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OUTUBRO ROSA: 
moradoras de Camaçari 
contam como venceram 

o câncer de mama
Conheça as histórias inspiradoras de Sinara Gou-
lart e Uilda Carvalho, duas amigas que enfrenta-
ram o mesmo problema: o dignóstico de câncer de 
mama.
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Ford reduz produção 
em 46% e anuncia 
PDV em Camaçari

Caso Pague Menos: rede vai pagar 
R$2 milhões de indenização por 

acidente em Camaçari
Covid-19: 

128 profissionais 
de saúde foram 

infectados em Camaçari 

No final do mês de setembro, a Ford anunciou medidas 
de reestruturação da montadora, devido à crise econô-
mica, agravada pela pandemia do coronavírus. Entre as 
medidas está a implementação de um PDV (Plano de 
Demissão Voluntária) e a redução de 46% na produção 
de veículos. 

Durante a pandemia, a Covid-19 infectou 128 pro-
fissionais de saúde em Camaçari. A informação é 
do boletim epidemiológico interativo da Secretaria 
Municipal de Saúde, divulgado na última segun-
da-feira (19). Apenas um profissional morreu em 
decorrência da doença.

Justiça proíbe distribuição de 
santinhos e comícios em Camaçari
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Clube de Desconto promove 
concurso em comemoração 

ao mês do servidor
Secom
redacao@camacarinoticias.com.br

Para comemorar o mês 
do servidor público de 

forma especial, o Clube de 
Desconto, em parceria com 
empresas que fazem parte 
dessa rede de benefícios, 
promove um concurso cul-
tural com direito a prêmios 
para servidores estaduais, 
beneficiários do Planserv, 
funcionários do Ministério 

Público (MP), do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
e do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM).
 As inscrições foram 
iniciadas na última terça-
-feira (20), na área do Clu-
be de Desconto dentro do 
Portal do Servidor. Basta 
acessar o link (http://www.
portaldoservidor.ba.gov.
b r /c lube-de-desconto /
sorteios/concurso-dia-do-
-servidor), ler as regras e 
preencher o formulário de 

inscrição, respondendo à 
pergunta: “Qual o descon-
to oferecido pelo Clube que 
fez a diferença para você e 
por quê?”.
 As respostas serão 
avaliadas pela comissão 
técnica do Programa e as 
três melhores receberão 
as premiações: ao 1° lu-
gar será entregue um fone 
bluetooth JBL Tune 500 BT, 
oferecido pela ACS Bra-
sil Consórcio; ao 2° lugar, 
dois vouchers da empresa 
Kátia Viterbo Espaço de 
Beleza, um para serviço de 
progressiva e outro para lu-
zes e mechas; e ao 3° lu-
gar, uma cesta de produtos 
oferecida pela loja Biomun-
do, oferecida pelas unida-
des do Shopping Paralela 
e Shopping Itaigara.

Regras
Somente serão aceitas res-
postas enviadas por meio 
do formulário de sorteio 
online na área do Clube de 
Desconto, dentro do Portal 
do Servidor. As respostas 
devem ser enviadas até o 
dia 27 de outubro e serão 
avaliadas pela Comissão 
Técnica do Programa. O 
resultado será divulgado 
até o dia 3 de novembro, no 
Portal do Servidor (http://
www.portaldoservidor.ba.
gov.br/).
 Cada servidor terá 
apenas uma resposta ava-
liada. É recomendado o 
envio de apenas um for-
mulário – apenas a última 
inscrição será considerada. 
Os brindes serão retirados 
na cidade de Salvador. 
Caso o vencedor seja de 

outra cidade, pode designar 
um portador para retirar o 
prêmio. Outras informações 
podem ser obtidas junto à 
Coordenação do Programa 
por meio do telefone (71) 
3116-9523 ou do e-mail clu-
be.desconto@saeb.ba.gov.
br.

Clube de Desconto
 O Clube de Desconto 
do Servidor é um programa 
que visa trazer economia 
nas compras dos servidores 
públicos estaduais. Através 
desta iniciativa, o servidor 
conta com descontos espe-
ciais em diversas empresas 
por todo o estado.
 Para usufruir do be-
nefício, basta apresentar o 
contracheque e a carteira 
de identidade ou o crachá 
funcional com foto nos esta-
belecimentos credenciados.  
O Clube foi regulamentado 
através da publicação do 
decreto de número 11.568 
do dia 4 de junho de 2009 
para aumentar a segurança 
na formalização de parce-
rias.
______________________

Concurso contem-
pla servidores esta-
duais, beneficiários 
do Planserv, funcio-
nários do Ministério 
Público, Tribunal de 
Contas do Estado e 
Tribunal de Contas 
dos Municípios.
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Ford reduz produção em 46% 
e anuncia PDV em Camaçari

No final do mês de se-
tembro, durante reu-

nião com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Camaça-
ri, a Ford anunciou medi-
das de reestruturação da 
montadora, devido à crise 
econômica, agravada pela 
pandemia do coronavírus. 
Entre as medidas está a 
implementação de um PDV 
(Plano de Demissão Volun-
tária) e a redução de 46% 
na produção de veículos.
 Desta forma, a em-
presa a confirmou a pror-
rogação do prazo do layoff 
até dezembro. Porém o Sin-
dicato acredita que o siste-
ma seja estendido até maio 
de 2021.
 Entramos em con-
tato com a assessoria da 
Ford que, por meio de nota, 
informou que “Com o ob-
jetivo de ajustar os níveis 
de produção à significativa 
desaceleração do mercado 
gerada pela pandemia, a 
Ford e o Sindicato dos Me-
talúrgicos fecharam acordo 
para abertura de um Pro-
grama de Demissão Volun-
tária (PDV), assim como 
a extensão do layoff até 
31/12/20 na fábrica de Ca-
maçari (BA). O PDV é vol-
tado para os empregados 
da área de produção e as 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

inscrições estarão abertas a 
partir de 01/10/20”.
PDV
 Segundo o Sindi-
cato dos Metalúrgicos, um 
acordo assegurou o paga-
mento de valores acima dos 
oferecidos por outras mon-
tadoras, levando em con-
sideração os períodos de 
contratação e de adesão ao 
plano.
 Para os trabalhado-
res contratados entre 2000 
e 2003 serão pagos R$ 93 
mil, num primeiro momen-
to de adesão. No segundo 
momento, o valor será de 
R$ 51 mil. E quem deixar 
para um terceiro momento 
terá direito a R$ 31 mil.
 Já os funcionários 
contratados entre 2004 e 
2014 que aderirem ao PDV 
num primeiro momento re-
ceberão R$ 80 mil. No se-
gundo momento, R$ 38 mil. 
E num terceiro prazo de 
adesão R$ 30 mil. Esses 
valores também valem para 
trabalhadores da Manuten-
ção (graus 64, 65, 66, 75 e 
76) e trabalhadores da Lo-
gística (graus 66 e 74), con-
tratados a partir de 2015.
 Os funcionários mais 
recentes, contratados entre 
os anos de 2015 e 2020, te-
rão direito a R$ 40 mil, R$ 35 
mil ou R$ 28 mil, dependen-
do do período de adesão. O 
período de adesão, como 

