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Após aliança entre ACM Neto 
e Leão, Elinaldo não descarta 

união com PP Camaçari
Elinaldo destacou a importância da chegada de João Leão ao grupo e falou sobre amizade 
com a vereadora Professora Angélica e com Fábio Lima.
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Atuante no enfrentamen-
to aos problemas de 

saúde mental da população 
baiana, o deputado estadu-
al Jurailton Santos (Repu-
blicanos), assumiu a vice-

-presidência de Assuntos 
Legislativos, na Secretaria 
de Cuidado, Prevenção 
à Depressão, Suicídio e 
Drogas, na UNALE (União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais).  
 Criada este ano, a 
Secretaria tem o objetivo de 

promover ações de preven-
ção ao uso das drogas, da 
depressão e do suicídio, e 
possibilitará o debate para 
criação de políticas públicas 
que visam combater essas 
problemáticas nos estados. 
Na ocasião, o deputado Ju-
railton relatou a sua alegria 
em poder fazer parte da 
pasta, e reforçou o trabalho 
que tem realizado na Bahia 
com a “Campanha Basta!”, 
de combate à depressão, à 
automutilação e ao suicídio. 
 “Fico feliz em poder 
assumir a composição da 
vice-presidência nesta se-
cretaria, pois desde 2019 
trabalhamos no enfrenta-
mento a essas patologias 
com a idealização da “Cam-
panha Basta!”. Os altos índi-
ces desses problemas têm 

afetado pessoas em todo o 
país, e é nosso dever como 
parlamentar unir forças 
no combate a esses ma-
les”, explica o parlamentar.  
 Presidida pelo de-
putado João Luís (Repu-
blicanos/AM), a Secretaria 
tem como membros, Altair 
Morais (Republicanos/SP), 
Catarina Guerra (sem par-
tido/ RR) e Mical Damasce-
no (PTB/MA). Na primeira 
reunião, ocorrida no dia 15 
de março, de forma híbrida, 
os parlamentares definiram 
um calendário de reuni-
ões em vários estados, e 
a  realização do “1° Fórum 
Permanente de Cuidado e 
Prevenção às Drogas”, que 
acontecerá no dia 28 de 
março, no Amazonas.

FOTO: REPRODUÇÃO

Jurailton Santos assume 
vice-presidência na Secretaria de 
Cuidado, Prevenção à Depressão, 

Suicídio e Drogas, da UNALE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPMARC - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAMAÇARI E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 04.112.748/0001-37    -    NIRE: 29400027890

A Presidente da COOPMARC - COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAMAÇARI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, no uso 
de suas atribuições legais e estatuárias, CONVOCA os associados desta cooperativa para a Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada no dia 22 de março de 2022, na sede da cooperativa, localizada na Rua Princesa Izabel, S/N - Espaço Alpha, Cep 
42800-970, Camaçari Bahia. às 8:00hrs (oito horas) da manhã a primeira convocação com a presença de 2/3 dos cooperados, 
às 9:00h a segunda convocação com a metade mais um dos cooperados e 10:00h em terceira e última convocação com no 
mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre:

 a) Prestação de Contas do ano de 2018;
 b) O que ocorrer. 

Camaçari, 18 de março de 2022.

Gloria Marta da Silva
Diretora Presidente
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Durante muito tempo, a 
área industrial era um 

território predominantemen-
te masculino, mas esta é 
uma realidade que vem mu-
dando ao longo das últimas 
décadas. Cada vez mais as 
mulheres vêm ocupando 
espaços nos mais diversos 
setores, inclusive no indus-
trial. Em Camaçari, este fato 
já pode ser constatado atra-
vés das mulheres que tra-
balham nas fábricas, muitas 
inclusive ocupando cargos 
de liderança.
 Um exemplo disso é 
a fábrica do Grupo Boticário. 
De acordo com a empresa, 
as mulheres já correspon-
dem a mais de 47% do total 
de colaboradores. São 321 
trabalhando pela compa-
nhia no setor industrial baia-
no. “Temos buscado cada 
vez mais espaço na socie-
dade, pois é preciso que 
entendam que somos capa-
zes e qualificadas. É muito 
bom encontrar aliados, que 
buscam somar forças para 
ampliar o acesso das mu-
lheres na indústria. O cami-
nho ainda é longo, requer 
muita dedicação, mas es-
tamos conquistando nosso 
lugar”, comenta Keize Cruz, 
Gerente em Gestão da Qua-
lidade. 
 “No GB, Diversidade 
e Inclusão é um pilar trans-
versal ao nosso negócio, 
o que contribui para uma 
mudança de paradigmas 
internos e de toda a nos-
sa cadeia.  É perceptível a 
preocupação do Grupo em 
ampliar o número de mulhe-
res nos cargos de lideran-
ça, por exemplo. Inclusive 
essa é uma das metas dos 
Compromissos para o Fu-
turo, assumidos em 2021, 
em alcançar ao menos 50% 
de mulheres na diretoria até 
2025”, finaliza.
 Signatária da Carta 
de Princípios de Empode-

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

ramento das Mulheres, co-
nhecido internacionalmente 
pela sigla WEPs (Women 
Empowerment Principles), 
a Continental busca fortale-
cer seu compromisso com a 
equidade de gênero dentro 
da corporação, em sua ca-
deia de valores e também 
nas comunidades em que 
atua. Segundo a fabricante 
de pneus, atualmente, 32% 
dos cargos de liderança da 
Continental, em Camaçari, 
que atua em um setor his-
toricamente masculino, são 
ocupados por mulheres.
 Formada em Enge-
nharia Química, Lívia Lima, 
28 anos, entrou na Con-
tinental Pneus em 2014 
como estagiária. Desde en-
tão segue carreira na fábri-
ca em Camaçari, liderando 
uma equipe no setor de In-
dustrialização do Produto. 
“Liderar um time tem sido 
um desafio extremamente 
prazeroso! Tenho aprendido 
muito, dando o meu máximo 
para ser exemplo e conse-
guir, também, inspirar outras 
jovens mulheres a seguirem 
o caminho da liderança”, 
conta.
 Para ela, cada nova 
mulher em um cargo de li-
derança é importante para 
naturalizar a sua presença 
no mundo corporativo e in-
dustrial. “Não deveria ser 
algo diferente ver uma mu-

lher tomando as decisões, 
lutando por um time e sendo 
escutada. É nesse nível de 
igualdade que precisamos 
chegar e sei que chegare-
mos!”.
 Psicóloga com es-
pecialização em Gestão 
de Pessoas, Ila Borges, 34 
anos, é coordenadora da 
área de Gestão e Aquisição 
de Talentos da Continental 
Pneus, em Camaçari. Du-
rante os nove anos na em-
presa, ela também já atuou 
como Consultora Interna de 
RH do Departamento da En-
genharia, um setor majorita-
riamente masculino. Para 
ela, ter mulheres em cargos 
de liderança traz diferentes 
pontos de vista, experiên-
cias e perspectivas nos pro-
cessos de tomada de deci-
são das empresas.
 “No Brasil, as mulhe-
res são a maioria da popula-
ção (51%, de acordo com o 
PNAD/IBGE) e muitas famí-
lias são chefiadas por elas. 
Não trazer a perspectiva 
feminina para as tomadas 
de decisão, seja nas orga-
nizações, seja na máquina 
pública, contribui para que 
essas decisões tenham um 
viés que talvez não corres-
ponda à realidade”, pontua.
 A Braskem é outra 
empresa que se preocupa 
com a questão da equida-
de de gênero. Atualmente, 

