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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
RÁDIO TÁXI E MOTO EXPRESSO
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E MOTO EXPRESSO LTDA – TRANSPOLO, inscrita no CNPJ
03623558-001-11 e NIRE 29400027105 Localizada á Rua Lateral de Dentro nº 83 bairro Industrial Camaçari-Ba, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Entidade, CONVOCA os Cooperados, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 07/01/2018, em primeira convocação às 07:00hs., (sete horas), com a presença
de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus Cooperados; em segunda convocação às 08:00hs (oito horas), com a presença mínima de ½ (metade) mais um dos Cooperados e última convocação às 09:00hs, (nove horas), com a presença de no mínimo
10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Inclusão de novos associados
2. Exclusão de associados
3. Eleição de Diretoria Executiva
4. Eleição do Conselho Fiscal
Camaçari, (BA), 22 de Dezembro de 2017
Francisco de Assis Chaves Costa
Presidente

EXPEDIENTE
Diretora-Presidente: Gisa Souza/ Diretor-Responsável: Jornalista Julio Cesar Ribeiro Dias / - Reg. MTE - 4954 SRTE-BA
Jornalistas: Sheila Barretto - Reg. MTE - 5293 GRTE-BA e Rudson Santos
Diagramação: Sheila Barretto
Impressão: Gráfica Santa Helena
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Jovem luta para provar que foi vítima
de um crime virtual em Camaçari

Mensagem difamatória foi publicada em rede social
Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

internet hoje em dia é
A
algo sem a qual muitas
pessoas não saberiam vi-

ver. Pela web, nós podemos
nos comunicar com outras
pessoas, fazer compras,
ouvir música, jogar, conhecer gente nova, enfim, a
internet abriu um universo
onde temos acesso a tudo,
porém nem tudo isso é positivo. A internet também é
o ambiente onde crimes são
cometidos e já vimos vários
casos na TV, jornais e, claro,
nos sites de notícias.
Quem não se lembra
dos ataques racistas à jornalista Maria Júlia Coutinho, a
‘Maju’ que apresenta a previsão do tempo no Jornal
Nacional? Ou mais recentemente à garotinha Titi, filha
dos atores Bruno Gagliasso
e Giovanna Ewbank, que foi
ataca por ser negra? Ou ainda das fotos íntimas da atriz
Carolina Dieckmann, que
foram vazadas e o caso acabou dando origem a uma lei
que leva o nome da artista?
Todos esses casos tiveram

repercussão nacional por se
tratarem de pessoas famosas, mas aqui em Camaçari,
também aconteceu um caso
grave de crime da internet.
Leonardo procurou a nossa
redação para contar como
foi vítima de um crime virtual. Ele teve fotos suas publicadas em um site de relacionamento afirmando que era
portador do vírus HIV e que
estaria transmitindo a doença para várias pessoas em
Camaçari. Leonardo disse
que ficou sabendo através
de amigos e parentes que
mandaram dezenas de mensagens para ele. “No começo
eu me assustei, mas como
sabia que aquilo não era verdade, tratei de fazer o que
era certo”.
O jovem procurou a
18ª Delegacia Territorial (DT)
de Camaçari para registrar
um boletim de ocorrência,
procedimento que, segundo
ele, durou cerca de três horas. Leonardo disse que ainda há muita desinformação
e despreparo dos profissionais para lidar com o tema.
Por conta própria e para provar que estava sofrendo uma

calúnia, o rapaz procurou
fazer alguns exames e mais
uma vez encontrou falta de
informação.
“O próprio governo
diz que em qualquer UPA a
gente pode fazer um teste
rápido, mas não é bem assim. Fui na UPA Nova Aliança e me disseram que lá
não fazia o exame, só emitia uma guia. Também não
souberam me informar onde
eu poderia fazer os exames.
Depois de muito procurar,
descobrir que isso poderia
ser resolvido no CRES”.
No Centro de Referência e Especialidades de
Saúde (CRES), Leonardo fez
exames de HIV (Aids), Sífilis,
Hepatite C (HCV) e Hepatite
B (AgHBs). Todos os resultados foram negativos. Agora
ele aguarda a conclusão das
investigações.
A reportagem do Camaçari Notícias entrou em
contato com a assessoria da
Polícia Civil, que informou
que Leonardo será ouvido
nos próximos dias e que
“não houve encaminhamento dele para uma unidade
especializada em Salvador,
visto que qualquer unidade
da Polícia Civil está apta a
recepcionar casos ligados à
crimes cometidos via internet”.
Ainda de acordo com
a assessoria, “a Polícia Civil
tem um Grupo Especializado
de Repressão aos Crimes por
Meios Eletrônicos (GME) que
funciona como uma unidade de apoio para as demais
delegacias na capital, RMS e
interior do estado”. No caso
de Leonardo, “o GME será
acionado, para auxiliar nas
investigações, apenas se o
delegado responsável pelo
inquérito considerar que não
dispõe das ferramentas de

