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Jorge Curvelo e Elinaldo vão a 
Brasília em busca de recursos 

para o esporte
O secretário Jorge Curvelo, pontuou que nesse momento de retorno gradual da normalidade da 
população “é preciso incentivar que os jovens promovam o esporte em suas comunidades, sem 
precisar de grandes deslocamentos entre bairros”.
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Tribunal de Justiça suspende 
cobrança de contribuição 

previdenciária de servidores 
aposentados de Camaçari 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJ-BA) suspen-

deu a cobrança de contri-
buições previdenciárias de 
servidores aposentados do 
Município de Camaçari. O 
desembargador José Cí-
cero Landin Neto, relator 
do caso, determinou que o 
Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM 
“se abstenha de cobrar a 
contribuição previdenciária, 
dos agravantes, sobre os 
valores inferiores ao teto do 
Regime Geral de Previdên-
cia Social (INSS)”.
 Servidores aposen-
tados do Município ingres-
saram com Ação Judicial 
contra a cobrança de con-
tribuição previdenciária que 
incidisse sobre valores infe-
riores ao teto do INSS. De 
acordo com o desembar-
gador, o “STF, ao adentrar 
ao exame da constitucio-
nalidade da EC 41/2003, 

no julgamento das ADIN’s 
3.105 e 3.128/DF, decidiu 
pela constitucionalidade 
da cobrança previdenciária 
dos inativos e pensionistas, 
mas, em prestígio ao prin-
cípio da isonomia, apenas 
sobre o valor que exceder 
o teto estabelecido no art. 
5º da referida Emenda, per-

tinente ao regime geral de 
previdência social”.
 O advogado Iuri Mat-
tos de Carvalho, professor 
da Faculdade de Direito da 
UFBA, que atou no caso, 
diz que a Lei Municipal nº 
1.644/2020, além de au-
mentar a alíquota da con-
tribuição de 11% para 14%, 

passou a tributar qualquer 
valor de aposentadoria que 
superasse 1 salário mínimo. 
“Essa lei foi aprovada em 
plena pandemia, no apagar 
das luzes de 2020, e sem 
ouvir os aposentados. Além 
disso, ofereceu aos apo-
sentados de Camaçari um 
tratamento pior do que rece-
bem os servidores aposen-
tados estaduais e federais. 
Nada justifica isso, mesmo 
porque o ISSM acumula su-
cessivos superávits anuais. 
Esperamos que o Prefeito 
e os Vereadores percebam 
o injusto tratamento que es-
tão oferecendo aos nossos 
aposentados. Está de para-
béns o Desembargador Cí-
cero Landim pela corajosa e 
acertada decisão”, afirma o 
advogado.
 Nossa reportagem 
tentou entrar em conta-
to com o Instituto, porém 
nossas ligações não foram 
atendidas.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Vereadores prometem combater 
desemprego em Camaçari

Dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Contí-
nua, divulgada no dia 30 de 
julho, mostram que a taxa 
de desocupação no Brasil 
foi de 14,6% no trimestre 
fechado em maio, ficando 
estável em relação ao tri-
mestre encerrado em fe-
vereiro (14,4%). O número 
corresponde a 14,8 milhões 
de pessoas buscando por 
um trabalho no país.
 Em Camaçari, com 
a pandemia da Covid-19 
e o fechamento da Ford, o 
número de desempregados 
deu um salto e vereado-
res de oposição e situação 
concordam que o tema me-
rece uma atenção especial, 
como declarou Dentinho do 
Sindicato (PT), na abertura 
dos trabalhos legislativos, 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

na última terça-feira (03). 
“Camaçari tem hoje 110 mil 
desempregados, então a 
Câmara tem que entrar com 
um papel especial dentro 
desse modelo, ajudando o 
comércio da cidade, para 
que venha gerar empregos 
para a população”.
 O presidente da Câ-
mara, Junior Borges (DEM), 
compartilha da mesma opi-
nião e afirma que a Casa 
Legislativa irá buscar atrair 
investimentos em parce-
ria com o governo muni-
cipal. “O prefeito Elinaldo 
também está vocacionado 
nessa situação de atrair 
negócios, atrair novas em-
presas, de fomentar o tu-
rismo local e a agricultura e 
com tudo isso, a gente gera 
empregos e oportunidades 
para a nossa população”.
 A níveis nacionais, a 
pesquisa da PNAD Contí-
nua mostra que no trimes-

tre até maio, o trabalho 
com carteira assinada no 
setor privado ficou estável 
(29,8 milhões). Já na com-
paração anual houve uma 
redução de 4,2% ou me-
nos 1,3 milhão de pessoas. 
A categoria dos trabalha-
dores domésticos foi esti-
mada em 5,0 milhões de 
pessoas, ficando estável 
nas duas comparações. O 
mesmo aconteceu com os 
empregados do setor públi-
co (12,0 milhões).
 A pesquisa aponta 
ainda que a taxa de infor-
malidade, que correspon-
de aos trabalhadores sem 
carteira assinada (empre-
gados do setor privado ou 
trabalhadores domésticos), 
sem CNPJ (empregadores 
ou empregados por con-
ta própria) ou trabalhado-
res sem remuneração, foi 
de 40,0% no trimestre até 
maio, o que equivale a 34,7 

milhões de pessoas.
 Desta forma, o nível 
de ocupação (48,9%) con-
tinua abaixo de 50% desde 
o trimestre encerrado em 
maio do ano passado, o 
que indica que menos da 
metade da população em 
idade para trabalhar está 
ocupada no país.
 “Camaçari sofre com 
essa onda de desemprego 
e muita gente está passan-
do necessidades. Desta 
maneira, a geração de em-
pregos é um tema que essa 
Casa precisa discutir”, dis-
se o vereador Tagner Cer-
queira (PT).
 A PNAD Contínua é 
o principal instrumento para 
monitoramento da força de 
trabalho no país. A amostra 
da pesquisa por trimestre 
corresponde a 211 mil do-
micílios pesquisados.