25,2% dos integrantes da 
Braskem no Brasil são mu-
lheres e 31,2% dos cargos 
de liderança são ocupados 
por mulheres, como informa 
a empresa. Na Bahia, a pre-
sença feminina no industrial 
é de 20%. Esses percentu-
ais demonstram um avan-
ço ao longo dos anos, mas 
a Braskem quer ampliar a 
participação das mulheres 
no seu quadro de integran-
tes. A companhia tem como 
meta ampliar o número de 
mulheres em cargos de li-
derança até 2030, além de 
garantir um ambiente de tra-
balho livre de machismo e 
sexismo.
 A engenheira Mari-
na Reis entrou na Braskem 
há 16 anos como estagi-
ária e hoje ocupa o cargo 
de Gerente de Produção 
das unidades de Olefinas 
da Braskem em Camaçari. 
Para ela, a forte presença 
feminina serviu como ins-
piração. “Conheci operado-
ras, engenheiras de produ-
ção/processo e lideranças 
femininas que me inspira-
ram e me fizeram acreditar 
na carreira dentro da área 
industrial e assim aos pou-
cos fui buscando meu espa-
ço”. Para ela, estamos em 
um processo de evolução 
em relação à presença femi-
nina. “Precisamos avançar 
ainda mais, mas estamos 
no caminho certo e tenho 
orgulho de fazer parte des-
ta história de transformação 
do ambiente de trabalho da 
indústria brasileira”.
 Nós já conquistamos 
muito, mas é óbvio que ain-
da precisamos conquistar 
muito mais. Por exemplo, 
em fevereiro de 2021, a 
agência de empregos Catho 
constatou que mulheres, 
mesmo ocupando os mes-
mos cargos e realizando ta-
refas iguais às dos homens, 
chegam a ganhar até 34% 
menos do que eles. Em fun-
ções como gerente e diretor, 
essa diferença é de 24%.

Mulheres na indústria: 
participação feminina é cada 

vez maior em Camaçari
FOTO: DIVULGAÇÃO

Na fábrica do Boticário, 47% do quadro é de mulheres
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O pré-candidato ao go-
verno da Bahia, ACM 

Neto (União Brasil) e o pre-
sidente do Progressista na 
Bahia, João Leão, oficiali-
zaram a adesão das siglas 
nesta quinta-feira (17), du-
rante coletiva de imprensa, 
em Salvador. Na oportuni-
dade, Leão reafirmou que 
será candidato ao senado.
 O evento reuniu polí-
ticos da base de ACM Neto, 
como o prefeito de Cama-
çari, Elinaldo Araújo (União 
Brasil), que destacou a im-
portância da chegada de 
João Leão ao grupo. “O 
João Leão é um político 
experiente que agrega a 

nossa chapa, vai fortalecer 
e contribuir. O nosso grupo 
político também vai contri-
buir com a campanha ao 
senador”, pontua.

PP em Camaçari

Para Elinaldo, essa nova 
definição no âmbito esta-
dual cria expectativas para 
possíveis alianças com po-
líticos do PP em Camaça-
ri. “Independentemente da 
vinda do PP pra base de 
ACM Neto, eu tenho uma 
amizade com a Professo-
ra Angélica e também com 
Fábio Lima, sempre nos 
respeitamos. Tanto Fá-
bio Lima quanto Angélica 
defendem nossa cidade. 
Sempre conversei e estou 
de portas abertas para con-

versar. Eu acho que são 
dois quadros que podem 
fortalecer nossa gestão”, 
avalia.
 Durante a coletiva, 
João Leão afirmou que o 
diretório do PP em Cama-
çari pode firmar aliança 
com o União Brasil. “Nós 
do Partido Progressista 
respeitamos nossos alia-
dos. Camaçari tem cheiro 
de vitória. Política é amor! 
É aquela história de dizer: 
agora vai! Agora chega! 
Vamos juntos! Em Cama-
çari é perfeitamente possí-
vel fazermos uma união do 
PP Camaçari e União Bra-
sil”, afirma.
 De acordo com 
ACM Neto, a formalização 
da aliança com o Progres-
sista é a construção de um 

pacto que vai definir o des-
tino da Bahia. “Essa aliança 
traz uma força incompará-
vel ao que nós desejamos. 
E não é uma força pra ga-
nharmos a eleição, é muito 
mais que isso. É uma força 
para juntos aqui na Bahia 
construir o melhor gover-
no do Brasil. Nós estamos 
juntos, e acima de tudo vou 
precisar da experiência, da 
vivência desse grande ho-
mem. Poucas pessoas co-
nhecem tão bem a Bahia, 
como João conhece nosso 
Estado”, dispara.
 O encontro com a 
imprensa, que ocorreu no 
Auditório Lótus, no Ho-
tel Fiesta, contou também 
com lideranças políticas do 
PP e União Brasil.

Após aliança entre ACM Neto e 
Leão, Elinaldo não descarta 

união com PP Camaçari
FOTO: REPRODUÇÃO

Para Elinaldo, essa nova definição no âmbito estadual cria expectativas para possíveis alianças com políticos do PP
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Mães de crianças autistas 
pedem professores auxiliares 

nas escolas de Camaçari
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Algumas mães de crian-
ças portadoras do Trans-

torno do Espectro Autista 
(TEA) entraram em contato 
com a nossa redação para 
reclamar que nas escolas 
de Camaçari estão faltando 
professores auxiliares para 
acompanhar os estudantes. 
As mães solicitam uma solu-
ção por parte da Secretaria 
de Educação do município. 
 “Nós, mães de crian-
ças com TEA, queremos de-
nunciar a rede de educação 
pela falta de apoio na rede 
pública para nossos filhos. 
Estamos necessitando de 
professores auxiliares, que 
é direito da criança (Lei 
12.764 de 27/12/2012,artigo 
3), e eles afirmam que a rede 
só tem 26 auxiliares para 

Sede e orla de Camaçari”. 
 “Quando questiona-
dos sobre quando vão so-
licitar outros auxiliares, até 
então dizem que apenas 
em dezembro, após con-
curso público! E nós, como 
mães, que lutamos pelos di-
reitos dos nossos filhos na 
sociedade, não podemos 
ficar de braços cruzados, 
enquanto nossas crian-
ças são deixadas de lado”. 
 “Nós mães precisa-
mos de uma resposta do 
prefeito e da Secretaria de 
Educação com urgência! 
Tem mães que estão acom-
panhando seus filhos nas 
escolas, porque não tem au-
xiliar e a criança não pode fi-
car sem estudar! Queremos 
que nossa voz seja ouvida e 
a lei cumprida”.
 Na semana passa-
da, a Secretaria da Educa-
ção (Seduc) se reuniu com 

mães de alunos com defi-
ciência para uma roda de 
conversa. Uma das pautas 
do encontro foi justamente 
a demanda por mais cui-
dadores, intensificada pelo 
crescimento significativo 
no número de alunos ma-
triculados na rede pública 
municipal este ano. Sobre 
este requerimento, a se-
cretária Neurilene Martins, 
anunciou que novos profis-
sionais de educação serão 
contratados, inclusive mais 
cuidadores e auxiliares de 
classe, por meio de concur-
so público e via Regime Es-
pecial de Direito Administra-
tivo (REDA). De acordo com 
a Seduc, os procedimentos 
legais já foram encomenda-
dos e, em breve, os proces-
sos seletivos serão comu-
nicados oficialmente, com 
informações sobre prazos e 
vagas.

