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O que aprendemos com a pandemia?
Quando os primeiros 

casos de coronavírus 
começaram a ser registra-
dos lá na China, no final 
de 2019, ninguém imaginou 
que chegaria aqui. Mas che-
gou. Nos deparamos com 
uma pandemia, para muitos 
pela primeira vez na vida, e 
tivemos que nos adaptar du-
rante todo o ano de 2020. Aí 
pensamos que a doença es-
tava controlada, que pode-
ríamos voltar a viver como 
antes, ir à praia, frequentar 
bares, festas. Ninguém pen-
sou que poderia vir uma 
segunda onda. Mas veio. E 
muito mais agressiva que a 
primeira.
 Especialmente no mês 

de março deste ano, tivemos 
um número surpreendente de 
mortes causadas pela doen-
ça. E o que até então eram 
apenas “casos”, se tornou 
rostos, nomes. Perdemos 
amigos, vizinhos, colegas, 
muita gente conhecida se foi. 
Muita gente jovem morreu. 
Não era mais uma “doença 
de velho”. E quem ainda du-
vidava de que o vírus era re-
almente perigoso, passou a 
acreditar. A realidade é que 
hoje todo mundo conhece al-
guém que teve Covid ou que 
morreu pela doença (ou am-
bos).
 Com o novo aumento 
da curva de contaminação, 
nos deparamos com um ce-

nário de filme de terror. Uni-
dades de saúde lotadas, filas 
de espera por um leito de 
UTI, gente aguardando aten-
dimento por horas dentro de 
ambulâncias, gente morren-
do sem conseguir respirar. 
Colapso na saúde. Caos.
 Vimos novamente o 
comércio fechando as portas, 
toque de recolher, medidas 
restritivas. Não reunimos a 
família na Páscoa, mais uma 
vez não vamos poder come-
morar o São João, mais uma 
vez estamos sendo privados. 
A vacina veio, mas em quan-
tidade insuficiente para uma 
vacinação em massa, que é a 
solução mais provável para 
retomarmos a vida (mais ou 

menos) normal. Será que um 
dia vai voltar a ser como an-
tes? Possivelmente não.
 O que aprendemos 
com essa pandemia? O que 
tantas mortes nos deixou de 
lição? Como vamos agir da-
qui para frente? Deixamos 
esses questionamentos para 
reflexão, pois simplesmente 
não sabemos quando tudo 
isso vai passar.
 Por enquanto, só po-
demos esperar que a solução 
chegue logo, que não tenha-
mos uma terceira (quarta, 
quinta...) onda, porque tudo 
que a gente quer é “apenas” 
viver.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

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 atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os associados 

para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 30/04/2021, em sua sede social, à Estrada da Cascalheira, s/n, Casca-
lheira, Camaçari-BA, CEP 42.800-970, em primeira convocação às 7h; em segunda convocação às 8h; e em terceira e última convocação 

às 9h, para tratar da seguinte ordem do dia:

1-Admissão e Demissão de Cooperados

2-Fixação de pró-labore e cédula de presença das reuniões da diretoria e Conselho Fiscal.

3-Autorização para venda de bens do Ativo Imobilizado: Imóvel localizado na Rua Montenegro nº. 210, Loteamento Montenegro na Cida-
de de Camaçari estado da Bahia CEP 42.812-216

Camaçari, Ba 16 de Abril de 2021.

Alberto Araújo Pimentel

Presidente
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Prefeito Elinaldo entrega grande 
complexo esportivo em Arembepe

Foi inaugurada no último 
dia 09, em Arembepe, 

a Estação da Cidadania – 
Esporte, equipamento pú-
blico voltado para a prática 
de diversas modalidades 
esportivas profissionais e 
amadoras, considerado um 
dos maiores complexos de 
iniciação à atividade espor-
tiva do Brasil, terceiro do 
gênero na Bahia. Com um 
orçamento de aproximada-
mente R$ 6 milhões, esta 
foi a primeira grande obra 
concluída pelo governo Eli-
naldo, que na cerimônia de 
inauguração, contou com a 
presença dos ministros da 
Cidadania, João Roma, e 
do Turismo, Gilson Macha-
do, entre outras autorida-
des.
 Inicialmente chama-
da de Centro de Iniciação 
ao Esporte (CIE), a Esta-
ção da Cidadania – Esporte 
possui uma área ampla de 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

aproximadamente 4.494 
metros quadrados. Na área 
interna, o ginásio possui 
uma quadra poliesportiva 
reversível, arquibancada 
móvel com capacidade 
para mais de 100 lugares, 
sala para professores e 
técnicos, enfermaria, copa, 
depósito, área de apoio 
para administração, quatro 
vestiários, sendo dois com 
acessibilidade, quatro sa-
nitários para o uso do pú-
blico, dos quais dois para 
pessoas com deficiência, 
além de um mezanino para 
a instalação de academia.
 Já na parte exter-
na, o equipamento conta 
com uma quadra polies-
portiva descoberta e área 
para estacionamento. A 
Estação da Cidadania – 
Esporte será coordenada 
pela Secretaria do Esporte, 
Lazer e Juventude (Sejuv). 
O responsável pela pasta, 
secretário Jorge Curvelo, 
falou sobre a importância 
da Estação para o desen-

volvimento do esporte no 
município.
 “Esse complexo é 
uma grande conquista para 
Camaçari. Nós vamos se-
guir a orientação do nosso 
prefeito de voltar a desen-
volver o esporte dentro do 
município. O prefeito nos 
dá essa missão, e graças 
a Deus estamos recebendo 
esse equipamento e fare-
mos um excelente uso dele, 
possibilitando que a comu-
nidade usufrua dessa es-
trutura. Ofertaremos todas 
as modalidades esportivas 
que aqui comportarem”.
 Durante o discurso, 
o prefeito Elinaldo Araújo 
relembrou os esforços para 
tornar o projeto uma reali-
dade. “Nós fizemos o possí-
vel para viabilizar esse pro-
jeto para a nossa cidade. A 
obra tinha um orçamento 
que não condizia com a 
verdade para a realização 
das intervenções, mas o 
nosso governo entendeu 
a importância da obra, re-