FOTO: RUDSON SANTOS
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Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Já recebemos diversas 
denúncias sobre o aten-

dimento na agência dos 
Correios da Rua Francisco 
Drumond. Filas imensas 
têm se formado no local, 
expondo a população ao 
sol e a chuva para poder 
conseguir retirar uma cor-
respondência ou encomen-
da, como conta uma mora-
dora que enviou o seguinte 
relato:
 “Sou moradora de 
Camaçari e venho pedir 
uma ajuda de vocês regis-
trando uma reclamação 
sobre os Correios. Recen-
temente eles mudaram o 
horário de atendimento, e 
se já era cheio no outro ho-
rário, agora está pior. Filas 
imensa todos os dias, fora 
que o horário é de 9h às 
13h, mas meio dia eles já 

fecham os portões, dizen-
do que já encerrou o horá-
rio de atendimento”.
 Entramos em con-
tato com a assessoria dos 
Correios que, por meio de 
nota, disse que “lamentam 
os transtornos e informam 
que, em razão dos protoco-
los adotados pela empresa 
em prol da segurança de 
empregados, fornecedores 
e clientes, podem ocorrer 
alterações nos serviços 
prestados pela estatal. É o 
caso da agência de Cama-
çari, que mesmo com ca-
pacidade de atendimento 
reduzida, permanece aber-
ta ao público regularmente, 
das 9h às 13h. O horário 
convencional de atendi-
mento será retomado tão 
logo seja possível e segu-
ro”.
 Enquanto isso, as 
pessoas que não recebem 
suas correspondências 

em casa, precisam ir até a 
agência perder várias ho-
ras na fila. “Já tenho 2 dias 
tentando fazer uma retira-
da e não consigo, trabalho 
a tarde e não tenho como 
esperar horas pra fazer 
uma retirada de cartas ou 
de objetos. A maioria da 
população de Camaçari 
não recebe correspondên-
cia ou produto dos Cor-
reios em casa. Eu sou 
moradora do bairro Santa 
Maria e nunca recebi nada 
dos Correios aqui, então é 
difícil essa situação”, diz a 
moradora.
 A nota ainda afirma 
que a empresa “realiza o 
controle do fluxo de atendi-
mento nas unidades, com 
a demarcação de espaço 
interno para respeitar o dis-
tanciamento recomenda-
do. Além disso, os clientes 
são orientados a aguardar 
do lado fora da unidade, 

mantendo distanciamento, 
para não ocorrer aglomera-
ções dentro da agência”.
 Para tentar minimi-
zar os impactos aos clien-
tes e otimizar o atendimen-
to, os Correios afirmam 
que “estão adotando diver-
sas medidas, tais como o 
remanejamento de empre-
gados de outras unidades, 
a contratação de mão de 
obra terceirizada, a realiza-
ção de horas extras e plan-
tões aos fins de semana”.
 Porém, para quem 
depende do serviço, tais 
medidas ainda não estão 
sendo efetivas. “Creio que 
essa decepção não é só 
minha, mas da maioria dos 
moradores que passam por 
isso. Fui lá ontem e desisti 
por conta da fila e da chu-
va”, lamenta a moradora.

Redução do horário de 
atendimento dos Correios causa 

transtornos em Camaçari
FOTO: RUDSON SANTOS
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Volta às aulas: Camaçari se 
prepara para retorno 

semipresencial da rede municipal
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Após mais de 1 ano, as 
escolas da rede mu-

nicipal de Camaçari final-
mente se preparam para 
receber alunos e profes-
sores de volta. O retorno 
das aulas presenciais ou 
semipresenciais vem sen-
do discutido e duas datas 
já foram definidas para a 
retomada: 09 de agosto, 
para os professores, e 16 
de agosto, para os estu-
dantes. A decisão foi toma-
da após encontros entre a 
Prefeitura e o Comitê de 
Governança Intersetorial 
de Planejamento de Retor-
no.
 Em entrevista ao 
Camaçari Notícias, a se-
cretária de Educação, 
Neurilene Martins, con-
tou que mesmo durante a 
pandemia, o município já 
vinha se preparando para 
as aulas presenciais. “Em 
dezembro de 2020 foi ins-
tituído o Comitê da Gover-
nança da Secretaria de 
Educação de Camaçari, 
para monitorar o Plano de 
Ação para Futuro Retorno 
às aulas presenciais, atra-
vés do cumprimento do 
Protocolo Sanitário e Pro-
tocolo Pedagógico. Des-
de então, a secretaria tem 
colhido sugestões e contri-
buições para o futuro retor-
no junto à comunidade”.
 “Nesse processo, 
as merendeiras recebe-
ram formação com foco 
na prevenção à Covid-19. 
As orientações seguiram o 
Guia de Recomendações 
para a execução do Pro-
grama Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE) no 
retorno semipresencial às 
aulas durante a pandemia 
da Covid-19, do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE)”.
 Quanto à estrutura 
física das escolas, a ges-
tora afirma que o Protoco-

