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Otaviano Maia se alia a Elinaldo 
e diz que política é dinâmica
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Caetano e Ivoneide
dizem sim ao amor

Polo de Camaçari
completa 41 anos

O ex-verador do PT causou 
alvoroço ao chegar no 

Espaço Camaçari 2000, na 
primeira noite do Camafor-
ró, junto com a comitiva do 
prefeito Elinaldo Araújo. Ota-
viano estava acompanhado 
do secretário de Habitação, 
Junior Borges e do vice-pre-
feito, José Tude. Leia a repor-
tagem completa. Pag 03
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A Construtora Norberto 
Odebrecht, com base no 
Polo Petroquímico no mu-
nicípio de Camaçari/BA, 
está com vagas disponí-
veis para o Programa de 
Contratação de Pessoas 
com Deficiência, sendo: 
auxiliar administrativo e 
ajudante de produção. In-
teressados devem enviar 
o currículo atualizado 
para o e-mail: 
rhba@oec-eng.com.

Cooperativa de Transporte Costa dos Coqueiros - COOPER-
COSTA 

CNPJ: 10.947.350/0001-13 * NIRE: 29400036597 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da COOPERCOSTA no uso de suas atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social , RETIFICA o Edital 
de Convocação para Assembleia Geral Ordinária a realizar-
se no dia 08 de Julho de 2019,publicado dia 21 de junho 
de 2019 com a data do dia 30 de Junho de 2019 . convo-
ca os associados, que nessa data se compõe de 47 asso-
ciados do quadro social. Para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada na sua sede situada na Rua 
Nova Brasília, s/nº - Centro – Porto do Sauípe – Município de 
Entre Rios – Bahia, no dia 08 de Julho de 2019, em 1ª Con-
vocação as 18h30 com a presença de 2/3 dos associados, 
em 2ª Convocação as 19h30 com a presença da metade e 
mais um associados e em 3ª e ultima Convocação as 20h30 
com no mínimo de 16 associados para tratarem da seguinte 
ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da prestação de 
contas do exercício de 2018  conforme Art. 44 inciso I e II 
da Lei 5764/71; 2) Exclusão de associados de acordo com 
o inciso IV Art. 35 da Lei 5764/71; 3) Referendamento de 
Admissão; 4) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício 
de 2019; 5) Discutir e aprovar o Regulamento Interno da 
cooperativa 6) Alteração e reforma do estatuto 7) remune-
ração do presidente da cooperativa 8) Implanta taxas ad-
mirativas para todas as categorias 9) Estabelecer valor de 
cota partes 10)Estabelecer prestação de serviço pela coope-
rativa 11) alteração de endereço 12) E  que mais interessar. 

Entre Rios , 28 de Junho de 2019. 
 Emerson Santos Santana – Presidente.
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Um fato chamou a atenção 
na primeira noite do Ca-

maforró 2019. A chegada do 
ex-vereador do PT, Otaviano 
Maia junto com a comitiva 
do prefeito Elinaldo. Otavia-
no, que é sobrinho da ex-de-
putada Luiza Maia, agora in-
tegra a equipe do Secretário 
de Habitação, Junior Borges 
e chegou prometendo traba-
lhar pelo bem da cidade.
 Em entrevista à repór-
ter Jane Silva do site Revista 
Metropolitana, Otaviano con-
tou como surgiu essa aliança. 
“Junior Borges me convidou, 
eu não sou mais candidato 
a vereador, pelo menos não 
nessa eleição, eu e Junior já 
temos uma relação de mui-
to tempo, e ele me convidou 
pra participar da gestão. Es-
tamos conversando, ainda 
não tem nada definido, mas 
de qualquer forma eu agora 
faço parte do grupo de Ju-
nior Borges”.
 “Eu sou da cidade e eu 
acho que as pessoas querem 
resposta dos seus políticos. 
Eu quero chegar pra poder 
trabalhar, pra avançar, eu 
não sou do time do pior me-
lhor, eu não acredito nisso. 
Eu acho que a minha gera-
ção é a geração que pode 
acabar com esse ciclo de 
guerra nessa cidade pra que 

os grandes políticos possam 
sentar, conversar e resolver 
os problemas da cidade. É 
nisso que eu acredito, é por 
isso que eu tô aqui”, disse 
Otaviano.
 O secretário de Habi-
tação afirmou também em 
entrevista à Revista Metro-
politana, que está mantendo 
diálogo com outras pessoas 
e pretende trazer mais alia-

dos. “A cidade é plural, o 
governo Elinaldo nunca foi 
um governo revanchista, fe-
chado, pelo contrário, é um 
governo que abre pra que 
todos participem, afinal so-
mos todos camaçarienses e 
aqueles que fizeram oposi-
ção a nós, estão percebendo 
que este é um governo dife-
rente”, declarou Junior Bor-
ges.

 Nossa reportagem 
conversou com o presidente 
do PT em Camaçari, verea-
dor Jackson, que classificou 
como ‘infeliz’ a decisão de 
Maia de aderir ao Time Azul. 
“O ser humano tem o livre ar-
bitrio, mas é complicado. Ele 
militou durante muito tem-
po no PT e de uma hora pra 
outra aderiu ao governo do 
prefeito Elinaldo... Mas quem 
nunca fez uma escolha equi-
vocada? Eu vejo como uma 
escolha infeliz o Otaviano 
se aliando a um ex-adversá-
rio político, mas quem é que 
nunca fez uma escolha infe-
liz?”, ponderou Jackson. Ele 
salientou ainda que Otavia-
no deixou de ser filiado ao 
PT desde 2017.
Tentamos vários contatos 
por telefone com os ex-de-
putados Luiz Caetano e Lui-
za Maia para comentar o as-
sunto, porém não obtivemos 
retorno.
 “A vida não para e 
política é um movimento 
constante. Independente de 
qualquer coisa, as pessoas 
sabem que o meu perfil é de 
trabalhar e de realizar. Eu sei 
como a gestão funciona e eu 
acredito que esse movimen-
to vai ser pra que as coisas 
na cidade andem mais rápi-
do”, finalizou Otaviano Maia.