cuperamos o recurso da 
União e aquilo que faltava 
o município colocou para 
que a obra acontecesse, e 
hoje está aqui esse grande 
presente para a população 
de Camaçari”.
 O espaço foi prepa-
rado para a prática de vô-
lei, futsal, handebol e bas-
quete. De acordo com a 
assessoria da Prefeitura de 
Camaçari, para o basquete 
foram instaladas tabelas 
com padrão NBA. A unida-
de ainda possibilita o exer-
cício dos desportos nas 
categorias olímpicas, para-
olímpicas e não-olímpicas, 
ampliando a oferta de práti-
cas e atividades esportivas 
em áreas consideradas de 
situação de vulnerabilidade 
social.
 A Estação da Cida-
dania – Esporte está locali-
zada na Rua Djalma Dutra, 
na comunidade de Fonte 
das Águas, em Arembepe, 
na orla de Camaçari. 

FOTO: TIAGO PACHECO
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Nova lei de trânsito entra em vigor

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Começou a valer na últi-
ma segunda-feira (12), 

a Lei 14.071/20 que altera 
diversos pontos no Códi-
go de Trânsito Brasileiro. A 
medida, que foi sancionada 
desde setembro de 2020, 
traz um total de 57 altera-
ções, dentre elas a nova 
validade da CNH, nova 
pontuação, uso de farol bai-
xo das rodovias e muitos 
outros pontos.
 Uma das principais 
mudanças foi o aumento do 
limite de pontos na CNH. 
Se antes a habilitação era 
suspensa ao atingir 20 pon-
tos, o limite agora é de 40, 
desde que o condutor não 
cometa nenhuma infração 
gravíssima no período de 
12 meses. Cometendo uma 
infração gravíssima, o limi-
te cai para 30 e com duas 
infrações gravíssimas, para 
20 pontos.
 A exceção à grada-

ção de pontos fica para os 
motoristas profissionais, 
que terão sempre limite de 
40 pontos, independente-
mente das infrações come-
tidas.
 A periodicidade com 
que devem ser realizados 
os exames médicos para a 
renovação da CNH também 
mudou. Os motoristas com 
idade inferior a 50 anos po-
derão renovar a carteira de 
habilitação a cada 10 anos. 
Já aqueles com idade igual 
ou superior a 50 e inferior 
a 70 anos, a cada 5 anos. 
Por fim, os condutores com 
70 anos ou mais deverão 
renovar a CNH a cada 3 
anos.
 As mudanças no 
Código de Trânsito Bra-
sileiro também alteram a 
regra relacionada ao porte 
obrigatório do documento 
que comprova o direito de 
dirigir. A partir de agora, 
o porte da CNH está dis-
pensado, desde que a fis-
calização consiga através 

de verificação do sistema, 
comprovar que o motorista 
é habilitado e está com o 
documento em dia. Porém 
os órgãos de trânsito sem-
pre orientam o condutor a 
ter uma cópia da CNH em 
mãos, impressa em papel 
comum mesmo, ou a ver-
são digital do documento, 
através do aplicativo.
 Sobre o transpor-
te de crianças no carro, a 
nova lei mantém a exigên-
cia do uso de equipamen-
tos de retenção, conhe-
cidos como cadeirinhas. 
As crianças menores de 
10 anos e com menos de 
1,45 m devem utilizar o 
equipamento de retenção 
adequado para a idade e 
altura, no banco traseiro do 
veículo.
 A nova lei determina 
ainda alterações no uso de 
farol bairro nas rodovias. O 
condutor deverá manter os 
faróis acesos nas seguin-
tes situações: sempre à 
noite, e durante o dia ape-

nas dentro de túneis, sob 
chuva, neblina e cerração. 
As motos e os veículos de 
transporte coletivo deverão 
utilizar o farol tanto duran-
te o dia quanto à noite. Já 
os veículos que não con-
tarem com luz de rodagem 
diurna, deverão manter os 
faróis acesos durante o dia 
quando estiverem em pista 
simples fora do perímetro 
urbano.
 Outra mudança é 
com relação às aulas de 
trânsito noturnas, que dei-
xam de ser obrigatórias. 
A lei revoga o §2º do Art. 
158, do CTB, que diz que 
parte da aprendizagem 
será obrigatoriamente rea-
lizada durante a noite. Por 
fim, a nova lei também re-
voga o Art.151 do CTB e a 
partir de agora o candidato 
não precisará mais aguar-
dar o prazo de reprovação 
em exame teórico e prático 
para obter a CNH.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Óbitos por Covid-19: 
Camaçari contabiliza 189 mortes 

no primeiro trimestre de 2021 
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

O primeiro trimestre de 
2021 terminou com 

189 óbitos por Covid-19 
registrados em Camaça-
ri. O município está atrás 
apenas de Salvador na 
lista dos municípios com 
maior número de mortes 
pela doença, e na frente 
de cidades como Feira de 
Santana, Lauro de Freitas 
e Vitória da Conquista, de 
acordo com o painel epide-
miológico da Secretária de 
Saúde do Estado (Sesab).
 Em 1º de janeiro 
deste ano, Camaçari tinha 
142 óbitos por Covid. Po-
rém os números tiveram 
uma aceleração, explo-
dindo no mês de março, 
quando 145 mortes foram 
confirmadas. Ou seja, em 
apenas um mês foram re-
gistrados mais óbitos do 
que no ano de 2020 (de 

abril a dezembro). Todas 
essas mortes levaram à 
superlotação do cemitério 
Jardim da Eternidade, na 
Gleba H, que teve que sus-
pender os sepultamentos.
 De acordo com a 
Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesp), em en-
trevista à TV Bahia, até o 
ano passado, eram feitos 
cerca de 100 sepultamen-
tos por mês no município, 
porém este ano, o número 
saltou para 200. No Jar-
dim da Eternidade existem 
9.611 gavetas e todas es-
tão ocupadas. Por esse 
motivo, os sepultamentos 
foram transferidos para o 
cemitério de Parafuso, que 
tem 544 vagas, mas ape-
nas 137 estão disponíveis. 
A Sesp diz estar estudando 
a ampliação dos cemitérios 
da Gleba H e de Arembe-
pe, e a criação de um novo 
cemitério.
 Dentre os óbitos por 