lo de Segurança Sanitário 
está sendo implantado em 
todas as unidades esco-
lares da rede. “Totens de 
higienização estão sendo 
colocados nas 102 esco-
las, assim como sinali-
zação de distanciamento 
social, obrigatoriedade do 
uso de máscaras e redu-
ção de números de alunos 
por sala de aula, a fim de 
evitar aglomeração e pos-
sível contágio”.
 De acordo com a 
secretária, o protocolo in-
clui ainda medidas como 
aferição da temperatura na 
entrada da escola e a ga-
rantia do fornecimento re-
gular e abastecimento de 
materiais de limpeza, da 
lavagem das mãos e pre-
parações alcoólicas. Além 
disso, o prefeito Elinaldo 
Araújo (DEM) garantiu que 
100% da frota do trans-
porte escolar vai estar em 
operação. 
 Porém algumas 
instituições ainda não es-
tariam em condições de 
receber os estudantes. É 
o que afirma a vereadora, 
Professora Angélica (PP). 
Atuante na fiscalização 
das escolas, a parlamen-
tar contou a nossa repor-
tagem que até o mês de 
junho, muitas delas não 
estavam preparadas para 
o retorno às aulas presen-

ciais. “Grande parte das 
escolas está sucateada, 
refeitórios e banheiros 
sem condições de uso, 
salas com teto sem manu-
tenção, enfim. A secreta-
ria precisa vistoriar todas 
as escolas para as devi-
das intervenções neces-
sárias”.
 Um dos pontos 
de maior discussão com 
relação às aulas presen-
ciais, inclusive entre pais 
de alunos, é a questão da 
vacinação. Por enquanto, 
no Brasil, a Anvisa libera 
a aplicação das vacinas 
apenas para pessoas 
acima de 18 anos, desta 
forma, crianças e adoles-
centes estão fora da imu-
nização. De acordo com a 
Secretaria de Educação, 
100% dos profissionais 
da educação, docentes e 
não docentes, já recebe-
ram a 1ª dose da vacina 
contra a Covid-19 e o qua-
dro vacinal de todos estes 
profissionais deverá ser 
completado até o final de 
setembro.
 Conversamos tam-
bém com Márcia Novais, 
presidente do Sindicato 
dos Professores e das 
Professoras da Rede Pú-
blica Municipal de Cama-
çari (SISPEC). Ela afirma 
que o momento ainda é 
de cautela e que a reto-

mada terá que ser feita 
com muito cuidado. “O re-
torno presencial é um de-
safio, pois será necessário 
pensar em diversas dificul-
dades, desde o apoio psi-
cológico a profissionais da 
educação aos educandos. 
Salientamos que durante 
o período de pandemia, 
a categoria não parou de 
trabalhar, pelo contrário, 
o trabalho remoto é mui-
to mais desgastante que 
o presencial, pois muitas 
vezes não há horários de-
finidos. Os profissionais 
de educação, depois dos 
de saúde, é uma das cate-
gorias que mais sofreram, 
pois tiveram que se rein-
ventar, aprender uma nova 
modalidade que é o ensino 
remoto. Junto com ele veio 
também diversas doenças 
psicológicas”.
 Para ressaltar a im-
portância do retorno dos 
estudantes às salas de 
aula, o professor Edvaldo 
Jr. cita dados do Unicef que 
apontam que o número de 
crianças e adolescentes 
que abandonaram a esco-
la durante a pandemia já 
é superior a 5 milhões. “É 
uma tragédia! Talvez se-
jam incalculáveis os preju-
ízos para o futuro de toda 
essa geração. A escola 
pós-pandemia não pode 
ser a mesma anterior a ela. 
Serão necessários progra-
mas que visem aprofundar, 
reforçar e recuperar a vida 
escolar dos alunos”. O pro-
fessor defende a implanta-
ção do ensino integral.
 A retomada das au-
las presenciais se tornou 
uma discussão necessá-
ria desde que os índices 
de contaminação pela Co-
vid-19 começaram a cair. 
Em Camaçari, o número de 
casos ativos já é o menor 
registrado desde o início 
do ano e a taxa de ocupa-
ção dos leitos também se 
mantém em estabilidade.

