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Durante visita à Bahia, 
ex-presidente Lula conhece 

Senai/Cimatec Park em Camaçari
Lula elogiou as instalações do Complexo e disse que basta querer e investir para que o Brasil dê 
um salto de qualidade na capacidade industrial.
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Graças a redução dos 
casos da Covid-19 em 

toda a Bahia, a Prefeitura 
de Camaçari realizou na 
última segunda-feira (30), 
a desmobilização do Cen-
tro Intermediário de Enfren-
tamento ao Coronavírus 
(CIEC), localizado no anti-
go Hospital da Mulher, no 

Parque Verde I. 
 Reaberta em março 
deste ano, a unidade admi-
nistrada pelo Instituto Baia-
no para o Desenvolvimento 
da Saúde (IBDS), contava 
com 21 leitos e cerca de 
110 colaboradores, repre-
sentando um importante 
equipamento assistencial 
aos pacientes da cidade 
durante o pico da pande-
mia. 

 Segundo a asses-
soria do IBDS, desde a 
inauguração, quase 4 mil 
pessoas receberam atendi-
mento no local, inclusive os 
casos graves. Além dos es-
paços para internamento, 
o CIEC contou com atendi-
mento por demanda aberta 
aos pacientes sintomáticos 
com realização de testes 
rápidos 24h, após avalia-
ção médica.

 Originalmente, o 
espaço foi inaugurado em 
maio de 2020 para inte-
grar a rede de unidades de 
enfrentamento à doença. 
Com a redução dos casos 
no final daquele ano, a uni-
dade foi desativada, vol-
tando a funcionar quando 
a cidade atingiu um novo 
pico, no primeiro trimestre 
de 2021.

FOTO: REPRODUÇÃO

Prefeitura de Camaçari 
desmobiliza leitos do Centro 

Intermediário de Enfrentamento 
ao Coronavírus
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Comandante do 12º Batalhão da 
PM discute sobre segurança 

pública em Camaçari

Segurança pública é um 
tema de grande relevân-

cia para a população, sobre-
tudo quando vemos todos 
os dias pessoas sendo as-
saltadas ou até mortas. Para 
discutir sobre esse assunto, 
a reportagem do Camaçari 
Notícias entrevistou o co-
mandante do 12º Batalhão 
da Polícia Militar, tenente 
coronel André Luís Cunha. 
Apesar de ter assumido o 
comando da unidade em 
março deste ano, o tenen-
te coronel Cunha já havia 
atuado durante 12 anos no 
Batalhão. O 12º BPM é res-
ponsável pelo policiamento 
da Sede de Camaçari.
 No que diz respeito 
aos crimes contra o patrimô-
nio, como roubo de veículos 
ou de aparelhos celulares, 
por exemplo, o comandante 
afirma que essa modalidade 
está espalhada por toda a 
cidade, porém quanto aos 
homicídios, apesar de ter 
havido uma redução, exis-
tem bairros onde a incidên-
cia é mais acentuada.
 “No primeiro semes-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

tre, o 12º Batalhão atingiu 
uma redução de 19% nos 
crimes violentos intencio-
nais, que são os homicídios. 
Nós temos um sistema de 
mapeamento de mancha 
criminal que indica onde 
estão acontecendo os ilíci-
tos. Alguns pontos são bem 
notados, como Jardim Li-
moeiro, Buri Satuba, Lama 
Preta, Parque Verde, Verde 
Horizonte, são locais que 
invariavelmente nós temos 
ocorrências. Nesses bairros 
eu tenho dado uma atenção 
especial”.
 Outro ponto desta-
cado pelo tenente coronel 
Cunha é o trabalho de in-
teligência da Polícia Militar, 
que tem sido responsável 
pelo avanço nas ações de 
repressão à criminalidade. 
O comandante listou algu-
mas ocorrências realizadas 
desde que assumiu a unida-
de.
 “Hoje não se pode 
falar em polícia somente 
ostensiva, se não tiver a in-
teligência por trás da polícia 
ostensiva, nós não vamos 
ter sucesso. Do dia 03 de 
março até hoje, nós fizemos 
176 ocorrências em delega-

cia envolvendo entorpecen-
tes, o que gerou 221 prisões 
em flagrante delito. Fizemos 
ainda 13 apreensões de 
adolescentes em situação 
análoga ao crime e um total 
de 519 conduções à delega-
cia. Tenho que ressaltar que 
nesse período nós aumen-
tamos também o número de 
veículos recuperados”.
 “É bom que se des-
taque que tivemos ocorrên-
cias também em relação à 
Lei Maria da Penha. São 
400 medidas protetivas em 
andamento, 34 pessoas fo-
ram encaminhadas à dele-
gacia por descumprimento. 
Então, além do trabalho de 
polícia ostensiva, nós fa-
zemos esse fundamental 
trabalho que é a operação 
Ronda Maria da Penha, que 
é um trabalho hercúleo, mas 
é muito gratificante, porque 
quando tiramos um agres-
sor de circulação, pra gente 
é uma satisfação”.
 Tema polêmico en-
tre a população, as blitzes 
do trânsito são uma forma 
eficaz de detectar veícu-
los roubados ou furtados, 
como explica o tenente co-
ronel Cunha. “O crime pas-
sa pela via e para fiscalizar, 
nós precisamos fazer essas 
abordagens. Então nós va-
mos continuar fazendo nos-
sas blitzes. Entendo que 
incomoda, é um constran-
gimento para alguns, mas é 
uma atividade que nós não 
vamos deixar de fazer por-
que muitos dos nossos su-
cessos, nós conseguimos 
durante essas abordagens”.
 Com o objetivo de 
coibir a prática criminosa 
na cidade de Camaçari, o 
12º Batalhão tem realizado 
diversas operações, como 
conta o comandante.