Otaviano Maia se alia a Elinaldo e diz que política é dinâmica
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Otaviano Maia e o prefeito Elinaldo no Camaforró
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Camaforró 2019: evento é avaliado positivamente 
por órgãos participantes

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Durante três noites, o Ca-
maforró reuniu milhares 

de pessoas no Espaço Ca-
maçari 2000 para festejar o 
São João. E para que a festa 
transcorresse tranquilamen-
te, foram montadas unidades 
de diversos órgãos para au-
xiliar na realização do even-
to, como Juizado da Infância 
e da Juventude, Polícia Civil 
e Militar, Bombeiros, entre 
outros. Conversamos com 
os representantes de alguns 
desses órgãos que avaliaram 
o evento positivamente.

Conselho Tutelar

 Para Valdinéia Dias, 
coordenadora do Conselho 
Tutelar de Camaçari, a festa 
está de parabéns, mas algu-
mas questões ainda preci-
sam ser melhoradas. “Avalio 
que precisamos avançar, pois 
ainda encontramos violações 
que não temos como sanar. 
Por exemplo, os ambulantes 
e catadores levam seus filhos 
e passam as noites lá. Não 
temos como recolher e não 
temos como criminalizar”.
 “Sabemos das dificul-
dades dos pais com o de-
semprego, contudo não po-
demos nem devemos fechar 
os olhos. Encontramos bebês 
dormindo no chão. Então, 
avaliando esse Camaforró, 
parabenizamos o prefeito, 

mas precisamos avançar nas 
políticas protetivas dos direi-
tos das crianças e adolescen-
tes”, destacou Valdinéia.

Polícia Civil

 O Camaforró também 
contou com a atuação da 
Polícia Civil que durante os 
três dias de festa registrou 
39 ocorrências de furto, uma 
briga, uma prisão em fla-
grante e uma ocorrência de 
perda de documentos. Os 
dados são da Secretaria de 
Segurança Pública da Bahia 
(SSP-BA). De acordo com o 
delegado adjunto da 18ª 
Delegacia Territorial de Ca-
maçari, Dr. Leandro Acácio, 
em entrevista ao Camaçari 
Notícias na segunda noite do 

Para garantir o bem-estar do público, foram montades unidades de apoio

evento, houve uma redução 
significativa no número de 
crimes contra o patrimônio 
em comparação com a festa 
do ano passado.
“ No primeiro dia do Ca-
maforró 2018, nós tivemos, 
em média, 50 ocorrências 
com relação a furto. Esse 
ano, no primeiro dia, tivemos 
18 furtos”. O delegado fri-
sou ainda que o sucesso da 
operação se deu ao trabalho 
conjunto entre a 18ª DT, que 
tem como titular a delegada 
Taís Siqueira, com a Polícia 
Militar, comandada pelo Ma-
jor Gilvan. “A Drª Taís propôs 
mudanças na estrutura da 
festa que contribuíram para 
o sucesso desse ano, como 
a instalação de elevados que 
permitiriam que os grupos 

de segurança ficassem loca-
lizados em lugares estratégi-
cos com uma visão ampla da 
arena”.

Defesa Civil

Ivanaldo Soares, coordena-
dor da Defesa Civil, afirma 
que o evento foi tranquilo e 
que após diversos cursos de 
capacitação, os agentes es-
tavam preparados para qual-
quer situação de crise. “O 
prefeito nos pediu que dés-
semos tudo de si e foi dado. 
Ele abriu as portas para o 
público e tinha que ter se-
gurança e a gente planejou 
de uma forma que pudesse 
estar preparada pra qual-
quer anormalidade e graças 
a Deus não houve, então isso 
foi muito importante”.
 O coordenador ainda 
salientou a importância do 
trabalho em conjunto com 
10º Grupamento de Bom-
beiros Militar, e parabeni-
zou todos os envolvidos na 
realização de mais uma edi-
ção do Camaforró. “Foi tudo 
tranquilo, não houve ocor-
rências que viessem marcar, 
a não ser a questão de em-
briaguez, excesso de bebida 
alcóolica, fora disso foi tudo 
normal. Diante disso eu só 
tenho a agradecer a Deus e 
parabenizar o governo Eli-
naldo por ter feito uma festa 
tão organizada. Estão todos 
de parabéns, foi um sucesso 
total”.
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Em 2018, 12 casais formalizaram a união em cerimônia na Casa do Trabalho

Prefeitura de Camaçari abre inscrições 
para a 2ª edição do Casamento Coletivo

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

O período de inscrições 
para a 2ª edição do Ca-

samento Coletivo em Cama-
çari iniciou nesta quarta-fei-
ra (26/06) e encerra no dia 

23 de agosto. Ao todo, se-
rão disponibilizadas 200 
vagas para a iniciativa, 
que conta com casamento 
civil com cerimônia gratui-
ta e isenção de taxas, cujo 
valor será coberto pelo 
Executivo Municipal.