FOTO: RUDSON SANTOS

Escola São Thomaz de Cantuária passou por adequações
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Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Obras na praia atingem tartarugas 
marinhas, diz Conselho de Meio 

Ambiente de Camaçari

A construção de uma con-
tenção na praia de Busca 

Vida, orla de Camaçari, está 
preocupando os ambien-
talistas. De acordo com o 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Camaçari (CO-

MAM), a obra, que é de res-
ponsabilidade de um condo-
mínio, vai dificultar o trânsito 
das tartarugas no caminho 
para a desova.
 Por meio de nota, o 
Conselho afirma que o prazo 
dado pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (SEDUR) para a 

conclusão da obra é de 9 
meses, período que cobriria 
a temporada de desova das 
tartarugas. “Aquele km em 
que a contenção começou 
a ser construída recebe, em 
média, 93 desovas por ano. 
Podemos antecipar o que 
acontecerá: tartarugas deso-
rientadas por não conseguir 
depositar seus ovos, voltarão 
ao mar e expelirão os ovos 
na água”, diz o comunicado 
do COMAM.
 A obra foi autorizada 
pelo INEMA e pela Supe-
rintendência do Patrimônio 
Público da União na Bahia 
(SPU).
 Após a denúncia, a 
Sedur realizou uma inspeção 
na área e disse que o equi-
pamento se trata de um dissi-
pador de energia para conter 
o processo erosivo da costa. 
Segundo a Secretaria, a con-
tenção, “se trata de pranchas 
de PVC, considerados ele-
mentos materiais com menor 

impacto ambiental possível, 
que não liberam nenhum tipo 
de elemento químico e subs-
tâncias que possam causar 
contaminação ou prejuízos 
ambientais, sem contar que 
são peças móveis, de cará-
ter provisório e emergencial”.
 Na última terça-feira 
(03), o Centro TAMAR/IMC-
Bio recomendou que a con-
tenção não seja autorizada 
pelo órgão licenciador e que 
o empreendedor elabore um 
estudo para verificar os efei-
tos da intervenção proposta 
na linha de costa ou propo-
nha outra técnica para a re-
solução do problema. “Su-
gerimos a participação da 
Prefeitura e, se necessário, 
do INEMA, na definição da 
melhor solução ou conjunto 
de medidas a serem adota-
das, garantindo a proteção 
do condomínio e a manuten-
ção da praia de desova de 
tartarugas marinhas”, diz o 
parecer.

FOTO: LUAN MOURA

Tagner e Vavau apresentam 
representação ao MPF 

sobre o caso Busca Vida
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os vereadores Tagner 
Cerqueira (PT) e Va-

vau (PSB) apresentaram 
no último dia 28 de julho ao 
Ministério Público Federal 
(MPF), uma representação 
contra o Condomínio Por-
to Busca Vida Resort Re-
sidence e a Prefeitura de 
Camaçari, para que sejam 
tomadas providências so-
bre denúncias referentes 
à construção de uma bar-
reira da praia, assim como 
à proibição da circulação 
de moradores no local. 
 Tagner ressaltou 
que espera a aceitação do 

MPF e tome as medidas ne-
cessárias. “Esperamos ago-
ra, que o Ministério Público 

Federal aceite a represen-
tação, e que tome as me-
didas cabíveis para que a 

gente possa barrar aque-
le absurdo, aquele crime 
ambiental em Camaçari”.  
 “A vida marinha e 
a população de Camaçari 
precisam de uma respos-
ta, por isso, eu e o verea-
dor Tagner, viemos hoje no 
Ministério Público Federal 
entregar essa representa-
ção para defender os di-
reitos do povo e do meio 
ambiente”, explicou Vavau.  
 A praia de Busca 
Vida é considerada um dos 
maiores pontos de desova 
do Nordeste, e, segundo o 
Projeto Tamar, nos últimos 
anos o local tem atingido a 
marca de mil ninhos em um 
trecho de 6 km.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Em entrevista, prefeito Elinaldo 
fala sobre hospital municipal 

e transporte público

No final do mês passado, 
o prefeito de Camaçari, 

Elinaldo Araújo (DEM), con-
cedeu uma entrevista ao Ca-
maçari Notícias, onde foram 
abordados diversos temas 
de grande relevância para 
a população, como saúde, 
transporte, infraestrutura e 
economia. O material está 
sendo exibido por temas no 
site e redes sociais do CN1, 
em formato de série.
 No primeiro episódio, 
o gestor falou sobre os in-
vestimentos no setor cultural 
e revelou que futuramente 
haverá uma versão infantil 
do projeto A Voz de Cama-
çari, e da possibilidade de 
realização dos festejos de 
final de ano e das lavagens 
na Costa, no início de 2022.
 No setor da saúde, o 
prefeito destacou que diver-
sos centros de atendimento 
aos pacientes com Covid-19 
foram criados e afirmou que 
Camaçari foi um dos muni-
cípios que mais realizou o 
teste rápido para detecção 
da doença durante a pande-
mia. Perguntamos também 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

sobre a possibilidade de 
construção de um hospital 
municipal, solicitação anti-
ga da população. “É o meu 
sonho, é o sonho do povo 
de Camaçari. Eu tenho um 
programa da CAF (Corpo-
ração Andina de Fomento), 
que foram R$ 400 milhões, 
onde eu estou separando 
R$ 80 milhões, estamos nas 
tratativas com a CAF e com 
a União. Paralelamente es-
tamos fazendo o projeto do 
hospital e viabilizando o ter-
reno”.
 Durante a entrevista, 
Elinaldo falou sobre diver-
sas obras que estão em an-
damento na cidade. Sobre 
o Viaduto do Trabalhador, o 
prefeito disse que a obra de 
duplicação já está entrando 
na fase de conclusão com 
o entroncamento da quar-
ta alça. O Horto Florestal e 
o Centro Antigo são duas 
obras que, segundo o ges-
tor, vão deixar o centro da 
cidade vivo. “Temos tam-
bém o Tudão, em Vila de 
Abrantes, a Praça do Papa-
gaio, em Jauá, o CIE (Cen-
tro de Iniciação ao Esporte), 
que já estamos finalizando 
lá em Arembepe, além de 

