulas para assim
que as matrículas forem
encerradas.
Quem irá ministrar
a oficina é Iara Castro,

formada Artes Cénicas.
As inscrições acontecem
na própria biblioteca das
8h ás 17h. Mais informações pelo telefone (71)
3623-2119.
As atividades com
a contação de histórias,
podem levar as crianças
a desenvolverem seu
imaginário assim como
suas habilidades, trabalhando com o aguçar das
habilidades já existentes
e no desenvolvimento de
novas, o que trará muitas
construções novas e uma
leitura de mundo mais
ampliada e significativa.
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Matéria do Leitor

Leitor faz alerta para perigo de um buraco
próximo a escola na Gleba A

Foto: Leitor

U

m leitor chama a atenção para o perigo de
um buraco nas proximidades de uma praça e de
uma escola no bairro da
Gleba A. De acordo com
ele, o risco de uma criança cair é muito grande e
providências devem ser
tomadas com urgência,
antes que o pior venha a
acontecer.
“Esse perigo se encontra na rua principal
que dá acesso à Praça da
Noite, saindo do Canal da
Gleba A, do lado oposto
à frente do Colégio José

Freitas Mascarenhas, tendo como responsável a
Prefeitura de Camaçari”.
“Não vamos esperar
acontecer uma tragédia
pra poder corrigir. Buraco
com mais ou menos dois
metros de profundidade,
onde uma queda pode ser
fatal. Também em caso
de chuva forte, pode tragar uma criança, pois tem
uma manilha de 60 cm de
diâmetro capaz de engolir uma criança”.

Senhora agradece bombeiro que a socorreu
após acidente em Camaçari
ma moradora de LauU
ro de Freitas entrou
em contato com a nossa
redação pedindo que fosse publicado um agradecimento. Nos dias atuais,
em que a solidariedade é
artigo raro, a mulher se
sentiu grata a um bombeiro que passava pela
rua no momento em que
ela sofreu um pequeno
acidente em Camaçari e a
ajudou.
“Gostaria de agradecer, primeiramente a
Deus por estar aqui, e
depois a um anjo que de
pronto me atendeu em
um momento difícil. Me
chamo Fátima e tenho 56
anos, na tarde de ontem
na cidade de Camaçari,
um veículo de cor verme-

lha, o qual não consegui
identificar, passou em alta
velocidade me atingindo
de raspão e, mesmo não
pegando em cheio, vim ao
chão sem nenhuma reação no momento”.
“Minha
sobrinha,
que estava comigo, ligou
para o SAMU, que não
apareceu, mas Deus enviou alguém que de imediato, ao me ver ao chão,
me ajudou. Logo que chegou, se identificou como
sendo bombeiro civil, que
seu nome era Taison e que
me ajudaria até o socorro
especializado chegar”.
“Ele avaliou a situação e o SAMU não chegava, minha sobrinha ligou
para o namorado que me
pegou de carro e me levou

para o hospital no qual tenho convênio aqui onde
moro (Lauro de Freitas).
Estou bem, graças a Deus,
mas gostaria de agradecer
ao rapaz que me ajudou
sem nem mesmo me conhecer. Acredito que Deus
o colocou ali para me acal-

mar e me ajudar, só sei
seu nome, Taison e que
ele não aparenta ser daqui (pelo sotaque, parece
ser de São Paulo). Então, a
você, meu muito obrigada
e que Deus abençoe você
e sua família!”.
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Tem drama e suspense nas estreias do cinema

Foto: Reprodução

E

ssa semana tem duas estreias no Cinemark Camaçari:
Com amor, Simon: Aos 17 anos, Simon Spier
(Nick Robinson) aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo:
nunca revelou ser gay para sua família e amigos. E
tudo fica mais complicado quando ele se apaixona
por um dos colegas de escola, anônimo, com quem
troca confidências diariamente via internet.
Um lugar silencioso: Em uma fazenda nos Estados Unidos, uma família do Meio-Oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em
silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é
ativado pela percepção do som.
Não perca essas super estreias e os outros filmes em cartaz. As salas Cinemark ficam no Boulevard Shopping Camaçari, Via Parafuso. Aproveite
também as promoções do Cinemark e as salas especias (XD, Prime e D-Box) tenha uma experiência
completa com a sua família e amigos.