 A ação é votada para 
pessoas com vulnerabili-
dade econômica, que resi-
dam tanto na sede, como 
nos distritos, zona rural 
e na Costa de Camaçari e 
que estejam inscritos no 
CadÚnico. Para participar 
do Casamento Coletivo 
que ocorrerá no segundo 
semestre deste ano, os 
casais devem comprovar 
residência no município e 
declarar hipossuficiência, 
por estarem em situação 
de vulnerabilidade econô-
mica.
 A inscrição deve ser 
feita no Centro de Refe-
rência e Assistência Social 
(CRAS) da localidade do 
interessado, de segunda a 
sexta, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, até o dia 23 
de agosto. Para isso, é pre-
ciso levar documentação 
solicitada no edital publi-
cado no portal da Prefei-

tura de Camaçari, na aba 
“Editais”. O documento, 
onde constam todas as in-
formações sobre o proces-
so de inscrição, a exemplo 
de critérios e documenta-
ção necessária, também 
pode ser acessado no 
link: http://www.camaca-
ri.ba.gov.br/wp-content/
uploads/2019/06/edital-
casamento-coletivo-2-1-
1.pdf
 No ano passado, 12 
casais participaram da ce-
rimônia que foi realizada 
na Casa do Trabalho, no 
dia 12 de junho, quando 
é comemorado o Dia dos 
Namorados. A iniciativa 
foi realizada através da 
parceria entre a Prefeitura 
de Camaçari, através da 
Secretaria do Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
(Sedes), e o Cartório de 
Registro Civil de Pessoas.
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Tradicional corrida em homenagem aos heróis da 
Independência acontece no dia 02 de julho

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Acontece na próxima ter-
ça-feira a tradicional 

Corrida 2 de Julho, evento 
esportivo realizado no mu-
nicípio em homenagem aos 
heróis da Independência da 
Bahia.
 A prova terá saída e 
chegada na Avenida Deputa-
do Luís Eduardo Magalhães 
(antiga Comercial),  próximo 
ao prédio redondo. A larga-
da será às 7h30 e os atletas 
terão o tempo máximo de 
duas horas para completar o 
percurso, que será de apro-
ximadamente cinco quilôme-

tros, percorridos por ruas e 
avenidas de alguns bairros 
do Centro da cidade.
 No dia 1º de julho, 
será entregue a numeração 
de peito, que deverá ser afi-
xada na camisa no dia da 
prova. Somente o inscrito 
poderá fazer a retirada. Para 
tanto, o atleta deverá le-
var, além do documento de 
identificação, a ficha de ins-
crição preenchida junto com 
o atestado de aptidão física. 
A entrega será na sede da 
Sejuv, situada à Rua Dom 
Avelar, s/n, Verdes Horizon-
tes. O atendimento é das 9h 
às 12h e das 14h às 17h.
 A Corrida 2 de Julho 

tem, ainda, um cunho social, 
e vai arrecadar mantimentos 
para, posteriormente, serem 
doados a instituições de ca-
ridade do município. Serão 
exigidos quatro quilos de 
alimentos não perecíveis por 
pessoa inscrita. A entrega 
deve ser feita no ato da reti-
rada da numeração.
 Os kits (camisa, squi-
zer, mochila, viseira e lan-
ches) serão entregues pre-
sencialmente no dia da 
prova. A organização infor-
ma que não será permitida a 
participação de atletas com 
outra camisa que não seja a 
oficial da Corrida 2 de Julho 
2019.  No local do evento 

será disponibilizada uma 
tenda para guarda-volumes 
dos atletas.
 Todos os atletas ins-
critos receberão medalha de 
participação após concluir a 
prova dentro do tempo má-
ximo determinado pela or-
ganização do evento. Have-
rá também premiação para 
os cinco primeiros atletas na 
categoria geral masculino e 
feminino, por faixa etária e 
para a maior equipe inscrita 
no evento.
 Outras informações 
sobre a corrida podem ser 
obtidas por meio do telefo-
ne (71) 9-8792-1536.
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Novembro Negro: Rose Braga eleva cultura 
de Camaçari através da culinária

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Rose Braga desenvolve diversos trabalhos culturais em Camaçari

Na série de reporta-
gens sobre o mês 

da Consciência Negra, 
conversamos também 
com a produtora cultu-
ral Rose Braga, que atra-
vés da gastronomia e de 
trabalhos sociais, eleva 
a cultura local e leva o 
nome de Camaçari para 
o Brasil.
 Rose conta que 
desde pequena sempre 
foi apaixonada por cozi-
nha. Enquanto sua avó e 
sua mãe cozinhavam, ela 
ficava na beira do fogão 
observando tudo, que-
rendo saber como fazia 
cada receita. Junto com 
o amor pela culinária, 
a menina trazia dentro 
de si uma independên-
cia que a fez buscar o 
próprio dinheiro desde 
cedo.
 “Eu sou apaixona-
da por cozinhar e desde 
menina que eu tive essa 
expertise, sempre esta-
va na cozinha ajudando 
minha mãe, ficava fa-
zendo a comida em casa 
pra minhas irmãs, inven-
tando receita. Mas essa 
coisa do empreendedo-
rismo já me é também 
de muito nova porque 
eu me lembro que quan-
do estavam reformando 
essa feira nova de Cama-
çari e botaram uma feira 
provisória onde hoje é a 
Cidade do Saber, eu com 
12 anos de idade, fazia 
pastel, botava no balaio 
e ia vender na feira”, re-
lembra.
 Anos depois ela 
teve a chance de traba-