 A legislação garante 
que a criança/jovem autista 
tenha assegurado o apoio 
de um professor auxiliar 
para conseguir estudar. Se-
gundo lei número 12.764, 
que estabelece a Política 
Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro do 
Autismo, “os sistemas de 
ensino devem efetuar a ma-
trícula dos estudantes com 
o TEA nas classes comuns 
de ensino regular, assegu-
rando o acesso à escolari-
zação, bem como ofertar os 
serviços da educação espe-
cial, dentre os quais: o aten-
dimento educacional espe-
cializado complementar e o 
profissional de apoio”.
 A lei serve como um 
reforço na luta pela inclu-
são.

FOTO: FEIJÃO ALMEIDA

Estado entrega dispositivo de 
auxílio à aprendizagem para 

estudantes com deficiência visual

Camaçari Notícias
Secom

Em parceria com o Mo-
vimento Bem Maior, a 

Secretaria da Educação do 
Estado (SEC) realizou, nes-
ta sexta-feira (11), a entrega 
de 25 unidades do equipa-
mento OrCam MyEye 2.0, 
destinadas às escolas e a 

estudantes cegos ou com 
baixa visão. Considerada a 
ferramenta mais avançada 
do mundo para prover as-
sistência e reabilitação de 
pessoas com deficiência vi-
sual, o dispositivo se anexa 
a um óculos convencional e 
faz a leitura automática de 
diversos elementos apre-
sentados, como textos, te-

las, rostos e objetos, melho-
rando a qualidade de vida 
dos usuários e promoven-
do inclusão social. A entre-
ga faz parte do processo de 
aquisição de 100 unidades, 
realizada pelo Governo do 
Estado, com um investi-
mento de R$ 743.023,50.
 Para o secretário 
da Educação do Estado, 
Jerônimo Rodrigues, a ex-
pansão do uso do dispo-
sitivo ajuda na inclusão e 
oferece mais possibilidade 
de aprendizagem e autono-
mia. “Temos um processo 
de compra iniciado para a 
aquisição de mais 400 uni-
dades. Além de atender os 
estudantes da rede, com o 
uso contínuo da ferramen-
ta, queremos universalizar 
a utilização do dispositivo 
em bibliotecas públicas e 
nos nossos centros espe-

cializados, possibilitando o 
uso a todo cidadão deficien-
te visual”.
 Doron Sadka, repre-
sentante da empresa Mais 
Autonomia, responsável 
pela tecnologia assistida da 
OrCam MyEye no Brasil, 
disse que o dispositivo ofe-
rece condições para uma 
vida inclusiva não somente 
em sala, mas no cotidiano. 
“Com o seu uso, o equipa-
mento oferece a condição 
de aprendizagem equipa-
rada a um aluno que con-
segue enxergar, porque 
a pessoa consegue ter a 
compreensão de textos e 
imagens com praticamente 
a mesma velocidade. Além 
disso, como faz leituras de 
superfícies e espaços, o 
dispositivo oferece mais se-
gurança para os usuários 
em seu dia a dia”.
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A Receita Federal divul-
gou as regras para de-

claração anual de Imposto 
de Renda (IR) para pessoa 
física em 2022 (ano-base 
2021) no final de fevereiro. 
A entrega ao Fisco, este 
ano, começou no último dia 
07 e o prazo para enviar 
encerra dia 29 de abril até 
às 23h59. Após esta data 
será cobrada multa aos 
contribuintes.

Quem precisa declarar? 

 Como não ocor-
reu correção na tabela 
de IR, este ano, o Carnê-
-Leão - que é um sistema 
de pagamento obrigatório 
para aqueles que recebe-
ram renda acima de R$ 
28.559,70 em 2021 - conti-
nua com o mesmo valor do 
ano passado. Para aqueles 
que realizam atividade ru-

ral, a declaração ao Leão é 
obrigatória aos que ganha-
ram receita bruta superior a 
R$142.798,50.
 Deve também infor-
mar ao Fisco quem rece-
beu mais de R$ 40 mil em 
rendimentos isentos, como 
FGTS, indenização traba-
lhista, processo judicial, 
dentre outros; assim como 
quem fez operação de qual-
quer valor em Bolsas de Va-
lores.
 Quem possui bens 
e investimentos (casa, apli-
cação financeira, etc) que 
somam mais de R$ 300 mil 
também precisa declarar. E 
aqueles que venderam imó-
veis ou móveis necessitam 
fazer a declaração de ganho 
de capital.
 “Importante que os 
contribuintes comecem a 
separar a documentação, 
que são os informes de ren-
dimento, elaborados pelas 
fontes pagadoras. Assim 
como as possíveis dedu-

ções com os gastos em 
saúde (plano de saúde, 
despesas médicas, odon-
tológicas, testes Covid-19) 
despesas com educação 
(escolas, faculdades)”, in-
formou a contadora Karla 
Klarto Carvalho Correia, 
que é especialista em Ad-
ministração pública e Mes-
tra em Desenvolvimento 
Regional.
 A especialista, que 
também é professora da 
Rede UniFTC, destacou 
que o contador vai alimen-
tar o programa da Receita 
Federal do Brasil (RFB) me-
diante as informações que o 
contribuinte fornecer. “As in-
formações devem ter proce-
dência lícita e embasamen-
to legal. Nas deduções das 
áreas da Saúde e Educa-
ção, por exemplo, deve-se 
apresentar as notas fiscais 
dos estabelecimentos. Nos 
procedimentos de saúde 
solicitar a nota fiscal eletrô-
nica em casos de CNPJ e 
pessoa física, o CPF para 
que seja feita a dedução”, 
completou.

Aluguel de imóveis. 
Quem presta contas ao 

Leão?

 Com relação aos 
aluguéis de imóveis, ambos 
devem declarar o IR. “Tanto 
quem paga, como quem re-
cebe”, falou Klarto. De acor-
do com informações da Re-
ceita Federal, estão isentos 
da declaração do imposto 
de renda 2022 aqueles que 
receberam valor abaixo de 

R$ 28.559,70 em 2021.
 “É essencial salien-
tar que realizar a declara-
ção não quer dizer pagar 
imposto de renda, e sim 
prestar contas com a Re-
ceita Federal. Muitas vezes 
o contribuinte nem vai pa-
gar e nem receber. Aqueles 
que não apresentarem sua 
declaração poderão ser 
passíveis de possíveis mul-
tas e juros incidentes nos 
impostos devidos”, decla-
rou a contadora e professo-
ra da UniFTC.

Novidades para 2022

 Entre as novidades 
para os contribuintes em 
2022, estão o amplo aces-
so, a partir de 15 de março, 
à declaração pré-preen-
chida através de platafor-
mas disponibilizadas pela 
Receita Federal, O rece-
bimento da restituição e o 
pagamento de DARF pode-
rão ser na modalidade PIX, 
mas desde que a chave 
PIX seja o CPF do titular da 
declaração.

 Segundo a Receita 
Federal, a declaração pré-
-preenchida poderá ser uti-
lizada por todos os contri-
buintes que possuam conta 
gov.br nos níveis ouro ou 
prata, em todas as formas 
de preenchimento dispo-
níveis. Aqueles que não 
atenderem aos critérios 
estabelecidos pelo Leão fi-
cam isentos de apresentar 
a declaração. 