“Nós temos operações do 
comando de operações mili-
tares, operação Horam, que 
combate a mancha criminal, 
operação Blitz Protege, liga-
da a veículos, a operação 
Força Tática aos finais de 
semana. Nós temos ainda 
a Administração Presente, 
onde colocamos na rua os 
agentes que trabalham na 
administração interna para 
dar um reforço nas ruas, te-
mos a parceria com o esqua-
drão de motociclistas Águia 
todos os meses, temos a 
operação Amanhecer e En-
tardecer Seguro e temos 
também a operação Ponto 
Seguro, pois nós observa-
mos que em alguns pontos 
de ônibus estavam tendo 
muitas ações de bandidos, 
pois os pontos voltaram a 
gerar aglomeração e o la-
drão não é besta. Então vol-
tamos a fazer abordagens 
nos pontos. Nós tivemos 
1.422 pontos abordados du-
rante esses 5 meses”.
 Para o comandante 
do 12º BPM, o problema da 
criminalidade tem que ser 
combatido na base, edu-
cando as crianças e jovens 
a optarem pelo caminho 
correto e para isso, a partici-
pação ativa dos pais é fun-
damental. “Aproveito a opor-
tunidade para pedir a todos 
que no ambiente interno do 
lar, procure educar seus fi-
lhos, dar a eles bons exem-
plos”. Lembrando que a Po-
lícia Militar também conta 
com um programa voltado 
para crianças, o Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd), que 
consiste em transmitir uma 
mensagem de valorização 
à vida, e da importância de 
manter-se longe das drogas 
e da violência.

FOTO: RUDSON SANTOS
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O Agosto Lilás é o mês 
de conscientização 

pelo fim da violência contra 
a mulher. A campanha foi 
criada em 2016 com objeti-
vo de intensificar a divulga-
ção da Lei Maria da Penha, 
sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre o neces-
sário fim da violência do-
méstica. Para discutir sobre 
o assunto, entrevistamos a 
coordenadora do Centro de 
Referência de Atendimento 
à Mulher (CRAM) Yolanda 
Pires, Bella Batista.
 Se engana quem 
pensa que a agressão física 
é o único tipo de violência 

praticado contra a mulher. 
Como explica Bella Batista, 
há ainda a violência moral, 
patrimonial, psicológica e a 
violência sexual. Segundo 
a coordenadora do CRAM 
Yolanda Pires, o agressor 
não tem um perfil definido, 
pode ser um companheiro, 
pai, filho, qualquer pessoa 
que tenha um vínculo pró-
ximo com aquela mulher 
que se torna vítima.
 Quanto aos fato-
res que impedem que a 
mulher consiga romper o 
ciclo de violência e que le-
vam muitas a permanecer 
sendo agredidas por um 
longo tempo, estão, segun-
do Bella, a dependência 
emocional ou financeira, o 
medo da morte ou da so-

lidão, a falta de apoio por 
parte dos familiares e ami-
gos e a esperança de que 
o agressor mude. “Tem mu-
lheres que não dependem 
financeiramente [do agres-
sor], nós temos casos que 
tomaram as mídias, de mu-
lheres famosas, bem colo-
cadas profissionalmente e 
que permaneceram ou até 
perderam suas vidas no 
relacionamento violento”, 
relembra a coordenadora.
 Em média, o CRAM 
Yolanda Pires atende cer-
ca de 120 mulheres por 
mês. “E esse não é o mes-
mo atendimento da DEAM, 
não é o mesmo da Vara 
Especializada de Violência 
Doméstica Familiar contra 
a Mulher, e dos outros ca-

nais, como a Polícia Militar, 
que é quem faz o primeiro 
atendimento no momento 
da agressão”, destaca a 
coordenadora. 
 Durante a entre-
vista, Bella ainda orienta 
como a mulher deve proce-
der ao sofrer uma violência 
doméstica. No momento 
da agressão, deve-se li-
gar para o 190 e não pre-
cisa ser a vítima, qualquer 
pessoa que presencie o 
ato pode chamar a polícia. 
Outra alternativa é procu-
rar a Delegacia Especial 
de Atendimento à Mulher 
(DEAM). E é claro, o CRAM 
Yolanda Pires, que realiza 
atendimento gratuito, inclu-
sive com assistência psico-
lógica.

Agosto Lilás: coordenadora do 
CRAM Yolanda Pires fala sobre 

violência contra a mulher
FOTO: RUDSON SANTOS
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Durante visita à Bahia, 
ex-presidente Lula conhece 

