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Coronavírus: doença deixa 
mundo em alerta
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Desde janeiro deste ano, o mundo 
está em estado de alerta por cau-
sa dos casos do novo coronavírus, 
doença que já causou centenas de 
mortes e que tem deixado a popu-
lação mundial preocupada. 
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Durante entrevista, pré-
candidato Oziel diz que 

respeita as tradições 
culturais de Camaçari
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Ronda Maria da Penha 
garante cumprimento da 

lei em Camaçari

Em Camaçari, a RMP foi implantada em 
janeiro deste ano, sob o comando da te-
nente PM Deize Pinto. Em entrevista ao 
Camaçari Notícias, a tenente falou so-
bre a importância da ronda, os tipos de 
violência e muito mais.

Oziel Araújo aproveitou o momento para destacar 
a sua intenção para as eleições de 2020, quando 
concorrerá ao cargo de prefeito de Camaçari.
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Editais
Comunicado de cumprimento de Termo de Ajuste e Conduta

 
Pela presente, comunicamos a todos que no dia nove de março de dois mil e vinte foi assinado pelo Ministério Público e a 
Haluces Empreendimentos e Participações LTDA, localizada na Rua Adelina de Sá, n° 197 A, Centro de Camaçari, o TAC 
(termo de Ajuste e Conduta) Referência 18/2019 IDEA 590.9.207499/2019 de forma a Promover o plantio e a manutenção de 
15 (quinze) mudas de árvores nas áreas adjacentes à extensão do Rio Camaçari, qual foi completamente cumprido o TAC.

 
Camaçari, 13 de março de 2020.

 
Humberto da Cunha Lima

(Diretor da Haluces Empreendimentos e Participações LTDA)

Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária

Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária.  Ao nono dia do mês Abril de dois mil e vinte. Os membros integrantes 
em atividade da diretoria da ASTADD. Associação dos taxistas autônomo de Dias D’Ávila. CNPJ 14442402/0001-87 . No uso 
da suas atribuições legais notadamente o disposto no que está escrito no estatuto convoca todos filiados que esteja em dias 
com Associação com direito a voto para Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 09 de abril do ano 2020, às 
18:00 horas na sede da Associação. A saber primeira convocação as 18:00 horas com no mínimo 2/3 dos filiados, segunda 
convocação as 19:00 horas com a metade dos filiados, terceiro convocação as 20:00 horas com no mínimo que tiver na As-

sembleia .1- eleição da nova diretoria executiva 2- eleição do conselho fiscal 3- prestação de contas do Ano vigente. 

Roberto Carlos Souza da Silva, 
Diretor Presidente,                                   

Antônio Joílson Silva   
Diretor secretario                                                                 

Dias D’Ávila 13 de Março de 2020



3
Acesse: www.camacarinoticias.com.br

Camaçari, 13 de março de 2020

Coronavírus: doença deixa mundo em alerta
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Desde janeiro deste ano, 
o mundo está em esta-

do de alerta por causa dos 
casos do novo coronaví-
rus, doença que já causou 
centenas de mortes e que 
tem deixado a população 
mundial preocupada. A Chi-
na, onde a Covid-19 teve 
origem, registou até a últi-
ma terça-feira (10), 80.754 
pessoas infectadas e 3.136 
óbitos.
 Em Camaçari, até 
esta quinta-feira (12), fo-
ram registrados quatro ca-
sos suspeitos e todos eles 
foram descartados. Outras 
23 cidades baianas tiveram 
casos suspeitos da doen-
ça, mas apenas em Feira 
de Santana os casos foram 
confirmados. A Secreta-
ria da Saúde do Estado da 
Bahia (Sesab) confirmou 
nesta quarta-feira (11), o ter-
ceiro caso do novo corona-
vírus em Feira. A mulher de 
68 anos, é mãe da empre-
gada doméstica que pegou 
a doença após ter contato 
com patroa dela, que havia 
viajado pela Europa. Se-
gundo a Sesab, a paciente 
encontra-se com sintomas 
leves, em isolamento domi-
ciliar, adotando as medidas 
de precaução de contato.
 De acordo com o 
secretário da Saúde do 
Estado, Fábio Vilas-Boas, 
caso haja necessidade, en-
fermarias podem receber 
mais equipamentos e se-
rem transformadas em lei-
tos de Terapia Intensiva. “O 
Estado tem trabalhado no 
sentido de entender como a 
epidemia tem se comporta-

do e tentar diminuir a possi-
bilidade de transmissão da 
doença”, disse ele.
 Conforme a Sesab, 
de janeiro até às 17 horas 
desta quarta-feira, a Bahia 
registrou 187 casos notifi-
cados com suspeita clínica 
de infecção pelo novo coro-
navírus, sendo três confir-
mados, todos em Feira de 
Santana. Outros 133 foram 
descartados e 51 aguar-
dam análise laboratorial. 
Ao todo, 25 municípios da 
Bahia fizeram notificações 
oficiais ao Cievs-BA. No 
Brasil, há 60 casos confir-
mados.
 Na Itália a situação 
é preocupante. Segundo 
país mais afetado no mun-
do pelo coronavírus, a Itá-
lia registrou cerca de 2.000 
novos casos confirmados 
da covid-19 em 24 horas, 
de acordo com o Ministé-
rio da Saúde. O número de 
mortos subiu de 631 para 
827. Mais de 5.800 pesso-
as estão internadas com 
sintomas da doença, sendo 
que 1.028 necessitam de 
terapia intensiva.
 Na última segunda-

-feira (09), o governo italia-
no restringiu deslocamentos 
em todo o país e suspendeu 
eventos esportivos e reuni-
ões públicas, assim como 
aulas em escolas e univer-
sidades, atividades em mu-
seus, cinemas e teatros, 
como uma tentativa de con-
ter o vírus. 
 A Covid-19 também 
afetou o núcleo esportivo. 
A cerimônia de acendimen-
to da tocha olímpica dos 
Jogos de Tóquio 2020, re-
alizada nesta quinta-feira 
(12), na cidade de Olímpia, 
na Grécia, aconteceu sem 
a presença do público. Já a 
NBA, liga mais importante 
do basquete mundial, can-
celou a temporada inteira, 
após um jogador ter testado 
positivo para o novo corona-
vírus. Os jogos das oitavas 
de final da Champions Lea-
gue também foram adiados.
 Até mesmo a econo-
mia foi afetada pela doen-
ça. Nesta semana, o agra-
vamento da epidemia de 
coronavírus somado aos 
conflitos no Oriente Médio 
provocaram turbulência nos 
mercados globais.