dito, será em três momen-
tos: de 1º a 9 de outubro; 
de 1º a 6 de novembro; e 
de 23 a 30 de novembro.
 Diante dos valores e 
dos períodos de adesão, o 
Sindicato orienta ao traba-

lhador que deseje aderir ao 
PDV que o faça logo no pri-
meiro momento, para asse-
gurar o melhor pagamento 
possível dentro do seu pe-
ríodo de contratação.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Caso Pague Menos: rede vai pagar 
R$2 milhões de indenização por 

acidente em Camaçari
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

A rede de farmácias Pa-
gue Menos desistiu do 

recurso contra a condena-
ção obtida pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
e irá pagar indenização por 
danos morais coletivos no 
valor de R$2 milhões, além 
de ser obrigada a cumprir 
uma série de normas de 
saúde e segurança em todo 
o território nacional. A Pa-
gue Menos foi condenada 
pelo acidente na unidade de 
Camaçari que terminou com 
a morte de 10 pessoas em 
novembro de 2016.
 A sentença da juí-
za Michelle Pires Bandei-
ra Pombo, da 26ª Vara do 
Trabalho de Salvador, foi 
divulgada em setembro do 
ano passado, porém a rede 
varejista havia recorrido ao 
Tribunal Regional do Tra-
balho. Com a desistência 
do recurso, a ação transitou 

em julgado, ou seja, não 
poderá mais ter sua decisão 
alterada.
 A Farmácia Pague 
Menos foi condenada por 
submeter os empregados 
a um ambiente de trabalho 
inseguro, permitindo que 
um reparo no sistema de 
ar condicionado fosse rea-
lizado durante o horário de 
expediente, inclusive com 
clientes dentro da loja. A 
rede chegou a alegar a im-
previsibilidade do aconte-
cimento e questionou os 
laudos do instituto de crimi-
nalística sobre a causa do 
acidente. Porém, a juíza do 
trabalho reconheceu a ve-
racidade dos laudos técni-
cos e demais relatórios que 
apontavam para o descum-
primento da Pague Menos 
às normas de segurança do 
trabalho.
 A sentença deter-
minou que os R$2 milhões 
sejam destinados para até 
quatro instituições sem fins 

lucrativos, que tenham a fi-
nalidade de prestar serviço 
de saúde, educação ou de 
profissionalização/educa-
ção, inclusive infantil, gra-
tuitamente para a comuni-
dade pobre. O MPT deverá 
indicar as instituições que 
serão beneficiadas. 
 O MPT provou du-
rante a ação judicial que 
houve uma série de falhas 
graves de segurança du-
rante a realização de uma 
reforma na loja da rede 
localizada no centro de 
Camaçari. As diversas pe-
rícias feitas indicaram que 
a farmácia não poderia fun-
cionar durante a realização 
dos trabalhos. As conse-
quências do acidente tam-
bém foram agravadas pela 
presença de materiais infla-
máveis comercializados no 
próprio estabelecimento, 
como éter, álcool e aceto-
na.
 Ainda foi consta-
tado que não havia pisos 

provisórios para evitar a 
projeção das partículas 
quentes e as substâncias 
inflamáveis sequer foram 
removidas do local dos tra-
balhos. Também não havia 
andaime ou plataforma de 
trabalho que permitisse 
a movimentação dos tra-
balhadores na execução 
dos serviços no telhado. 
Equipamentos de comba-
te a incêndio desatualiza-
dos também contribuíram 
com a tragédia, segundo o 
MPT. Tudo em desacordo 
com a NR 18 do Governo 
Federal, que trata das Con-
dições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da 
Construção.
 Caso haja descum-
primento dos itens de se-
gurança do trabalho deter-
minados pela sentença, a 
Pague Menos ainda pode-
rá sofrer multas de R$10 
mil por item descumprido.

FOTO: MAURO AKIN NASSOR
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Unigel lança linha de produtos 
com material sustentável

Cofic
redacao@camacarinoticias.com.br

A Unigel acaba de lançar 
uma nova marca de 

produtos sustentáveis com 
material reciclado, cha-
mada Ecogel. Trata-se de 
uma linha de poliestirenos 
que utiliza o plástico pós-
-consumo. Para desenvol-
ver esses novos produtos, 
a empresa está construin-
do uma rede de sustenta-
bilidade envolvendo seus 
clientes, fornecedores, 
recicladores e cooperati-
vas. “O propósito é produ-
zir resinas de poliestireno 
a partir de materiais pós-
-consumo, reintroduzindo-
-os como novas resinas a 
ser destinadas para bens 
duráveis. Nosso objetivo 
principal é garantir a cir-
cularidade do poliestireno 
na cadeia, minimizando os 

impactos do descarte ina-
dequado”, afirma Marcelo 
Natal, diretor comercial de 
Estirênicos da Unigel, in-
formando que a fábrica lo-
calizada no Polo Industrial 
de Camaçari faz parte do 
projeto e estará presente 
nesse ciclo circular.
 “A unidade da Uni-
gel em Camaçari tem um 
papel fundamental nesse 
processo, pois a produção 
do monômero de estireno 
é o ponto inicial dessa ca-
deia. O estireno dará ori-
gem ao poliestireno, que 
por sua vez, será transfor-
mado em uma embalagem 
de consumo entre outros 
produtos, que após seu 
descarte, será reintroduzi-
do na cadeia dos plásticos 
através da linha Ecogel”, 
informa o diretor. “Além de 
ser responsável pela pro-
dução do monômero de 

estireno, todo resíduo de 
artefatos de poliestireno 
gerado pelos funcionários 
da unidade serão coleta-
dos, triados, tratados, e 
então reinseridos em nos-
sa nova linha de produtos. 
Nosso objetivo é contribuir 
com inúmeras formas para 
a Economia Circular”, com-
plementa.
 Na composição do 
primeiro produto da marca 
Ecogel, a empresa informa 
que serão utilizados até 
30% de material recicla-
do, mas a tendência é au-
mentar essa proporção. “O 
estudo e desenvolvimento 
desta nova marca vem sen-
do estudado com muito cui-
dado ao longo dos últimos 
dois anos, pois nossa inten-
ção é divulgar um concei-
to genuinamente adotado 
por nós e demais elos da 
cadeia do plástico. Nossa 
equipe de desenvolvimento 
de produto está trabalhan-
do com outras possibilida-
des sustentáveis nos de-
mais materiais produzidos 
pela companhia, e também 
maiores proporções de ma-
terial reciclado, mas a utili-
zação de 30% neste primei-
ro lançamento visa atender 
uma especificação técnica 
para o mercado nesta linha 
Eco-plastic”, explica Marce-
lo Natal.
 Essa nova linha de 
poliestirenos a partir de ma-
teriais pós-consumo será 
destinada para produção 
de bens duráveis, como pe-
ças para eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos, mas a 
empresa já está estudando 
outros usos. “Atualmente o 
poliestireno reciclado não 
possui aprovação para ser 
utilizado em embalagens 
alimentícias, mas existem 
tecnologias em desenvolvi-
mento que poderão permitir 
o uso nessa aplicação no 
futuro”, informa.
 Com o lançamen-
to do poliestireno susten-
tável, a empresa diz que 
está contribuindo para os 
três pilares da sustenta-
bilidade: para o meio am-
biente, para a sociedade e 