lhar em um restaurante e sua 
comida logo ganhou fama 
entre os clientes. “A primei-
ra vez que me deram uma 
oportunidade de trabalho 
na área de gastronomia foi 
no restaurante Nova Opção 
de Dona Vera. O pessoal do 
Banco do Brasil da época, da 
Caixa Econômica, todo mun-
do ia comer lá e só queria co-
mer das minhas moquecas”.
 “Depois que eu sai de 
lá de Dona Vera, fui trabalhar 
no Polo Petroquímico, tam-
bém na área de gastronomia, 
tomei vários cursos pra me 
profissionalizar no SENAC e 
na antiga Vaca Mecânica. Só 
que quem é empreendedor 
não consegue trabalhar para 
os outros. Eu trabalhava, 
mas sempre estava faltan-
do uma coisa. Eu sempre fiz 
com amor, com dedicação, 
com carinho, com orgulho, 
mas estava sempre no meu 
subconsciente: ‘poxa, eu te-
nho que fazer uma coisa pra 
mim’”.
 E foi assim que Rose 

começou a vender feijão e 
chegou a abrir o próprio 
restaurante no Buri Satuba. 
“Como eu já gostava de fa-
zer feijoada, eu pensei em 
começar a fazer pra vender 
aos meus amigos. De repen-
te, e foi uma coisa que eu 
também não esperava, hou-
ve um despertar do público 
e o meu diferencial é que eu 
cozinho na panela de barro e 
na lenha, do jeito que minha 
avó me ensinou. No começo, 
o nome do meu restaurante 
era Escondidinho, mas de-
pois eu entendi que o meu 
feijão tinha que vir pra fren-
te, sair do fundo do quintal. 
Então, no ano de 2006, eu 
mudei o nome do meu res-
taurante pra Restaurante Fei-
jão de Barro”.
 Atualmente o restau-
rante virou Espaço Cultural 
Feijão de Barro, onde são re-
alizados os eventos. “Hoje eu 
já ganhei outros mundos, já 
fui expor em várias cidades 
do Recôncavo, fui fazer uma 
exposição na Fenagro, agora 
vou fazer em Praia do Forte, 

estou fazendo em Arem-
bepe, já fiz em Guaraju-
ba e sempre recebendo 
convites pra fazer expo-
sições dessa gastrono-
mia que remete a nossa 
ancestralidade, porque 
eu entendo que eu não 
vendo só o feijão, é toda 
uma gastronomia regio-
nal. Eu também faço de-
monstração com beiju, 
doces, compotas, tudo 
que remeter a nossa an-
cestralidade vai ter no 
meu evento”.

Projeto Samba é Cul-
tura

 
 Há 7 anos, Rose 
Braga vem realizando 
o Projeto Samba é Cul-
tura, uma homenagem 
aos mestres da cultura 
popular de Camaçari. 
“A linha que eu gosto 
de trabalhar é a cultu-
ra popular, com samba 
de roda, samba chula, 
linkado com a feijoada. É 
um evento que já acon-
tece todos os meses de 
setembro e é sempre 
casa cheia, faz sucesso, 
todo mundo quer resga-
tar aquela coisa do sam-
ba de roda de raiz que já 
estava se perdendo na 
cidade”.
 Como produto-
ra cultural, Rose rea-
liza também diversos 
workshops de gastro-
nomia afro-brasileira e 
participa da Rede de Tu-
rismo Étnico Afro, o que 
acabou fazendo com que 
ela recebesse um convite 
super especial.
 “Nós fomos convi-
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Polo de Camaçari faz 41 anos ampliando 
seu papel de agente de desenvolvimento

O Polo Industrial de Ca-
maçari completa no 

dia 29 de junho 41 anos 
de operação, com o firme 
propósito de superar os 
desafios atuais e futuros, 
ampliando seu horizonte 
competitivo para continu-
ar como grande indutor de 
desenvolvimento da Bahia. 
O Polo é o maior complexo 
industrial integrado do He-
misfério Sul, desempenhan-
do papel vital e transforma-
dor no setor produtivo do 
estado, com destaque para 
os municípios Camaçari e 
Dias d´Ávila, através da ge-
ração de emprego, renda e 
de novas oportunidades de 
investimento.
 Sempre com o foco 
na expansão, atraindo em-
preendimentos em diferen-
tes segmentos industriais, 
o Polo de Camaçari é um 
exemplo na sua capacidade 
de superar adversidades, 
com uma trajetória baseada 
na competitividade, diversi-
ficação industrial, comple-
mentação e adensamento 
de suas cadeias produtivas, 
padrões de gestão moder-
nos e inovadores.
 Manter-se competiti-
vo é o principal desafio do 
Polo, compartilhado pelas 
mais de 90 empresas que 
o integram. Representadas 
pelo Cofic, essas empresas 
têm trabalhado firme nessa 
direção, em conjunto com o 
Governo do Estado, com as 
prefeituras dos municípios 
vizinhos de Camaçari e Dias 
d´Ávila e com a Federação 
das Indústrias do Estado da 
Bahia/Fieb, dentre outros 
parceiros importantes, por 
acreditarem que a integra-
ção operacional existente 

Camaçari Notícias
Cofic

no Complexo Industrial é 
um modelo empresarial ven-
cedor, que lhe confere um 
potencial inquestionável de 
atratividade para novos in-
vestimentos.
 Os números ilustram 
essa boa performance. O 
Polo tem faturamento anual 
de aproximadamente US$ 
15 bilhões, as vendas para 
o mercado externo corres-
pondem a 30% do total das 
exportações baianas e sua 
contribuição em ICMS para o 
Estado da Bahia é da ordem 
R$ 1 bilhão/ano. O Comple-
xo Industrial responde ainda 
por mais de 90% da arrecada-
ção tributária dos municípios 
de Camaçari e Dias D´Ávila e 
por cerca de 22% do PIB da 
Indústria de Transformação 
do Estado da Bahia.
 Qualidade e produtivi-
dade; qualificação profissio-
nal; investimentos em tecno-
logias limpas; segurança e 
proteção ao meio ambiente; 
parceria com universidades, 
instituições de pesquisa e 
com a comunidade; progra-
mas de responsabilidade 

social. Estes são diferen-
ciais do Polo de Camaçari 
que justificam sua trajetória 
bem-sucedida a ser manti-
da e ampliada também nas 
próximas décadas.