 Segundo a Sesab, 
atualmente 36 países são 
monitorados pelo Ministé-
rio da Saúde por apresen-
tarem transmissão ativa do 
coronavírus. 
 É importante salien-
tar que o paciente com 
diagnóstico positivo para 
o novo coronavírus pode 
cursar com grau leve, mo-
derado ou grave da doen-
ça. A depender da situação 
clínica, pode ser atendido 
em unidades primárias de 
atenção básica, unidades 
secundárias ou precisar de 
internação. Mesmo definin-
do unidades de referência, 
não significa que ele só 
pode ser atendido em hos-
pital.
 Os casos graves 
devem ser encaminhados 
a um Hospital de Referên-
cia para isolamento e tra-
tamento. Os casos leves 
devem ser acompanhados 
pela Atenção Primária em 
Saúde (APS) e instituídas 
medidas de precaução do-
miciliar.
 A Sesab informa que 
a fim de ampliar as medi-
das de prevenção contra 
infecções virais como Co-
ronavírus, H1N1, H3N2 e 
Influenza B, as autoridades 
sanitárias municipais e es-
tadual vem sensibilizando 
a sociedade sobre a impor-
tância da higiene regular 
das mãos e ratifica a ne-
cessidade de cumprimento 
da Lei Estadual que deter-
mina a disponibilização de 
dispensadores de álcool 
gel por parte de estabele-
cimentos comerciais que 
prestam serviços direta-
mente à população.

Em Camaçari todos os casos suspeitos foram descartados
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O ano legislativo de 2020 
começou na Câmara 

Municipal de Camaçari. A 
Sessão Solene de abertura 
dos trabalhos foi realizada 
no último dia 03 de março, 
no novo plenário da Casa Le-
gislativa, com apresentação 
da mensagem do represen-
tante do Poder Executivo, o 
prefeito Elinaldo Araújo.
 Ao abrir a sessão, 
com plenário lotado, o presi-
dente da Câmara, vereador 
Jorge Curvelo (DEM) desta-
cou que o trabalho que vem 

sendo realizado de manei-
ra colaborativa tem rendido 
bons frutos para a cidade. 
“Nunca foi tão satisfatório 
compor esta Casa Legis-
lativa, exatamente porque 
temos na figura do prefeito 
a certeza de que as deman-
das dos parlamentares têm 
sido atendidas”, afirmou o 
presidente da Câmara.
 Na oportunidade, 
Curvelo também destacou 
a volta dos trabalhos legis-
lativos ao plenário da Casa, 
após reforma realizada no 
espaço. “Hoje inauguramos 
oficialmente as novas insta-

Câmara de Camaçari reabre trabalhos legislativos 
no novo Plenário Osvaldo Nogueira

lações do Plenário Osvaldo 
Nogueira. Fizemos questão 
de tornar esse espaço mais 
moderno e adequado para 
o trabalho dos vereadores. 
Queremos receber a nossa 
população com mais confor-
to e segurança”, acrescen-
tou.
 Logo em seguida, o 
prefeito Elinaldo fez um apa-
nhado dos projetos e progra-
mas que estão sendo desen-
volvidos na cidade, como o 
Bolsa Social, e avaliou posi-
tivamente as ações da sua 
gestão. “Nós encontramos 
nosso município precisan-
do de muitas intervenções. 
Quando assumimos o man-
dato, fizemos nosso dever 
de casa. Estudamos nossas 
receitas, despesas e fizemos 
ajustes importantes. Conse-
guimos encontrar o caminho 
do equilíbrio, que tem pos-
sibilitado investir com res-
ponsabilidade, compromisso 
social e com consciência fi-
nanceira”, explicou.
 Novo Plenário: As prin-
cipais mudanças no Plenário 
Vereador Osvaldo Nogueira, 
que ficou mais amplo e mo-
derno, foram a troca de piso 
e revestimento, além de nova 
iluminação, climatização e 

sonorização. Também foi fei-
ta manutenção preventiva e 
corretiva no teto do plenário 
para garantir a segurança do 
público e acabar com as infil-
trações que aconteciam em 
épocas de chuva.
 A área destinada aos 
vereadores também foi am-
pliada e o plenário conta 
agora com uma sala de mo-
nitoramento e segurança, 
além de espaço de apoio 
para atendimento aos vere-
adores. A Sala de Imprensa 
Otoniel Novais Caldas foi 
melhorada e oferta acesso 
a sinal Wi-Fi e outras ferra-
mentas que vão auxiliar a 
cobertura jornalística das ati-
vidades legislativas.
 A reforma também 
garante melhor acessibilida-
de da Casa Legislativa, pois 
o plenário conta agora com 
espaço reservado para ca-
deirantes.
 “Essas mudanças são 
fundamentais para garantir 
mais comodidade, conforto 
e tranquilidade para os ve-
readores e, principalmente, 
para a população que acom-
panha de perto as atividades 
da Casa Legislativa”, finali-
zou o presidente Jorge Cur-
velo.

Novo plenário ficou mais amplo e moderno

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br
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O pré-candidato a prefeito 
da cidade de Camaçari, 

o vereador Oziel Araújo, vem 
ganhando destaque no cená-
rio político da região desde 
que oficializou suas intenções 
de concorrer ao cargo. Em 
entrevista a uma rádio local, 
o candidato expôs as motiva-
ções por trás da sua decisão.
 “Eu tenho notado nas 
reuniões que estão sendo fei-
tas, com as pessoas que eu 
tenho conversado que há sim 
uma desaprovação da ges-
tão atual e uma resistência 
em retornar a gestão anterior, 
então eu vejo sim uma pos-
sibilidade de criar um novo 
grupo”, afirmou Oziel que ain-
da enfatizou a força do poder 
popular na construção de um 
novo governo.
 Além de falar sobre 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

seu desligamento do grupo 
político, o candidato esclare-
ceu algumas questões que vi-
nha circulando entre os eleito-
res, como, por exemplo, o fato 
dele não participar das festas 
culturais da cidade. Para res-
ponder a esse questionamen-
to, o candidato deixou cla-

Durante entrevista, pré-candidato Oziel diz que 
respeita as tradições culturais de Camaçari

Oziel explicou o motivo de não ter participado das festas populares

ro que “Eu não participo de 
festas de cunho religioso por 
conta dos meus ensinamen-
tos, mas isso faz parte da 
cultura popular e precisamos 
respeitar”, afirmou Oziel.
 Ainda esclarecendo 
sobre sua posição religiosa 
em relação às festas culturais 

que acontecem em Camaçari, 
o vereador afirmou que o fato 
dele não se fazer presente nas 
festas não interfere em nada 
com o desenrolar das mes-
mas.
 “O meu papel enquan-
to evangélico é pregar e viver 
a palavra, já o meu papel en-
quanto gestor é administrar a 
cidade. Nessas festas o papel 
do gestor é dar as devidas con-
dições para que esses eventos 
ocorram e isso permanecerá 
acontecendo de forma natural, 
porque faz parte da cultura da 
cidade”, afirmou.
 Oziel Araújo aproveitou 
o momento para destacar a 
sua intenção para as eleições 
de 2020, que consiste em fir-
mar um grupo com pessoas 
que queiram defender seus 
propósitos e trabalhem para 
construir uma gestão que dê 
ouvidos a voz do povo.
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Cinco dicas importantes de cuidado com os 
amortecedores do seu carro