Senai/Cimatec Park em Camaçari

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Encerrando a viagem pelo 
Nordeste, o ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva 
visitou o Complexo Tecno-
lógico e Industrial Senai/Ci-
matec Park, em Camaçari, 
na última sexta-feira (27), 
acompanhado do governa-
dor do Estado, Rui Costa. 
A Bahia foi o último destino 
de Lula na região, após ter 
passado pelos estados de 
Pernambuco, Piauí, Mara-
nhão, Ceará e Rio Grande 
do Norte.
 Durante a visita, o 
ex-presidente comentou so-
bre as instalações do Com-

plexo. “Quem conhecer o 
Cimatec jamais vai fazer 
um discurso de que está 
muito difícil, de que não dá 
para fazer. Aqui está uma 
demonstração de que não 
tem problema sem solução. 
Basta querer e investir para 
que a gente dê um salto de 
qualidade na capacidade in-
dustrial do Brasil”. Lula ain-
da destacou que “o Brasil só 
será soberano se deixar de 
ser mero fornecedor de re-
cursos minerais e produtos 
agrícolas e se transformar 
em uma nação industrializa-
da e competitiva globalmen-
te”.
 “Hoje, muita gente 
fala que a indústria já cor-
respondeu a 30% do PIB 

nacional, mas pouca gen-
te apresenta uma solução 
de como voltar aos 30%. E 
aqui temos um modelo dis-
so. A gente tem que acre-
ditar muito no investimento 
em ciência e tecnologia e 
acreditar que podemos ser 
competitivos no mundo in-
teiro”, defendeu o petista.
 O Senai/Cimatec 
Park está instalado em uma 
área de quatro milhões de 
metros quadrados, que con-
tou com subsídios do Go-
verno do Estado para aqui-
sição do terreno e já está 
em tratativas para amplia-
ção da área. “Aqui é a pura 
demonstração do Brasil que 
é possível na engenharia, 
na tecnologia, na pesquisa 

e competência dos nossos 
técnicos, na parceria da par-
ticipação da iniciativa priva-
da. Esse é o Brasil que que-
remos construir pra gerar 
emprego, renda e melhorar 
a vida do nosso povo”, de-
clarou o governador Rui 
Costa.
 Com investimento ini-
cial de R$ 80 milhões, o Se-
nai/Cimatec Park dispõe de 
infraestrutura diferenciada 
no país para atender as ne-
cessidades de Energia Eó-
lica, Mecânica, Naval e Of-
fshore, Automotiva, Elétrica, 
Construção Civil, Química, 
Petroquímica e Biotecnolo-
gia, Farmacêutica, Celulose 
e Papel e Petróleo e Gás.

FOTO: MATEUS PEREIRA
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Camaçari registra 484 óbitos por 
Covid-19 durante 1º semestre

Os números da Covid-19 
finalmente dão sinais de 

queda em Camaçari, porém 
durante o primeiro semestre 
deste ano foram registrados 
484 óbitos em decorrência da 
doença no município.
 Em 1º de janeiro de 
2021, Camaçari tinha 142 
óbitos por Covid. Porém os 

números tiveram uma acele-
ração, explodindo 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 de-
zembro). Todas essas mortes 
levaram à superlotação do 
cemitério Jardim da Eternida-
de, na Gleba H, que teve que 
suspender os sepultamentos 
na época. No último dia do 

mês de junho, o total de mor-
tes já era de 626.
 Dentre os óbitos por 
Covid-19 em Camaçari, do 
primeiro registro em abril de 
2020 até agora, a maioria das 
vítimas foi do sexo masculino 
e a maior parte das mortes 
ocorreu na Sede do municí-
pio. Segundo o boletim epi-
demiológico 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 profis-
sionais de saúde, 237 foram 
infectados e dois morreram.
 O último registro de 
óbito por Covid-19 em Cama-
çari aconteceu nesta segun-
da-feira (31), quando duas 
mortes foram confirmadas, 
elevando o total para 625.

FOTO: REPRODUÇÃO

Somente no mês de março deste ano, foram registrados 145 óbitos, mais do que o total confirmado em 2020
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Dragões Mirins: projeto da Cipe/PI 
oferece atividades esportivas 

para jovens de Camaçari

Foi lançado no último dia 
24, o Projeto Dragões Mi-

rins, uma iniciativa da Com-
panhia Independente de 
Policiamento Especializado 
(Cipe/Polo Industrial), que 
irá oferecer aulas de futebol, 
natação e artes marciais 
para crianças e adolescen-
tes de Camaçari e Região 
Metropolitana, na faixa etá-
ria dos 10 a 17 anos.
 De acordo com o co-
mandante da CIPE/PI, ma-
jor Moisés Medina Travessa 
de Souza, o objetivo do pro-
jeto é promover a aprendi-
zagem em grupo, interação 
social e familiar destes jo-
vens, além de proporcionar 
maior aproximação entre a 
Polícia Militar e as comuni-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

dades. “O projeto consiste 
em atividades esportivas 
que serão desenvolvidas no 
nosso quartel, onde os jo-
vens praticarão judô, futebol 
e natação. As crianças terão 
essas atividades no turno 
oposto à escola”, explica o 
militar.
 Para participar, as 
crianças e adolescentes 
deve estar matriculados na 
rede estadual ou municipal 
de ensino e possuir cartão 
do SUS. As aulas serão mi-
nistradas nos turnos matuti-
no e vespertino, duas vezes 
por semana (terça e quinta-
-feira), com início previsto 
para o mês de outubro, ini-
cialmente com as artes mar-
ciais.
 Futuramente serão 
construídas na unidade da 
CIPE/PI uma piscina e uma 

quadra que serão utilizadas 
para as aulas de natação 
e futebol, respectivamente. 
Os equipamentos serão ins-
talados com o apoio do Go-
verno do Estado.