FOTO: REPRODUÇÃO

Conheça as regras para declaração 
do Imposto de Renda em 2022
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A partir de fevereiro de 
2022, a Diocese de Ca-

maçari terá um novo bispo. 
Isso porque o bispo dioce-
sano Dom João Carlos Pe-
trini renunciou ao governo 
pastoral da diocese no mês 
de outubro, por motivo de 
idade. O Papa Francisco 
acolheu a renúncia e no-
meou o padre Dirceu de Oli-
veira Medeiros para assumir 
o cargo. A reportagem do 
Camaçari Notícias entrevis-
tou o futuro bispo, que falou 
sobre as expectativas para 
esta nova jornada, o sincre-
tismo religioso e a continui-
dade do trabalho deixado 
por Dom Petrini.
 O padre falou sobre 
como recebeu a nomeação 
do Papa Francisco para as-
sumir o governo pastoral 
da Diocese de Camaçari. 
“Primeiramente com alegria 
e gratidão, afinal o chama-
do de Deus é sempre um 
dom, uma dádiva de Deus. 
Gratidão a Deus e ao Papa 
Francisco pela confiança. 
Mas, ao mesmo tempo, com 
o senso da responsabilida-
de. Deus chamou a tantos: 
Abraão, Moisés, os Profe-
tas, Maria, mãe de Jesus. 
Eu também recebi este cha-
mado. O sim a Deus eu dei 
no dia de minha ordenação 
diaconal, o episcopado é a 
confirmação de um sim que 
foi dado há anos. Conto com 
a graça de Deus e a oração 
de todos que me acolhem 
com tanto carinho”. 
 Perguntamos tam-
bém sobre as expectativas 
e os maiores desafios que 
o religioso acha que irá en-
frentar nesta nova jornada.
“Difícil dizer, pois não co-
nheço a realidade. Por isso, 
a primeira missão é conhe-
cer esta realidade eclesial. 

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Assumo uma jovem Dioce-
se que fará, no dia 19 de 
fevereiro de 2022, 11 anos 
de instalação. A expectati-
va é reconhecer o bem que 
fez Dom João Carlos Petrini 
a esta jovem Igreja particu-
lar, afinal muito foi feito. Mas 
também descobrir outras 
frentes de atuação a se-
rem assumidas. O Espírito 
Santo vai abrindo estradas. 
Eu creio. Além disso, estou 
certo de que poderei contar 
com os padres, religiosos 
e religiosas, leigos e leigas 
engajados. Caminhar, em 
espírito sinodal, para que a 
Igreja continue sendo fiel à 
sua missão que é Evange-
lizar”.
 A Bahia é um estado 
onde o sincretismo religioso 
é muito forte. Por isso ques-
tionamos o que Monsenhor 
Dirceu acha dessa fusão 
entre as religiões. “Penso 
que, antes de tudo, ter dis-
ponibilidade para o diálogo 
com as pessoas das diver-
sas religiões. Ao mesmo 
tempo, não podemos abrir 
mão das nossas convicções 
e de fortalecê-las no cora-
ção de cada cristão católi-
co, de modo que devemos 
assumir a nossa tradição 
religiosa com toda a riqueza 
que ela contém. Para dia-
logar com alguém que tem 

uma religião diferente, não 
é preciso renunciar à nossa 
própria identidade, mas co-
nhecê-la e valorizá-la, a fim 
de nos abrir ao outro, sem-
pre prevalecendo o respeito 
às pessoas”. 
 “Cito uma carta do 
Papa Francisco ‘Fratelli Tut-
ti’ que quer dizer ‘Somos to-
dos irmãos’. Nesta carta ele 
nos ensina: ‘A Igreja valoriza 
a ação de Deus nas outras 
religiões e ‘nada rejeita do 
que, nessas religiões, existe 
de verdadeiro e santo. Olha 
com sincero respeito esses 
modos de agir e viver, esses 
preceitos e doutrinas que 
(…) refletem não raramen-
te um raio da verdade que 
ilumina todos os homens’. 
Todavia, como cristãos, não 
podemos esconder que, 
‘se a música do Evangelho 
parar de vibrar nas nossas 
entranhas, perderemos a 
alegria que brota da compai-
xão, a ternura que nasce da 
confiança, a capacidade da 
reconciliação que encontra 
a sua fonte no facto de nos 
sabermos sempre perdoa-
dos-enviados. Se a música 
do Evangelho cessar de re-
percutir nas nossas casas, 
nas nossas praças, nos pos-
tos de trabalho, na política e 
na economia, teremos ex-
tinguido a melodia que nos 

desafiava a lutar pela dig-
nidade de todo o homem 
e mulher’. Outros bebem 
doutras fontes. Para nós, 
este manancial de digni-
dade humana e fraterni-
dade está no Evangelho 
de Jesus Cristo. Dele bro-
ta, ‘para o pensamento 
cristão e para a ação da 
Igreja, o primado reserva-
do à relação, ao encontro 
com o mistério sagrado 
do outro, à comunhão uni-
versal com a humanidade 
inteira, como vocação de 
todos’ (Fratelli tutti, 277)”.
 Com grande ex-
pectativa, os fiés católicos 
esperam pela chegada 
do novo bispo e ele falou 
sobre como prentende 
conduzir o trabalho. “Dis-
posição para servir, para 
ajudar e caminhar com 
eles. Na minha mensa-
gem ao povo da dioce-
se de Camaçari eu frisei 
muito a corresponsabili-
dade. Esta é a palavra”.
“Destacaram até um pen-
samento meu que quero 
retomar: ‘Vocês ainda não 
me conhecem e nem eu 
conheço vocês, contudo 
já estão em meu coração 
de pastor. Minha dispo-
sição primeira é conhe-
cer vocês e, com vocês, 
continuarmos essa ca-
minhada na perspectiva 
da corresponsabilidade. 
Lembrem-se: ninguém 
faz nada sozinho, preciso 
de vocês, vocês precisam 
de mim e nós necessita-
mos de Cristo, o Bom 
Pastor, pois ele mesmo 
diz: ‘sem mim nada po-
deis fazer!’”
 “Por fim rogo a 
Deus, rico em misericór-
dia, que pela interces-
são de Nossa Senhora 
das Candeias e de nos-
so Patrono São Thomaz 
de Cantuária abençoe a 

Monsenhor Dirceu Medeiros 
se prepara para assumir 

Diocese de Camaçari em 2022

FOTO: REPRODUÇÃO
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Camaçari vive crise no transporte

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Nos últimos meses, Ca-
maçari tem vivido uma 

crise no transporte. Situa-
ção que começou no trans-
porte intermunicipal e se 
espalhou até o transporte 
escolar, afetando os mais 
diversos tipos de usuários. 