Covid-19 em Camaçari, do 
primeiro registro em abril 
de 2020 até agora, a maio-
ria das vítimas foi do sexo 
masculino e a maior par-
te das mortes ocorreu na 
Sede do município. Segun-
do o boletim epidemiológi-
co da Secretaria de Saúde 
de Camaçari (Sesau), a 
faixa etária com maior inci-
dência de óbitos foi a dos 
60 a 69 anos. Entre os pro-
fissionais de saúde, 431 fo-
ram infectados e dois mor-
reram.
 Um dado alarman-
te exposto esta semana 
pelo jornal Correio, é que 
a proporção de mortes já 
é superior à de nascimen-
tos na Bahia. De acordo 
com dados da Associação 
dos Registradores Civis 
das Pessoas Naturais do 
Estado da Bahia (Arpen-
-BA), enquanto em março 
de 2019, quando ainda não 
tinha pandemia, para cada 

100 nascimentos ocorre-
ram 40 mortes, em março 
deste ano a proporção foi 
de 100 nascimentos para 
60 óbitos.
 Segundo a Arpen 
Brasil, as mortes por Co-
vid-19 em março de 2021 
representaram 44% dos 
óbitos por doenças no 
país. E as previsões futu-
ras não são nada anima-
doras. De acordo com Luís 
Carlos Vendramin Júnior, 
vice-presidente da Arpen 
Brasil, “no mês de abril, 
podemos atingir a nível na-
cional mais da metade das 
mortes em decorrência da 
Covid-19. A tendência é 
que a gente veja o novo 
coronavírus como causa 
de mais de 50% de todas 
as mortes”, disse em entre-
vista à Bandeirantes.
 Em Camaçari, do 
dia 1º de abril para cá, já ti-
vemos 49 registros de óbi-
tos por Covid-19.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Helder Almeida destaca 
importância da internet gratuita 

para população de Camaçari

No último dia 06, a Pre-
feitura de Camaçari 

anunciou a instalação do 
sinal de internet gratuito 
em sete praças do municí-
pio. A reportagem do CN1 
entrevistou o secretário de 
Administração, Helder Al-
meida, que conduziu o pro-
cesso de negociação com 
a empresa vencedora da 
licitação, sobre a importân-
cia do serviço para a popu-
lação.

 O secretário des-
tacou a importância da in-
ternet para as comunida-
des nos dias atuais. “Sem 
dúvidas, o acesso à inter-
net é fundamental para 
as comunidades. Hoje, a 
internet se tornou uma im-
portante ferramenta de in-
teração social e para resol-
ver problemas do dia a dia, 
especialmente agora com 
a pandemia. Pela internet 
é possível acessar aplicati-
vos de bancos, fazer com-
pras, conversar com fami-
liares e até mesmo buscar 

uma consulta médica. En-
fim, os benefícios são mui-
tos. E sem contar que, para 
as pessoas que mais preci-
sam, a internet permite que 
possam acessar com mais 
praticidade o auxílio emer-
gencial. Então, por exem-
plo, a pessoa vai estar pas-
sando ali pela praça e pode 
entrar na internet para ver a 
conta no banco, para falar 
com algum amigo ou fami-
liar, caso a internet móvel 
dele tiver acabado. Num fi-
nal de semana, as pessoas 
podem ir à praça para levar 
o filho para brincar e aces-
sar, entrar numa rede so-
cial, ler notícias. Enfim, os 
benefícios são múltiplos”. 
 Outro ponto defen-
dido por Helder Almeida 
é a ampliação do serviço. 
“Nossa gestão já vem tra-
balhando para ampliar a 
acessibilidade digital em 
Camaçari. Iniciamos esta 
ação em sete praças: 
Montenegro; Abrantes; da 
Gleba C; do Inocoop; das 
46-Phoc II; da Gleba B; e 
de Arembepe. Ainda va-
mos ampliar para outras 
seis localidades, nas pra-
ças do Phoc I; da Gleba 
A; do Gravatá; de Vilas de 
Abrantes; de Monte Gordo; 
e de Guarajuba. A veloci-
dade instalada é de 10MB, 
e isso garante um acesso 
de qualidade nas comuni-
dades. Nós já estamos es-
tudando outras áreas para 
buscar parcerias e ampliar 
este acesso à internet para 
outras regiões da cidade. 

 Helder Almeida ain-
da ressaltou as vantagens 
de contar com o serviço 
gratuito de internet, neste 
cenário de pandemia. “Es-
tes pontos se tornam ain-
da mais importantes para 
nossa população agora 
na pandemia. Como fa-
lei acima, a pandemia 
aumentou a necessida-
de do acesso à internet, 
uma vez que muitos dos 
serviços que a população 
utiliza no dia a dia passa-
ram a ser oferecidos so-
mente por meios digitais. 
Serviços médicos, ban-
cários, compras, enfim, 
muitas destas iniciativas 
cresceram sua atuação 
na internet. A própria te-
lemedicina cresceu muito 
no Brasil. Sem contar que 
a internet é também uma 
forma de matar a saudade 
daquele familiar que você 
não pode ver para evitar 
o contágio. As vantagens 
são muitas e eu acredito 
que, com esta ação da 
prefeitura, vamos benefi-
ciar milhares de pessoas”.
 De acordo com a 
Prefeitura, o serviço já 
está em funcionamen-
to nas praças: Desem-
bargador Montenegro; 
Abrantes; da Rua Abaré, 
na Gleba C; a localizada 
entre os bairros do Ponto 
Certo e Inocoop; dos 46; 
Hildete Reis, na Gleba B; 
e na Isaac Marambaia, 
em Arembepe.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Vereador Tagner indica construção 
de novo cemitério em Camaçari

Preocupado com o au-
mento da demanda 

por túmulos no cemitério 
Jardim da Eternidade, em 
função dos óbitos por Co-
vid-19, o vereador Tagner 
Cerqueira (PT) apresen-
tou na Câmara Municipal 
de Camaçari, a indicação 
para a construção de um 
novo cemitério na Sede 
do município. Segundo o 
vereador, “Nosso cemité-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

rio encontra-se em estado 
crítico e por que não dizer, 
desesperador”.
 O objetivo da indica-
ção, de acordo com o par-
lamentar, é evitar o colapso 
funerário vivido em outros 
municípios do país. A ma-
téria foi subscrita pela Ban-
cada de Oposição e apro-
vada por unanimidade.