Área de atuação

 A CIPE/PI atua nos 
13 municípios da Região 
Metropolitana de Salvador, 
como destaca o major Tra-
vessa. “A ação da CIPE/PI é 
em toda a Região Metropo-
litana. A nossa missão, es-
pecificamente, é dar apoio 
às unidades operacionais, 
no policiamento especiali-
zado onde a escala de for-
ça é maior. A gente atua 
principalmente no tocante 
à repressão a crimes con-
tra instituições financeiras, 
na parte de intervenção pri-
sional, na parte de estudos 
civis e no combate ao crime 
organizado”.
 Para o comandan-
te, ações como o projeto 
Dragões Mirins são de fun-
damental importância no 
combate à violência e ao 
tráfico de drogas no municí-
pio. “Através de um projeto 
como esse e dessa intera-
ção, trazendo as crianças 
para a atividade educacio-
nal, ocupando a mente des-
sas crianças que estão vul-
neráveis à ação criminosa, 

é que conseguimos comba-
ter o tráfico de drogas, além 
da aplicação da lei. E é isso 
que a Polícia Militar faz to-
dos os dias, esse trabalho 
incansável não só das uni-
dades especializadas, como 
também das unidades con-
vencionais, todos imbuídos 
neste combate ao tráfico 
de drogas, que hoje, infeliz-
mente, é o que gera a vio-
lência nos municípios”. 
 “Mas eu não tenho 
dúvidas que em algum mo-
mento vamos estar ven-
cendo isso, na verdade, 
estamos vencendo todos 
os dias, quando apreende-
mos armas, apreendemos 
drogas, ocupamos regiões 
onde o tráfico de drogas 
atua e também no momen-
to em que, entrando nessas 
comunidades, entregamos 
cestas básicas, materiais 
de higiene, isso tudo faz 
parte do combate ao tráfi-
co de drogas. Destacando 
que, diferente de outros es-
tados, na Bahia não existe 
zona conflagrada, a Polícia 
Militar consegue entrar em 
qualquer lugar. Então, que o 
cidadão tenha a certeza de 
que tem uma Polícia Militar 
forte para atuar contra a cri-
minalidade”, afirma o major 
Travessa.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Camaçari: mais de 6 mil pessoas 
estão com a aplicação da 

segunda dose da vacina contra
Covid-19 pendente

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A vacinação contra a Co-
vid-19 tem avançado 

em Camaçari, porém 6.474 
pessoas estão atrasadas 
para receberem a segunda 
dose e completarem o es-
quema vacinal, de acordo 
com a Secretaria de Saúde 
do Município (Sesau). Até 

agora, pouco mais de 31% 
do público-alvo está com o 
esquema vacinal completo.
 “Estamos muito abai-
xo também na vacinação 
das pessoas entre 18 e 29 
anos de idade. A turma jo-
vem precisa entender que 
a vacinação tem salvado 
vidas. Inclusive, vidas de 
parentes e amigos. Faço 
um apelo a quem ainda não 

tomou a primeira ou a se-
gunda dose, que compare-
ça aos locais de vacinação 
para que, enfim, possamos 
vencer a Covid-19”, decla-
rou o secretário da pasta, 
Dr. Elias Natan.
 Até a última terça-
-feira (31), 164.599 pesso-
as haviam tomado a pri-
meira dose da vacina em 
Camaçari, o que corres-

ponde a 75,07%. Já com a 
segunda dose ou dose úni-
ca, foram vacinadas 68.358 
pessoas.
 Atualmente estão 
sendo vacinados em Cama-
çari a população a partir dos 
18 anos de idade e adoles-
centes de 12 a 17 anos, por-
tadores de comorbidades.
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Deputado Jurailton investe na 
agricultura com entrega de 

equipamentos agrícolas na BA

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

No último dia 21, o 
deputado estadual 

Jurailton Santos (Repu-
blicanos), ao lado do pre-
sidente do Republicanos 
Bahia, Márcio Marinho, re-
alizou a entrega de novos 
equipamentos agrícolas 
para o município de Se-
nhor do Bonfim, localizado 
no centro-norte da Bahia. 
Os maquinários (um trator 
e implementos) foram ad-
quiridos através de emen-
da parlamentar de sua au-
toria. 
 O ato de entrega 

aconteceu na Praça Jura-
cy Magalhães, em frente 
à Prefeitura Municipal, e 
contou com a presença 
do prefeito da cidade, La-
ércio Júnior, do superin-
tendente de Meio Ambien-
te, Eduardo Carvalho, da 
coordenadora de projetos, 
Adriana Longuinho, da 
bancada do Republicanos 
no município, o vice-pre-
feito Elizeu Rios, os vere-
adores Biro Biro, Netinho 
do Táxi, além de secretá-
rios e lideranças políticas.                                                        
 Para Jurailton, in-
vestir na agricultura fami-
liar é contribuir cada vez 
mais com o desenvolvi-

mento agrícola e com o 
crescimento econômico 
do município. “Que ale-
gria poder proporcionar 
melhores condições para 
os produtores rurais. A 
chegada do trator e seus 
implementos contribuirão 
para a geração de em-
prego e renda no campo. 
Tenho certeza que bene-
ficiará muitas famílias que 
dependem do plantio para 
sobreviverem”, disse o de-
putado.

Parceria Republicana
 
 O parlamentar ain-
da parabeniza o trabalho 

realizado pelo prefeito 
Laércio Júnior, e seus 
pares da sigla republica-
na na cidade, pontuando 
também a parceria que 
vem desenvolvendo pela 
Bahia com o deputado 
federal Márcio Marinho. 
“Agradeço o apoio dos 
meus amigos Republi-
canos, ao presidente do 
partido, Márcio Marinho, 
por apoiar iniciativas 
como essa, e aos muníci-
pes, pela confiança depo-
sitada em nosso manda-
to. É com muito trabalho 
que conquistamos dias 
melhores para a nossa 
gente”, concluiu Jurailton.