EMPRESAS LÍDERES

 Atualmente o Polo 
Camaçari concentra suas 
atividades nos segmentos 
químico-petroquímico, e de 
automóveis, liderado pelo 
Complexo Ford, pneus, 
metalurgia do cobre, têx-
til, bebidas, celulose, ferti-
lizantes, fármacos, energia 
eólica, bebidas e serviços 
(incluindo logística). Sua 
localização estratégica do 
Polo, no município de Ca-
maçari, a 50 quilômetros 
de Salvador, permite fácil 
acesso às indústrias através 
das rodovias BA-093, BA-
535 (Via Parafuso), Canal de 
Tráfego, ferrovias, portos e 
aeroportos.
 Entre as empresas do 
Polo, destacam-se organiza-
ções líderes em seus seg-
mentos, como a Braskem 

(líder em resinas termoplás-
ticas na América Latina), a 
Paranapanema (principal 
produtor de cobre eletro-
lítico da América do Sul), 
a BSC (única indústria que 
produz celulose solúvel com 
alto teor de pureza em toda 
a América Latina), a Deten 
Química (única produtora 
no país de LAB - Linear Al-
quilbenzeno, matéria-prima 
básica para produção de de-
tergentes biodegradáveis), 
além da Ford, Continental e 
a Bridgestone, no segmento 
automotivo. No segmento 
eólico, com forte poder de 
crescimento, destacam-se 
indústrias como Gamesa, 
Torrebrás e Tecsis.
 Outros empreendi-
mentos também se desta-
cam, a exemplo Oxiteno, 
Bayer, Unigel e do Complexo 
Acrílico da Basf, que repre-
senta o seu maior desafio 
empresarial fora da Alema-
nha, com aportes superiores 
a R$1,5 bilhão. Em suas três 
unidades industriais no Polo 
de Camaçari, produz, em 
escala global, ácido acrílico, 
acrilato de butila e políme-
ros superabsorventes (SAP), 
utilizando como matéria-
prima o propeno, fornecido 
pela Unidade de Petroquími-
cos Básicos da Braskem.
 Essas novas rotas da 
produção em Camaçari vêm 
atraindo indústrias de trans-
formação como a Kimber-
ly-Clark, que fabrica fraldas 
descartáveis e produtos de 
higiene pessoal a partir dos 
polímeros superabsorven-
tes fornecidos pela Basf. O 
potencial de atratividade do 
Polo também fica eviden-
ciado com a presença de 
empresas como Boticário, 
Knauf, Votorontim, dentre 
outras. 

O Polo é o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul
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A polícia apreendeu cerca de 15 quilos de maconha na BA-099

Polícia

Na manhã desta quarta-
feira (26), um casal foi 

capturado sob a acusação 
de tráfico de drogas, na BA-
099, próximo a Arembe-
pe, na Estrada do Coco. De 

acordo com informações da 
Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), que realizou a abor-
dagem, o casal de identida-
de não revelada estava em 
posse de um veículo modelo 
Prisma, com licença de Belo 
Horizonte (MG), portando 
cerca de 15 quilos de maco-

PRF encerra Operação Festejos Juninos 2019 e apresenta 
balanço dos seis dias de atividades nas estradas baianas

Camaçari Notícias
Ascom/PRF

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) finalizou, às 

23h59 desta terça-feira (25), 
a Operação Festejos Juninos 
realizada nas rodovias fede-
rais que cortam a Bahia. Ini-
ciada na última quinta-feira 
(20), a PRF teve como foco 
principal: ações de fiscaliza-
ção de trânsito e o enfrenta-
mento a criminalidade.
 O período das come-
morações juninas é consi-
derado a operação de maior 
fluxo de veículos nas rodo-
vias baianas. Este ano, so-
mou-se ao feriado de Cor-
pus Christi de quinta-feira 
(20), perfazendo um total 

de 06 dias de operação nas 
estradas.
 Apesar de todo o 
trabalho educativo, a PRF 
flagrou e autuou diversos 
condutores agindo com im-
prudência nas rodovias fe-
derais do estado. Foram fis-
calizados um total de 9.837 
veículos e 9.443 pessoas no 
período da operação. Uma 
das infrações mais constata-
da, a ultrapassagem proibi-
da, foram 955 autos extraí-
dos.
 Durante as abor-
dagens, foram realizados 
4.114 testes com etilômetro 
(bafômetro), que flagraram 
89 condutores dirigindo sob 
efeito do álcool, infração 
gravíssima, com multa de 

R$ 2.934,70.
 Nas fiscalizações, a 
PRF também emitiu 81 autos 
de infração para motociclis-
tas ou passageiro sem capa-
cete e 11 motoristas foram 
flagrados trafegando manu-
seando o aparelho celular. Já 
os autos emitidos referente 
aos veículos flagrados, pe-
los radares, acima da velo-
cidade permitida para a via, 
totalizaram 2.004 imagens 
capturadas. Sem o cinto de 
segurança foram 283 autua-
ções.
 A PRF na Bahia regis-
trou um total de 63 aciden-
tes. Destes, 16 foram aciden-
tes graves, quando resultam 
em, pelo menos, um óbito 
ou ferido gravemente. Este 

ano, sete pessoas morreram 
durante os seis dias da ope-
ração nas estradas baianas. 
Cerca de 72% dos óbitos en-
volveram veículos de duas 
rodas (motocicletas). Já o 
número de feridos totalizou 
66 pessoas.
 Durante os seis dias 
da operação, a PRF na Bahia 
recuperou 25 veículos e 52 
pessoas foram detidas por 
diversos crimes. Também 
foi responsável pela apreen-
são de 25 quilos de cocaína 
e mais 2 quilos de maconha. 
As abordagens resultaram 
ainda na apreensão de duas 
armas de fogo.