Sem vagas
Segundo lugar na lista de 
municípios baianos com 
maior número de óbitos por 

Covid-19, Camaçari vive 
de fato uma situação com-
plicada. O cemitério Jardim 
da Eternidade, localizado 
no bairro da Gleba H, atin-
giu a capacidade máxima e 
suspendeu os sepultamen-
tos. Com isso, os enterros 
estão sendo transferidos 
para o cemitério de Para-
fuso. Por meio de nota, a 
Secretaria dos Serviços 
Públicos (Sesp) afirma que 
a superlotação se deu por 
conta do aumento de óbi-
tos, causado pela pande-

mia da Covid-19.
 A nota afirma ainda 
que a Sesp estuda a pos-
sibilidade da construção 
de um novo cemitério para 
atender a Sede e a orla 
do município. O processo 
licitatório para a criação 
de novas gavetas, tanto 
no cemitério da Gleba H, 
quanto no de Arembepe, já 
estaria em andamento. Es-
tão previstas mil unidades 
para o Jardim da Eternida-
de e 2 mil para a cemitério 
de Arembepe.

FOTO: HYAGO CERQUEIRA
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A Covid-19 foi responsável pela morte de mais de 300 camaçarienses, porém alguns nomes vão deixar sau-
dade não apenas para familiares e amigos, mas também para a população. É o caso de dois importantes 

médicos da cidade que perderam a batalha para a doença.
FOTO: REPRODUÇÃO

Vítimas da Covid:
médicos que deixaram saudade

Dr. Ubiramar Castro de Araújo

Dr. Ubiramar Castro de Araú-
jo morreu no dia 06 de mar-

ço, após dias internado na UTI 
do Centro de Medicina Huma-
na, em Candeias. O neurologista 
atendia em uma clínica particu-
lar no Open Center, em Cama-
çari e em outros municípios da 
Região Metropolitana de Salva-
dor. O médico era referência em 
neurologia na região.

Dr. Severino Elias Paiva de 
Araújo, 74 anos, nos deixou 

no dia 19 de março. Ele era clí-
nico geral e gastroenterologista 
e atuava há cerca de 30 anos no 
município. Dr. Severino era Pa-
raibano, nascido em 21 de maio 
de 1946, e estava internado no 
Hospital Santa Izabel, em Sal-
vador. O médico deixou esposa, 
três filhos e três netos.

FOTO: REVISTA METROPOLITANA

Dr. Severino Elias Paiva de Araújo



POLÍTICA 9
  Camaçari, sexta-feira, 16 de abril de 2021

Gestão de Júnior Borges imprime 
dinamismo e modernização 
na Câmara de Vereadores

FOTO:  REPRODUÇÃO
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Presidente da Câmara 
Municipal de Camaça-

ri desde o dia 1º de janei-
ro deste ano, o vereador 
Júnior Borges (DEM) con-
seguiu imprimir uma nova 
dinâmica no Poder Legis-
lativo da cidade. Após 100 
dias de gestão, o parlamen-
to demonstra maior sinto-
nia com a realidade viven-
ciada pela população, seus 
conflitos atuais e urgentes, 
trazendo as problemáticas 
sociais para o centro do 
debate político e marcando 
presença nas ocasiões em 
que a representatividade 
popular se faz necessária.  
 Em três meses e 
meio, a gestão da Casa do 
Povo já ostenta uma consi-
derável lista de realizações 
e de planos anunciados 
para os próximos períodos 

legislativos do biênio 2021-
2022. Reconhecer a impor-
tância da imprensa, promo-
vendo uma coletiva ainda 
no mês de janeiro, figura 
entre os indícios de uma 
gestão que, para o bem da 
coletividade, tem se mostra-
do assertiva e comprome-
tida com a transparência, 
a verdade e a cidadania.  
 Na referida lista de 
ações já realizadas, cons-
ta ainda a criação de uma 
frente parlamentar na re-
gião metropolitana, for-
mada por presidentes de 
câmaras das cidades cir-
cunvizinhas, com o intuito 
de potencializar as chan-
ces de sucesso nas buscas 
por melhorias de interesse 
comum. No contexto da 
pandemia do novo corona-
vírus, a Câmara tem atu-
ado em diversas frentes, 
adotando medidas para 
conter o contágio, por meio 
de decretos e higienização 

dos ambientes, sem se fur-
tar de encarar os desdo-
bramentos que as medidas 
restritivas exercem na eco-
nomia, com destaque para 
o setor comercial e para a 
oferta do ensino privado.  
 Ainda sobre a pos-
tura adotada na relação 
com a sociedade, uma sé-
rie de visitas institucionais 
foi promovida, revelando 
um legislativo ativo e que 
valoriza o contato e as ar-
ticulações com as outras 
esferas do poder e com 
entidades representativas 
das comunidades. “É pa-
pel da Câmara defender 
os interesses da população 
e, para isso, estreitar a re-
lação com a sociedade é 
essencial. Queremos um 
Legislativo que faça a dife-
rença, que provoque uma 
transformação pra melhor, 
que os cidadãos realmen-
te enxerguem como alia-
do”, afirmou o presiden-

te ao Camaçari Notícias.  
 De acordo com o 
vereador Júnior Borges, 
as inovações tecnológi-
cas também impulsionam 
essa evolução. A Câmara 
já conta com o novo painel 
eletrônico em operação, 
com novos recursos que 
irão facilitar o arquivamen-
to de documentos públicos 
e a pesquisa por parte do 
público externo. Recente-
mente, o demista também 
anunciou projeto de aces-
sibilidade para o prédio da 
Câmara, com instalação 
de elevadores, piso tátil 
e identificação em braile 
nas portas dos gabinetes 
e setores administrativos. 
Também está em estudo a 
disponibilização da TV Câ-
mara em sinal aberto, mu-
dança que já foi solicitada 
por Júnior Borges ao Minis-
tério das Comunicações do 
Brasil.
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Jurailton propõe debate sobre 
situação da cratera na Ilha de 
Matarandiba, em Vera Cruz