FOTO: REPRODUÇÃO

O ato de entrega aconteceu na Praça Juracy Magalhães, em frente à Prefeitura Municipal
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Vereadores indicam criação de 
Centro Especializado para Autistas

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Com o objetivo de pro-
porcionar uma melhor 

qualidade de vida para pes-
soas com transtorno do es-
pectro autista, os vereado-
res Gilvan Souza (PSDB) e 
Dentinho do Sindicato (PT), 
apresentaram a indicação 
nº 337/2021, na manhã des-
ta terça-feira (31), durante 
sessão ordinária na Câmara 
Municipal.
 A ideia é que seja 
criado um Centro de Apoio 
e Desenvolvimento da Pes-
soa com Transtorno do Es-
pectro Autista, com oferta 
de atendimentos especiali-
zados, com fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicopeda-
gogos, neurologistas e de-
mais profissionais que são 
fundamentais para o trata-
mento desse espectro.
 O vereador Denti-
nho do Sindicato celebrou 

a parceria com o vereador 
da base do governo para 
fortalecer a indicação junto 
ao Executivo. “No manda-
to passado eu apresentei 
esta indicação e não fui 
atendido. Agora conto com 
o apoio do vereador Gilvan, 
que também é um defensor 
da causa. Esta união coloca 
acima de tudo as centenas 

de famílias com autistas que 
precisam de uma assistên-
cia especial”, afirmou Den-
tinho. A matéria foi provada 
por unanimidade e segue 
agora para apreciação do 
Executivo.
 Ainda durante a ses-
são, o vereador Dentinho 
do Sindicato apresentou o 
Projeto de Lei que institui 

a campanha Agosto Lilás, 
buscando a conscientização 
da população do Município 
de Camaçari sobre a violên-
cia doméstica e familiar e a 
divulgação da Lei Maria da 
Penha. O PL foi aprovado 
por unanimidade.
 “Os números de 
agressões e feminicídios 
cresce a cada dia e isso tem 
me assustado. Como parla-
mentar não posso me furtar 
desta luta, por isso trouxe 
esse projeto. Lembrando 
que o projeto de lei não se 
limita ao mês de agosto, 
apenas será intensificado 
neste mês por ser símbolo 
desta luta, afinal temos que 
combater a violência contra 
a mulher o ano todo”, desta-
cou Dentinho.
 O PL segue para 
sanção do prefeito Elinaldo, 
e caso isto ocorra, já poderá 
ser colocado em prática no 
próximo ano.

Tagner solicita ao Poder Executivo 
a manutenção completa da 

infraestrutura da Cidade do Saber

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Na manhã da última terça-
-feira (31), foi apresen-

tada na sessão da Câma-
ra Municipal de Camaçari, 
uma indicação do vereador 
Tagner Cerqueira (PT), que 

requisita ao Chefe do Poder 
Executivo, através da Se-
cretaria da Cultura (Secult), 
a reforma e manutenção 
completa da infraestrutura e 
equipamentos da Cidade do 
Saber.
 “Em face da necessi-
dade de se preservar a es-

trutura do grande complexo 
integrado para atividades 
culturais e esportivas que é 
a Cidade do Saber, que tem 
como intuito a inclusão so-
cial em ampla escala, bem 
como preparar para ofe-
recer segurança sanitária 
para os estudantes, profes-
sores e demais servidores 
pós-pandemia, haja vista 
também que o complexo 
se encontra danificado por 
fatores climáticos e por uti-
lização de longos anos sem 
reforma”, diz o vereador na 
justificativa da indicação. 

 Tagner ainda afirma 
que defende que equipa-
mentos públicos merecem 
um tratamento cotidiano, 
um especial acompanha-
mento por parte das autori-
dades do município, e que 
a manutenção deve ser pre-
ventiva, pois, além de mais 
barata, evita o acúmulo de 
reparos como os existentes, 
por conta da sonegação de 
ações de conservação. A in-
dicação foi aprovada pelos 
vereadores durante a ses-
são.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Vereador Dentinho do Sindicato foi um dos autores

FOTO: REPRODUÇÃO
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Neoenergia Coelba orienta para o 
uso eficiente de energia

Camaçari Notícias
Ascom/Neoenergia Coelba

Atenta às determinações 
da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), 
que anunciou alterações 
no valor da bandeira ver-
melha patamar 2, a Neo-
energia Coelba orienta os 
clientes ao uso consciente 
para evitar o desperdício 
de energia. Na prática, mu-
danças de hábitos no dia a 
dia, como manter lâmpadas 
desligadas quando não es-
tiver no ambiente e retirar 
os aparelhos da tomada 
sempre que não estiver uti-
lizando, podem fazer a dife-
rença.
 A economia de ener-
gia pode ser resultado de 
pequenos gestos como 
utilizar a luz e a ventilação 
natural nos cômodos sem-
pre que possível, abrindo 
portas e janelas. Quando 
for escolher as lâmpadas, 
o consumidor deve preferir 
os modelos mais econômi-
cos, que são as de LED, 
capazes de proporcionar 
uma economia de até 78% 
se comparada com as haló-
genas, que substituíram as 
incandescentes, e 40% em 
relação às fluorescentes 
compactas.
 Ao comprar eletro-
domésticos, a orientação 
da Neoenergia Coelba é 
optar pelos modelos mais 
eficientes, que apresen-
tam o Selo Procel ou que 
tenham a classificação de 
consumo de energia “A” es-