também para a economia. 
“Acreditamos que podere-
mos alcançar resultados 
positivos inimagináveis 
para a cadeia do plástico e 
principalmente para o meio 
ambiente”, afirma Marcelo 
Natal, ressaltando o papel 
do consumidor final: “Bus-
camos sensibilizar clien-
tes com essa iniciativa tão 
importante para fomentar 
a economia circular, forta-
lecendo cada vez mais a 
conscientização sobre o 
descarte correto. E não po-
demos deixar de mencionar 
que o consumidor final é o 
elo principal desta cadeia 
e, sem a correta destina-
ção de materiais recicláveis 
para reaproveitamento não 
é possível ter eficiência na 
circularidade. Todos preci-
sam estar caminhando jun-
tos neste nosso novo desa-
fio”.
 Vale registrar que 
nessa sua nova linha a 
empresa também vai uti-
lizar material coletado de 
projetos específicos, como 
o Programa de Logística 
Reversa de Copos Des-
cartáveis idealizado pela 
Braskem. A Unigel aderiu 
a esse programa, que tem 
por objetivo coletar, segre-
gar e reciclar copos plás-
ticos e depois reinseri-los 
como insumo na cadeia de 
fornecimento. “O material 
coletado de poliestireno 
nesse projeto será reinseri-
do em nossa linha Ecogel, 
reforçando nosso compro-
misso com a sustentabilida-
de e participando não só da 
produção do poliestireno, 
mas também de sua coleta 
e reciclagem”, conclui o di-
retor.
_____________________

a fábrica localiza-
da no Polo Indus-
trial de Camaçari 
faz parte do pro-
jeto e estará pre-
sente nesse ciclo

MEIO AMBIENTE
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Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Sinara (à esquerda) e Uilda são amigas e passaram pela mesma experiência do câncer de mama

Outubro Rosa: moradoras 
de Camaçari contam como 

venceram o câncer de mama

Todo ano, o mês de 
outubro é dedicado a 

alertar a sociedade sobre 
o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e, mas 
recentemente, sobre o 
câncer de colo do útero. O 
movimento visa também à 
disseminação de dados 
preventivos e ressalta a 
importância de olhar com 
atenção para a saúde, 
além de lutar por direitos 
como o atendimento mé-
dico e o suporte emocio-
nal, garantindo um trata-
mento de qualidade.
 O Outubro Rosa foi 
criado no início da déca-
da de 1990 pela Funda-
ção Susan G. Komen for 
the Cure e se tornou uma 
mobilização internacional. 
No Brasil, a comemora-
ção foi instituída pela Lei 

nº 13.733/2018. Para ce-
lebrar este mês de cons-
cientização, convidamos 
moradoras de Camaçari 
que foram diagnostica-
das com câncer de mama 
para compartilhar suas 
experiências, seus medos 
e suas conquistas.

Uilda Carvalho
Era o ano de 2015 quan-
do a psicóloga Uilda 
Carvalho percebeu uma 
sutil retração na mama 
esquerda. Ela procurou 
dois mastologistas até 
receber o diagnóstico po-
sitivo para câncer. “Intuiti-
vamente eu já sentia que 
algo não estava bem com 
o meu corpo. Percebi pe-
quenos sinais de indispo-
sição, dores nas pernas, 
dores de cabeça, e como 
eu conhecia o funciona-
mento do meu corpo, eu 
sabia que algo não estava 
muito bem comigo”, relata 

Uilda.
 Ao receber a confir-
mação, a psicóloga conta 
que chorou muito, pois a 
primeira reação é o medo 
de morrer, mas ela disse 
que se apoiou nas filhas e 
seguiu em frente. No hos-
pital onde ela foi atendida, 
foi utilizado um método 
chamado de Intrabeam, in-
dicado em casos de câncer 
de mama na fase inicial. 
Após a cirurgia e aplicação 
da radioterapia, Uilda ain-
da tomou um medicamento 
via oral durante 5 anos.
 Totalmente cura-
da da doença, Uilda conta 
como a experiência cau-
sou mudanças na vida 
dela. “Esse diagnóstico me 
ajudou a fazer uma reco-
nexão com a minha vida, 
foi um chamado que eu 
tive, um chamado pra viver 
essa nova vida. Eu fiz um 
resgate da minha fé”. Além 
do apoio espiritual, Uilda 

destaca a importância de 
um acompanhamento psi-
cológico num momento 
em que a paciente onco-
lógica fica tão fragilizada.
 “É de suma impor-
tância que a mulher pro-
cure um profissional de 
psicologia. Eu tive todo 
esse apoio, fui muito bem 
acolhida no momento do 
diagnóstico, no momento 
da minha cirurgia e du-
rante muito tempo fiquei 
fazendo terapia. Não só 
durante a doença, mas a 
terapia é fundamental na 
vida de qualquer pessoa”.
 Após vencer o cân-
cer de mama, Uilda dei-
xa como experiência que 
cada mulher conheça o 
seu corpo e preste aten-
ção aos sinais que ele dá. 
“Quando o corpo come-
ça a apresentar sintomas 
que não são comuns ao 
dia a dia, procure um pro-
fissional de saúde, não fi-

FOTO: REPRODUÇÃO
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que deixando pra depois, 
porque o diagnóstico pre-
coce é o que salva”.

Sinara Goulart
O medo também foi o pri-
meiro sentimento da em-
presária Sinara Goulart 
ao receber o diagnóstico 
de câncer de mama. “Eu 
pensei literalmente que 
eu ia morrer”. Ela procu-
rou um médico ao acordar 
um dia com uma íngua 
na axila, algo comum que 
acontece com qualquer 
pessoa, mas que ela re-
solveu dar atenção.
 “Como eu sou uma 
pessoa atenta ao meu 
corpo e aos sinais que ele 
dá pra mim, eu segui a 
minha intuição que eu de-
veria ir a um mastologista 
e no mesmo dia, através 
de uma ultrassonografia, 
a médica viu que tinha um 
nódulo”. A partir daí, Sina-
ra conta que foi feita uma 
Core Biopsy, procedimen-
to em que são colhidas as 
partes do tecido ao invés 
das células, e então veio 
o diagnóstico para câncer 
de mama.
 O medo da morte 
é comum entre as pesso-
as que recebem a notícia 
de que estão com câncer, 
como explica a psicóloga 
Gisa Benevides. “No mo-
mento em que a pessoa 
recebe o diagnóstico des-
sa patologia, a primeira 
coisa que ela pensa é que 
ela vai morrer, então co-
meça a vir uma enxurrada 
de pensamentos negati-
vos, de postura negativa”.
 “O profissional de 
psicologia não só vai aju-
dar a paciente a lidar com 
essa realidade que é difí-
cil, que é cruel, mas tam-
bém vai ajudar os familia-
res e vai dar à pessoa que 
foi acometida por essa 
doença, instrumentos, 
técnicas que vão ajudá-la 
a lidar com isso, ressigni-
ficando esse momento e 
achando meios e estra-
tégias para enfrentar da 
melhor forma, pra ter mais 
qualidade de vida dentro 
do processo da patolo-
gia”.
 Entre os momen-
tos mais difíceis por que 
passou durante o trata-