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Na manhã desta quarta-
-feira (14), o deputado 

estadual Jurailton Santos 
(Republicanos), propôs 
em reunião da Comissão 
de Meio Ambiente, Seca e 
Recursos Hídricos, a rea-
lização de uma audiência 
pública para discutir as con-
dições da cratera na Ilha de 
Matarandiba, localizada no 
município de Vera Cruz/BA.  
 A cratera, descoberta 

em 2018 na área de explo-
ração da mineradora multi-
nacional Dow Química, está 
no meio de uma mata nati-
va, a cerca de 1 km do local 
onde vivem os moradores 
da vila, que estão apreensi-
vos. “Já estive por diversas 
vezes na localidade, acom-
panhando de perto a situa-
ção e conversando com os 
moradores, que até o mo-
mento não obtiveram res-
postas. Não podemos deixar 
esse caso cair no esque-
cimento, pois a situação é 

preocupante. Tenho certeza 
que por meio desse pedido, 
poderemos buscar meios 
para solucionar o proble-
ma da Ilha”, disse Jurailton. 
 O parlamentar ain-
da lembra que em março 
de 2019, participou de uma 
reunião na Associação So-
ciocultural de Matarandiba 
(ASCOMAT), que tratou dos 
possíveis impactos na vila, 
provocados pela cratera. 
“Me reuni com os órgãos 
da Defesa Civil, Bombeiros, 
Polícia Militar, Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA), Compa-
nhia de Pesquisa e Recur-
sos Minerais (CPRM), Pre-
feitura Municipal de Vera 
Cruz e representantes da 
DOW Brasil, para justa-
mente compreendermos a 
situação e buscarmos a so-
lução, mas ao que parece, 
o caso continua esquecido”, 
lamenta o deputado, que 
também agradece o apoio 
do presidente da Comissão, 
José de Arimateia (Repu-
blicanos), por abraçar essa 
causa.

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: ORTOPIXEL

Placas de final 3 e 4 têm desconto 
de 5% no IPVA até este mês

Camaçari Notícias
Secom/GOVBA

Os proprietários de veícu-
los com placas de final 

3 e 4 têm até os dias 29 e 30 
de abril, respectivamente, 
para aproveitar o descon-
to de 5% no pagamento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA), em cota única. Os 
prazos vencem nos próxi-
mos meses para as placas 
de final 5, 6, 7, 8, 9 e 0: as 
datas podem ser consulta-
das na tabela do IPVA 2021 
do Estado da Bahia.
 A Secretaria da Fa-
zenda do Estado da Bahia 

(Sefaz-Ba) orienta que, 
para realizar o pagamento, 
o contribuinte deve utilizar 
uma agência, um caixa ele-
trônico ou um aplicativo do 
Banco do Brasil, Bradesco 
ou Bancoob, bastando ape-
nas apresentar o número do 
Renavam.
 O contribuinte pode 
optar ainda por dividir o 
IPVA em três parcelas, sem 
o desconto. Para isso, bas-
ta observar os vencimen-
tos das cotas na tabela, 
também de acordo com o 
número final da placa do 
veículo. Vale ressaltar que 
quem perder o prazo da 
primeira cota deixa de ter o 

direito ao parcelamento em 
três vezes, devendo efetu-
ar o pagamento integral do 
imposto até a data da última 
parcela.
 No caso dos veículos 
com placas de final 1 e 2, os 
proprietários que perderam 
o prazo para quitar o impos-
to com abatimento e tam-
bém para o parcelamento 
em três vezes ainda têm até 
o final de maio para quitar o 
imposto sem acréscimos.
 Todas as informa-
ções poderão ser consul-
tadas no site www.sefaz.
ba.gov.br, Canal Inspetoria 
Eletrônica – IPVA, ou pelo 
call center da Secretaria 

da Fazenda do Estado, no 
0800 071 0071 (ligações de 
telefone fixo) e no 71 3319-
2501 (para ligações de celu-
lar ou de telefone fixo).
 Os débitos referen-
tes à taxa de licenciamento 
e às multas de trânsito de-
verão ser pagos até a data 
de vencimento da terceira 
parcela. Os débitos ante-
riores do IPVA ainda não 
notificados também podem 
ser divididos em três ve-
zes, juntamente com o IPVA 
2021. No entanto, o proprie-
tário que perder o prazo da 
primeira cota deixa de ter o 
direito ao parcelamento.
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Caso Ângela: familiares e amigos 
fazem protesto por justiça