seis creches que estão sen-
do construídas simultanea-
mente”.
 O prefeito ainda citou 
obras que estão no plane-
jamento da gestão, como a 
requalificação dos merca-
dos de Monte Gordo e de 
Vila de Abrantes, bem como 
do Centro Comercial de Ca-
maçari, a Aldeia Hippie e a 
lagoa de Itacimirim.
 Um assunto que não 
poderia ficar de fora da en-
trevista é economia, já que 
a pandemia foi responsá-
vel por gerar um aumento 
no desemprego em nosso 
município. Sem falar da sa-
ída da montadora de au-
tomóveis Ford, anunciada 
logo no início do ano. Para 
ocupar a planta, o prefei-
to Elinaldo disse que está 
dialogando com o Estado e 
com a União para atrair uma 
nova empresa.
 Para Elinaldo, Cama-
çari tem um grande poten-
cial econômico no turismo 
e na agricultura. “Camaçari 
tem uma dificuldade de abrir 
a cabeça para a agricultu-
ra e para o turismo porque 
temos o Polo Industrial. As 
pessoas que vêm morar em 

Camaçari, vêm com a ideia 
do Polo Industrial e do Polo 
Automotivo, com as fábricas 
de pneus. Então nós temos 
que mudar a cultura. Com a 
Costa que nós temos, com 
42km de praia, o turismo 
pode se tornar mais forte 
que o Polo Petroquímico. 
Camaçari pode ser uma po-
tência”.
 Um dos temas mais 
polêmicos no município, o 
transporte público também 
entrou na pauta da entrevis-
ta com o prefeito Elinaldo. 
O gestor afirma que essa é 
uma prioridade da gestão e 
que o transporte público de 
Camaçari, que não é regula-
rizado, precisa ser organiza-
do. Para isso, se faz neces-
sária a abertura de licitação 
que segundo o prefeito, vai 
envolver diversos atores da 
sociedade, como a Câmara 
de Vereadores e o Ministério 
Público. “Vamos fazer um 
termo de referência robusto, 
contundente para que a lici-
tação não dê deserta”.
 Não deixe de conferir 
a íntegra da entrevista no 
site cn1.com.br e em nos-
sas redes sociais.

FOTO: RUDSON SANTOS



8 SAÚDE
Camaçari, sexta-feira, 06 de agosto de 2021

FOTO: REPRODUÇÃO

Camaçari ultrapassa marca de 100 
mil pessoas vacinadas com a 

primeira dose contra Covid-19 

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Nesta semana, o municí-
pio de Camaçari ultra-

passou a importante marca 
de 100 mil pessoas vacina-
das com a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. 
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde do Município 
(Sesau), no total 101.545 
pessoas receberam a pri-
meira dose do imunizante, 
um percentual de 46,31% 
da população-alvo que é de 
219.251 pessoas acima de 

18. Com a segunda dose ou 
dose única foram vacinadas 
54.142 pessoas. Um per-
centual de 24,69% da popu-
lação-alvo.
 O Secretário de Saú-
de, Elias Natan, comemo-
ra a marca e agradece ao 
apoio de toda equipe da 
saúde e à população que 
tem comparecido para ser 
vacinada. “É um momen-
to muito importante na luta 
contra Covid-19. Gostarí-
amos e temos condições 
de avançar muito mais no 
número de pessoas vaci-

nadas. Entretanto, temos a 
limitação do baixo número 
de doses enviado pelo Es-
tado para o município em 
todas as remessas. Mas, 
continuamos confiantes de 
que até dezembro teremos 
vacinado 100% da nossa 
população-alvo pelo menos 
com a primeira dose e tere-
mos avançado em mais de 
50% com a segunda dose”.
 A vacinação come-
çou em Camaçari no dia 
19 de janeiro com técnica 
de enfermagem, Ednalva 
Souza Santos, de 54 anos, 

sendo a primeira pessoa va-
cinada no município. “De lá 
pra cá já foram 101.545 mil 
pessoas. É motivo de mui-
ta comemoração. Mas, de-
vemos continuar vigilantes 
com as medidas preventi-
vas. Principalmente porque 
ainda faltam muitas pesso-
as serem vacinadas. E qual-
quer descuido com o uso 
da máscara, álcool em gel 
e evitando aglomerações 
pode colocar tudo a perder”, 
alerta o secretário Elias Na-
tan.
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Paulo Azi e Hélder Almeida se 
reúnem com secretários e 

lideranças de Camaçari
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Secretários e lideranças 
de Camaçari se reuni-

ram nesta segunda-feira 
(2) com o deputado fede-
ral Paulo Azi, presidente 
estadual do Democratas, 
e com o presidente muni-
cipal do partido, Hélder Al-
meida, titular da pasta de 
Administração da cidade. O 
encontro ocorreu na sede 
estadual da legenda, em 
Salvador, e teve como pau-
ta o cenário político local e 
nacional, além de temas 
de interesse de Camaçari.  
 Participaram da reu-
nião os secretários Waldy 
Freitas (Desenvolvimento 