nha.
 Ainda conforme a po-
lícia, a droga estava sendo 
transportada da cidade de 
Juazeiro, e, que tinham per-
noitado em um condomínio 
de Arembepe e o destino fi-
nal seria o município de Cruz 
das Almas. Os dois foram 
conduzidos para a 26ª De-
legacia Territorial de Vila de 
Abrantes.
 No dia anterior, dois 
homens foram presos tam-
bém com drogas, desta vez 
em na região de Abrantes, 
distrito de Camaçari. Iuri So-
ares Araújo e Vinícius Brito 
Souto foram presos em fla-
grante, na terça-feira (25), 
durante diligências realiza-
das por equipes da 26ª Dele-
gacia Territorial (DT) de Vila 
de Abrantes, para coibir o 
tráfico de drogas.
 Enquanto Iuri foi fla-

grado com 699 pinos de co-
caína, duas pedras grandes 
da mesma droga e uma ba-
lança de precisão, Vinícius 
estava com uma garrucha 
artesanal, 149 pedras de cra-
ck, 58 porções de cocaína e 
138 dolinhas de maconha.
 A titular da 26ª DT/
Abrantes, delegada Maria Da-
nielle Monteiro, explica que 
Iuri é integrante de uma qua-
drilha que comanda o tráfico 
de drogas naquele distrito. 
“Estamos agindo para tirar 
esses criminosos de circula-
ção”, comentou a delegada.
A dupla já está à disposição 
da Vara Criminal de Camaça-
ri. Todo material apreendido 
será enviado para perícia, no 
Departamento de Polícia Téc-
nica (DPT).
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Para garantir o sucesso 
do Camaforró 2019, rea-

lizado de 21 a 23 de junho, 
milhares de profissionais 
trabalharam diariamente na 
execução de uma série de 
serviços e atividades. A festa 
reuniu cerca de 60 mil pes-
soas diariamente no Espaço 
Camaçari 2000, que com 
seus 40 mil metros quadra-
dos de área abrigou o maior 
São João da região.
 Uma megaestrutura 
foi montada para que o pú-
blico pudesse curtir os feste-
jos juninos em grande estilo, 
com direito a três diferentes 
ambientes: um palco princi-
pal duplo, o Caramanchão 
e a Vila da Cultura. Dos 50 
shows realizados durante a 
festa, cerca de 60% foi feito 
por artistas da terra.
 Pelo palco principal 
passaram cantores e bandas 
de peso como Magníficos, 
Lambasaia, Simone e Sima-
ria, Marcos e Belutti, Calcinha 
Preta e Amado Batista. Entre 
os locais estão Bimbinho, Lí-
via Nunes, Léo Ferreira, Pé de 
Lata e Adriano Reis. Com um 
clima aconchegante, área co-
berta e praça de alimentação 
própria, o Caramanchão foi 
sucesso entre o público que 
prefere um lugar com mais 
conforto e tranquilidade para 
dançar. O local é um dos três 
pontos musicais da festa e a 
partir desta edição passou a 
se chamar Espaço Miguelão 
do Forró, em homenagem ao 
forrozeiro da cidade que fa-
leceu no ano passado.
 Já os amantes da arte 
e das tradições nordestinas 
não abriram mão de conhe-
cer ou de novamente visitar 
a Vila da Cultura, que em 
2019 trouxe o tema “Vila 

da Cultura Contada em Cor-
del – Contando Contos de 
Camassary” estampado em 
sua decoração e através dela 
contou a história da cidade 
e ainda rendeu homenagens 
ao repentista e escritor Bule 
Bule, autor de obras desse 
gênero literário.
 A Vila contou com 
atrativos para toda a famí-
lia, indo desde o autêntico 
pé de serra até a apresenta-
ção de artesanatos e itens da 
culinária local. A meninada 
pôde usar o espaço Reciclar 
Brincando e assistir com os 
pais aos belíssimos grupos 
juninos com seus trajes e co-
reografias, cheios de cores e 
movimentos ritmados, que 
esse ano teve como vencedor 
a quadrilha Unidos Vencere-
mos, de Barra do Pojuca.
 Mas além de boa mú-
sica e arte, as pessoas conta-
ram com toda infraestrutura, 
a exemplo das 200 barracas 
na área interna e 180 am-
bulantes na parte externa, 
responsáveis por vender di-
versos tipos de comidas e 
bebidas. 