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O amortecedor é a peça 
principal do sistema de 

suspensão, atuando para 
manter constante o contato 
dos pneus com o solo, pro-
porcionando a estabilidade e 
dirigibilidade do condutor. O 
amortecedor usado nos car-
ros é do tipo hidráulico e é 
uma das peças de mais rele-
vância para a estabilidade e 
conforto do seu veículo.
 Segue algumas dicas 
que devem ser tomadas para 
o cuidado com o seu amorte-
cedor:
Evite buracos: infelizmen-

te nossas ruas, avenidas e 
estradas são bastante des-
gastadas, mas na medida 
do possível você deve fugir 
dos buracos. Se for inevitável 
passar por estradas de terra 
muito irregulares, tente dirigir 
em baixa velocidade e desvie 
dos buracos de maior propor-
ção.
Excesso de peso: tente não 
exagerar no carregamento 
de bagagens, todavia isso 
interfere na estabilidade do 
veículo, pois compromete a 
suspensão. Tente colocar as 
bagagens mais pesadas per-
to do centro do bagageiro/
porta-malas e tente distribuir 

as demais ao redor para evi-
tar sobrecarga.
Lombadas ou declives:  as 
lombadas, declives ou tar-
tarugas existem por uma 
questão de segurança dos 
motoristas, passageiros e 
pedestres.  Querer desviar 
passando de lado nas lom-
badas é um tremendo risco 
para a segurança de todos 
além disso causa desgaste 
desproporcional ao sistema 
de suspensão do seu veícu-
lo.
Prefira peças originais: se 
houver necessidade de tro-
car as peças na revisão 
corretiva, sempre opte por 

peças originais e não as re-
condicionadas. Peças assim 
oferecem bastante risco para 
sua segurança além disso irá 
prejudicar as demais peças 
do seu carro e só adia o pro-
blema.
Calibragem dos pneus: rodar 
com os pneus com calibra-
gem inadequada ou pneus 
murchos podem causar im-
pacto na suspensão e ter 
relação direta com a sua se-
gurança. Faça a calibragem 
toda vez que parar no posto 
para abastecer ou semanal-
mente. observe a indicação 
do fabricante para calibrar 
corretamente.
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Nesta semana foi celebrado o 
Dia Internacional da Mulher, 

mas não existem muitos motivos 
para se comemorar, de acordo 
com o monitor da violência. Um 
levantamento feito pelo G1 com 
base nos dados do Núcleo de 
Estudos da Violência da USP 
e do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública aponta que houve 
um aumento de 7,3% nos casos 
de feminicídio no Brasil em 2019 
em comparação com o ano an-
terior.
 Segundo o estudo, são 
1.314 mulheres mortas pelo fato 
de serem mulheres, uma a cada 
7 horas, em média. Desde 2015, 
a legislação prevê penalidades 
mais graves para homicídios 
que se encaixam na definição 
de feminicídio. Os casos mais 
comuns desses assassinatos 
ocorrem pelo fato de o homem 
não aceitar o fim da relação.
 Quando a mulher vítima 
de violência doméstica presta 
queixa contra o agressor, o juiz 
expede uma medida protetiva, 
que determina que o homem 
não se aproxime ou mantenha 
qualquer tipo de contato (mesmo 
através de mensagem no celu-
lar) com a mulher. Para garantir 
a manutenção do cumprimento 
da lei, foi criada em Salvador a 
Ronda Maria da Penha (RMP) 
em março de 2015.
Reconhecida nacionalmente, a 
Ronda Maria da Penha é fruto 
de assinatura de um termo de 
cooperação técnica entre as se-
cretarias estaduais de Políticas 
para as Mulheres (SPM-BA) e 
de Segurança Pública (SSP), 
Defensoria Pública, Ministério 
Público e Tribunal de Justiça da 
Bahia.
 Em Camaçari, a RMP 
foi implantada em janeiro deste 
ano, sob o comando da tenente 
PM Deize Pinto. Em entrevista 

Ronda Maria da Penha foi implantada em Camaçari em janeiro deste ano

ao Camaçari Notícias, a policial 
destaca que a falta de fiscaliza-
ção permite o descumprimento 
da medida por parte do agres-
sor. “A medida é simplesmen-
te um papel que o juiz assina, 
então se não houver a fiscaliza-
ção o agressor irá descumpri-la 
facilmente. A Ronda vem exa-
tamente pra isso, pra acompa-
nhar essa mulher”.
 De acordo com a tenen-
te Deize, hoje 70% das ocorrên-
cias policiais na Bahia são de 
violência doméstica. Ela frisa 
que é importante lembrar que 
a violência contra a mulher não 
se resume à violência física. “A 
Lei Maria da Penha destaca cin-
co tipos de violência: a física, a 
psicológica, a moral, a violência 
patrimonial e a violência sexu-
al”.
 A violência física é en-
tendida como qualquer con-
duta que ofenda a integridade 
ou saúde corporal da mulher, 
como, por exemplo, espanca-
mento, atirar objetos, sacudir e 
apertar os braços, estrangula-
mento ou sufocamento, lesões 
com objetos cortantes ou perfu-
rantes, ferimentos causados por 
queimaduras ou armas de fogo 

e tortura.
 A violência psicológica 
é considerada como qualquer 
conduta que cause dano emo-
cional e diminuição da autoesti-
ma, prejudique e perturbe o ple-
no desenvolvimento da mulher 
ou vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões. Os casos 
mais comuns são ameaças, 
constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento (proi-
bir de estudar e viajar ou de fa-
lar com amigos e parentes), vi-
gilância constante, perseguição 
contumaz, insultos, chantagem, 
exploração, limitação do direito 
de ir e vir, ridicularização, tirar a 
liberdade de crença, distorcer e 
omitir fatos para deixar a mulher 
em dúvida sobre a sua memória 
e sanidade.
 A violência moral é clas-
sificada como qualquer conduta 
que configure calúnia, difama-
ção ou injúria. É considerado 
violência moral acusar a mulher 
de traição, emitir juízos morais 
sobre a conduta, fazer críticas 
mentirosas, expor a vida íntima, 
rebaixar a mulher por meio de 
xingamentos que incidem sobre 
a sua índole e desvalorizar a ví-