tabelecida pelo Inmetro. É 
importante comparar o con-
sumo descrito na etiqueta, 
porque a variação de uma 
marca para outra pode ser 
de até 50% entre aparelhos 
com a mesma capacidade.
 No caso da gela-
deira, durante o uso, as 
principais dicas são: evitar 
deixar a porta aberta por 
mais tempo que o necessá-
rio e não colocar alimentos 
quentes dentro do refrige-
rador nem secar roupas e 
panos na parte de trás. Os 
refrigeradores duplex frost 
free de 342 litros são 50% 
mais econômicos que os 
side by side de 501 litros. 
A capacidade do refrigera-
dor impacta no consumo de 
energia elétrica.
 Quando usarem ar-
-condicionado e chuveiro 
elétrico, os clientes devem 
ficar atentos à temperatu-
ra. Para economizar no ba-
nho, podem passar menos 
tempo, desligar a torneira 
enquanto se ensaboam e 
deixar o chuveiro na posi-
ção “verão”, que consome 
até 30% menos de ener-
gia. Isso vale também para 
o ar-condicionado: quanto 
mais alta a temperatura do 
termostato, menor o con-
sumo. Quando não estiver 
usando o ar-condicionado 
no inverno, por exemplo, é 
recomendado desligar no 
disjuntor do quadro geral 
de energia, pois o stand-by 
também consome energia. 
No ventilador de teto que 
tem três posições de ve-

locidade – baixa, média e 
alta –, a posição média em 
alguns modelos economiza 
metade da energia gasta 
na alta.
 Nas lavadoras de 
roupa, as que lavam e se-
cam com abertura frontal, 
usando água quente, o 
consumo de energia pode 
triplicar em relação às que 
apenas lavam e apenas 
com água fria. O modelo do 
ferro de passar roupas tam-
bém faz muita diferença. 
O consumo dobra quando 
utilizamos o ferro a vapor 
em relação ao ferro a seco 
e, se utilizar vaporizador, 
esse consumo multiplica 
por seis vezes. Cabe ainda 
destacar que alguns ferros 
a vapor possuem um dis-
positivo de desligamento 
automático que atua após 
15 minutos de inatividade 
(posição vertical), evitando 
o desperdício de energia e 
protegendo contra possí-
veis incêndios.

Pontos comerciais

A Neoenergia Coelba orien-
ta os consumidores que 
possuem pontos comer-
ciais a, além de observar 
o sistema de iluminação e 
desligar aparelhos que não 
estiverem sendo utilizados, 
revisar instalações elétri-
cas. A conscientização das 
equipes que trabalham na 
empresa sobre a importân-
cia de economizar energia 
é essencial, enfatizando a 
importância de apagar as 
luzes quando sair dos am-
bientes, por exemplo. Se 
for possível, vale a pena in-
vestir na instalação de sen-
sores para o desligamento 
automático das lâmpadas. 
No caso de estabelecimen-
tos comerciais que rece-
bem clientes, como lojas, 
uma dica é utilizar apare-
lhos elétricos de acordo 
com a demanda. Um exem-
plo disso é começar a ligar 
ares-condicionados e com-
putadores gradativamente, 
segundo o aumento da mo-

vimentação de clientes.
 A companhia dispo-
nibiliza mais informações, 
manuais e publicações so-
bre eficiência energética no 
aplicativo Publicações Neo-
energia.

Bandeira tarifária

No Brasil, a energia hidráu-
lica representa quase 60% 
da matriz elétrica – ou seja, 
mais da metade da capa-
cidade instalada vem da 
água. Isso quer dizer que, 
nos períodos de estiagem, 
como o atual, outras fontes 
precisam ser acionadas, 
principalmente a térmica, 
elevando o custo da ener-
gia.
 Quando a geração 
nas hidrelétricas está em 
condições favoráveis de 
chuvas, não há aumento e 
a bandeira é verde. Porém, 
se houver a necessidade 
de utilizar mais outras fon-
tes, podem ser acionadas 
as bandeiras: amarela e 
vermelha no patamar 1 ou 
no patamar 2. Com a ma-
nutenção da severidade 
para o regime hidrológico 
nas principais hidrográfi-
cas do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), o Ministério 
das Minas e Energia (MME) 
e a Aneel decidiram criar a 
bandeira tarifária escassez 
hídrica, com valor maior do 
que as outras, que vai vigo-
rar de setembro de 2021 a 
abril de 2022. Os consumi-
dores podem consultar in-
formações mais detalhadas 
sobre a bandeira tarifária 
no site da Aneel (www.ane-
el.gov.br).
 A bandeira tarifária 
escassez hídrica vai adi-
cionar R$ 14,20 às faturas 
para cada 100 kW/h consu-
midos. Esta nova bandei-
ra representa uma alta de 
49,63% em relação à ban-
deira vermelha patamar 2, 
que era a mais alta do sis-
tema e estava em vigor nos 
últimos meses.