Metropolitano: 
paralisações dei-

xam passageiros à 
deriva

Desde o ano passado, co-
meçaram a surgir diversas 
queixas sobre o transporte 
metropolitano, sobretudo na 
linha Camaçari x Mussurun-
ga. Nossa redação recebeu 
reclamações quase diaria-
mente sobre o modal.
 “Já começamos o 
dia de trabalho passando 
por esse desgaste, estresse 
diário com a empresa VSA. 
Quase que diariamente os 
ônibus da VSA estão que-
brando no roteiro Camaçari 
x Mussurunga. Esse ônibus 
quebrou nas imediações 
da central dos Correios, no 
finalzinho da Parafuso e o 
próximo que veio, que não 
foi um ônibus pra substituir 
o outro, já foi o ônibus de 6h, 
que passou e pegou as pes-
soas que estavam na pista, 

só que já estava cheio, en-
tão não coube todo mundo. 
Então algumas pessoas 
ainda ficaram aguardando 
um próximo ônibus passar”, 
relatou um passageiro. A si-
tuação contada aconteceu 
no mês de novembro de 
2021.
 Em janeiro deste 
ano, a situação ficou insus-
tentável. A empresa Viação 
Sol de Abrantes (VSA) pa-
rou de operar e de forma 
emergencial, a Agerba abriu 
chamamento de outra em-
presa para assumir a linha. 
Na mesma semana, foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado (DOE), o aviso de 
seleção e contratação emer-
gencial de empresa opera-
dora de Linhas Rodoviárias 
de transporte metropolitano 
de passageiros, para ficar 
responsável por oito linhas 
de ônibus que atendem as 
cidades de Candeias, Ca-
maçari, Simões Filho, São 
Francisco do Conde, Santo 
Amaro e Salvador, pelo pra-
zo de 180 dias.
 Porém o problema 
não foi resolvido. Nesta 
quinta-feira (17), os rodovi-
ários que atuam no sistema 
de transporte metropolita-
no, iniciaram uma paralisa-
ção de 24 horas. O objetivo, 
segundo o Sindicato dos 
Rodoviários Metropolita-
nos (Sindimetro), é chamar 
atenção para a situação 

dos rodoviários da Bahia 
Transporte Metropolitano 
(BTM), que tiveram que 
parar de trabalhar desde o 
início da semana, por falta 
de combustível nos veícu-
los, e também para cobrar 
o pagamento de salários 
atrasados. Cerca de 300 
mil passageiros foram afe-
tados com a paralisação.

Ligeirinho: traba-
lhadores pedem 

regularização

Em janeiro deste ano, uma 
reunião entre o prefeito de 
Camaçari, Elinaldo Araújo, 
e representantes do trans-
porte alternativo conhe-
cido como ‘Ligeirinho’ foi 
realizada na Prefeitura. Os 
trabalhadores pediram a 
regularização do serviço no 
município, porém o prefei-
to afirmou na ocasião que 
estaria em busca de cami-
nhos para resolver a ques-
tão de todos os segmentos 
de transporte que operam 
no município. “Estamos 
aqui para ouvir de que for-
ma podemos extrair cola-
borações positivas para a 
construção desse momen-
to, que vai ofertar à Cama-
çari um transporte público 
organizado, decente e sem 
exclusão”.
 Vale destacar que, 
apesar de não ser regula-

rizado, o transporte alterna-
tivo é de grande importân-
cia para a população que 
precisa se deslocar entre 
os bairros, pois o sistema 
de cooperativas não con-
segue ofertar o serviço de 
maneira plena. Enquanto 
isso, o governo municipal 
diz que continua avançando 
na formatação do edital do 
transporte público, e que a 
perspectiva é de que esteja 
licitado e organizado o mais 
breve possível.

Escolar: alunos 
enfrentam super-

lotação

No mês de fevereiro, Ca-
maçari deu início ao retorno 
100% presencial dos alunos 
da rede municipal e esta-
dual. Com isso, veio a crise 
no transporte escolar. Pais 
e mães enviaram diversas 
reclamações sobre ônibus 
superlotados.
 “Venho denunciar 
o transporte público esco-
lar na Sede de Camaçari. 
Minha enteada estuda na 
Escola Municipal Angiolina. 
Ela tem 10 anos e ontem, na 
ida para a escola, o moto-
rista informou que o ônibus 
estava muito cheio e não 
conseguiria subir a ladeira. 
Dado o fato, as crianças 
foram deixadas na encruzi-
lhada próxima ao USF da 
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Piaçaveira. Muitas estavam 
desacompanhadas, pois o 
ônibus as deixaria na porta 
da escola”, contou a ma-
drasta de uma estudante. 
 O motivo alegado 
pela Prefeitura de Camaçari 
para a superlotação nos ôni-
bus foi o aumento da quan-
tidade de alunos matricu-
lados, resultado de fatores 
como a migração de estu-
dantes oriundos do ensino 
particular. De acordo com o 
coordenador de Transpor-
te Escolar da Secretaria da 
Educação (Seduc), Vagner 
Fiuza, durante reunião da 
pasta com o prefeito Elinal-
do Araújo, no mês de feve-
reiro, “Muitas regiões que 
nunca precisaram ser assis-
tidas com roteiros passaram 
a integrar nossa área de 
abrangência este ano”.
 Somente esta sema-
na, a Prefeitura de Camaça-
ri, por meio da Seduc, anun-
ciou o implemento de 10 
ônibus à frota e prometeu a 
adição de mais 20 posterior-
mente, além de ajustes ope-
racionais nos roteiros. Para 
ampliar a segurança nos ve-
ículos durante a condução 
dos alunos, a Secretaria 
está discutindo a instalação 
de câmeras de vigilância. 
De acordo com a Coordena-
ção de Transporte Escolar 
da Seduc, esta é uma forma 
de coibir atos de violência 
ou outros comportamentos 
indevidos nos ônibus, sal-
vaguardando a integridade 
física e psicológica dos es-
tudantes. 

 A ação visa coibir si-
tuações como a que acon-
teceu há algumas semanas 
dentro de um ônibus do 
transporte escolar, quando 
um aluno foi agredido por 
outros estudantes. O caso 
ganhou repercussão em 
todo o estado e até na mídia 
de fora da Bahia.
 Outra medida anun-
ciada pela Prefeitura foi a 
presença de agentes de 
apoio, prioritariamente nos 
veículos que atendem a 
Educação Infantil e o Fun-
damental I, bem como em 
alguns veículos do Funda-
mental II e Ensino Médio.

Cooperativas: ta-
rifas são reajusta-

das

Ainda no mês de fevereiro, 
os usuários do transporte 
público da orla de Camaça-
ri foram surpreendidos por 
uma paralisação da empre-
sa Cooperativa União de 
Transporte (Cooperunião), 
responsável pelo serviço. O 
motivo foi um reajuste feito 
sem a autorização do mu-
nicípio, que gerou a apre-
ensão de dois veículos. “O 
aumento foi feito por conta 
própria e é ilegal, pois des-
cumpre o que determina a 
Lei, que prevê que seja feito 
por meio de Decreto Munici-
pal”, disse o superintenden-
te de Trânsito e Transporte, 
coronel Alfredo Castro, na 
época.
 No dia seguinte, os 

funcionários da empresa 
realizaram um protesto que 
ocupou os dois sentidos da 
Via Parafuso. Eles pediam o 
reajuste da tarifa, que cus-
tava R$ 3,60. No início de 
março, a Superintendência 
de Trânsito e Transporte 
Público (STT) anunciou o 
reajuste das tarifas das coo-
perativas, que estavam de-
fasadas há três anos.
 Foram mantidas as 
tarifas diferenciadas para 
o pagamento por meio do 
cartão Camaçari Card. Os 
valores passaram a ser 
os seguintes: na Sede, R$ 
3,90 em espécie e R$ 3,60 
com o cartão; e para a orla, 
com origem sempre do cen-
tro, para as localidades de 
Arembepe, Jauá, Vila de 
Abrantes, Catu de Abran-
tes, Cordoaria, Açu da Capi-
vara e Cajazeiras de Abran-
tes, de R$ 4,30 em espécie 
e R$ 4,00 no cartão. Já para 
as localidades de Barra do 
Pojuca, Fazenda Cajazei-
ra, Tiririca, Jordão, Lagoa 
Seca, Barra do Jacuípe, 
Guarajuba e Monte Gordo 
passaram a ser R$ 6,00 em 
espécie e R$ 5,50 com o 
Camaçari Card.