tima pelo seu modo de se vestir.
 Violência patrimonial é 
qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, docu-
mentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômi-
cos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades. 
Controlar o dinheiro, deixar de 
pagar pensão alimentícia, des-
truir documentos pessoais, fur-
to, extorsão ou dano, estelio-
nato, privar de bens, valores ou 
recursos econômicos, causar 
danos propositais a objetos da 
mulher ou dos quais ela goste, 
são os tipos mais praticados 
pelo agressor.
 Entende-se como vio-
lência sexual qualquer conduta 
que constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de rela-
ção sexual não desejada me-
diante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força. A vio-
lência sexual é tipificada pelo 
estupro, obrigar a mulher a fa-
zer atos sexuais que causam 
desconforto ou repulsa, impedir 
o uso de métodos contracepti-
vos ou forçar a mulher a abor-
tar, forçar matrimônio, gravidez 
ou prostituição por meio de co-
ação, chantagem, suborno ou 
manipulação, limitar ou anular o 
exercício dos direitos sexuais e 
reprodutivos da mulher.
 A tenente Deize Pinto 
também explicou como se for-
ma o ciclo de violência. “O ciclo 
de violência em regra, tem três 
fases: a primeira é a fase da 
tensão, quando a mulher come-
ça a sofrer pequenas injúrias, 
pequenas agressões e aí ela se 
sente tensa, como se o perigo 
fosse acontecer a qualquer mo-
mento. A segunda fase é a fase 
do ataque, ali o agressor já pra-
tica a violência de fato, física e 
psicológica. E a terceira é fase é 
a da calmaria, que a gente cos-
tuma chamar de ‘lua de mel’. É 

Monitor da Violência aponta aumento no número de fe-
minicídios no Brasil; em Camaçari, Ronda Maria 

da Penha garante cumprimento da lei
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br
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quando o agressor retorna, pede 
perdão, diz que vai mudar e que 
aquilo não vai acontecer nova-
mente. Então quando a mulher 
acredita nisso, a tendência é re-
tornar para o agressor”.
 Um fato interessante 
apontado pela tenente é o de 
que muitas mulheres não se 
identificam no ciclo, pois para 
elas aquelas pequenas demons-
trações de violência são algo 
normal entre o casal. Desta for-
ma, se torna muito mais difícil o 
rompimento do ciclo. “É impor-
tante a mulher se reconhecer 
nesse ciclo, depois conhecer os 
seus direitos e utiliza-los a seu 
favor através dos elementos 
que a segurança pública dá para 
ela”.
 De acordo com a Lei Ma-
ria da Penha, com o tempo, os 
intervalos entre uma fase e outra 
ficam menores, e as agressões 
passam a acontecer sem obe-
decer à ordem das fases. Em al-
guns casos, o ciclo da violência 
termina justamente com o femi-
nicídio.
 As mulheres que sofrem 
violência doméstica em Cama-
çari são acolhidas pelo Centro 
de Referência de Atendimento à 
Mulher (CRAM) Yolanda Pires. 
Lá elas recebem atendimento 
e aconselhamento psicológico, 
social, de orientação e enca-
minhamento jurídico. O centro 
também desenvolve atividades 
de prevenção por meio da rea-
lização de oficinas e palestras e 
promove a qualificação de pro-
fissionais que atuam na rede de 
atenção. O CRAM Yolanda Pires 
fica localizado na Rua Ambrósio, 
s/n, bairro Dois de Julho.
 Camaçari também conta 

com uma unidade da Delegacia 
Especial de Atendimento à Mu-
lher (Deam), onde são registra-
dos todos os tipos de agressão 
e de onde saem os pedidos de 
medidas protetivas. A Deam 
está localizada ao lado da 18ª 
Delegacia Territorial de Cama-
çari, na Rua Delegado Clayton 
Leão Chaves.

A Lei Maria da Penha

 Antes de a Lei Maria 
da Penha entrar em vigor, a 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher era tratada 
como crime de menor poten-
cial ofensivo e enquadrada na 
Lei n. 9.099/1995. Na prática, 
isso significava que a violência 
de gênero era banalizada e as 
penas geralmente se reduziam 
ao pagamento de cestas bási-
cas ou trabalhos comunitários. 
Em outras palavras, não havia 
dispositivo legal para punir, com 
mais rigor, o homem autor de 
violência.
 Para se ter uma ideia do 
que acontecia, após denunciar 
o agressor, a vítima ainda tinha 
que levar a intimação para que 
ele comparecesse perante o de-
legado. Isso mostra o descaso e 
a falta de sensibilidade com que 
esse problema era tratado.
 Por isso, para o Consór-
cio de ONGs que participou da 
criação da Lei Maria da Penha, 
era fundamental desvincular a 
nova lei da Lei n. 9.099/1995. 
Havia a necessidade de mudar 
esse cenário e, após pouco mais 
de quatro anos de muito debate 
com o Executivo, o Legislativo e 
a sociedade civil, a Lei Maria da 
Penha foi sancionada em 7 de 

agosto de 2006.
 A Lei Maria da Penha é 
considerada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) uma 
das três mais avançadas do 
mundo. Uma das principais ino-
vações trazidas pela lei são as 
medidas protetivas de urgência 
para as vítimas. Além disso, ela 
prevê a criação de equipamen-
tos indispensáveis à sua efetivi-
dade: Delegacias Especializa-
das de Atendimento à Mulher, 
Casas-abrigo, Centros de Refe-
rência da Mulher e Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, entre outros.
 Com a LMP, a violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher passa a ser crime, dei-
xando de ser tratada como de 
menor potencial ofensivo. A lei 
também estabelece a definição 
do que é a violência doméstica 
e familiar, bem como caracteriza 
as suas formas: física, psicológi-
ca, sexual, patrimonial e moral. 
Além disso, a Lei n. 11.340/2006 
cria mecanismos de proteção 
às vítimas, assumindo que a 
violência de gênero contra a 
mulher é uma responsabilidade 
do Estado brasileiro, e não ape-
nas uma questão familiar.
 Segundo o art. 6º da Lei 
Maria da Penha, “a violência do-
méstica e familiar contra a mu-
lher constitui uma das formas 
de violação dos direitos huma-
nos”, dispositivo fundamental 
para desvincular esse tipo de 
crime da Lei n. 9.099/1995, a 
qual o considerava como de 
menor potencial ofensivo. Ao 
assumir essa perspectiva, a lei 
atende a inúmeros tratados as-
sinados pelo Estado brasileiro, 
tais como a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra 
a Mulher (CEDAW); a Decla-
ração e Plataforma de Ação da 
IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher; a Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mu-
lher (Convenção de Belém do 
Pará); e a Convenção America-
na sobre os Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa 
Rica), entre outros.
 É importante que se diga 
que a Lei Maria da Penha não 
pode ser tratada apenas como 
uma via jurídica para se punir 
os agressores. Isso porque ela 
também traz em seu texto o 
conceito de todos os tipos de 
violência doméstica e familiar; 
insere a criação de políticas pú-
blicas de prevenção, assistên-
cia e proteção às vítimas; pre-
vê a instituição de Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; institui as me-
didas protetivas de urgência; e 
estabelece a promoção de pro-
gramas educacionais com pers-
pectiva de gênero, raça e etnia, 
entre outras propostas. Todos 
esses dispositivos intensificam 
uma rede integrada de enfren-
tamento à violência doméstica 
e familiar contra a mulher, além 
de atenderem às recomenda-
ções da Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos para 
o caso Maria da Penha Maia 
Fernandes. Mais do que uma 
alteração da legislação penal, 
a Lei n. 11.340/2006 representa 
um importante instrumento le-
gal de proteção aos direitos hu-
manos das mulheres para uma 
vida livre de violência. (Fonte: 
Instituto Maria da Penha)
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Polícia