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Familiares e amigos de 
Ângela de Oliveira Pas-

sos, morta após uma tenta-
tiva de assalto ocorrida no 
dia 22 de março, se reuni-
ram no Centro de Camaçari 
na manhã desta terça-feira 
(13) para pedir por justiça. 
Ângela foi baleada na ca-
beça na porta de casa, no 
bairro Camaçari de Dentro, 
e morreu dias depois. 
 O marido da vítima, o 
pastor evangélico Denisson 
Passos, conversou com a 
reportagem do CN1, sobre o 
trabalho que desenvolvia ao 
lado da esposa com a co-
munidade. “A gente cuida-
va de jovens que estavam 
à margem da linha da po-
breza, tirando das drogas, 
cuidando, dando alento e, 
infelizmente, minha esposa 
foi brutalmente assassinada 
por dois meliantes que che-
garam na minha porta”.
 O pastor também 
comentou sobre a celeri-
dade da Polícia Militar em 
identificar e prender os res-
ponsáveis momentos após 
o crime, mas lamenta que 
eles tenham sido postos em 

liberdade dias depois. “Tive-
mos a satisfação de ver a 
Polícia Militar, por ordem da 
Drª Thais, alcançar os me-
liantes, mas eles se livraram 
da arma de fogo, que não foi 
encontrada. Eles foram pre-
sos, levados para a perícia 
para fazer a prova combus-
ta, mas essa prova foi insu-
ficiente”.
 “A testemunha reco-
nheceu o autor dos dispa-
ros, mas só o reconheci-
mento não valeu. Eles não 
tinham passagem, eram 
réus primários e a justiça 
entendeu que não tinha pro-
vas concretas para mantê-
-los presos e hoje eles estão 

aí, gozando de liberdade”, 
desabafou o pastor.
 De acordo com ele, o 
objetivo da manifestação re-
alizada na terça, foi protes-
tar pela paz e pedir justiça. 
“Nós temos nessa cidade ju-
ízes, promotores, defenso-
ria pública, temos detetives, 
investigadores e pedimos 
que eles se importem com 
isso. Porque hoje foi a mi-
nha esposa, amanhã pode 
ser a sua esposa, pode ser 
seu filho, sua mãe ou seu 
pai. A pergunta é: onde va-
mos parar?”, questiona.

O caso
Ângela Oliveira Passos foi 

baleada na cabeça durante 
uma tentativa de assalto na 
noite do dia 22 de março, 
na porta da residência onde 
morava, no bairro Camaçari 
de Dentro. De acordo com 
informações, Ângela estava 
chegando em casa em com-
panhia de uma sobrinha, 
quando percebeu a aproxi-
mação de dois suspeitos a 
bordo de uma motocicleta. A 
dupla teria anunciado o as-
salto e a vítima correu para 
dentro de casa, mas os ban-
didos atiraram acertando 
Ângela na cabeça.
 A moça chegou a ser 
socorrida e passou alguns 
dias internada em estado 
grave, mas não resistiu aos 
ferimentos e teve a morte 
confirmada no dia 29.
 Os suspeitos foram 
presos na mesma noite do 
crime, porém a prisão foi re-
vogada três dias depois. A 
juíza da 2ª Vara Criminal de 
Camaçari, Bianca Gomes 
da Silva, justificou não haver 
como manter a prisão em 
flagrante, “uma vez que esta 
não se encontra respaldada 
em nenhuma das hipóteses 
previstas no artigo 302 do 
Código de Processo Penal”.

Mês de março termina com 19 
registros de homicídio em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Durante o mês de mar-
ço, a Secretaria de Se-

gurança Pública da Bahia 
(SSP-BA) registrou 19 ho-
micídios no município de 
Camaçari. Entre as vítimas, 
apenas uma foi do gênero 
feminino. Chama a atenção 
o fato de que 13 vítimas não 
foram identificadas pela SS-
P-BA.
 No dia 04, o corpo 
de Sinval Lourenço Correia 
Neto, de 49 anos, foi encon-
trado na estrada da Biribei-
ra, na Via Atlântica. Sinval 

era morador de Dias d’Ávila 
e trabalhava como taxista.
Dois irmãos sofreram um 
atentado no dia 11, na Rua 
do Areal, bairro Parque 
Verde II. O mais velho de-
les, Iuri de Oliveira Lima, de 
22 anos, morreu no local. 
Já Ícaro de Oliveira Lima, 
de 20 anos, ficou ferido e 
foi socorrido.
 No dia 17, o corpo de 
Karina Santos de Oliveira, 
de 20 anos, foi encontrado 
com ferimentos no tórax e 
com o rosto completamen-
te desfigurado, na Rua do 
Ouro, em Monte Gordo. A 
jovem foi a única mulher 
assassinada em Camaçari 

este mês.
 Outro fato que cha-
mou a atenção, é que nos 
últimos dias do mês de mar-
ço, três casos de duplo ho-
micídio foram registrados. 
O primeiro no dia 27, em 

Cajazeiras de Abrantes, o 
segundo no dia 30, em Vila 
de Abrantes, e o último no 
dia 31, no Jardim Limoeiro. 
Nenhuma das seis vítimas 
foi identificada.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Aumenta presença das mulheres 
nas empresas do Polo de Camaçari

Camaçari Notícias
Cofic

A presença das mulheres 
vem aumentando sig-

nificativamente na indús-
tria. Elas estão presentes 
desde em setores como 
operação (ainda em menor 
número) até nos cargos 
de liderança. Na Bayer, as 
mulheres ocupam 37% dos 
cargos gerenciais, e, na 
Braskem, já representam 
30% das lideranças. Essa 
é a tendência nas empre-
sas do Polo Industrial de 
Camaçari, que vem inves-
tindo na equidade plena 
de gênero, com a inclusão 
de políticas para assegurar 
igualdade de remuneração 
e cultura inclusiva para ga-
rantir às mulheres o mes-
mo direito que os homens. 
 Em 14 de março de 
2005, Janaina Medeiros 
iniciou sua jornada na Con-
tinental de Camaçari. Des-
de então, ocupou vários 
cargos. Primeiro como en-
genheira de Manutenção e 
Projetos, depois como co-
ordenadora de Manufatu-
ra, chefe de setor de Utili-
dades e, atualmente, chefe 
do setor de Produção.  Re-
fletindo sobre os seus 16 
anos de fábrica, lembrou 
que quando ingressou na 
indústria não era comum 
mulheres em cargos de 
liderança, mas essa reali-
dade vem mudando. “Nos 
últimos anos, a Continen-
tal vem investindo em au-
mentar a quantidade de 
mulheres na liderança de 
várias áreas”, diz Janaina 
Medeiros, ressaltando que 
“quando se tem lideranças 
femininas e masculinas, o 
time fica mais completo, 
com sensibilidades dife-
rentes, mas com o mesmo 
potencial e capacidade de 
transformação das equi-
pes”.