Universitário: es-
tudantes pedem 
retorno imediato

Mais recentemente um novo 
problema relacionado ao 
transporte surgiu na cidade. 
A ausência do transporte 
universitário. Isso porque 

as aulas presenciais foram 
retomadas, mas a oferta de 
ônibus não.
 “A prefeitura da ci-
dade está sendo negligen-
te conosco. As aulas da 
grande maioria já começa-
ram e não temos nenhuma 
informação concreta sobre 
a data de início do roteiro 
escolar. Primeiro nos dis-
seram que iria dar início dia 
14, mas agora surgiu uma 
nova informação que eles 
vão soltar um comunicado 
que irá prorrogar esta data. 
Pra quem não tem condi-
ções de custear o trans-
porte, são pelo menos três 
semanas sem ir para a fa-
culdade”, disse um aluno.
 Um grupo de estu-
dantes universitários reali-
zou um protesto durante a 
sessão da Câmara Muni-
cipal de Camaçari, na ma-
nhã desta quinta-feira (17), 
pedindo o retorno imediato 
do transporte universitário. 
A sessão chegou a ser sus-
pensa durante cinco minu-
tos e na retomada, o vere-
ador Flávio Matos (União) 
afirmou que havia acabado 
de falar com o prefeito Eli-
naldo Araújo (União) e com 
o presidente da licitação, 
que garantiu publicar a 
homologação ainda nesta 
quinta. Matos ainda disse 
que o retorno do transporte 
universitário irá acontecer 
na próxima semana.
 A informação foi 
confirmada pelo prefeito 
Elinaldo à reportagem do 
Camaçari Notícias.
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Raimundinho da JR anuncia 
pré-candidatura em encontro com 

ACM Neto e Bruno Reis

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

O empresário baiano 
Raimundinho da JR, 

mais conhecido como o 

homem por trás do proje-
to do Polo Têxtil da Bahia 
e do Espaço Gourmet em 
Dias d’Ávila, anunciou seu 
nome como pré-candidato 
a deputado estadual.

 O anúncio acon-
teceu nesta quarta-feira 
(16), durante um encontro 
com o pré-candidato ao 
governo da Bahia, ACM 
Neto (União) e o prefeito 
de Salvador, Bruno Reis 
(União).
 “É sempre uma 
alegria me encontrar com 
duas grandes lideranças 
da nossa Bahia. O futuro 
governador ACM Neto e 
o nosso prefeito de Sal-
vador, Bruno Reis. Foi um 
bate-papo muito proveito-
so sobre o futuro do nos-
so estado e projetos para 
a Bahia crescer”, relatou o 
empresário.
 “Temos o grande 

desafio de reconstruir 
uma Bahia destroçada 
nos últimos anos, por con-
ta de políticas equivoca-
das ou a falta de políticas 
públicas de desenvolvi-
mento. Acreditamos que 
Neto fará a diferença na 
Bahia porque já mostrou, 
quando prefeito de Salva-
dor, sua capacidade para 
administrar. Prova disso é 
que fez com tranquilidade 
absoluta o seu sucessor, 
Bruno Reis. Obrigado ao 
prefeito e ao nosso futuro 
governador, pela acolhida 
de sempre”, finalizou Rai-
mundinho da JR.

FOTO: REPRODUÇÃO

Vereadores realizam visita 
ao Hospital Geral de Camaçari

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Uma comitiva de verea-
dores esteve em visita 

institucional ao Hospital 
Geral de Camaçari (HGC) 
para acompanhar o anda-
mento dos serviços ofe-
recidos na unidade e ver 
de perto a estrutura, as 
reformas realizadas recen-
temente na unidade e as 
mudanças implementadas 
no hospital. O grupo foi 
recebido pela diretora do 
HGC, Maria Del Carmen, e 
por integrantes da equipe 
técnica do hospital. O se-
cretário municipal de Saú-
de, Elias Natan, também 
acompanhou os vereado-
res.
 Segundo o presi-
dente da Casa, vereador 
Júnior Borges (UNIÃO), a 
visita foi importante para 
coletar informações so-
bre inovações e melhorias 
que estão sendo feitas no 
hospital. “O HGC é uma 
unidade de suma impor-
tância para Camaçari e 

região. E nós do Legislati-
vo nos sentimos parceiros 
no sentido de buscar me-
lhorar a unidade e oferecer 
um atendimento adequado 
aos pacientes. A visita foi 
produtiva e mais uma vez 
nos colocamos à dispo-
sição para trabalharmos 
juntos em favor do desen-
volvimento dessa unidade 
de saúde”, reforçou o par-
lamentar.
 Para a vereadora 

Professora Angélica (PP), 
a visita fortaleceu o en-
tendimento de que o ser-
viço de saúde precisa ser 
construído a partir de po-
líticas públicas eficientes. 
“Foi uma visita importante, 
pois pudemos ver o quan-
to a equipe do HGC tem 
feito de positivo para fazer 
com que a unidade atenda 
adequadamente seus pa-
cientes. Tudo que vimos 
aqui trouxe a confirmação 

de que é preciso investir 
no desenvolvimento de po-
líticas públicas de saúde 
para atender adequada-
mente o cidadão. Compro-
misso técnico é importante 
e as políticas públicas ga-
rantem que a parte técnica 
possa funcionar efetiva-
mente para a população”, 
pontuou.
 A vereadora desta-
cou ainda a urgência na 
construção de um hospital 
municipal e de uma mater-
nidade para Camaçari. “Vi-
mos que há toda uma atu-
ação humanizada no que 
diz respeito ao atendimen-
to das mulheres gestantes, 
como parto humanizado 
e outros acolhimentos. 
Temos um berçário todo 
reformado, uma outra rea-
lidade do que se via aqui. 
Mesmo assim precisamos 
de mais para atender nos-
sa região. Por isso, refor-
çamos a luta pela constru-
ção do hospital municipal e 
de uma maternidade que 
ofereça mais recursos para 
os pacientes”, finalizou.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Chuva abre crateras em 
loteamento de Barra do Pojuca

Os moradores do Lotea-
mento Jasmim de Itaci-

mirim, em Barra do Pojuca, 

estão preocupados com a 
situação da estrada, após 
as chuvas que vêm atin-

gindo a região. Verdadeiras 
crateras surgiram na via, 
impossibilitando a passa-
gem dos carros.
 “Com as chuvas, na 
zona rural de Barra do Po-
juca, abriram-se crateras 
na estrada e a coisa está 
tão séria que ficaremos 
ilhados. Só no Loteamento 
Jasmim de Itacimirim, são 
dezenas de sítios e dois as-
sentamentos com dezenas 
de famílias e outras tantas 
que podem passar por tal 
situação vexatória caso 
não seja tomada uma pro-
vidência urgente”.
 “A situação hoje é 

que ainda conseguimos 
passar de carro, mas com 
a continuação das chuvas, 
seguramente as crateras 
aumentarão e ficaremos 
ilhados. É a primeira vez 
que recorro ao poder pú-
blico através das redes 
sociais para tratar desse 
assunto. No passado, fazí-
amos uma vaquinha com 
quem podia e mandávamos 
passar a máquina, mas só 
era um paliativo”, declara 
um morador que vive na lo-
calidade desde 2007.