mento, Sinara destaca a 
quimioterapia. “O pior foi o 
início do tratamento que foi 
a quimioterapia vermelha 
porque ela tem efeitos co-
laterais muito fortes, tanto 
fisicamente, quanto psico-
logicamente, mas aos pou-
cos eu fui me acostumando 
e com algumas ajudas inte-
grativas eu fui melhorando 
isso em mim”.
 Com ajuda psico-
lógica e os tratamentos 
integrativos, como yoga, 
meditação e atividade físi-
ca, a empresária foi ven-
cendo as dificuldades e 
se tornando mais segura. 
Qual não foi a surpresa de 
Sinara, quando, em pleno 
tratamento de câncer de 
mama, ela foi infectada 
pela Covid-19. “Eu não sei 
se foi porque eu já estava 
com câncer, mas quando 
eu peguei a Covid eu não 
tive medo. Eu fiquei calma, 
fui ao médico logo que co-
mecei a sentir os sintomas, 
mas foi tudo muito tranqui-
lo”.
 Gisa Benevides 
aponta os elementos ne-
cessários para ajudar a pa-
ciente oncológica a passar 
pelo processo. “O supor-
te familiar é fundamental, 
conversar com pessoas 
queridas, ainda que por 
telefone, ou pela internet, 
mas conversar, dialogar, 
poder se abrir e o mais im-
portante, sem julgamentos, 
sem críticas. As terapias 
holísticas também ajudam, 
como massagens terapêu-
ticas, meditações, yoga, e, 
claro, a fé, independente-
mente de onde esteja a sua 
fé, é sempre muito útil”.
 Sinara ressalta o 
apoio da família e dos ami-
gos durante a batalha con-
tra o câncer. “Eu fui bastan-
te aberta, recebi os meus 
amigos, recebi a minha fa-
mília, fui muito acolhida por 
eles e eu não tenho dúvida 
nenhuma que isso também 
fez parte da minha cura”.
 A lição aprendida 
pela empresária após essa 
experiência foi de que é 
preciso ter paciência para 
enfrentar os obstáculos que 
a vida impõe. “Eu aprendi 
que eu tive que aceitar o 
câncer, aceitar que eu es-
tava doente e buscar as 

soluções. Quando você 
aceita e percebe que tem a 
cura, você fica muito mais 
tranquila. Então eu estou 
muito mais paciente hoje, 
eu entendo que tudo tem o 
seu tempo e o que não tem 
remédio, remediado está”.
 O aprendizado que 
estas duas mulheres fortes 
deixam é o de que precisa-
mos conhecer o nosso cor-
po e cuidar muito bem dele. 
Não só realizando os exa-
mes que são necessários 
a qualquer pessoa, mulher 
ou homem, jovem ou idoso, 
mas também mantendo há-
bitos saudáveis, alimenta-
ção correta, realização de 
exercícios físicos e a prá-
tica de atividades que dão 
prazer, como ler um livro, 
ouvir música, ir à praia, en-
fim. Cuidar de si é essen-
cial, pois só se vive uma 
vez.

Estatísticas
O Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) estima que 
para cada ano do triênio 
2020/2022, sejam diagnos-

ticados no Brasil 66.280 
novos casos de câncer de 
mama, com um risco es-
timado de 61,61 casos a 
cada 100 mil mulheres.
 Não existe somente 
um fator de risco para cân-
cer de mama, no entanto a 
idade acima dos 50 anos é 
considerada a causa mais 
importante. Outros elemen-
tos que contribuem para o 
aumento do risco de desen-
volver a doença são fato-
res genéticos hereditários, 
além da menopausa tardia, 
obesidade, sedentarismo e 
exposições frequentes às 
radiações ionizantes.
 Com aproximada-
mente 570 mil casos no-
vos por ano no mundo o 
câncer do colo do útero é o 
quarto tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres. 
Ele é responsável por 311 
mil óbitos por ano, sendo a 
quarta causa mais frequen-
te de morte por câncer em 
mulheres, segundo o INCA.
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Cofic prepara simulado online para 
evasão na comunidade

Cofic
redacao@camacarinoticias.com.br

O Cofic realiza no dia 25 
de novembro e de for-

ma totalmente virtual um si-
mulado de emergência en-
volvendo as comunidades 
dos bairros Cristo Redentor, 
em Camaçari, e Centro, em 
Dias d’Ávila. O objetivo é 
testar, como se fosse real, 
todos os procedimentos do 
sistema de comunicação do 
PEC - Plano de Emergência 
da Comunidade do Polo de 
Camaçari. Para isso, vem 
organizando reuniões e trei-
namentos desde abril com o 
grupo de trabalho e parcei-
ros. O último exercício pre-
paratório, também online, 
no dia 14 de outubro, reuniu 
24 participantes estratégi-
cos: os voluntários do Nú-
cleo de Defesa Comunitá-
ria - Nudec que integram o 
grupo de trabalho, os coor-
denadores da Defesa Civil 
de Camaçari e Dias d’Ávila 
e, ainda, os oficiais do 12º 
Batalhão da Polícia Militar 
de Camaçari, sob o coman-
do do comandante Gabriel 
Neto.
 “Planejar o simulado 
virtual é um aprendizado 
para todos nós. É a primei-
ra vez que vamos fazer isso 
de forma online, mas temos 
certeza que, com a partici-
pação de todos os parcei-
ros, vamos testar a siste-
mática de comunicação do 
PEC e reforçar o papel de 
cada um para garantir a 
segurança da comunidade 
em caso eventual de uma 
emergência no Polo, que re-
queira a evasão de pessoas 
de comunidades próximas, 
de uma área de risco para 
pontos seguros”, afirma Au-
rinézio Calheira, superinten-
dente de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (SSMA) 
do Cofic.
 No exercício pre-
paratório, o Cofic simulou 
a chamada para a Defesa 
Civil para informar a ocor-
rência de vazamento de 
gás tóxico em um acidente 
no transporte de produto 
perigoso, numa simulação 

de emergência nível 4, que 
requer evasão das pesso-
as. Ciente do ocorrido, os 
coordenadores da Defesa 
Civil Carlos Borges (Dias 
d’ Ávila) e Filipe Montene-
gro (Camaçari) assumiram 
a condução dos trabalhos, 
utilizando o sistema de rá-
dio do PEC e o celular para 
acionar a Polícia Militar, 
Samu, Corpo de Bombeiros 
e órgãos de trânsito.
 Assim como aconte-
ceria em campo, o treina-
mento para o simulado do 
dia 25 de novembro bus-
cou seguir todos os proce-
dimentos do PEC. “Nosso 
objetivo com esse exercício 
é também avaliar e aperfei-
çoar o sistema de comuni-
cação do PEC juntamente 
com os parceiros envolvi-
dos”, afirma Érico Oliveira, 