Respeito à diversidade
A Bayer já assumiu o com-
promisso global de ter a 
mesma quantidade de 
mulheres e homens em 

cargos de liderança até 
2030. No Brasil, a empre-
sa está avançando neste 
caminho: na alta liderança, 
saiu de um índice de ape-
nas 7% de mulheres em 
2017 para 50% em 2020. 
Em posições de liderança 
como um todo, a porcen-
tagem de mulheres está 
em 37%. “Ainda temos 
um longo caminho a trilhar 
para uma equidade plena 
de gênero, mas estamos 
orgulhosos do que já per-
corremos. Além de buscar 
um número representativo 
de mulheres em todos os 
níveis hierárquicos, en-
tendemos que precisamos 
garantir um ambiente de 
trabalho acolhedor para 
essas profissionais”, afir-
ma Flavia Ramos, diretora 
de Inclusão e Diversidade 
da Bayer Brasil.
 Alguns índices e 
boas práticas demonstram 
este compromisso: a Bayer 
reduziu o índice de rotativi-
dade das colaboradoras 
após o retorno da licença 
maternidade de 33% em 
2016 para 11% atualmen-
te e, para promover uma 
cultura organizacional de 
boas práticas com as mu-
lheres, adotou, no fim de 

2020, a plataforma Tina, 
que atua no atendimento, 
acolhimento e acompa-
nhamento das colaborado-
ras que sofrem algum tipo 
de violência, com a imple-
mentação de um sistema 
de fácil acesso e seguro 
para todas aquelas que 
precisam de ajuda, incluin-
do o suporte de psicólogas 
e assistentes sociais.
 A empresa realizou 
um censo em 2020 para 
identificar onde precisa 
focar esforços no que diz 
respeito à diversidade e 
inclusão. Seu resultado 
foi favorável à inclusão de 
mulheres, “o que reforça o 
nosso compromisso com 
o assunto, embora tenha-
mos consciência de que 
ainda há muito a fazer para 
chegarmos a uma equi-
dade de fato. Não basta 
atrair mais mulheres para 
a companhia, mas tam-
bém garantir sua inclusão 
de forma interseccional – 
incluindo as mulheres ne-
gras, lésbicas, bissexuais, 
transexuais e portadoras 
de deficiências”, ressalta 
Flavia Ramos. 
 A Braskem, que re-
centemente passou a in-
tegrar o Índice Bloomberg 

de Igualdade de Gênero 
2021 (GEI - Gender-Equa-
lity Index), posicionando-
-se no grupo de empresas 
de capital aberto que tra-
balham o tema no mundo, 
é referência para outras 
empresas de como mudar 
a realidade de um setor 
que ainda é predominan-
temente masculino. Entre 
os principais resultados 
conquistados pela empre-
sa está o aumento da pre-
sença feminina em cargos 
de liderança, passando de 
22% em 2015 para 30,1% 
em 2020, assim como o 
número de mulheres que 
voltam ao trabalho após o 
nascimento dos filhos, de 
65% em 2014 para 97% 
em 2019.  
 A Braskem também 
recebeu, em 2019, o Prê-
mio WEPs (Empresas Em-
poderando Mulheres), da 
ONU Mulheres, e o Prêmio 
Will (Women in Leadership 
Latin America) por adotar 
boas práticas na promoção 
da equidade de gênero e 
inclusão de mulheres na 
liderança. Esse reconheci-
mento internacional é re-
sultado do seu Programa 
de Diversidade, Equidade 
& Inclusão, criado em 2014, 
e adotado no dia a dia da 
empresa.  “É um processo 
contínuo de mudar hábitos, 
rever práticas, aprender a 
conviver com as diferen-
ças e enxergar a socieda-
de como ela é, de fato. É 
impossível ser uma empre-
sa inclusiva e que valoriza 
diversidade se não hou-
ver essa dedicação diária, 
se não dermos liberdade 
para que as pessoas se-
jam quem realmente são. 
E no fim do dia essa evo-
lução impacta diretamen-
te no nosso negócio, pois 
uma empresa que garante 
diversidade e promove in-
clusão consegue ser mais 
forte, inovadora e criativa”, 
afirma Marcelo Arantes, vi-
ce-presidente de Pessoas, 
Comunicação, Marketing e 
Desenvolvimento Susten-
tável da Braskem.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Na linha de frente do combate à 
Covid-19, enfermeiros relatam 

vivências e desafios 
FOTOS: REPRODUÇÃO

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Isabela Reis, enfermeira da UPA Gleba A

A pandemia do novo co-
ronavírus já dura mais 

de um ano em Camaçari e 
o papel desempenhado por 
médicos, enfermeiros, técni-
cos e demais trabalhadores 
da área, tem sido de funda-
mental importância para os 
pacientes que têm que lidar 
com uma doença tão grave 
e assustadora, que deixa 
sequelas físicas e psicológi-
cas.
 Os profissionais da 
saúde têm travado uma 
verdadeira batalha na li-
nha de frente de combate 
à Covid-19 e para entender 
o pouco sobre essa rotina 
cheia de desafios, convida-
mos dois enfermeiros que 
trabalham no munícipio para 
contar suas experiências. A 
enfermeira emergencista, 
Isabela Reis, que atua há 3 
anos na Unidade de Pronto Aldan Morais, enfermeiro do Hospital Geral de Camaçari