Uma megaestrutura foi montada no Espaço Camaçari 2000

Camaforró 2019: evento reuniu milhares de pessoas 
em três dias de muita festa

Camaçari Notícias
Ascom/PMC

 Para garantir o bem-
estar do público, no local 
do evento foram montadas 
estruturas de saúde, segu-
rança, trânsito e transpor-
te, e disponibilizados cerca 
de 200 sanitários químicos, 
sendo 10% com acessibilida-
de. 
 Para a fiscalização e 
monitoramentos de diversas 
áreas a exemplo de ambu-
lantes, portões, camarins, 
palcos e banheiros, foram 
escalados 70 fiscais e 250 
seguranças da Vigilância Pa-
trimonial. A equipe da Defe-
sa Civil, também vinculada à 
Sesp, trabalhou em regime 
de plantão todos os dias, a 
partir das 19h e se manten-
do no espaço até o final da 
festa. Para isso, foram desig-
nados 23 agentes, duas via-
turas e um carro pipa.
 No quesito saúde, a 
festa contou com um stand 
para atendimento médico.  
A equipe foi composta por 
30 profissionais por dia, en-
tre médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
assistente administrativo, 

condutores, higienizadores, 
técnicos da vigilância epide-
miológica e sanitária.
 A unidade contou ain-
da com duas ambulâncias de 
apoio. No total, 166 pessoas 
receberam cuidados profis-
sionais, sendo registrados 
entre eles: oito procedimen-
tos de sutura, três transfe-
rências para o Hospital Geral 
de Camaçari (HGC) e outras 
quatro para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Gleba A.
 Além de ordenar o 
trânsito e dar informações 
sobre o fluxo de veículos, 
locais para estacionamento 
e transporte público, como 
local de parada e linhas dis-
poníveis, a Superintendên-
cia de Trânsito e Transporte 
Público (STT) prestou orien-
tações educativas com uma 
média de alcance de 10 mil 
pessoas nos três dias de fes-
ta.
 Atuaram na 22ª edição 
do Camaforró um efetivo de 
250 policiais militares que 
se revezaram em dois turnos 
e contaram com plataformas 
elevadas e 32 câmeras de vi-
deomonitoramento que co-
briram todo espaço da festa 
e auxiliaram na identificação 
de situações suspeitas e de-
lituosas.
 O evento teve apoio 
ainda da CIPE/PI, RONDESP, 
BEPE e do Corpo de Bombei-
ros. Cerca de 50 agentes da 
Polícia Civil, por dia, além de 
30 brigadistas civis, agen-
tes do Juizado da Infância 
e Juventude, bem como re-
presentantes do Conselho 
Tutelar também atuaram na 
festa.
 Foram arrecadadas 
25 toneladas de alimentos, 
quantidade superior ao ar-
recadado em 2018, com 16 
toneladas.
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Caetano e Ivoneide dizem sim ao amor
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A emoção tomou conta da 
Catedral de São Thomaz 

de Cantuária no último dia 
15, quando Caetano e Ivo-
neide disseram sim ao amor. 
O casamento conseguiu ser 
marcante, emocionante, ale-
gre, popular e caloroso. Virou 
festa! A praça ficou cheia e a 
igreja lotada para ver a felici-
dade dos noivos.
 Caetano e Ivoneide 
Caetano reacendem a espe-
rança do povo de Camaçari 
e a solenidade mexeu com 
a autoestima das pessoas, 
afinal foi a primeira vez que 
um prefeito ou ex-prefeito da 
cidade se casou na Catedral 
São Thomaz de Cantuária. A 
reciprocidade e cumplicida-
de de Caetano com o povo 
foram claramente expostas 
nas emocionantes demons-
trações de carinho de todos.
 Dedicado à política de 
vida e alma, ao se casar, ele 

se encontra com o amor, fe-
licidade e comunhão que só 
o ambiente de família pode 
proporcionar. A população 
sentiu isso e se animou ao 
ver seu líder repaginando sua 
história, renovando as espe-
ranças e promovendo expec-
tativas para o futuro. A cidade 
parou para viver o momento 
matrimonial mais comentado 
dos últimos tempos. 
 A harmonia foi detalha-
da nas flores que ornamenta-
ram a igreja e compuseram 
as cestinhas das daminhas, 
nos sorrisos das famílias, 
amigos e populares, na bri-
lhante fala do Padre Valmir, 
no abraço do Bispo Dom Pe-
trini. A presença marcante do 
senador Jaques Wagner e sua 
esposa, Fátima Mendonça, a 
pluralidade nos olhares re-
presentada pela felicidade de 
sua filha, Maria Fernanda e 
na madrinha mais simbólica, 
Luiza Maia, que estava entre 
os 16 casais de padrinhos. A 
sociedade testemunhou com 

muito pertencimento o casa-
mento de Caetano e Ivoneide 
Caetano.
 Por Ivoneide Caetano 
ter firme relação religiosa 
com a Igreja Evangélica, foi 
celebrada diante de todos 
convidados, em sua residên-
cia, uma benção com ora-
ções e cânticos de louvores, 
ministrada pelo Pastor An-
tonio, momento igualmente 
emocionante, onde os noivos 
puderam passar suas mensa-
gens de agradecimento e de 
esperança para o futuro da 
família e de Camaçari. 
 “Me sinto realizada 
e feliz, agradeço a todos, a 
meu marido e a toda família 
de Camaçari, que eu consi-
dero como nossa família. Eu 
sempre falo, Caetano, nossa 
família não se resume mais 
a você, eu e Maria Fernanda, 
é toda nossa cidade. Vou me 
valer das palavras da Bíblia, 
serei sua ajudadora e você o 
meu ajudador”, declarou Ivo-
neide Caetano.