tecnologia necessárias para
a conclusão do caso. O Grupo, que deverá dar origem a
uma delegacia especializada, não presta atendimento
diretamente ao público”.
O caso deste jovem
serve como um alerta para
todos nós que utilizamos a
internet diariamente, especialmente as redes sociais.
Ao ser vítima de qualquer
crime virtual, o primeiro passo é denunciar.
De acordo com o Senado Federal, o Brasil conta com uma norma criada
exclusivamente para regular os crimes digitais. A Lei
12.737/2012 especifica punições para infrações relacionadas ao meio eletrônico,
como invadir computadores,
violar dados de usuários ou
“derrubar” sites.
Os crimes menos graves, como “invasão de dispositivo informático”, podem
ser punidos com prisão de
três meses a um ano, além
de multa. Condutas mais
danosas, como obter, pela
invasão, conteúdo de “comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais
ou industriais, informações
sigilosas” podem ter pena
de seis meses a dois anos
de prisão, além de multa. O
mesmo ocorre se o delito envolver a divulgação, comercialização ou transmissão a
terceiros, por meio de venda
ou repasse gratuito, do material obtido com a invasão.
A lei prevê ainda o aumento das penas de um sexto a um terço se a invasão
causar prejuízo econômico
e de um a dois terços “se
houver divulgação, comercialização ou transmissão a
terceiro, a qualquer título,
dos dados ou informações
obtidos”.
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Braskem e FIEB firmam
parceria em projeto de
educação profissionalizante

O curso tem previsão para abertura de inscrições no 1º trimestre de 2018
Camaçari Notícias
Ascom/Braskem

U

m projeto inovador que
promove o acesso ao
ensino médio e profissionalizante, aproveitando os
conhecimentos pessoais já
adquiridos, com matriz curricular individual e flexibilidade de horário. Esse é o
objetivo da parceria firmada
entre a Braskem e a Federação das Indústrias do Estado
da Bahia (FIEB), para ampliação do programa de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), desenvolvido pelo SESI
e SENAI e aprovado pelo Ministério da Educação (MEC).
A solenidade de assinatura
do termo de compromisso
foi realizada, nessa terça-feira, dia 19, na sede da FIEB,
em Salvador.
“A parceria com a
Braskem é de fundamental
importância para o crescimento deste projeto”, afirma Antonio Ricardo Alban,
presidente da FIEB. Ele ressaltou, ainda, que a expe-

riência com a turma piloto
do projeto, mostrou que as
aulas do EJA na modalidade de educação a distância
(EaD) que possuem evasão
de alunos em torno de 60%
reduziu para apenas7% neste novo modelo.
“O grande diferencial
desse projeto é a possibilidade de investirmos no ensino profissionalizante voltado para jovens e adultos,
valorizando os saberes já
adquiridos nas experiências
de vida e trabalho dessas
pessoas, contribuindo para
o desenvolvimento das comunidades do entorno das
áreas onde a Braskem atua”,
destaca Helio Tourinho, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.
O curso tem previsão
para abertura de inscrições
no 1º trimestre de 2018,
quando serão ofertadas 105
vagas. Os interessados precisam ter idade mínima de
18 anos, além de residir em
comunidades de influência
das operações da Braskem.
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Fé e devoção levam fiéis à
Fonte de Santa Luzia na Gleba C
izem as escrituras: “PorD
que vivemos por fé, e não
pelo que vemos” (2 Coríntios
5:7). Este trecho da Bíblia
define bem o sentimento daqueles que procuram a fonte
de Santa Luzia, recém-construída na frente da Igreja
dedicada à santa, no bairro
da Gleba C, em Camaçari. É
por fé na mártir, considerada
como a protetora dos olhos,
que os fiéis católicos buscam a água benta para curar
as doenças da visão. A reportagem do Camaçari Notícias
esteve na igreja e conversou
com o padre Márcio Menezes
sobre Santa Luzia, a fonte e
o trabalho social desenvolvido pela paróquia.
De acordo com o Pe.
Márcio, a história de Santa
Luzia começa no século IV.
Conta-se que Luzia pertencia
a uma família italiana rica,
que lhe deu ótima formação
cristã, ao ponto de ela ter
feito um voto de viver a virgindade perpétua. A família
queria que ela se casasse,
porém a jovem recusou e
vendeu tudo que tinha para
doar aos pobres. Foi perseguida pelas autoridades e
decapitada em 303.
Somente em 1894 o
martírio da jovem Luzia foi
devidamente
confirmado,
mas a devoção à santa, cujo
próprio nome está ligado à