superintendente de Comu-
nicação e Desenvolvimen-
to de Pessoas do Cofic.
 Ele explicou o papel 
de articulação do Nudec: 
“Esse grupo,  de  aproxi-
madamente 60 voluntários 
residentes em bairros pró-
ximos ao Polo, nas área de 
abrangência do PEC, tem o 
papel de auxiliar a Defesa 
Civil, Polícia Militar e de-
mais parceiros envolvidos, 
na orientação das pessoas 
da comunidade durante o 
deslocamento para pontos 
seguros, em um eventual 
situação de emergência”.
 Ao final do treina-
mento, o comandante do 
12º Batalhão da Polícia Mi-
litar de Camaçari, Gabriel 
Neto, afirmou que “foi de 
grande valia esse exercício 
prévio para a gente ter a 

dimensão de um contingen-
ciamento, quando neces-
sário”. Ele sugeriu ao su-
perintendente de SSMA do 
Cofic, Aurinézio Calheira, a 
realização posterior de um 
treinamento específico com 
a equipe da Polícia Militar 
para uma melhor atuação 
conjunta para proteção das 
pessoas na área do Polo In-
dustrial de Camaçari.
 O simulado de emer-
gência online na comunida-
de vai acontecer via plata-
forma Zoom. Como definido 
previamente pelo grupo de 
trabalho, participarão do 
treinamento deste ano re-
presentantes das comuni-
dades dos bairros Centro, 
em Dias d’Ávila, e Cristo Re-
dentor, em Camaçari. “Esta-
mos seguindo todos os pro-
cedimentos para realizar o 
simulado o mais próximo do 
real, com a participação das 
lideranças dos dois bairros, 
inclusive vamos tentar ter 
também envolver um repre-
sentante da escola do bair-
ro de Dias d’Ávila”, informa 
Paulo Ribeiro, especialista 
em Segurança e consultor 
do Cofic para o PEC.
 Tendo como cená-
rio um vazamento de gás 
tóxico com possibilidade 
de afetar a comunidade, o 
exercício simulado, segun-
do Paulo Ribeiro, tem “o 
propósito, além de aprimo-
rar os procedimentos de 
segurança previstos em tais 
situações, ainda que remo-
tas, o de instruir a comu-
nidade sobre o que fazer, 
seguindo todos os procedi-
mentos e recomendações 
previamente definidos pelo 
PEC”. Ele informa que este 
será o sétimo ano consecu-
tivo que o Cofic realiza o si-
mulado na comunidade e o 
primeiro de forma virtual. “O 
desafio é maior, pois temos 
que imaginar o cenário sem 
ir a campo, mas é uma si-
tuação nova que nos obriga 
a exercitar ainda mais o sis-
tema do Plano de Emergên-
cia da Comunidade”, diz.

Em Camaçari, simulado acontece no Cristo Redentor

FOTO: REPRODUÇÃO
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Covid-19: 128 profissionais de saúde 
foram infectados em Camaçari

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Durante a pandemia, a 
Covid-19 infectou 128 

profissionais de saúde em 
Camaçari. A informação é 
do boletim epidemiológico 
interativo da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, divulga-
do na última segunda-feira 
(19). Apenas um profissio-
nal morreu em decorrência 
da doença, os outros 127 já 
estão recuperados.
 Ainda segundo o 
boletim, na Sede foram in-
fectados 73 profissionais, 
49 no distrito sanitário de 
Abrantes e seis no distrito 
sanitário de Monte Gordo. A 
maioria dos infectados, 111, 
foi do sexo feminino e 17 do 

sexo masculino. Na classi-
ficação por faixa etária, a 
maioria dos profissionais de 
saúde infectados tinha en-

tre 30 e 39 anos. 
 Entre os profissio-
nais de saúde infectados, 
o único óbito registrado foi 

da técnica de enfermagem 
Edileuza Santos Macedo, 
no dia 15 de julho. Edileuza 
trabalhava na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
da Gleba A. Na época, a 
Sesau informou por meio 
de nota o local onde a téc-
nica foi contaminada não 
havia sido identificado, pois 
ela estava afastada de suas 
atividades na UPA desde o 
final do mês de junho e se 
encontrava internada no 
Hospital Tereza de Lisieux, 
em Salvador.
______________________

a maioria dos profis-
sionais de saúde infec-
tados tinha entre 30 e 
39 anos

FOTO: REPRODUÇÃO

Sesab recomenda intensificação das 
ações de combate à sífilis

A maioria dos infectados foi do sexo feminino

Sesab
redacao@camacarinoticias.com.br

O mês de outubro, anu-
almente, é dedicado a 

ações de combate à sífilis, 
geralmente incentivadas 
por meio de mobilizações 
e campanhas junto aos 
municípios. Considerando 
o cenário atual de pande-
mia da Covid-19, as ações, 
esse ano, sofreram limita-
ções. A Secretaria da Saú-
de do Estado (Sesab), por 
meio, da Diretoria de Vigi-
lância Epidemiológica (Di-
vep), está recomendando 
que as unidades de saúde 
mantenham as consultas 
de pré-natal, a busca ativa 
de gestantes e puérperas, 
a oferta de testagem rápida 
aos usuários que busquem 
os serviços de saúde; trata-
mento adequado aos casos 
diagnosticados e realização 
de ações educativas (prio-
ritariamente de modo virtu-
al), além de reforçar que as 
ações de redução da sífilis 
devem ser contínuas e sis-
temáticas.
 A sífilis é uma do-

ença infecciosa, transmiti-
da sexualmente, curável, 
causada por uma bactéria 
conhecida como Trepone-
ma pallidum. Quando não 
tratada, a doença pode 
evoluir para formas graves, 
comprometendo especial-
mente os sistemas nervoso 
e cardiovascular. A doença 
pode ser transmitida du-
rante a gestação, de uma 
mãe infectada para o feto 
(transmissão vertical). A sí-
filis congênita é uma doen-
ça de elevada magnitude, 
passível de controle desde 
que as portadoras sejam 
diagnosticadas e tratadas 
adequadamente durante a 
gestação, período em que 
pode causar abortamento, 
prematuridade, manifesta-
ções clínicas e/ou morte do 
recém-nascido.
 O diagnóstico da sífi-
lis é feito por meio de tes-
te rápido e outros exames 
específicos de laboratório, 
testes sorológicos e/ou de 
biologia molecular.
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Saiba qual é a função do
vereador, prefeito e vice-prefeito

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

No dia 15 de novembro, 
os eleitores de Ca-

maçari irão às urnas para 
escolher seus candidatos 
a prefeito, vice-prefeito e 
vereador, mas você sabe 
qual é a função de cada 
um deles? É essencial 
entender o papel de cada 
um desses representantes 
para definir quem melhor 
vai trabalhar em benefício 
da população.

Vereador
Como integrante do Poder 
Legislativo municipal, o ve-
reador tem como função 
primordial representar os 
interesses da população 
perante o poder público. 
Cabe ao vereador criar, ex-
tinguir e emendar leis, da 
maneira que ele julgar que 
seja mais adequada ao in-
teresse público.