 O Forró da Colina co-
meçou pouco antes da che-
gada dos nubentes. Mais de 
3.000 pessoas estiveram pre-
sentes na recepção que con-
tou com amigos da politica, 
como senador Jaques Wagner, 
a deputada Lídice da Mata, o 
deputado Pelegrino, os ve-
readores Jackson Josué, Téo 
Ribeiro, Dentinho, Marcelino, 
além de políticos de diversos 
municípios da Bahia. 
 A presença de tantos 
atores da politica de Camaça-
ri e da Bahia, deram uma nova 
mensagem para as eleições 
de 2020. Do casamento às re-
flexões nas mesas, o que se 
discutia era a sucessão muni-
cipal. Caetano tem circulado 
muito por todo município de 
Camaçari, visitando e conver-
sando com a população e fica 
cada vez mais clara a vontade 
do povo de fazer mudanças 
na Câmara e no Governo Mu-
nicipal.
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Leitor reclama de atendimento em UPA e 
prefeitura alega problema com internet

Um leitor enviou uma re-
clamação referente ao 

atendimento na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Gleba A. De acordo com 
ele, os pacientes estavam 
a horas aguardando aten-
dimento e os funcionários 
não davam nenhuma satis-
fação.
 “Estou aqui no mo-
mento com a minha espo-
sa necessitando de aten-
dimento. Ouvindo relatos 
de pessoas que chegaram 
meio dia e ainda estão aqui 
aguardando atendimen-
to, sentindo fortes dores 
e ninguém está nem aí pra 
nada. Quando alguém vai 
questionar na recepção, é 
atendido de forma até gros-
seira. Ninguém demonstra 

nenhuma preocupação por 
quem está a espera de um 
atendimento. Saúde públi-
ca está um lixo”, desabafou 
o homem.

Matéria do Leitor

Leitora relata maus-tratos por motorista 
de ônibus em Camaçari

Uma leitora nos enviou 
um desabafo a respeito 

de uma situação que ela vem 
passando em um ônibus de 
Camaçari. Acompanhe:
 “Nesses últimos dias 
estamos sendo maltrata-
dos por motorista e cobra-
dora. O motorista não para 
no ponto certo, onde vê os 
passageiros, só para bem à 
frente, nos fazendo andar 
mais, é sempre assim. Usa 
palavras de baixo calão (xin-
gamentos) com os passagei-
ros, além de fazer chacota 
conosco, ele e a cobradora 
ficam rindo e falando mal e 

alto dos passageiros”.
 “Sem contar que ele 
passa de propósito pe-
las poças d’água e molha 
quem está no ponto espe-
rando o ônibus. Olha, nós 
não pagamos transporte 
para sermos maltratados, 
não pegamos ônibus de 
graça. Eles deveriam ter no 
mínimo respeito com os 
passageiros”.
 “Já tentei diversas 
vezes falar com a gara-
gem, mas sem sucesso, os 
números disponíveis não 
chamam. O motorista fica 
de olho na vida dos passa-

geiros, é notável que ficam 
tomando parte porque fica 
reparando o horário e onde 
os passageiros descem e fi-

cam comentando”.
 “Eu estou passando 
por isso a semana toda, 
não aguento mais”.

 Em nota, a Prefeitura 
justificou que o problema foi 
causado por instabilidade no 
sinal de internet.
 “Todas as unidades de 

saúde de Camaçari enfren-
tam problemas com a co-
nexão à internet na manhã 
desta quinta-feira (27). De 
acordo com a OI, empresa 
responsável pelo forneci-
mento da conexão de da-
dos, a previsão é de que o 
fornecimento seja reesta-
belecido até meio-dia. A OI 
não explicou o motivo da 
instabilidade, informando 
apenas que está trabalhan-
do para resolver o mais rá-
pido possível”.
 Ainda de acordo 
com a nota, a instabilida-
de na internet inviabiliza 
a marcação de exames e 
consultas nas unidades 
de saúde, pois o sistema é 
todo online e sem internet 
não tem como acessá-lo.
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Cinemark exibe terceiro filme da sequência Anabelle

Uma das estreias dessa 
semana no Cinemark Ca-

maçari foi o filme Anabelle 3 
– De Volta Para Casa, longa 
que faz parte do universo In-
vocação do Mal. Neste filme, 
os investigadores paranor-
mais Ed e Lorraine Warren 
mantêm a boneca Annabelle 
trancada em uma sala de ar-
tefatos em sua casa. No en-
tanto, em uma noite terrível, 
Annabelle desperta outros 
espíritos malignos e ameaça 
a jovem filha do casal e suas 
amigas.
 De acordo com a crí-
tica do Folha de S. Paulo, o 
filme é claustrofóbico, com 
a ação concentrada na casa. 
O enredo foge dos sustos fá-
ceis e do banho de sangue 
e prefere construir a história 
em cima de um engenhoso 
jogo de gato e rato entre as 
mocinhas e a boneca Ana-
belle.
 Segundo o colunista 

Diego Petri, a trama é capaz 
de prender o público do co-
meço ao fim. Dauberman e 
James Wan, roteiristas do 
filme, conseguem amarrar 
a história de Annabelle jun-
to com o enredo principal 
de Invocação do Mal. Petri 
destaca ainda fotografia e 
também edição de som do 
longa que, de acordo com 
ele, se delicia na mesma es-
tética de O Exorcista. Aliás, 
a nova sequência de Anna-
belle faz uma verdadeira ho-
menagem ao clássico filme 
de terror dos anos 70.
 Além de Anabelle 3, 
o Cinemark traz outra sequ-
ência: Pets 2 – A Vida Secre-
ta dos Bichos. A história de 
Max e seus amigos peludos 
continua, seguindo suas vi-
das secretas quando seus 
donos saem de casa para a 
escola, ou para o trabalho.
 A terceira novidade 
fica por conta do filme Tur-

ma da Mônica – Laços, que 
apresenta os famosos per-
sonagens de Maurício de 
Souza com atores reais. No 
longa, Floquinho desapare-
ce e para encontrar seu ca-

chorro de estimação, Cebo-
linha conta com os amigos 
Cascão, Mônica e Magali e, 
claro, com um plano infalí-
vel.
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