FOTO: LEITOR

Morador de Camaçari 
aguarda por regulação 

desde 2017
Quase 5 anos, este tem 

sido o tempo de espera 
de Marivan Valeriano Santos 
de Jesus, de 36 anos, mo-
rador do Parque das Man-
gabas, para conseguir fazer 
uma cirurgia. Sem saber 
mais a quem recorrer, Ma-
rivan procurou o Camaçari 
Notícias para contar sua his-
tória.
 Era 14 de maio de 
2017 quando Marivan se-
guia de moto pela Casca-
lheira quando foi atingido 
por um carro, que para des-
viar de um buraco, atropelou 
o motociclista, que teve uma 
lesão no menisco. Desde 
então, Marivan convive com 
dores e aguarda na fila da 

regulação do Hospital Ma-
noel Victorino para fazer 
uma ressonância magnéti-
ca e cirurgia.
 Ele conta que não 
recebe auxílio-doença, 
mesmo carregando no cor-
po as marcas que o aciden-
te deixou. Além da lesão no 
menisco, Marivan tem di-
versas cicatrizes pelo corpo 
e, segundo ele, o condutor 
do carro que o atropelou 
nunca prestou nenhum tipo 
de ajuda financeira. Para se 
manter, Marivan tenta ago-
ra receber o Auxílio Brasil e 
aguarda ansiosamente ser 
regulado e conseguir a ci-
rurgia.

‘Estamos em completo 
abandono no Parque 
Verde II’ diz morador

Moradores do bairro Par-
que Verde II entraram 

em contato com a nossa 
redação para, mais uma 
vez, reclamar sobre a situa-
ção da Rua Getúlio Vargas, 
onde falta pavimentação e 
quando chove, a população 
sofre com os transtornos 
causados pela lama.
 “Mais uma vez pres-
to minhas queixas referente 
essa Rua Getúlio Vargas, 
no Parque Verde II. Esta-
mos no completo abandono, 

estão trabalhando na rua 
de trás a essa, máquinas 
passando toda hora. Ques-
tionei sobre essa rua, mas, 
segundo eles, já consta 
como asfaltada. Isso é um 
absurdo, estamos abando-
nados nessa situação de-
sumana, crianças em ho-
rário de aula têm que ser 
carregadas pelos pais ou 
não vão à escola devido a 
essa falta de atenção com 
nós, moradores”.

FOTO: LEITOR
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Homem é flagrado com 583 pedras 
de crack durante abordagem 

policial em Camaçari
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Um homem foi flagra-
do com 583 pedras de 

crack após ser abordado 
por policiais militares do 
12º° Batalhão da Polícia 
Militar de Camaçari, du-
rante patrulhamento. O 
flagrante aconteceu na 
tarde de quarta-feira (16), 
quando o suspeito teria 
se assustado ao avistar a 
viatura, no bairro Phoc II. 
 De acordo com a 
polícia, diante da reação 

do rapaz, foi determina-
da a parada para a abor-
dagem, sendo encontra-
do, além das porções de 
crack, um aparelho celu-
lar e R$ 160 em espécie. 
 Preso em flagran-
te, o homem foi conduzido 
para a 8ª Delegacia Territo-
rial em Simões Filho, onde 
foi realizado o registro do 
fato.
 Na orla, agentes da 
59ª CIPM também reali-
zaram uma apreensão de 
drogas no último domingo 
(13), em Vila de Abrantes.

FOTO: REPRODUÇÃO

Números da violência voltam a 
subir e Camaçari fecha fevereiro 
com 21 homicídios registrados

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Após apresentar um leve 
queda no mês de janei-

ro, os números da violência 
voltaram a subir em feve-
reiro e Camaçari fechou o 
mês com o registro de 21 
homicídios. O levantamen-
to foi feito pelo Camaçari 
Notícias com base nos da-
dos da Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado 
(SSP/BA). Todas as vítimas 
foram homens e a maior 
parte dos crimes aconte-
ceu fora da Sede.
 Entre os casos de 
maior repercussão está a 
descoberta de quatro cor-
pos em estado avançado 
de decomposição na Via 
Atlântica, no dia 14, na re-
gião de Barra de Jacuípe. 
O primeiro corpo foi encon-
trado às 16h48. A vítima foi 
identificada como Joel Sil-
va dos Santos, de 19 anos. 
Cerca de uma hora depois, 
os outros três corpos foram 
localizados, porém não fo-

ram identificados.
 No dia seguinte, 15 
de fevereiro, outras três 
mortes foram registradas. 
O corpo de Luciano Souza 
Conceição, de 21 anos, foi 
encontrado Via Atlântica 
(Estrada da Cetrel), o quin-
to naquela semana. Já no 
bairro Buri Satuba, dois jo-
vens foram baleados. Mar-
cos Felipe de Jesus San-
tos, de 20 anos, morreu no 
local e o adolescente de 
iniciais J. dos S.B., de 15 
anos, chegou a ser socor-
rido, mas foi a óbito um dia 
depois.
 Durante todo o mês 
de janeiro de 2022, foram 
contabilizados 16 homicí-
dios em Camaçari. Todas 
as vítimas foram homens.
 Naquele mês, cha-
mou atenção a morte de 
três integrantes da comu-
nidade cigana, ocorrida no 
Parque Real Serra Verde.
 Os três homens fo-
ram baleados na Rua Cra-
vo. Alcides Alves, de 76 
anos, e Nilson Alves, de 
44 anos morreram no local. 

Joel Alves, de 45 anos, so-
breviveu ao atentado e foi 
socorrido para o Hospital 
Geral de Camaçari (HGC), 
onde veio à óbito dois dias 
depois. A polícia investi-
ga se o triplo homicídio 
em Camaçari tem relação 
com a morte de um casal 
de ciganos em Dias d’Ávi-
la, ocorrida no dia anterior, 
e ao assassinato de um 
sexto cigano, na cidade de 
Santo Amaro, no Recônca-
vo.
 De acordo com o ín-
dice nacional de homicídios 
criado pelo G1, a Bahia foi 

o estado brasileiro que re-
gistrou a maior quantida-
de de mortes violentas em 
2021. Em números absolu-
tos, o estado contabilizou 
5.099 mortes violentas (ho-
micídios dolosos, latrocínios 
e lesões corporais seguidas 
de morte) em 2021. Destas, 
4.931 foram enquadradas 
como homicídio doloso, 122 
como latrocínio e 46 como 
lesão corporal seguida de 
morte.
 Em 2020, a Bahia 
também registrou maior 
quantidade de mortes vio-
lentas.
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Animação Os Caras Malvados é a 
estreia da semana no cinema

FOTO: REPRODUÇÃO

Nunca houve cinco amigos tão infames como Os Mauzões – o Sr. Lobo, arrojado car-
teirista, o Sr. Cobra, arrombador de cofres que já viu de tudo, o Sr. Tubarão, descon-

traído mestre do disfarce, o Sr. Piranha, ‘músculo’ com pavio curto e a Sra. Tarântula, 
hacker de língua afiada, também conhecida como “Webs”. Mas quando, após anos de 
infindáveis assaltos e de serem os vilões mais procurados do mundo, o gangue é final-
mente apanhado, o Sr. Lobo faz um acordo (o qual não tem qualquer intenção de cum-
prir) para os salvar a todos da prisão: Os Mauzões vão se tornar bonzinhos.