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Violência: 20 homicídios são 
registrados em Camaçari 

no mês de agosto

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os índices de crime con-
tra a vida voltaram a 

subir em Camaçari durante 
o mês de agosto, após uma 
queda no mês anterior. De 
acordo com os registros 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública da Bahia (SS-
P-BA), 20 homens foram 
assassinados em agosto, 
contra 14 em julho. 
 Vale ressaltar que 
pelo menos três homicídios 
não chegaram a ser regis-
trados pela SSP. Dois deles 
no dia 22 e um no dia 30. 
Um dos crimes não regis-
trados foi a morte do jovem 
Gleison Reis Tanan, morto 
durante uma tentativa de 
assalto, na Rua da Manue-
la, bairro da Gleba A, en-
quanto praticava atividade 
física. O crime aconteceu 
na noite de um domingo, 
dia 22.
 O mês de agosto 
já começou violento. Logo 

no primeiro dia, cinco pes-
soas foram mortas em Ca-
maçari, em um período de 
apenas 2 horas. O primeiro 
crime aconteceu às 19h30, 
em Monte Gordo. A vítima 
foi identificada como Edu-
ardo Souza de Jesus, de 
22 anos. O jovem foi morto 
em via pública, na Rua Es-
merindo Neto.
 Às 20h34, o segun-
do homicídio foi registrado, 
desta vez na Rua Caraú-
na, em Arembepe. A vítima 
foi Lucas Rodrigo da Luz 
Mota, de 27 anos. O tercei-
ro homicídio do dia aconte-
ceu em Barra de Jacuípe, 
às 21h21, vitimando Mar-
cos da Silva Nascimento 
Júnior, de 23 anos.
 Por fim, um duplo 
homicídio foi registrado no 
bairro Novo Horizonte, por 
volta das 21h30. O crime 
aconteceu na Rua Diaman-
tina. Uma das vítimas foi 
Luan Ribeiro Galvão, 31 
anos. O outro homem não 
foi identificado.
 No dia 06, dois cor-

pos foram encontrados 
na localidade conhecida 
como Fazenda Telha, no 
Barro Duro, zona rural de 
Camaçari. As vítimas não 
foram identificadas. Já no 
dia 24, o corpo de um ho-
mem foi encontrado boian-
do na praia de Arembepe, 
com perfurações de arma 
de fogo. Por estar em es-
tado de gigantismo, a perí-
cia não conseguiu apontar 
quando a vítima teria sido 
baleada.
 Outro crime cho-
cante aconteceu no dia 25, 
quando o jovem Hiago de 
Jesus da Silva, de 24 anos, 

foi morto a tiros na Rua do 
Matadouro, em Monte Gor-
do. Uma câmera de segu-
rança da rua registrou toda 
a ação dos criminosos, que 
chegaram em um carro 
branco e invadiram a lan-
chonete da qual Hiago era 
proprietário, já efetuando 
os disparos. A vítima ainda 
tentou correr, mas acabou 
caindo na rua, em frente ao 
estabelecimento e mesmo 
já ferido no chão, continuou 
a ser alvejado por diversas 
vezes. A polícia investiga a 
autoria do homicídio.

FOTO: REPRODUÇÃO

Pelo menos três homicídios deixaram de ser registrados pela Secretaria de Segurança da Bahia



14 ENTRETENIMENTO
  Camaçari, sexta-feira, 03 de setembro de 2021

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis: 
conheça o novo herói da Marvel

FOTOS: REPRODUÇÃO

Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão, sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, 

vendo-se obrigado a se rebelar.Classificação indicativa 12 anos, contém violência e drogas lícitas. 
 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.

assista também
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Leitor reclama de veículos 
estacionados nas ciclofaixas

FOTO: LEITOR

Trafegar de bicicleta pe-
las ruas do centro de 

Camaçari não é uma tare-
fa fácil. Isso porque muitos 
condutores de veículos es-
tacionam carros e motos 
nas ciclofaixas, dificultando 

a vida dos ciclistas. Um lei-
tor nos enviou várias fotos e 
uma reclamação a respeito 
deste problema.
 “As ciclofaixas, nas 
avenidas Radial B e A e 
demais estão sempre ocu-

Moradoras de Camaçari reclamam 
de transporte público

O transporte público 
continua dando dor 

de cabeça para quem 
depende do serviço em 
Camaçari. Uma morado-
ra da orla entrou em con-
tato com a nossa reda-
ção e enviou o seguinte 
relato:
 “Venho por meio 
desta denunciar o trans-
porte público de Cama-
çari que não existe fisca-
lização, principalmente 
as linhas que rodam para 
orla, onde tratam o pas-
sageiro com total desca-
so, não cumpre horário, 
além da falta de segu-
rança, pelas condições 
que os carros se encon-
tram”. 
 “Todos os dias de-
pendo do transporte pú-
blico do roteiro Camaçari 
X Barra do Pojuca e não 
existe horário fixo e nem 
fiscalização. Hoje mes-

mo, o primeiro carro das 
05h não teve, só disponi-
bilizaram o primeiro car-
ro às 05h40. Esse é um 
problema corriqueiro e 
os órgãos públicos com-
petentes não tomam ne-
nhuma providência! Fica 
mais fácil ir para Salva-
dor e chegar no horário 
do que ir para orla”.
 Outra reclama-
ção chegou por parte de 
uma moradora do Novo 
Horizonte. A mulher con-
ta que tem um filho com 
deficiência e precisa se 
deslocar com a criança 
para realizar o tratamen-
to, só que sem o trans-
porte, isso se torna mui-
to difícil.
 “Sou moradora do 
bairro Verde Horizonte 
e estamos há mais de 2 
anos sem transporte pú-
blico aqui no bairro. Sou 
mãe de um filho que tem 

deficiência e eu e o pai 
dele estamos desempre-
gados. Faço o tratamento 
em Salvador e no centro 
da cidade. Fizemos vá-
rias reclamações e nada 
foi resolvido”.
 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 ví-
deos mostrando a situa-
ção e relatando o fato. As 
denúncias são publicadas 
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 po-
dem ser enviadas. Lem-
brando que as denúncias 
podem ser feitas de forma 
anônima.