Alguns exemplos disso são 
sugerir nomes de ruas e 
avenidas; aprovar os docu-
mentos orçamentários do 
município; elaborar, delibe-
rar e votar o Plano Diretor 
municipal; aprovar o plano 
municipal de educação; es-
tabelecer as regras de zo-
neamento, uso e ocupação 
do solo, entre outros.
 Existe ainda uma 
função ligada ao cargo de 
vereador que é fundamen-
tal para a democracia: fis-
calizar as ações do Poder 
Executivo municipal, ou 
seja, as ações do prefeito. 
É por isso que a lei pre-
vê expressamente alguns 
deveres importantes dos 
vereadores em relação à 
prefeitura, como: fiscalizar 
as contas da prefeitura, de 
forma a inibir a existência 
de obras superfaturadas 
e atrasadas; fiscalizar e 
controlar diretamente os 
atos do Poder Executivo, 

inclusive da administração 
indireta (por exemplo, vi-
sitar órgãos municipais e 
fazer questionamentos por 
escrito ao prefeito, que é 
obrigado por lei a prestar 
esclarecimentos em até 30 
dias); criar comissões par-
lamentares de inquérito; re-
alizar o chamado controle 
externo das contas públi-
cas, com ajuda do Tribunal 
de Contas do Estado ou do 
Município responsável.

Prefeito
O prefeito é o chefe do Po-
der Executivo de um muni-
cípio. Isso quer dizer que 
está nas mãos dele o poder 
de administrar a cidade. 
Ele cobra impostos e taxas 
que, por sua vez, devem 
custear obras, serviços e 
políticas essenciais para a 
vida nas cidades. 
 Alguns exemplos 
de serviços mantidos pe-
las prefeituras brasileiras 
são: a limpeza e a ilumi-
nação públicas; o sistema 
de transporte urbano; as 
ambulâncias e serviços de 
saúde municipais; a educa-
ção infantil (creches, pré-
-escolas) e o ensino fun-
damental; e a formação da 
guarda municipal.
 Os prefeitos preci-
sam buscar apoio político 
em outras esferas de go-
verno, como governador, 
deputados estaduais, fede-
rais e senadores. Muitos re-
cursos importantes para os 
municípios são negociados 
junto aos governos estadu-
ais e governo federal, pos-
sibilitando o financiamento 
de projetos importantes e 
a melhoria da qualidade de 
vida da população.
 O prefeito também 
deve colocar em prática um 
plano de desenvolvimento 
para o município, buscando 
atrair e/ou fomentar a cria-
ção de novas empresas, a 
fim de que elas gerem em-
prego e renda para os seus 
habitantes.
 Vale lembrar que o 
prefeito não está à frente de 
uma cidade inteira por con-
ta própria, ele conta com 

a ajuda de funcionários 
públicos, secretários e as-
sessores, cada um incum-
bido de cuidar de alguma 
coisa: recursos municipais, 
sistema público de saú-
de, sistema educacional, 
e assim por diante. No fim 
das contas, os secretários 
e suas equipes realizam a 
maior parte do trabalho da 
máquina pública municipal. 
O prefeito coordena todo 
esse trabalho e estabelece 
as metas e prioridades da 
prefeitura.
 Por fim, o prefeito 
tem o dever de implemen-
tar as políticas públicas 
que se comprometeu a fa-
zer durante a campanha. 
Essas políticas devem ser 
discutidas com a popula-
ção.

Vice-prefeito
Depois do companheiro 
de chapa, o vice é a pes-
soa mais próxima do po-
der. Mas ele não precisa 
chegar ao lugar do titular 
para fazer alguma diferen-
ça. Um bom companheiro 
de chapa pode colaborar 
e muito na gestão pública, 
dialogando com a socieda-
de e somando forças com 
o titular. 
 Mas afinal, quais 
são de fato as atribuições 
de um vice-prefeito? Pelo 
menos oficialmente, não 
são muitas. Pode-se dizer 
que a principal função de 
um vice é justamente ser 
o substituto imediato do ti-
tular do cargo. Em caso de 
renúncia, morte, cassação 
ou impeachment do titular, 
é o vice que herda o car-
go. Ele também assume o 
cargo quando o titular se 
ausenta do município.
 Para além de ser 
meramente um tapa-bura-
cos, o vice pode ser tam-
bém um articulador políti-
co, auxiliando o titular do 
cargo no que estiver a seu 
alcance. Ou seja, ele não 
precisa assumir o cargo 
definitivamente para ser 
uma pessoa ativa na ges-
tão. Fonte: Politize
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Faltando menos de um 
mês para as eleições 

2020, uma pesquisa divul-
gada no último dia 15 apon-
ta que 38,2% dos eleitores 
de Camaçari ainda não 
sabem em quem irão votar 
para o cargo de prefeito. 
Este percentual é referen-
te ao cenário espontâneo, 
quando os nomes dos can-
didatos não são citados. Na 
pesquisa estimulada, os 
indecisos somam 8%. O le-
vantamento, realizado pelo 
instituto P&A em parceria 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Pesquisa aponta que 38,2% 
dos eleitores de Camaçari 

ainda estão indecisos
com o site Política Livre, 
ouviu 400 pessoas.
 No levantamen-
to anterior, realizado pelo 
mesmo instituto no mês 
de setembro, o percentu-
al de indecisos era ainda 
mais alto, 42,7%, segundo 
a sondagem espontânea. 
Na pesquisa estimulada, os 
eleitores que afirmaram não 
saber em quem votar soma-
vam 12,5% em setembro.
 Apesar da porcen-
tagem alta de indecisos, 
a pesquisa mais recente 
mostra a provável reeleição 
do prefeito Elinaldo Araújo 
(DEM), que aparece com 

32,5% das intenções de 
voto, contra 11,5% de Ivo-
neide Caetano (PT) e 1,5% 
de Oziel Araújo (PDT). Só-
crates Magno pontua com 
0,7% e Antonio Carlos Soa-
res, com 0,5%. Outros são 
0,7% e 14,2% disseram 
que não vão votar em ne-
nhum dos candidatos.
 No cenário estimula-
do, quando os nomes dos 
candidatos são citados, 
Elinaldo dispara na frente, 
com 51,7% das intenções 
de voto. Ivoneide, apare-
ce com 22% e Oziel com 
2,2%. Pedrinho de Pedrão 
tem 1%, Antonio Carlos So-

ares, 0,7%, Sócrates Mag-
no, 0,7%, Francisco Irmão, 
0,5%, Heckel Pedreira, 
0,5%, Josué Marinho, 0,2% 
e André Pegova, 0,2%. O 
candidato Rinaldo Chavei-
ro não foi citado. 12% não 
votariam em nenhum dos 
candidatos.
 A pesquisa foi rea-
lizada nos dias 9 e 10 de 
outubro e está registrada 
na Justiça Eleitoral sob o 
número BA-00411/2020. 
A margem de erro é de 5 
pontos percentuais para 
mais ou para menos e o 
grau de confiabilidade é de 
95,5%.