Atendimento (UPA) da Gle-
ba A, e Aldan Morais, enfer-
meiro intensivista do Hospi-
tal Geral de Camaçari e do 
Centro Intermediário de En-
frentamento ao Coronavírus 
(CIEC).
 Isabela resume este 
momento profissional com 
uma palavra: desafio. “Para 
mim tem sido muito desafia-
dor exercer a minha profis-
são. Ao meu redor circun-
dam vários sentimentos, 
como medo, a dúvida, a an-
gústia, a vontade de dar o 
meu melhor, de salvar vidas, 
de cuidar. Nunca foi tão difí-
cil exercer a minha profissão 
de enfermeira, porém com o 
amor que eu tenho pela mi-
nha profissão, todos os dias 
que eu saio de casa para 
exercê-la, eu venho dando o 
meu melhor”.
 Já Aldan, destaca a 
sobrecarga de trabalho, es-
pecialmente nesta segunda 
onda. “As unidades de saú-

de estão cheias, tem muita 
gente adoecendo no mes-
mo período e quando essas 
pessoas chegam para rece-
ber um atendimento, a gente 
continua fazendo o melhor 
que a gente pode e a gente 
tem que tentar fazer o mais 
rápido possível, porque a 
gente tem vários pacientes 
pra atender, a gente não 
quer deixar nenhum sem 
atendimento”.
 O enfermeiro lembra 
que por trás de todo profis-
sional, existe um ser huma-
no. “Precisamos entender 
que por mais que sejam atos 
até heroicos, não somos 
super-heróis, nós temos 
medo de adoecer e acabar 
trazendo pra casa, pra nos-
sos familiares, temos medo 
de passar pra algum amigo, 
porque a gente vê o sofri-
mento que está acontecen-
do nos hospitais, quem está 
de fora talvez não tenha essa 
visão. Então a gente precisa 
da conscientização de todos 
porque, como profissionais, 
nós estamos lá nos dedican-
do, dando o nosso melhor e 

a gente precisa da ajuda de 
todos vocês que estão em 
casa”. 
 Os dois enfermeiros 
ressaltam um ponto muito 
delicado da profissão, o fato 
de não haver um piso sala-
rial. “A enfermagem luta para 
que o Congresso Nacional 
estabeleça um piso salarial 
que seja justo. A gente tam-
bém luta por uma jornada de 
trabalho de 30 horas. Então 
que toda essa notoriedade 
que nós estamos tendo ago-
ra, seja revertida em melho-
rias para a nossa categoria”, 
declarou Isabela.
 Por fim, Aldan deixa 
um recado para a popula-
ção. “Se cuidem, cuidem 
dos seus familiares, a gen-
te precisa que os casos di-
minuam. A gente sabe que 
problemas de saúde sempre 
vão existir, mas a gente pre-
cisa vencer essa pandemia 
e a gente só vai conseguir 
vencer se todos derem as 
mãos e seguirem as medi-
das que a gente já conhe-
ce”.
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Morador reclama de infestação 
de pombos na Gleba B

FOTO: REPRODUÇÃO

Um morador da Gleba B, 
em Camaçari, entrou 

em contato com a nossa 
redação para reclamar da 
infestação de pombos na 
rua onde ele mora. O ho-
mem conta que as aves 
estão causando diversos 
transtornos e os vizinhos 
já não sabem mais o que 
fazer.
 “Moradores da Gle-
ba B, mas precisamente 
na Rua Sétima do Parque, 
não estão suportando mais 
a quantidade de pombos 
acabando com os telha-
dos das casas e fazendo 
ninhos. Além de não po-
derem estender roupas no 
varal, pois ficam sujas com 
coco de pombo. Tudo isso 

por causa de um morador 
que alimenta os bichos to-
dos os dias pela manhã e 
tarde! Não sabemos mais 

como lidar com isso, que-
remos ajuda!”.
 A infestação de 
pombos está fundamen-

talmente ligada a dois fa-
tores: disponibilidade de 
alimento e falta de um 
predador natural. Como 
são animais capazes de 
se adaptar a um convívio 
com o homem, encontram 
com facilidade um espaço 
seguro para se abrigar e 
procriar, especialmente em 
telhados, terraços e varan-
das.
 Considerada uma 
praga urbana no Brasil, os 
pombos causam prejuízos 
materiais e até transmitem 
doenças aos humanos. A 
principal forma de evitar a 
proliferação é não alimen-
tar as aves.

Moradores reclamam de 
vazamentos de esgoto

Dois moradores de Ca-
maçari entraram em 

contato com a redação do 
CN1 para reclamar sobre 
vazamentos de esgoto nas 
ruas onde eles residem. 
Um morador do bairro 
Santo Antônio afirma que a 
rua não é asfaltada e para 
completar, ainda tem um 
vazamento de esgoto.
 “Olha como está a 
Rua Pernanduba, que fica 
do lado do condomínio São 
Vicente. À noite é muito pe-
rigoso passar de carro por 
causa dos buracos. Asfal-
taram uma rua perto e dei-
xaram os buracos aqui. E 
ainda com esgoto descen-
do a rua. Pedimos ajuda”.
 Já um morador do 
Gravatá, conta que o esgo-
to escorrendo a céu aber-
to está causando diversos 
transtornos. Segundo ele, 
o problema começou após 
um serviço feito pela Em-
presa Baiana de Águas 
e Saneamento. “Gostaria 
que vocês colocassem 
uma matéria falando a res-
peito da péssima obra que 
a Embasa vem fazendo 

e que está prejudicando 
vários moradores da Rua 
Paulo Afonso, no bairro do 
Gravatá. A rua está toda 
esburacada e o esgoto 
está retornando e entran-
do nas residências dos 
moradores. O mau cheiro 
é insuportável, sem falar 
nos buracos deixados nas 
calçadas”.
 Quer reclamar de 
algum problema da sua 
rua ou no seu bairro? En-
tre em contato com a re-
dação da Camaçari Notí-
cias através do Whatsapp 
(71) 9-8788-5294 e faça 
a sua reclamação. Você 
pode enviar fatos ou víde-
os mostrando a situação 
e relatando o fato. As de-
núncias são publicadas no 
nosso site, no canal Maté-
ria do Leitor.
 Se preferir temos 
também o e-mail reda-
cao@camacarinoticias.
com.br, para onde as re-
clamações também po-
dem ser enviadas. Lem-
brando que as denúncias 
podem ser feitas de forma 
anônima.
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