Foto: Sheila Barretto

Sheila Barretto
sheila@camacarinoticias.com.br

Padre Márcio Menezes é paróco da Igreja de Santa Luzia

visão (Luzia deriva de luz), já
era exaltada desde o século
V. Os milagres atribuídos à
sua intercessão a transformaram numa das santas auxiliadoras da população, que
a invocam, principalmente,
nas orações para obter cura
nas doenças dos olhos. Diz a
antiga tradição oral que essa
proteção, pedida a Santa Luzia, se deve ao fato de que
ela teria arrancado os próprios olhos, entregando-os
ao carrasco, preferindo isso
a renegar a fé em Cristo.
Munidos desta mesma fé, católicos de diversas
localidades de Camaçari têm
ido à fonte de Santa Luzia
para pegar um pouco da
água e passar nos olhos em
busca da cura de problemas
como catarata, glaucoma ou

qualquer outra enfermidade
oftalmológica. O padre Márcio conta que a fonte foi erguida em comemoração aos
4 anos da paróquia.
“Nós fizemos a fonte
de Santa Luzia pra que os
devotos pudessem vir aqui
pegar sua água benta e levar pra casa. Para a construção da fonte nós tivemos
diversos parceiros, como o
vereador Adalto, mas principalmente os dizimistas com
ajuda com cimento, com
bloco, com a mão de obra
e a gente conseguiu fazer.
Assim conseguimos uma
forma de manter a tradição
viva. A igreja fica aberta de
segunda a sexta, das 8h ao
meio dia e das 14h às 17h30
e a pessoa pode vir pegar a
água na hora que quiser na

fonte de Santa Luzia”.
A Igreja de Santa Luzia também realiza um belíssimo projeto social com
famílias carentes. “Toda a
sexta a gente acolhe 100
famílias que vêm para receber a sopa, graças a ajuda de vários mercados. E
no mês de outubro a gente faz uma comida baiana
pra essas famílias. Neste dia tem massagem, fisioterapeuta, veterinário,
podologia, pula-pula, médico, corte de cabelo, barba, tudo gratuito pra eles.
Eles chegam pela manhã
e saem à tarde, tem sempre uma atração musical,
a gente tem um trabalho
social muito bom. Em dezembro, na próxima sexta, a gente finaliza com
um café da manhã ou um
almoço com todas essas
famílias”.
O projeto não atende somente à população
da Gleba C, mas a qualquer
um que deseje participar.
Basta procurar a igreja.
“Quem chega a gente faz
a ficha, tem a sopa, a gente dá brinquedo, roupa, e
quando alguém precisa de
um médico, de um dentista, a gente corre atrás pra
ver o que é que a gente
pode fazer”.
A Igreja de Santa
Luzia está localizada na
Rotatória da Rua 06, s/n
– Gleba C.

6

Acesse: www.camacarinoticias.com.br
Camaçari, 22 de Dezembro de 2017

7

Acesse: www.camacarinoticias.com.br
Camaçari, 22 de Dezembro de 2017

Prefeitura implanta Centro de Referência Pediátrica
Camaçari Notícias
Ascom/PMC

Prefeitura de Camaçari,
A
através da Secretaria da
Saúde, iniciará no próximo

dia 2 de janeiro a implantação do primeiro Centro de Referência em Saúde da Criança da Bahia. O equipamento
será composto por uma UPA
Pediátrica e um Centro de
Especialidades Pediátricas,
onde hoje funciona a Unidade de Pronto Atendimento da
Nova Aliança.
A UPA Pediátrica funcionará 24h, todos os dias
e será composta por dois

pediatras, duas enfermeiras
para acolhimento e classificação de risco, cinco técnicos
de enfermagem, um técnico
de radiologia, duas recepcionistas, um condutor de
ambulância, dois vigilantes e
dois auxiliares de higienização.
A UPA será equipada com eletrocardiograma
(ECG), Raio X, laboratório,
sala de gesso, sala de medicamentos, sala de nebulização, sala de sutura, cinco leitos de observação, um leito
de isolamento, um leito de
reanimação, além de uma
brinquedoteca.