Justiça proíbe distribuição de 
santinhos e comícios em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O Poder Judiciário Eleito-
ral de Camaçari, atra-

vés de uma liminar, aten-
dendo pedido do Ministério 
Público, proibiu a realização 
de caminhadas, comícios, 
distribuição de santinhos, 
entre outras recomenda-
ções no município. A deci-
são foi assinada na noite do 
dia 15 e leva em considera-
ção as medidas restritivas 
de proteção à Covid-19. As 
carreatas foram permitidas, 
porém observando uma sé-
rie de requisitos.  
 Segundo o docu-
mento, em atos e eventos 
de propaganda eleitoral 
presenciais deve-se man-
ter o distanciamento físico 
de 1,5 m (um metro e meio) 
entre as pessoas para re-
duzir o risco de dissemina-
ção da Covid-19; evitar o 
contato físico entre as pes-
soas (beijo, abraço, aperto 
de mão etc.), por ser desa-
conselhado.
 De acordo com a 
decisão, a realização de 
comícios foi proibida por 

causa da dificuldade de fis-
calização das medidas sa-
nitárias, como o controle do 
número e o distanciamento 
entre as pessoas e o uso de 
máscara por todos os par-
ticipantes. Com relação às 
passeatas, caminhadas e 
motoadas, não devem ser 
realizadas, pois promovem 
grandes aglomerações de 
pessoas, colocando seus 
participantes em risco de 
infecção pela Covid-19.
 A liminar ainda trata 
das carreatas e desfiles. 
A determinação é de que 
sejam realizados em carro 
aberto e, se o candidato op-
tar por desfilar em veículo 
aberto, deve estar acompa-
nhado de, no máximo três 
pessoas. Além disso, que 
não sejam acompanhados 
por pessoas a pé e os ve-
ículos devem mante as ja-
nelas abertas, permitindo a 
circulação do ar, bem como 
disponibilizar álcool em gel 
a 70%, por passageiro.
 Os candidatos não 
devem distribuir panfletos, 
folhetos, adesivos, entre 
outros, evitando, assim, o 
contato com papéis.
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Polícia Militar realiza diversas 
prisões e apreensões em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Polícia Militar, por meio 
do 12º Batalhão, re-

alizou várias prisões e 
apreensões durante essa 
semana em Camaçari. 
Drogas e até uma faca fo-
ram apreendidas.
 Na terça-feira (20), 
após denúncia de popula-
res sobre a prática de trá-
fico de drogas no bairro 
Burissatuba, os PMs reali-

zaram abordagens e busca 
pessoal em diversas pes-
soas e com um dos indi-
víduos foram encontrados 
2kg de maconha em table-
tes, 87 pedras de crack, 84 
porções de maconha e 50 
porções de cocaína.
 No mesmo dia, uma 
jovem foi flagrada por po-
liciais militares da CETO 
com um tablete de maco-
nha, no Parque Verde II. A 
guarnição realizava rondas 
pelo bairro, quando locali-

zou a moça, que segundo 
a polícia, ao perceber a 
aproximação dos agentes, 
demonstrou nervosismo. 
Ainda de acordo com a po-
lícia, além da droga, uma 
balança de precisão foi en-
contrada.
 Já nesta quarta-feira 
(21), um homem foi preso 
após ameaçar moradores 
com uma faca, no bairro 
Phoc I. Segundo informa-
ções da polícia, a guarnição 
fazia rondas pela região, 

quando foi alertada por 
transeuntes de que havia 
um homem muito agressi-
vo, abordando e ameaçan-
do as pessoas que passa-
vam. Após realizar buscas 
pelo bairro, o indivíduo foi 
localizado na Rua Gua-
nambi.
 Todos os envolvidos 
foram levados para a 18ª 
Delegacia Territorial de Ca-
maçari, bem como os ma-
teriais apreendidos.

4ª DH de Camaçari prende dois 
suspeitos de matar homem 
a facadas no Burissatuba

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Equipes da 4ª Delega-
cia de Homicídios de 

Camaçari prenderam nes-
ta semana, dois homens 
suspeitos de participação 
na morte de José Silvio 
Santos, na madrugada do 
último dia 14, no bairro Bu-
rissatuba.
 Segundo informa-
ções da polícia, o suspei-
to, de vulgo ‘Pinto’, preso 
na terça-feira (20), e mais 
dois comparsas, invadiram 
a residência da vítima, na 

Rua Otávio Mangabeira, 
e desferiu diversos golpes 
de faca. A vítima morreu no 
local. A motivação, de acor-
do com a polícia, teria sido 
vingança, pois José Silvio 
teria atentado contra a vida 
do suspeito preso na quar-
ta-feira (21).
 Conforme a polícia, 
Pinto já estava sendo mo-
nitorado por tornozeleira 
eletrônica por ter praticado 
violência doméstica contra 
a ex-companheira. Os dois 
suspeitos permanecem de-
tidos à disposição da justi-
ça. O terceiro autor do cri-
me ainda não foi localizado.

 A equipe da 4ª DH 
tem se empenhado inves-
tigação das mortes violen-
tas ocorridas em Camaçari 

e conta com a colaboração 
da população por meio de 
denúncias anônimas pelo 
WhatsApp Denúncia.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Praias certificadas com Selo 
Bandeira Azul em Camaçari têm 

águas analisadas pela Cetrel
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A cidade de Camaçari, 
na Região Metropolita-

na de Salvador, tornou-se 
o único município do Nor-
deste com duas praias com 
o Selo Bandeira Azul. São 
elas: Itacimirim e Guaraju-
ba. Os títulos foram conce-
didos pela Fundação para 
a Educação Ambiental 
(FEE, na sigla em inglês), 
que é uma instituição inter-
nacional que reconhece, 
com a honraria, as cidades 
que respeitam diversos cri-
térios de proteção e cuida-
do com as praias. Um de-
les é a qualidade da água. 
Em Camaçari, a análise é 
realizada quinzenalmente 
pela Cetrel, empresa am-
biental baiana com mais 

de 40 anos e uma das re-
ferências no setor.
 De acordo com Val-
do Pontes, gerente do La-
boratório da Cetrel respon-
sável pela análise nas duas 
praias, a participação da 
empresa se deu por meio 
da análise dos parâmetros 
microbiológicos Escheri-
chia coli e Enterococos e 
físico-químico pH.  “O Ban-
deira Azul é considerado 
a maior premiação global 
que pode ser creditada a 
este tipo de gestão. As-
sim sendo, a Cetrel, como 
uma empresa marcada 
pela sua postura de com-
prometimento com o meio 
ambiente – traduzida por 
meio da operação eficiente 
de sistemas de tratamento, 
disposição final dos efluen-
tes, resíduos industriais e 

monitoramento ambiental 
– não poderia estar de fora 
de uma conquista tão im-
portante”, afirmou ele.
 O gestor ainda 
acrescentou que a empresa 
realiza a análise das águas 
das duas praias desde maio 
de 2018: “Até o momento, 
já foram ensaiadas mais de 
160 amostras da praia de 
Guarajuba e por volta de 
100 de Itacimirim”.
 Uma das integrantes 
da equipe do laboratório, 
a bióloga Mariana Nunes 
destaca que “o monitora-
mento frequente da quali-
dade da água, consideran-
do organismos patogênicos 
presentes neste meio, é um 
mecanismo de grande rele-
vância na proteção da saú-
de dos usuários, na promo-
ção do equilíbrio ecológico 
e na garantia de melhorias 
na qualidade de vida e 
bem-estar da comunidade”. 
Não à toa, ela pontua que, 
para uma praia receber o 
selo, deve apresentar um 
percentual de 95% de aten-
dimento aos limites de qua-
lidade de água excelente. 
Este percentual deve ser 
calculado para os dois pa-
râmetros: Escherichia coli e 
Enterococos. Já o pH deve 
estar em uma faixa entre 6 