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Polícia apreende arma e drogas durante 
festa de paredão em Camaçari

Bandidos arrombam 
supermercado no Limoeiro 
e furtam equipamentos e 

mercadorias
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Uma equipe policial da 59ª 
Companhia Independen-

te da Polícia Militar (CIPM) 
realizou uma operação no úl-
timo sábado (07), após uma 
denúncia de que um grupo 
de homens estaria cometen-
do delitos no bairro da Cas-
calheira, em Monte Gordo, 
distrito de Camaçari.
Conforme informações, no 
momento em que os policiais 
foram averiguar a denún-
cia, os criminosos estavam 
armados em um evento co-

Na madrugada desta ter-
ça-feira (10), bandidos 

arrombaram um supermer-
cado localizado na Rua Dom 
João I, bairro Jardim Limo-
eiro, em Camaçari, e furta-
ram diversos equipamentos 
e mercadorias. O boletim de 
ocorrência foi registrado pelo 
gerente da loja na 18ª Dele-
gacia Territorial de Camaçari.
 Segundo a polícia, os 
criminosos levaram três te-
levisões, facas e cubas de 
açougue e uma caixa de som 
amplificada. De produtos, fo-
ram furtados vários quilos de 

nhecido como ‘paredão’. Ao 
perceberem a chegada dos 

agentes, os envolvidos dispa-
raram contra as guarnições.

 Dois homens foram al-
vejados durante a troca de 
tiros, logo após foram socorri-
dos para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Monte 
Gordo. Um deles chegou a ser 
transferido para o Hospital Ge-
ral de Camaçari (HGC).
 Na ação, a polícia apre-
endeu um revólver calibre 38 
com três cartuchos deflagra-
dos e dois intactos, maconha 
e alguns pinos de cocaína. A 
ocorrência foi registrada na 
33ª Delegacia Territorial de 
Monte Gordo.Arma e drogas foram apreendidos pela polícia

carne bovina, 12 bandejas 
de filé de peito de frango, 
10kg de linguiça toscana, 17 
garrafas de whisky, 180 fras-
cos de desodorante, 120 ta-
bletes de chocolate, 12 potes 
de creme de avelã e 12 potes 
de sorvete.
 De acordo com o ge-
rente, além dos equipamen-
tos e mercadorias, ainda 
foram furtados R$ 600 do co-
fre. Os ladrões ainda quebra-
ram um vidro da porta de um 
carro alugado que estava no 
estabelecimento e tentaram 
fazer uma ligação direta na 
Kombi da empresa. A polícia 
investiga o caso.

Mototaxista é assaltado e 
leva coronhada na cabeça 

em Camaçari
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Um mototaxista sofreu um 
assalto e ainda foi agre-

dido pelo bandido na manhã 
desta quinta-feira (12), em 
Camaçari. A vítima de 30 
anos esteve na 18ª Delega-
cia Territorial de Camaçari 
ainda ensanguentado para 
registrar o boletim de ocor-
rência.
 O mototaxista contou 
que pegou o suporto passa-
geiro na Avenida Deputado 
Luís Eduardo Magalhães, 
no Centro, e logo após dar a 
partida na moto, o indivíduo 
anunciou o assalto. Ele disse 
que não reagiu, mas mesmo 

assim o criminoso lhe deu 
uma coronhada na cabeça.
 A moto roubada foi 
uma Honda Bros vermelha, 
placa OUU 6086. Logo após 
o registro do crime, a vítima 
foi para uma unidade de saú-
de para tratar dos ferimentos.
 A onda de assaltos em 
Camaçari tem sido constan-
te. Todos os dias a delegacia 
registra mais de 20 ocorrên-
cias relacionadas  a assalto. 
O roubo de celulares fica no 
topo da lista.
 Na semana passada, 
em uma única madrugada, 
15 pessoas foram registrar 
boletim de ocorrência refe-
rente a roubo de celular.
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O visual de alguns locais de Camaçari deve mudar nos próximos meses graças a grandes obras anunciadas pelo governo municipal. A 
mudança, na realidade, já começou com a Avenida Jorge Amado totalmente requalificada, e a duplicação do Viaduto do Trabalhador, 

que deve ser concluída em breve. Porém diversas obras de requalificação prometem não só dar outra cara ao município, mas também 
garantir o bem estar da população.

Prefeitura investe em grandes obras que prometem 
mudar a cara de Camaçari

Mas a expectativa da po-
pulação agora é para a 

requalificação do Horto Flo-
restal, lugar que esteve com-
pletamente abandonado nos 
últimos anos e que deve ser 
transformado em um parque. 
No espaço de aproximada-
mente 42 mil metros quadra-
dos serão construídos novos 
ambientes, como gazebos, 
espaços para família, quios-
que, prédio administrativo, 
banheiros públicos, pavilhão 
ambiental, pavilhão infantil, 
pergolados, salas de controle 
e nova ala de viveiro, além de 
caminhos de passeios, que 
serão remodelados. O investi-
mento de mais de R$ 7,5 mi-
lhões é proveniente do Banco 
de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF).

Já Vila de Abrantes vai re-
ceber uma praça de even-

tos totalmente reformada. 
Com um investimento de 
aproximadamente R$ 2,7 
milhões para reforma da pra-
ça em uma área de mais de 
16 mil metros quadrados, o 
novo Tudão, como é conhe-
cido o espaço, terá campo e 
futebol gramado, quadra po-
liesportiva, vestiário, quios-
que para lanches, quiosque 
aberto, arquibancada, palco, 
fonte luminosa, parque in-
fantil, espaços de convivên-
cia com bancos, luminárias 
e lixeiras, canteiros verdes e 
jardineiras.
 O trabalho será exe-
cutado pela Secretaria da In-
fraestrutura (Seinfra).
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O novo Mercado Municipal 
de Monte Gordo ocupa-

rá uma área de 8.700 metros 
quadrados, dos quais 4.400 
serão ocupados pelo mercado 
propriamente dito, e o restan-
te pelo estacionamento e pala 
Praça Conselheiro Rafael Viei-
ra, que também será requalifi-
cada como prevê o projeto. O 
local vai abrigar estrutura para 
cerca de 130 comerciantes de 
hortifruti, açougue, alimentos e 
bebidas, artesanato, entre ou-
tros itens.
 Entre as novidades es-
tão a inclusão de tendas para 
comercialização de artigos de 
artesanato; a unificação dos 
blocos, onde atualmente ficam 
os açougues e os boxes de 
venda dos demais produtos; 
pórtico de entrada; minipalco 
para apresentação de shows e 
afins; academia ao ar livre; e a 
ampliação dos quiosques.