O centro terá a capacidade de atender 4.500 crianças e realizar 1.600 consultas especializadas por mês.
Um volume maior do que
atendido na UPA Gleba A, PA
Abrantes, UPA Arembepe,
PA Monte Gordo e PA Nova
Aliança. “É um grande salto
na saúde para as crianças,
pois hoje não existe nenhum
pediatra 24h. E agora teremos dois diariamente”, explica Elias Natan, secretário
da Saúde de Camaçari.
O Centro de Referência em Saúde da Criança,
contará com pediatras especialistas em pneumologia,

hematologia,
neurologia,
gastroenterologista, cardiologista, ortopedista, infectologista, um oftalmologista e
um otorrinolaringologista.
A previsão da Secretaria da Saúde é que o Centro
de Referência em Saúde da
Criança seja implantado no
prazo máximo de 70 dias.
Durante esse tempo o PA da
Nova Aliança será inativado,
e para não haver sobrecarga
será aberto um terceiro turno
na USF Nova Aliança, até às
22h, incluindo os sábados e
domingos. Anualmente nascem vivas em Camaçari cerca
de 4.300 crianças.
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Polícia

Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

ois jovens foram enconD
trados mortos na madrugada desta terça-feira
(19), na zona rural de Dias
D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com informações da Secretaria de
Segurança Pública (SSP-BA),
os corpos das vítimas identificadas como Mário Fernandes de Melo Júnior, 21 anos
e Mateus Fernandes da Silva,
19 anos, foram encontrados na localidade conhecida
como Barragem Santa Helena.

De acordo com informações policiais, os corpos
apresentavam várias marcas
de tiros de arma de fogo. Os
corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto
Médico Legal (IML), para a
realização da perícia.
Segundo informações
do titular da 25ª Delegacia
Territorial (DT/Dias D’Ávila),
Vitor Eça, Mário e Mateus
residiam na cidade de Camaçari e passavam o final
de semana com a avó. Os
autores do crime ainda não
foram localizados. A polícia
civil segue com a investigação.

Foto: Reprodução

Irmãos mortos em Dias D’Ávila eram
moradores de Camaçari

Irmãos foram tirados à força da casa da avó

Suspeitos são mortos em confronto com a polícia
no bairro Santa Maria

Trio foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

N

a manhã desta quartafeira (20) três indivíduos
foram mortos em confronto
com a polícia no bairro Santa

Maria, em Camaçari. Segundo informações, os homens
identificados como Valtemir
Cardoso dos Santos Junior,
Robson Conceição dos Santos e José Carlos Melo de

Matos, estavam praticando
assaltos na região da Gleba
H.
De acordo com informações do 12º Batalhão, os
homens estavam a bordo de
um Logan prata placa NZJ
4780 e ao perceber a presença da guarnição da Companhia de Emprego Tático
Operacional (CETO), empreenderam fuga. Os suspeitos
foram então perseguidos
pelos policiais e atiraram
contra a guarnição, que
revidou atingindo os três.
O trio foi socorrido para o
Hospital Geral de Camaçari
(HGC), porém não resistiu
aos ferimentos.
Segundo a polícia,
os três eram moradores do
bairro do Gravatá, onde praticavam assaltos. Eles eram

considerados pela polícia,
bandidos perigosos e já
eram procurados por conta
desses crimes. A ação fez
parte da Operação Alvorada, realizada em Camaçari
todos os dias das 5h às 8h
da manhã com o objetivo de
combater assaltos nos locais
com maior concentração de
pessoas e registro de ocorrências.
As armas que estavam de posse do trio, uma
carabina calibre 22 e um
revólver calibre 30, além de
oito celulares e um documento de uma motocicleta,
foram apresentados na 18ª
DT, onde o auto de resistência foi registrado.
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Assinado projeto de lei que inclui a Semana Católica
no calendário de festas de Camaçari
Camaçari Notícias
Ascom/Diocese de Camaçari

Projeto de Lei (PL) que
O
inclui a Semana Católica
no calendário de eventos de

Camaçari, foi assinado nesta quarta-feira (20) pelo prefeito Antonio Elinaldo. Para
prestigiar esse momento estiveram presentes Dom João
Carlos Petrini, sacerdotes de
Camaçari, religiosos, leigos,
Kikito Tourinho, Vereador de
Madre de Deus – o primeiro
a incluir a Semana Católica
no calendário em um município da Diocese – e o Vereador
Adalto Santos, que indicou o
projeto na Câmara de Vereadores.
Para Dom João Carlos
Petrini essa é uma oportunidade para resgatar a história