EM CARTAZ
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Sedap faz a primeira compra do 
Programa Alimenta Brasil

FOTO: TIAGO PACHECO

A primeira compra do Pro-
grama Alimenta Brasil 

(PAB), antigo Programa 

de Aquisição de Alimentos 
(PAA), foi realizada na ma-
nhã desta terça-feira (15). 
Através da iniciativa, a Se-
cretaria do Desenvolvimen-
to da Agricultura e Pesca 

(Sedap) terá o recurso de 
R$1,04 milhão liberado pelo 
Governo Federal, o maior 
da Bahia, para obtenção 
de produtos da agricultura 
familiar. A ação ocorreu no 
Banco de Alimentos.
 A perspectiva é de 
que as compras aconteçam 
às terças e quartas-feiras, 
sempre no turno da manhã, 
com entrega às instituições 
beneficiadas nos mesmos 
dias e ainda às quintas-fei-
ras. Nesta primeira semana 
serão em torno 18 tonela-
das de 62 tipos de produtos, 
adquiridos direto da mão de 
20 produtores rurais das 
comunidades de Cancelas, 

Cajazeiras, Tiririca, Cordoa-
ria e Lagoa Seca.
 Os alimentos serão 
entregues em sete orga-
nismos, entre instituições 
socioassistenciais e órgãos 
da gestão, que atenderão 
a aproximadamente 510 fa-
mílias. São elas: Pestalozzi, 
Recanto das Árvores, Asso-
ciação Paulo Tonucci (Api-
to), Centro de Convivência 
do Idoso e da Família, além 
do Centro de Referência Es-
pecializado em População 
em Situação de Rua (Centro 
Pop), Banco de Alimentos, e 
o Centro de Convivência da 
Pessoa Idosa (Conviver).

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Mais de 2.900 contribuintes 
já aderiram ao Refis 2022

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Os contribuintes que de-
sejam aderir ao pro-

grama de Refinanciamen-
to Fiscal (Refis) 2022 têm 
até o dia 31 de março para 
aproveitar os descontos que 
podem chegar a 100% em 
multas e juros. De acordo 
com a Secretaria da Fazen-
da (Sefaz), até a última se-
gunda-feira (14), 2.942 con-

tribuintes aderiram ao Refis. 
A adesão se aplica a débitos 
tributários e não tributários 
adquiridos junto ao municí-
pio, em razão de fatos ge-
radores ocorridos até 30 de 
novembro de 2021.
 No total, 15.421 mu-
nícipes já acessaram o en-
dereço eletrônico http://
sefaz.camacari.ba.gov.br/
portal/index.php e entraram 
em contato com a pasta, na 
perspectiva de obter escla-

recimentos.  Para dar início 
à regularização fiscal jun-
to à Sefaz, basta acessar 
o site, seguindo o passo a 
passo indicado, após cli-
car no banner (pop-up) que 
aparece assim que acessa 
o portal. As últimas etapas 
do processo compreendem 
a emissão e consequente 
pagamento do boleto pelo 
contribuinte, o que concre-
tiza sua adesão ao refinan-
ciamento.

 O agendamento 
pode ser realizado também 
através do Call Center, no 
número (71) 2886-1345, ou 
do WhatsApp (71) 98796-
9856 (atendimento exclusi-
vo via mensagem de texto). 
O expediente funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. Os canais citados 
também podem ser utiliza-
dos para esclarecer dúvidas 
relativas a outros serviços 
prestados pela pasta.

Prefeitura reforça investimentos 
em obras de drenagem

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

A Prefeitura de Camaçari, 
por intermédio da Se-

cretaria da Infraestrutura 
(Seinfra), tem intensificado 
e realizado uma série de in-
vestimentos em ações pre-
ventivas que visam melhorar 
o sistema de drenagem da 
cidade para promover me-
lhor escoamento das águas 
pluviais. As obras de macro 
e micro drenagem são exe-
cutadas em diversos pontos 
da cidade para evitar alaga-

mentos.
 De acordo com a 
equipe técnica da pasta, so-
mente em 2021, foram re-
alizadas mais de 13 obras 
de macrodrenagem no mu-
nicípio. Nas localidades da 
sede, as intervenções trou-
xeram benefícios aos mo-
radores dos bairros Nova 
Vitória, Parque Real Serra 
Verde, Jardim Limoeiro e  
Parque Verde I.
 Já na costa, as me-
lhorias ocorreram em Jauá, 
Vila de Abrantes e Monte 
Gordo.

FOTO: JOSUÉ SILVA
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Perimenopausa: 
especialista ajuda a reconhecer a 

transição para a menopausa
FOTO: REPRODUÇÃO

Podendo surgir vários anos antes da última menstruação, a perimenopausa não tem uma idade certa para ocorrer

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Se o corpo humano des-
perta interesse cons-

tante tanto nos profissio-
nais de saúde quanto em 
pessoas leigas no assunto, 
o corpo da mulher é ain-
da mais enigmático pelas 
transformações que en-
frenta ao longo da vida, em 
consequência das muitas 
alterações hormonais. Uma 
das mais difíceis acontece 
durante a transição entre 
o ciclo menstrual regular e 
a menopausa. Nessa fase 
intermediária, conhecida 
como perimenopausa, a 
mulher encara uma série 
de mudanças, tanto físicas 
quanto emocionais. Um 
acompanhamento gineco-
lógico adequado e um esti-
lo de vida saudável podem 
ajudar a atenuar os sinto-

mas mais desconfortáveis 
desse período, que incluem 
distúrbios do sono, perda da 
libido, ganho de peso e irri-
tabilidade.
 Segundo a ginecolo-
gista do Sistema Hapvida, 
Dra. Mariana Maciel, esse 
período, embora sem du-
ração definida, pode levar 
alguns anos, e representa 
a transição entre a vida re-
produtiva e a vida madura 
da mulher. Ela explica que 
essa fase se caracteriza 
pela produção deficiente de 
hormônios pelos ovários, 
especialmente os estrogê-
nios. “A carência dessas 
substâncias pode provocar 
sintomas físicos e emo-
cionais na mulher, como 
irregularidade menstrual, 
ressecamento vaginal, au-
mento da sensibilidade ma-
mária, alterações de peso e 
fogachos, que são as ondas 

de calor, bem como resse-
camento e perda da elasti-
cidade da pele, depressão, 
irritabilidade, déficit de me-
mória, dificuldade de con-
centração e de lidar com 
o estresse. Também pode 
causar diminuição da libido, 
distúrbios do sono, princi-
palmente a insônia, perda 
urinária involuntária e que-
da de cabelo”, enumera.
 Podendo surgir vá-
rios anos antes da última 
menstruação, a perimeno-
pausa não tem uma ida-
de certa para ocorrer, até 
porque algumas mulheres 
podem ser sintomáticas e 
outras não, mas é mais co-
mum, ocorrer por volta dos 
45 anos, idade na qual, ape-
sar da irregularidade mens-
trual há chances mesmo que 
pequenas de engravidar. “O 
que define essa possibili-
dade são os níveis hormo-

nais, por isso é importante 
manter o acompanhamento 
com a ginecologista”, diz a 
médica.
 Para aliviar os sin-
tomas dos incômodos des-
se período, a especialista 
sugere às mulheres que, 
como estratégias e medidas 
não farmacológicas, ado-
tem um estilo de vida sau-
dável, por meio de prática 
regular de atividade física 
e alimentação equilibrada. 
“Diminuir a ingestão de be-
bidas alcoólicas e cessar o 
tabagismo também são ati-
tudes recomendadas. Para 
terapias farmacológicas, é 
necessário fazer uma ava-
liação com o ginecologista 
e, assim, decidir o melhor 
tratamento de acordo com 
o histórico da paciente”, 
orienta.