Outro espaço que já está 
sendo requalificado é a 

Praça do Papagaio, em Jauá, 
na Costa do município. Com o 
investimento estimado em R$ 
4,5 milhões, o projeto prevê a 
execução da repavimentação 
de toda a estrutura da praça, 
que ganhará novos pisos de 
bloco de concreto intertrava-
dos, elaborando um layout 
em diversas cores, além de 
trechos em placas de concre-
to lonado com molduras em 
granito. No local, terá ainda 
a construção de calçadões, 
quiosque, parque infantil e 
campo de futebol, além de um 
monumento e memorial dos 
pescadores.
 Entre as grandes mu-
danças, uma das principais 
apostas para gerar impacto 
visual e atrair mais visitantes 
para a localidade é a instala-
ção de um deck de madeira 
no entorno da lagoa, com ele-
vado de acesso ao papagaio, 
símbolo daquela localidade. 
A previsão de execução das 
obras é de 10 meses.
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Justiça determina que 50% dos vigilantes 
volte a trabalhar em bancos e postos do INSS

Camaçari Notícias
Ascom/SDE

Nesta quarta-feira (11), 
uma liminar impetrada 

pelo Sindesp Sindicato das 
Empresas de Segurança 
Privada (Sindesp) foi conce-
dida pelo Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-5) exigindo 
que parte do efetivo dos vigi-
lantes da Bahia, que anun-
ciaram greve nesta terça-fei-
ra (10), volte a trabalhar.
 O documento determi-
na que o Sindicato dos Vigi-
lantes da Bahia (Sindivigilan-

tes) assegure a presença do 
efetivo mínimo de 50% para 
todos os postos de serviços 
das atividades consideradas 
essenciais, como instituições 
bancárias, financeiras e pos-
tos do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), e de 
30% para todos os demais 
postos de serviços.
 A liminar cita ainda que 
o sindicato que está promo-
vendo a greve está proibido 
de “impedir o livre acesso de 
qualquer pessoa, em qual-
quer posto de serviço, assim 
como nas sedes das empre-

sas de segurança privada, 
mantendo distância de tais 
locais de forma a garantir aos 
empregados o livre acesso a 
seus locais de trabalho sem 
nenhum constrangimento”.
 Em caso de descum-
primento de qualquer item da 
liminar, o Sindivigilantes terá 
de pagar multa diária de R$ 
20 mil.
A categoria reivindica um au-
mento de 13% nos salários 
(sendo 8% correção da infla-
ção de 2018 e 2019 e 5% de 
ganho real), além do do ticket 
alimentação subir de R$ 13 

por dia para R$ 23. Os pa-
trões oferecem um aumento 
de 1,5% no salário.
 De acordo com o 
presidente do Sindicato dos 
Empregados de Empresas 
de Segurança e Vilância do 
Estado da Bahia (Sindvigi-
lantes), José Boaventura, 
entre 2019 e 2020 foram re-
alizadas, sem sucesso, 14 
rodadas de negociação com 
os patrões - representados 
pelo Sindicato das Empresas 
de Segurança Privada (Sin-
desp).

Alugo vilage térreo recém cons-
truído com mobília ou sem mobília, 
com garagem pra um carro. Sala, 
cozinha americana Dois quar-
tos banheiro e área de serviço. 
No Loteamento Jardim Limoeiro. 
Ponto de referência no fundo do 
hospital geral de Camacari, pró-
ximo a igreja Assembleia. Conta-
to:71-99624-3022/71-99696-2054
-------------------------------
CLIMA CORRETORA DE SEGUROS
ESPECIALISTA EM: PLANOS DE SAÚ-
DE, SEGUROS DE VIDA, CONDOMÍNIO, 
SEGUROS DE AUTOMÓVEL E RASTREA-
DORES / ESPAÇO COMERCIAL PARALE-
LA PARQUE 71 - 3565 0065
-------------------------------
A APVS Brasil possui 9 anos de 
mercado com presença em quase 
todo território nacional já te-
mos mais de 95 mil associados 
ATIVOS. Para seu maior conforto, 
já foram inaugurados mais de 85 
escritórios em todo o país. To-
dos os meses diversos associados 
são indenizados! Com a APVS Bra-
sil seu veículo fica PROTEGIDO!
COBERTURA:ROUBO, FURTO, PERDA-
TOTAL, COLISÃO, PROTEÇÃO PARA O 
TERCEIROS:30mil/20mil, FENOME-

Classificados
NOS DA NATUREZA/INCÊNDIO, ASSIS-
TÊNCIA24HS, REBOQUES, CHAVEIRO 
PARA ABERTURA DO VEÍCULO, PANE 
SECA, PANEELÉTRICA/MECÂNICA, AS-
SISTÊNCIARESIDENCIAL, ASSISTÊN-
CIA FUNERAL, AUXÍLIO PET.
E muito mais!!! Ligue: (71) 9 
9338-4160 Tim Brasil!
-------------------------------
Corolla 2018/2019 (única dona) 
- XEi 2.0 - Flex 16V Automático. 
Faz 11 Km/L na Cidade e 15 Km/L 
na pista , Único dono, Piloto 
Automático , Airbag ,Alarme, Ar 
condicionado Digital , Banco do 
motorista com ajuste de altura 
, Computador de bordo. Câmbio 
automático ,Desembaçador tra-
seiro ,Direção elétrica, Encosto 
de cabeça no banco traseiro,Rá-
dio CD Player, USB e Bluetooth 
, Retrovisores elétricos, Ro-
das esportivas de Liga leve Aro 
“17”,Travas elétricas, Volante 
com Regulagem de altura, Farol 
de milha ,Bancos de couro, Bo-
tão Start/Stop (liga e desliga 
no botão),Vidros elétricos nas 
quatro portas, Para-Choques na 
cor do veículo, 19.125 KM roda-
dos, Central multimídia ,Sensor 

de Ré, Câmera de ré, 4 pneus semi 
novos, Manual de instruções, Em-
placado 2020.* Financio também. 
(71) 9 9338-4160 - João.
-------------------------------
Casa mobiliada em Arembepe C/
Suíte - (térreo e primeiro an-
dar). Ar condicionado, Cerca 
elétrica, Portão eletrônico, Câ-
mera de segurança, 3/4 e 1 suíte 
com varanda, Sala, Escritório. 
R$ 270.000 (71) 9 9338-4160 - 
Corretora Beth Santos.
-------------------------------
Lotes em Camaçari a partir de 
R$379,00 ao mês. Lotes próximo a 
Uneb de Camaçari.
Água, Energia, Pavimentação, 
Praça, Saneamento, Ciclovia, 
Drenagem, Ponto de ónibus, Pró-
ximo da nova rodoviária de Ca-
maçari.
* Entradas a partir de R$1.600. 
(71) 9 9338-4160
-------------------------------
Terreno na Via Parafuso 55.318m2 
ao Lado do Pedágio. Tamanho: 
55.318m2, Sentido Camaçari.Com 
escritura. R$1.100.000 (um mi-
lhão e setecentos mil reais).
(71) 9 9338-4160 - Corretora 