Projeto foi indicado na Câmara pelo vereador Adalto

Católica de Camaçari, que
há 500 anos está presente
no município “Essa semana
Católica é uma contribuição
para o resgate de uma história em vista de um futuro
que possa reencontrar a paz,

a dignidade e a beleza. Fico
muito feliz, eu entendo isso
não como um benefício para
os católicos que frequentam
os rituais católicos, mas um
benefício para a cidade”.
“Não estamos bus-

cando somente a nossa
vantagem, mas o bem que
é maior, pensando o bem
de toda cidade. Eu entendo
que somos mais que irmãos
e podemos caminhar juntos
de uma maneira maravilhosa, dando muitos passos
que vão convergindo para
essa finalidade”.
A Semana Católica
será realizada na primeira semana do mês de maio
e deve fomentar ações de
cunho social, cultural e religioso e nesta primeira edição terá como tema “A paz”,
resgatando assim a Campanha da Fraternidade que no
próximo ano será “Fraternidade e superação da violência, tendo como lema Em
Cristo somos todos irmãos
(Mt 23,8).
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Classificados
Alugo Apartamento no Residencial
Verde Ville, em ótimo estado de
conservação. Valor a combinar.
3621-2154 / 98303-0697 / 981522220.
------------------------------Alugo Ponto Comercial ao lado
da Cidade do Saber, ideal para
Salão de Beleza, Barbearia, Pilates e outros, próximo da Realize Rua do Telégrafo. Valor
R$ 650,00.
Fones: 98781-4464
/ 99987-5726 / 99178-1637, Zap.
Queiroz.
------------------------------Alugo Apartamento Condomínio
Itacimirim/Odebrecht, 2 Quartos, Cozinha Completa, Banheiro c/Blindex/Armários, Área de
Serviço e Vaga de Garagem, Condomínio c/Infraestrutura /Segurança 24hs. Contato 99288-1818
Bela / 99907-2831 Jadson fone/
zap.
------------------------------Vendo um excelente Terreno no
Jardim Limoeiro, próximo ao
Shopping Boulevard e Atacadão,
medindo 10 X 20 m². Valor de
R$ 29.000,00 por R$ 25.000,00.
Local Rua B, Quadra A, Lote 12.

Não perca essa excelente Oportunidade. Robson 9 9108-8701.
------------------------------Vendo Loja situada no Centro Comercial Nascente do Capivara, de
frente ao Condomínio Itacimirim
no Bairro Novo, Loja medindo 34
m², toda Reformada em Condomínio
e pode ser Financiada. Valor R$
110.000,00. 99158-3480 / 988778755 Zap.
------------------------------Vende-se Casas e Apartamentos em
Camaçari, Financiados em várias
Localizações e Preços. / 988778755 Zap.
------------------------------Vendo ou Troco Ponto Comercial,
situado na Rua da Gloria s\n Gleba C Camaçari/Ba, medindo 6m²,
com Banheiro independente, boa
Localização (1º BOX), em frente da Praça. Valor: 30.000.00,
98825-8505 fone/zap.
------------------------------Vende 2 Casas Andares Térreo e
1º andar,no Bairro 2 de Julho,
cada Casa tem 3 Quartos sendo
1 Suíte, Sala, Cozinha, Banheiro Social, Quintal e Garagem,
toda Gradeada na Cerâmica e com

Arvores Frutíferas. 3627-7119 /
98183-6183 Fone/Zap.
------------------------------Vendo um Terreno no Loteamento
Serra Verde, todo Plano, medindo 500 mts². Valor à Combinar.
OBS.: troca-se por Carro. 983687580 / 98199-0908.
------------------------------Vende-se 2 Casas, cada uma c/2/4
sendo 1 com Garagem. Rua Parque
Satélite, 248 Alto da Cruz. Casa
toda murada c/quintal para construção para de mais 2 casas. As 2
Casas Juntas Valor R$ 99.000,00.
Telefone para Contato: 71 986768885.
------------------------------Aluga-se
Apartamento
de
2
Quartos(sendo 1 Suíte), Térreo, Varanda, Garagem p/ 3
Carros,Nascente! Novo Seguro.
Av. Concêntrica, próx: Farmácia,
Supermercados, Padarias, Restaurantes, Posto de Combustíveis,
Hospital Santa Helena, UPA, Caixa 24hs e Ponto de Ônibus.. Telefones (71) 99167-1636 / 987895293.
------------------------------Aluga-se Apartamento de 1 Quarto