Econômico), Arlene Rocha 
(Serviços Públicos) e Jorge 
Curvelo (Esportes, Lazer e 
Juventude), que também é 

vereador licenciado. Além 
deles, participaram também 
as lideranças Luiz Henri-
que, Daniel de Motão, Sér-

gio de Deni e Diego do Axé.  
 “Falamos um pouco 
sobre cenários para o pró-
ximo ano e desafios para 
a nossa cidade. O objetivo 
é reforçar cada vez mais 
nosso grupo político, com 
diálogo e muito trabalho”, 
afirmou Hélder Almeida, 
que recentemente assu-
miu  coordenação política 
do grupo político aliado ao 
Democratas em Camaçari. 
 A primeira reunião 
de lideranças de Camaçari 
com o presidente estadual 
do Democratas ocorreu no 
início de julho. Outros en-
contros com lideranças do 
município continuarão a ser 
realizados nas próximas se-
manas.

FOTO: REPRODUÇÃO

Jurailton Santos propõe a criação 
do “Dia Estadual do Taxista”

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Por reconhecer o rele-
vante trabalho e a ár-

dua rotina dos taxistas, que 
proporcionam alternativas 
ao serviço de utilidade pú-
blica de transporte no Es-

tado da Bahia, o deputado 
estadual Jurailton Santos 
(Republicanos), propôs 
através do Projeto de Lei n° 
24.257/ 2021, a criação do 
“Dia Estadual do Taxista”, 
a ser comemorado anual-
mente no dia 25 de julho.  
 O parlamentar re-

força a importância da ca-
tegoria para a sociedade, 
e destaca o empenho que 
esses profissionais vêm re-
alizando no dia a dia. “Os 
taxistas são responsáveis 
por transportar vidas, traba-
lham sempre com disposi-
ção, ofertando serviços du-
rante 24 horas por dia. Não 
há hora em que se busque 
um táxi e não seja possí-
vel encontrar um profissio-
nal percorrendo distâncias 
quilométricas, objetivando 
o sustento digno de sua fa-
mília”, disse o parlamentar. 
 Diante das respon-
sabilidades que a profissão 
de taxista possui, em lidar 
a todo o momento com o 
transporte de pessoas, Ju-
railton tem conversado com 
a categoria através do presi-
dente da Associação Geral 
dos Taxistas (AGT), Adenil-
ton Paim, que enxerga como 

um dos grandes desafios, a 
melhoria para o serviço de 
mobilidade urbana, além da 
regulamentação da classe. 
Foi também por meio desse 
diálogo que o parlamentar 
propôs a inclusão no calen-
dário oficial do Estado da 
Bahia, do “Dia do Taxista”. 
 “Esses profissionais 
merecem toda visibilidade 
e proteção. A nossa home-
nagem é mais que justa, é 
o reconhecimento para uma 
categoria que sempre tem 
atuado com compromisso 
e dedicação, independen-
temente dos desafios que a 
profissão exige. Parabenizo 
ao presidente da AGT Táxi, 
o meu amigo Denis Paim, 
pela parceria e pelo traba-
lho efetivo à frente da cate-
goria”, finaliza Jurailton.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Jorge Curvelo e Elinaldo vão a 
Brasília em busca de recursos 
para o esporte de Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude (Se-

juv), Jorge Curvelo, compôs 
a comitiva liderada pelo de 
prefeito de Camaçari, Eli-
naldo Araújo, em busca de 
captação de recursos fede-
rais para o desenvolvimen-

to do esporte no município. 
O encontro com o ministro 
da Cidadania, João Roma, 
ocorreu na tarde desta ter-
ça-feira (3/8). Entre os as-
suntos debatidos com o 
ministro, destaque para a 
atração de recursos fede-
rais, com vistas a custear 
projetos esportivos no mu-
nicípio.

 Na ocasião, o secre-
tário Jorge Curvelo, pontuou 
que nesse momento de re-
torno gradual da normalida-
de da população “é preciso 
incentivar que os jovens pro-
movam o esporte em suas 
comunidades, sem precisar 
de grandes deslocamentos 
entre bairros”.
 Para o prefeito Elinal-
do, as pautas são de extre-
ma relevância para avançar 
nas questões prioritárias do 
município. De acordo com o 
gestor, enquanto não há um 
novo pacto federativo “é ne-
cessário que o Governo Fe-
deral aporte recursos direta-
mente aos municípios para 
desengessar a gestão públi-
ca e dinamizar as ações.”
 Atento a cada pleito, 
o ministro João Roma se 
colocou à disposição para 
ajudar o município e garan-

tiu apoio aos projetos de-
senvolvidos pela Adminis-
tração Pública de Camaçari 
na área do esporte. As trata-
tivas entre a equipes técnica 
da secretaria e do ministério 
seguirão nesta quarta-feira 
(4/8), em Brasília. A previ-
são é de que no final do mês 
de setembro, esse recurso 
comece a ser liberado pela 
União aos municípios.
 O encontro aconte-
ceu no gabinete do Minis-
tério da Cidadania e contou 
ainda com a presença do 
secretário da Saúde, Elias 
Natan, do vereador Dr. 
Samuka, da subsecretária 
da Sejuv, Dilma Mendes, e 
de colaboradores da Sedes, 
Sejuv, secretaria do Turismo 
(Setur) e da Educação (Se-
duc).