Beth Santos.
-------------------------------
VENDO PRÉDIO COMERCIAL JUNTO COM 
A LOJA, PLANTA E PROJETO EXPIRADO 
NOS GRADES CENTROS TRADICIONAIS 
DO PAIS POPULARMENTE CONHECIDO 
COMO SHOPPING BRÁS / SHOPPING 25 
DE MARCO. IMÓVEL ESTE EDIFICADO 
E COM TODA INFRAESTRUTURA COM-
POSTO DE TRÊS PAVIMENTOS SEN-
DO ESTES SUBDIVIDIDOS EM VÁRIOS 
BOXS PODENDO CHEGAR A 54 BOXS 
COM AS MAIS DIVERSAS VARIEDADES. 
Aproximadamente 230m2 por pa-
vimento, 3 pavimentos, Analiso 
trocas.
* Faturando R$400.000 ao mês. 
Valor R$3.500,00 milhões, IMO-
VÉL escriturado. CONTATO: (71) 
9 9338-4160, Corretora Beth San-
tos - Creci 13772.
-------------------------------
Fiesta Street/Action 2006 - 1.0 
- 8V - 4 portas, Alarme, Ar con-
dicionado, Desembaçador trasei-
ro, Direção Hidráulica, Rádio e 
CD Player, USB, Rodas de Liga 
leve, Travas elétricas, Vidros 
elétricos nas portas diantei-
ras, Para-Choques na cor do Ve-
ículo. (71) 9 9338-4160
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Cansados de viver dentro 
da lama e do esgoto a céu 

aberto, moradores do Jardim 
Limoeiro, em Camaçari, pro-
metem fazer um protesto para 
pedir melhorias para o lugar. 
Eles reclamam de descaso 
por parte da prefeitura e pe-
dem urgência na instalação 
do asfalto.
 “Nós moradores da 
Rua Verde Horizonte, no bair-
ro do Jardim Limoeiro, em Ca-
maçari, solicitamos asfalto ur-
gente. E já deixando claro que 
vamos fazer protesto na Via 
Parafuso até o fim do mês”.
 “Não somos contra a 
prefeitura, mas queremos so-
lução urgente, pois acredita-
mos que o secretário não faz 

nada pra mudar esse quadro 
e o prefeito na mesma pega-
da. Chega! Chegou nosso li-
mite, ou coloca asfalto urgen-
te ou vamos pras ruas”.

‘Ou coloca asfalto urgente ou vamos pras ruas’, 
declara morador do Limoeiro

 Já na Avenida Con-
cêntrica, no bairro Alto da 
Cruz, um morador denuncia a 
situação de descaso da rua. 
De acordo com ele, a comuni-

dade já solicitou o desentupi-
mento da rede de escoamen-
to da rede pluvial que passa 
pela localidade, porém nada 
foi feito e o problema acabou 
se agravando.
 Na madrugada des-
ta terça-feira (10), o morador 
gravou um vídeo mostrando 
a rua completamente alagada 
durante a chuva. Ele também 
mostrou a situação do esgoto 
a céu aberto na localidade.
 O morador afirma que 
se a prefeitura não resolver 
o caso, a população fará um 
protesto que deve parar a 
Avenida Concêntrica.

Matéria do Leitor

Morador denuncia roubo de areia nas dunas de Jauá
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Um morador de Jauá, na orla 
de Camaçari, denuncia o 

roubo de areia das dunas, o 
que é considerado crime am-
biental. Em fotos e vídeo, o lei-
tor mostra a situação do local.
 “Gostaria de chamar 
atenção dos órgãos responsá-
veis porque o que está aconte-
cendo com as dunas de Jauá 
é um descaso. Os caçambei-

ros estão fazendo um estra-
go”.
 O caso vem sido de-
nunciado há anos pela AVP – 
Centro de Estudos, Pesquisas 
e Ações Socioambientais de 
Camaçari, mas a extração ile-
gal de areia continua livremen-
te, sem que haja fiscalização 
por parte dos órgãos compe-
tentes. Até um pórtico que foi 

instalado para tentar coibir a 
ação, foi derrubado.
 “Esperamos que a cria-
ção de um parque que está há 
43 anos no papel não sofra 
mais atrasos. Estamos atentos 
a isso. Precisamos deter agora 
o roubo de areia e a invasão 
das dunas. A AVP vem lutando 
por isso sem descanso vai fa-

zer três anos”, afirma Ana Ma-
ria Mandim, presidente da AVP.
 “Pedimos a ajuda de 
todos para quem a defesa do 
meio ambiente é a defesa da 
própria vida! Não fiquem em 
silêncio, levantem a voz em 
defesa do Parque Natural Mu-
nicipal das Dunas de Abrantes 
e Jauá!”.Fo
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Recadastramento do transporte universitário 
vai até 31 de março

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os estudantes que já utili-
zam o serviço do trans-

porte universitário terão até o 
dia 31 de março para realizar 
o recadastramento on-line no 
Programa de Transporte So-
cial, Técnico e Universitário 
(TSTU).
 Para continuar utili-
zando o sistema, o estudante 
deve acessar o portal do alu-
no (https://sistemas.camacari.
ba.gov.br/estudante), informar 
o numero do CPF e senha, e 
anexar o comprovante de ma-
tricula 2020.1 (carimbado e 
assinado pela instituição) em 
formato PDF.

 O processo de recadas-
tramento é totalmente on-line. 
A Coordenação do Transporte 
Universitário (CTU) informa 
que não haverá prorrogação 

da data de encerramento e 
caso o estudante não realize 
o procedimento dentro do pra-
zo estipulado, terá que iniciar 
um novo cadastramento no 

semestre seguinte.
 Os postos de atendi-
mento do programa ficam lo-
calizados na SESP, na sede 
da Limpec, situada no Lo-
teamento Espaço Alfa, s/n, 
bairro Jardim Limoeiro, com 
funcionamento das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, e na Pre-
feitura Avançada da Costa, 
localizada no quilômetro 13 
da Estrada do Coco, em Vila 
de Abrantes, com horário de 
atendimento das 8h às 12h e 
das 14h às 16h.
 Para outras informa-
ções, é necessário entrar 
em contato com a CTU, por 
meio dos telefones (71) 3622-
7716/7711.