padas por carros e motos. 
Ninguém respeita. Já sofri 
um acidente devido a essa 
situação. A STT não toma 
providências”.
 Como aponta o lei-
tor, cabe à Superintendên-

cia de Trânsito e Trans-
porte Público de Camaçari 
fazer a fiscalização no sen-
tido de evitar que as ciclo-
faixas sejam ocupadas por 
veículos estacionados.
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Abertas inscrições do 
VI Concurso para Escritores 
Escolares de Poesia e Prosa

Camaçari Notícias
Secom/GOVBA

Já estão abertas as inscri-
ções para o VI Concurso 

para Escritores Escolares 
de Poesia e Prosa, voltado 
para estudantes de toda a 
Bahia. Esta sexta edição 
conta com a parceria da 
Secretaria de Educação 
(SEC) e visa estimular es-
tudantes à escrita, leitura e 
comunicação. Além disto, o 
concurso tem o objetivo de 
sensibilizar os estudantes 
para o exercício da criati-
vidade, reflexão e aprofun-
damento desta habilidade 
para o domínio da língua.  
 Por meio da parceria 
com a SEC, o VI Concurso 
pode ser curricularizado, 
sendo convalidado como 
Atividades Curriculares 
Complementares (ACC’s), 
dentro do Continuum Pe-
dagógico 2020/2021, ins-
tituído na rede estadual 
de educação da Bahia, e 
passa a contar com o en-
volvimento direto das es-
colas e professores em 
sua realização. Através 
das unidades escolares, 
o projeto tem sua abran-
gência ampliada para todo 
Estado da Bahia, democra-
tizado o acesso e gerando 

mais oportunidades para 
os jovens dos 27 territórios 
de identidade do Estado. 
 Voltado para os es-
tudantes matriculados regu-
larmente em escolas públi-
cas e privadas, o concurso 
vai premiar os três primei-
ros lugares corresponden-
tes a cada nível da educa-
ção (ensino fundamental 
I e II e do ensino médio) e 
em cada uma das catego-
rias concorrentes (poesia 
e prosa), totalizando 18 
candidatos contemplados. 
 O VI Concurso tam-
bém visa alcançar e fomen-
tar os estudantes da rede 
municipal e particular, es-
timulando o maior número 
possível de jovens interes-
sados e envolvidos com a 
escrita e da leitura. Para o 
diretor geral da Fundação, 
Zulu Araújo, o VI Concurso 
é positivo no sentido de in-
tegrar estudantes, com di-
ferentes perfis e vivencias, 
em torno do mesmo proces-
so cultural e educacional, 
assim como, por alcançar 
milhares de estudantes em 
todo o Estado. “Escritores 
Escolares é mais um caso 
de sucesso entre a edu-
cação e a cultura na ges-
tão do Estado da Bahia”, 
destacou Zulu Araújo. 

 O coordenador de 
Programas e Projetos Es-
tratégicos da SEC, Marcius 
Gomes, falou sobre a im-
portância do concurso. “Tra-
ta-se de mais uma ação do 
governo do estado da Bahia 
voltado para as juventudes 
do nosso Estado. A cultura 
tem relevância e efetivida-
de no currículo baiano. É 
vocação da Bahia, por isso 
dialoga e tem importância 
com as atividades pedagó-
gicas. Nossa escola é viva”. 
 As inscrições ocor-
rem de 24 de agosto até 
26 de setembro, no site da 
Fundação Pedro Calmon 
(www.fpc.ba.gov.br) ou Se-
cretaria de Educação (www.
educacao.ba.gov.br), sendo 
que os estudantes da rede 
pública estadual deverão 
buscas informações com 
a coordenação pedagógi-
ca ou na direção escolar. 
Cada estudante poderá se 
inscrever em apenas uma 
das categorias – poesia ou 
prosa – sendo temática li-
vre e de escolha exclusiva 
do estudante e caso seja 
menor de 18 anos, a ins-
crição deve ser acompa-
nhada da autorização dos 
responsáveis. Quaisquer 
dúvidas e esclarecimentos 
adicionais deverão ser en-

viados ao e-mail: concurso.
escritores@fpc.ba.gov.br . 
 Seleção - Na rede 
pública, os melhores clas-
sificados em cada unidade 
serão avaliados por uma 
comissão formada pelos 
Núcleos Territoriais de Edu-
cação (NTEs). Dos NTEs 
saem os selecionados por 
uma comissão formada pela 
SEC e FPC. Os demais es-
tudantes serão diretamente 
selecionados pela comissão 
organizada e coordenada 
pela Fundação e em ambos 
os casos serão avaliadas 
a criatividade, coerência, 
adequação e estruturação 
do texto, assim como, clare-
za e a inovação linguística. 
 Premiação - Ao todo, 
serão 18 premiados nas 
duas categorias de prosa e 
poesia. Em ambos casos, 
o primeiro lugar recebe um 
notebook mais kit com 30 
livros; o segundo lugar um 
tablet mais kit com 30 livros 
e o terceiro lugar um leitor 
de e-book mais kit com 30 li-
vros. Os livros que integram 
os ‘kits’ serão selecionados 
pela Fundação Pedro Cal-
mon e a cerimônia de pre-
miação o acontecerá em 
formato virtual.

FOTOS: REPRODUÇÃO