Vereadores de Camaçari protestam 
contra ofensas de Fábio 

Vilas-Boas a chef de cozinha
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Na manhã da última ter-
ça-feira (03), durante a 

1ª Sessão Ordinária do Se-
gundo Período Legislativo 
de 2021, na Câmara Muni-
cipal de Camaçari, os vere-
adores da Casa realizaram 
um protesto contra as ofen-
sas proferidas pelo então 
Secretário Estadual de Saú-
de, Fábio Vilas-Boas, a chef 
de cozinha Angeluci Figuei-
redo, dona do restaurante 
Preta, localizado na Ilha dos 
Frades. Na bancada, dian-
te de cada parlamentar, foi 
colocado um cartaz com a 
frase #FORA VILAS-BOAS.
 O caso aconteceu no 
domingo (1º). O secretário 
havia feito uma reserva no 
restaurante dois dias antes, 

porém ao desembarcar na 
Ilha dos Frades, encontrou 
o estabelecimento fechado, 
por questões climáticas. 
Revoltado, Vilas-Boas en-
viou mensagens ofensivas 
à Angeluci pelo WhatsApp, 
inclusive chamando a em-
presária de ‘vagabunda’. 

A chef divulgou as mensa-
gens nas redes sociais e o 
secretário pediu desculpas.
 Na quarta-feira (04), 
a exoneração de Fábio Vi-
las-Boas foi publicada no 
Diário Oficial. De acordo 
com nota do Governo do 
Estado, Vilas-Boas entre-

gou uma carta com pedido 
de exoneração do cargo, 
nesta terça, e a solicitação 
foi aceita pelo governador 
Rui Costa. Na carta, o mé-
dico agradeceu a confiança 
do governador e também 
pediu desculpas pelos epi-
sódios envolvendo a em-
presária Angeluci Figueire-
do. 
 Fábio Vilas-Boas es-
tava à frente da Secretaria 
de Saúde da Bahia (Se-
sab) desde 1º de janeiro 
de 2015. O governo ainda 
informou que o substituto 
de Fábio Vilas-Boas será 
anunciado nos próximos 
dias, mas que, interina-
mente, a Sesab será con-
duzida pela subsecretária 
Tereza Paim.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Projeto socioambiental retira 
cerca de 1 tonelada de lixo 

das praias de Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Despertar a consciência 
ambiental da comunida-

de e impulsionar o turismo 
da orla de Camaçari, esse 
é o objetivo do projeto so-
cioambiental Marine World, 
criado há 5 anos por Júnior 
Barbosa, juntamente com 

amigos mergulhadores que 
praticam caça submarina.
 Durante as ações 
do projeto, os voluntários 
retiram o lixo deixado por 
banhistas e frequentadores 
das praias de Camaçari. 
Este ano, duas etapas já 
foram realizadas, uma na 
praia de Jauá e outra em 
Arembepe. De acordo com 

Júnior, ao todo, quase uma 
tonelada de lixo foi recolhi-
da.
 “O projeto socioam-
biental visa a conscientiza-
ção, preservação e proteção 
do meio ambiente, ajudando 
no monitoramento da pesca 
predatória e descarte inade-
quado de lixo. Buscamos o 
apoio de empresas priva-

das para que o trabalho seja 
maior a cada dia, e assim 
possamos ajudar no desen-
volvimento de nossa orla, o 
que vai proporcionar o cres-
cimento do turismo e a se-
gurança do local”.
 Para acompanhar o 
trabalho do projeto, aces-
se a página @projetomari-
neworld no Instagram.

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Mês de julho termina com queda no 
número de homicídios em Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Homem é preso por porte ilegal de 
arma de fogo na Massaranduba

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Um homem foi preso por 
porte ilegal de arma de 

fogo na noite do último sá-
bado (31), no bairro da Mas-
saranduba, em Camaçari. 

O flagrante aconteceu du-
rante rondas da Companhia 
de Emprego Tático-Ope-
racional do 12º Batalhão. 
 A guarnição rece-
beu a denúncia de que um 
indivíduo armado circulava 
pela Rua da Prainha, em 

um Renault Kwid. Segundo 
informações da polícia, o in-
divíduo ainda realizou dois 
disparos de arma de fogo 
de dentro do carro contra 
a guarnição, que o cercou 
e o impediu de realizar a 
fuga. Ninguém ficou ferido. 

 Ainda de acordo com 
a polícia, com o suspeito foi 
encontrada uma pistola .40 
e munições. O flagrante foi 
registrado na 18ª DT/Cama-
çari.

FOTO: REPRODUÇÃO

Camaçari terminou o 
mês de julho com uma 

redução no registro de ho-
micídios. De acordo com a 
Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia (SSP-BA), 
foram computadas 14 mor-
tes violentas no município, 
sete a menos que no mês 
anterior. Desde fevereiro 
que não se registrava um 
número inferior a 15 mortes 
em Camaçari.
 Entre os crimes de 
maior destaque está um du-
plo homicídio ocorrido em 

Barra do Jacuípe, no dia 
23. Os corpos de Lucas dos 
Santos Barreto, 21 anos, e 
Clébson dos Santos Ferrei-
ra Barreto, 19 anos, foram 
encontrados com as mãos 
amarradas e com diversas 
perfurações de arma de 
fogo.
 Já no dia 26, o dono 
de um lava-jato foi assas-
sinado nos fundos do esta-
belecimento, localizado na 
Rua da Linha, no Bairro dos 
46. A vítima foi identificada 
como Wendell Santana Car-
valho, de 42 anos. A esposa 
dele, Camila Cristina Olivei-
ra Ferreira, 26 anos, tam-
bém acabou sendo baleada. 