IPTU 2020: contribuintes terão 10% de desconto 
no pagamento da cota única

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os carnês para pagamento 
do IPTU (Imposto predial 

e Territorial Urbano) 2020 já 
começaram a ser entregues à 
população em geral, nos con-
domínios e empresas. O do-
cumento também poderá ser 
emitido pela internet e quem 

deseja pagar a cota única terá 
10% de desconto.
 O tributo poderá ser 
ainda parcelado em até dez 
vezes, sem desconto, e o pa-
gamento da cota única ou da 
primeira é no dia 31 de março. 
O contribuinte ainda poderá 
emitir a segunda via para pa-
gamento através do banner 
localizado no site da prefeitu-

ra (www.camacari.ba.gov.br), 
no portal da Sefaz (sefaz.ca-
macari.ba.gov.br).
 Cerca de 140 mil imó-
veis, entre residenciais e in-
dustriais, receberão os carnês 
e quem optar pelo parcela-
mento precisa saber que o 
valor mínimo de cada presta-
ção não poderá ser inferior a 
R$ 36. As parcelas restantes 
terão o vencimento sempre 
no último dia útil dos meses 
seguintes. Além do IPTU, se-
rão entregues documentos 
referentes à Taxa de Coleta, 
Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos (TRSD) 
para 113 indústrias, e outros 
709 talões para pagamento 
da Contribuição para Custeio 
do Serviço de iluminação Pú-
blica (COSIP), destinado aos 
imóveis rurais.
 Outra forma de acesso 
à 2ª via é através dos pontos 
de atendimento, mais conhe-

cidos como Coordenação de 
Informações Fiscais (CIF), an-
tiga Central de Atendimento 
Municipal (CAM), localizadas 
no Centro Administrativo, na 
sede do município; na Pre-
feitura Avançada da Orla, em 
Vila de Abrantes; e no Sho-
pping Guarajuba, no distrito 
de Monte Gordo. O contri-
buinte que é isento do tributo, 
caso necessite, pode imprimir 
as certidões negativas e de 
isenção também via web.
 Demais informações 
podem ser obtidas no Calen-
dário Fiscal através do Decre-
to número 7190/2019, de 31 
de outubro de 2019, publicado 
no Diário Oficial do Município 
(DOM) número 1358/2020, de 
20 de fevereiro de 2020, ou 
ainda através dos números 
0800 280 6965 e 3621-6965.

Pagamento da cota única será no dia 31 de março

Pedra Fundamental do Cimatec foi lançada em junho deste ano
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ELEIÇÕES 2020: Modernização dos partidos 
redesenha cenário político em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Conforme o período eleito-
ral se aproxima, as articu-

lações políticas se intensifi-
cam e cada novo movimento 
presenteia os cidadãos com 
uma oportunidade de anali-
sar as etapas da construção 
de um pleito que, com o pas-
sar dos anos, tem se tornado 
mais dinâmico. Em Camaça-
ri, o cenário está sendo rede-
senhado pela modernização 
das siglas partidárias. Mais 
do que ajustes nas nomen-
claturas, as legendas estão 
atualizando a lista de mem-
bros filiados e anunciando 
em qual lado do tabuleiro 
vão colocar as peças. 

 Neste contexto, vale 
destacar a satisfação e se-
gurança demonstradas pe-
los partidos que, em atos 
promovidos desde o início 
do mês, confirmaram ade-
são ou permanência na base 
governista municipal, indica-
tivo da força crescente que 
o prefeito de Camaçari, Eli-
naldo Araújo (Democratas), 
cultiva e usufrui no ambien-
te das alianças. A fase é de 
busca pela melhor configura-
ção para as Eleições 2020, 
e nesta perspectiva os ve-
readores seguem a máxima 
do dividir para conquistar, 
aderindo a novas legendas e 
fortalecendo o grupo.
 No dia 03 de março, 

o Cidadania (antigo PPS) 
realizou um ato político para 
oficializar o apoio à pré-can-
didatura de Elinaldo, ocasião 
em que também anunciou a 
filiação de cinco membros do 
Poder Legislativo Municipal. 
Os vereadores Adalto San-
tos, Cristiane Bacelar, Zé do 
Pão e Jamelão, além do edil 
licenciado Antônio Falcão, 
convidado pelo prefeito para 
assumir a Secretaria de De-
senvolvimento da Agricultura 
e Pesca (Sedap), confirma-
ram que passarão a integrar 
a nova legenda, cujo presi-
dente municipal é o ex-vere-
ador Cléber Alves. No âmbito 
estadual, a legenda é lidera-
da pelo vereador da capital 
baiana, Joceval Rodrigues. 
 Outra parcela do legis-
lativo também já tem destino 
definido. É o caso dos vere-
adores Dedel e Val Estilos, 
que agora atendem por Re-
publicanos (antigo PRB), ao 
lado do vereador Bispo Jair. 
O anúncio foi feito no dia 06 
de março, quando o grupo 
reafirmou publicamente o 
apoio à pré-candidatura de 
Elinaldo. No município, a le-
genda é presidida por Hélio 
Santos. O deputado federal 
Márcio Marinho é o presiden-
te do partido na Bahia. 

O cenário está sendo redesenhado pela modernização das siglas partidárias
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 Houve ainda o ato po-
lítico promovido pelo PSDB, 
realizado no dia 9 de março. 
Os vereadores licenciados 
Elias Natan e Gilvan Souza, 
que assumiram, respecti-
vamente, as secretarias de 
Saúde (Sesau) e Turismo 
(Setur), cargos nos quais per-
manecem até o dia 30 des-
te mês, quando retornarão 
para o Legislativo, integram 
o partido, juntamente com os 
edis Niltinho, Pastor Neilton 
e Dilson Magalhães Júnior. 
O ex-petista Otaviano Maia 
é quem assume a presidên-
cia municipal do partido. O 
deputado federal e presiden-
te nacional do PSDB, Adolfo 
Viana, também participou do 
ato político e prometeu atuar, 
ao lado do também deputa-
do federal Paulo Azi, pela vi-
tória do prefeito Elinaldo nas 
eleições deste ano.
 Em todos esses atos, 
o prefeito Elinaldo Araújo es-
teve presente e pôde men-
surar a popularidade junto 
aos filiados e simpatizantes 
de cada partido. Nestas oca-
siões, a casa cheia e a ani-
mação do público apontam 
para a assertividade das de-
cisões.
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