– 9.
 A secretária de Tu-
rismo de Camaçari, Lucia 
Bichara, salienta a impor-
tância da análise feita pela 
empresa: “A Cetrel é uma 
das grandes parceiras des-
se processo, pois é a res-
ponsável por um dos mais 
importantes requisitos do 
Bandeira Azul, que é a 
análise das águas. A em-
presa abraçou esta causa 
junto conosco e o nosso 
objetivo é o de poder cer-
tificar mais praias da costa 
de Camaçari”.
 Bandeira Azul é um 
prêmio ecológico, volun-
tário, concedido a praias, 
marinas e embarcações de 
turismo. Para se qualificar 
para a Bandeira Azul, uma 
série de critérios com foco 
em gestão ambiental, qua-
lidade da água, educação 
ambiental, segurança e 
serviços, turismo sustentá-
vel e responsabilidade so-
cial devem ser atendidos, 
mantidos e comprovados 
anualmente.
_____________________

Bandeira Azul é a maior 

premiação global dedica-

da a gestão de praias

FOTO: REPRODUÇÃO

Bióloga Mariana Nunes durante análise da água
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Após sete meses de 
atividades suspensas 

devido à pandemia da Co-
vid-19, as salas de cinema 
foram reabertas em Ca-
maçari no último dia 15 e 
esta semana já estreou o 
primeiro lançamento após 
a retomada, o filme Os No-
vos Mutantes, da franquia 
X-Men.
 De acordo com a 
assessoria do Boulevard 
Shopping Camaçari, a re-
tomada das atividades 
está obedecendo às dire-
trizes do decreto municipal 
nº 7396/2020, publicado 
no dia 30 de setembro, e 
às medidas de segurança 
para evitar a disseminação 
e o contágio pelo novo co-
ronavírus, orientadas pelo 
Ministério da Saúde e pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Cinema em Camaçari reabre após 
sete meses e estreia filme 

da franquia X-Men

 Dentre os protocolos 
desenvolvidos em parce-
ria com o Hospital Israeli-
ta Albert Einstein, em São 
Paulo, estão a medição de 
temperatura antes da entra-
da para as salas, vedação 
física das poltronas interdi-
tadas para garantir a ocu-
pação máxima permitida, 
higienização das poltronas 
de forma manual nos in-
tervalos entre cada sessão 
e filas de espera virtuais, 
além da disponibilização de 
totens de álcool em gel nas 
dependências do cinema.
 Segundo as determi-
nações contidas no Plano 
Estratégico de Reabertu-
ra Parcial das Atividades 
Econômicas, definido pela 
Prefeitura de Camaçari, os 
equipamentos terão horário 
livre das 12h às 22h, respei-
tando o toque de recolher e 
a capacidade máxima de 
40% do número total de as-
sentos da respectiva sala.
 Para ter acesso ao 

cinema, o público pode ad-
quirir os ingressos por meio 
do aplicativo da Rede Cine-
mark ou escaneando o QR 
Code diretamente nas co-
municações no espaço do 
Cinemark. Os que compra-
rem as entradas e os com-
bos pelo celular, no cinema, 
não terão custo extra. Os 
postos de autoatendimen-
to, próximos às bilheterias, 
também realizarão a venda 
de entradas. Caso optem 
por pagamento em dinhei-
ro, apenas um caixa estará 
aberto para essa finalidade.
 O filme Os Novos 
Mutantes conta a história 
de cinco jovens mutantes 
(Maisie Williams, Blu Hunt, 
Anya Taylor-Joy, Charlie 
Heaton e Henry Zaga) que 
descobrem o alcance de 
seus poderes e lidam com 
traumas do passado. No 
entanto, eles são mantidos 
presos contra a vontade em 
uma instituição controlada 
pela Dr. Cecilia Reyes (Ali-

ce Braga). Enquanto a mé-
dica promete controlar as 
habilidades do grupo, nada 
é o que parece. 
 O filme norte-ame-
ricano tem direção Josh 
Boone, que também assina 
o roteiro com Knate Lee, e 
a presença do ator Antonio 
Banderas. O longa foi gra-
vado em 2017 e tem clas-
sificação indicativa de 14 
anos.
_____________________

Também estão em 
cartaz: Scooby! O Fil-
me, 40 Dias - O Mila-
gre da Vida, Batman: 
O Cavaleiro das Tre-
vas, Harry Potter e 
a Pedra Filosofal, 
Minions e A Ilha da 
Fantasia.

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br
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Moradora de Jauá pede melhorias 
no transporte público

Uma moradora de Jauá, 
na orla de Camaçari, 

enviou uma reclamação 
para a redação do CN1, 
referente ao transporte pú-

blico que a população tem 
para utilizar. Ela conta que é 
disponibilizado um micro-ô-
nibus que fica superlotado, 
obrigando os passageiros a 

ficarem muito próximos, em 
plena pandemia de corona-
vírus.
 “Eu sou moradora 
de Jauá, e nós, que somos 
moradores e precisamos 
nos deslocar para traba-
lhar em Camaçari, temos 
que enfrentar todos os dias 
um ônibus super apertado 
(um micro-ônibus) às 07h 
da manhã. O ônibus sai de 
Jauá superlotado e no per-
curso até Camaçari, vai en-
chendo mais”.
 “A gente sabe de to-
das as orientações, o mu-
nicípio fala que precisamos 
ficar a 1,5m de distância, 
mas como se o ônibus vem 
superlotado, um grudado 

no outro, parece que nem 
existe pandemia?”.
 “Peço encarecida-
mente a ajuda da equipe 
para divulgação para ver 
se resolve a situação na 
qual nos encontramos”.
 No dia seguinte 
após a denúncia ser pu-
blicada no site do CN1, a 
moradora entrou em con-
tato para falar que haviam 
disponibilizado um ônibus, 
porém o número de passa-
geiros ainda é grande.
 “Hoje, enviaram o 
ônibus grande. Que conti-
nue assim, mas saimos de 
Jauá agora e já está cheio. 
Agora imagina o micro-ôni-
bus como fica?”.

Moradora pede fiscalização para
o som nos bares do Inocoop

Uma moradora do bairro 
Inocoop, em Camaça-

ri, pede que haja fiscaliza-
ção para os bares, no que 
diz respeito à utilização de 
aparelhos de som. Conhe-
cido como o bairro boêmio 
da cidade, o Inocoop reúne 
diversos bares e restau-
rantes e quem vive ali tem 
que conviver com o baru-
lho, especialmente à noite.
 “Até quando os mo-
radores do Inocoop vão 
ficar sem sossego e sem 
conseguir dormir? Fora 
que ainda estamos viven-
do uma pandemia, não há 

respeito algum com os mo-
radores da região. Um ab-
surdo! Não há fiscalização 
nem respeito com os mora-
dores”, desabafa a morado-
ra.
 De acordo com ela, 
até às 7h da manhã deste 
domingo (18), um estabele-
cimento ainda estava com 
o som alto e com clientes 
dançando após a madruga-
da inteira.
______________________

envie sua denúncia ou re-
clamação para o nosso 
whatsapp (71) 9-8788-5294
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