O estado de saúde não foi 
divulgado.
 No dia 27, o empre-
sário Sandro da Cruz dos 
Santos, de 46 anos, foi mor-
to a tiros enquanto pedala-

va pela Via Parafuso. Zeus 
Paredão, como era conhe-
cido, era dono da casa de 
eventos, Mansão Show, no 
Jardim Limoeiro.
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O Esquadrão Suicida está em cartaz 
no Cinemark Camaçari

FOTOS: REPRODUÇÃO

Qual é a missão de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de alta periculosidade como Sangui-
nário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão-Rei, Blackguard, Javelin, e a psicopata 

favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos até os dentes e jogá-los (literalmente) na remota ilha Corto 
Maltese. Na selva povoada de militantes adversários e forças de guerrilha que aparecem do nada a cada momento, 
os integrantes do Esquadrão estão em uma missão de busca e destruição. Classificação indicativa 16 anos, contém 
conteúdo sexual, violência extrema e linguagem imprópria. 
 Para ter acesso ao cinema, o público pode adquirir os ingressos por meio do aplicativo da Rede Cinemark ou 
escaneando o QR Code diretamente nas comunicações no espaço do Cinemark. Os que comprarem as entradas e 
os combos pelo celular, no cinema, não terão custo extra. Os postos de autoatendimento, próximos às bilheterias, 
também realizarão a venda de entradas. Caso optem por pagamento em dinheiro, apenas um caixa estará aberto 
para essa finalidade.

assista também
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Leitora reclama de falta de 
transporte público no Verde Ville

FOTO: REPRODUÇÃO

Uma moradora do bairro 
Verde Ville, entrou em 

contato com a redação do 
Camaçari Notícias para re-
clamar da falta de transpor-
te público no bairro. Ela con-
ta que, por não ter ônibus, 
a opção da população tem 
sido o transporte alternativo 
ou por aplicativo.
 “Gostaria de fazer 
uma reclamação porque ti-
raram os coletivos do bair-
ro Verde Ville, que faziam 
o transporte dos moradores 
dos condomínios residen-
ciais Life, Atlântico, Duo, Lu-
caia, Mutá, enfim. Estamos 
sem transporte, a maioria 
dos moradores pega ligeiri-
nho, mas como é um trans-
porte clandestino, tenho 
medo, e estou tendo que 

pagar Uber todos os dias 
para ir ao médico, super-
mercado”.
 “Transporte coletivo 
é um direito de todo cidadão 
para ir e vir, para isto paga-
mos impostos e a prefeitu-
ra não fez nada desde que 
parou de circular. Sabemos 
que estamos em uma pan-
demia, mas a vida segue e 
temos que ir ao centro fazer 
o essencial”.
 De um modo geral, o 
transporte público no Brasil 
é considerado ruim e inefi-
ciente, com passagens ca-
ras e ônibus frequentemente 
lotados, veículos em condi-
ções ruins, além do grande 
tempo de espera nos pontos 
de ônibus.

Morador do Ponto Certo reclama 
de aumento expressivo 

na conta de luz
Um morador do bairro 

Ponto Certo, em Ca-
maçari, levou um susto ao 
receber a conta de energia 
neste mês. Ele relata que 
o valor veio muito mais alto 
que o de costume e pede 
que o caso seja apurado 
pelo Ministério Público.
 “Quero expressar 
aqui a minha revolta e peço 
que vocês divulguem, pois 
sem dúvida tem algo de er-
rado e mais e mais pesso-
as também estão sofrendo 
essa extensão na conta de 
energia. Sou morador do 
condomínio Praia da Pe-
nha, no Ponto Certo, e os 
moradores do bloco que 
moro tiveram todos contas 
acima de R$ 140, contas 
que antes não passavam 
de R$ 40. E tem relatos de 

valores que ultrapassam 
os R$ 200”.
 “Todos sabemos 
dos aumentos que ocorre-
ram nos últimos dias, mas 
mesmo assim não justifi-

ca uma casa que não tem 
mais do que eletrodomésti-
cos básicos, pagar mais de 
R$ 160 em uma conta de 
energia. É claro que está 
acontecendo um abuso por 

parte da companhia elétrica. 
Isso é caso pro Ministério 
Público averiguar”.
 Quer reclamar de al-
gum problema da sua rua 
ou no seu bairro? Entre em 
contato com a redação da 
Camaçari Notícias através 
do Whatsapp (71) 9-8788-
5294 e faça a sua reclama-
ção. Você pode enviar fatos 
ou vídeos mostrando a situ-
ação e relatando o fato. As 
denúncias são publicadas 
no nosso site, no canal Ma-
téria do Leitor.
 Se preferir temos 
também o e-mail redacao@
camacarinoticias.com.br, 
para onde as reclamações 
também podem ser envia-
das. Lembrando que as de-
núncias podem ser feitas de 
forma anônima.

FOTO: REPRODUÇÃO
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