1° Andar Fachada Nascente! Novo
Seguro. Av. Concêntrica, próximo: Farmácia, Supermercados,
Padarias, Restaurantes, Posto
de Combustíveis, Hospital Santa
Helena, UPA, Caixa 24hs e Ponto
de Ônibus.Telefones (71) 991671636 / 98789-5293.
------------------------------Vende–se
Casa
3/4
sendo 1 c/Suíte, Sala
de Estar
grande,Cozinha
Arejada,
Garagem,Varanda,Banheiro Social
+ Banheiro p/Eventos,Cobertura
p/Eventos ou 1 Casa Espaço p/
Piscina,Escada p/o 1º andar,Poço
Artesiano,Portão automático e
Cerca Elétrica.Tel. 98893-2205/
99161-9825/ zap> 98283-2836.
------------------------------Vendo Casa em Dias d´Ávila
c/2/4 c/Suíte, Banheiro, Sala,
Cozinha, Quintal Amplo, Jardim,
Cerca Elétrica, Garagem, ótima Localização, perto do Centro, Mercado, Lojas, Escolas,
Hospital, Clínicas. Valor R$
125.000,00(sujeito a negociação). 3625-8791 / 98805-0580 /
98392-7606 Zap

Hotel São Salvador de presente de Natal para Camaçari
Camaçari Notícias
redacao@camacarinoticias.com.br

Foto: Reprodução

O

Camaçari Notícias está
sorteando junto com
seus parceiros um final de
semana no São Salvador Hotéis. Um presente de Natal
para os leitores.
O Hotel São Salvador
é uma excelente opção para
quem mora em Camaçari e
deseja passar um final de
semana em grande estilo na
capital baiana.
Localizado no Stiep e
próximo ao Shopping Salvador, o São Salvador possui
piscina, sauna, restaurante,
internet e uma academia de
ginástica completa.
De lá dá para curtir
tudo o que Salvador proporciona de lazer, cultura e es-

porte, e ainda ficar hospedado confortavelmente em
um hotel perfeito.
Para participar, basta
comprar em uma das lojas
parceiras e solicitar o cupom
do sorteio. As lojas participantes são a delicatessen
Bibi Gourmet, Constrol,
Relojoaria São Raimundo,
Ótica Beta, Contabilidade
Mota, Restaurante Quintal
do Dodi, Farmácia Bahia,
Brasilgas, Cometa, Ortobom
e Centro Profissionalizante
de Camaçari (CPC).
Não perca tempo e
garanta a sua chance de ganhar esse presente especial.
Quanto mais cupons, mais
chances você tem de ganhar! O sorteio será dia 15
de janeiro.

11

Acesse: www.camacarinoticias.com.br
Camaçari, 22 de Dezembro de 2017

Matéria do Leitor

Leitor diz que o Jardim Limoeiro foi esquecido
pela prefeitura

pela Prefeitura e cobra atenção do prefeito Elinaldo.
“Gostaria de relatar
o que está acontecendo na
minha rua, Estrada 24, Jardim Limoeiro. Já faz dois
meses que ligamos para o
órgão de iluminação publica de Camaçari para relatar
que tem um poste de energia que esta sem a proteção
da luz”.
“Ligamos, e pediram
para anotar um protocolo
informando que iam so-

lucionar o problema, mas
quando retornamos para
informar que o serviço não
foi feito, fomos informados
que não existia nenhum
protocolo referente à solicitação”.
“Isso é um absurdo,
prefeito, já faz um ano e
você ainda não lembrou que
o Jardim Limoeiro existe. Só
restam três anos e passa rápido, será que vai precisar
de mais um mandato para
olhar a comunidade do Jardim Limoeiro?”

Foto: Leitor

m morador do bairro
U
jardim Limoeiro, em Camaçari, reclama de descaso

Leitor reclama de pisos escorregadios
nas praças de Camaçari

Foto: Leitor

Fitas antiderrapantes
foram colocadas nos pisos
novos, mas não parecem
ter surtido muito efeito. Um
leitor do Camaçari Notícias
acabou flagrando a queda
de uma senhora e resolveu
denunciar o caso.
“Pisos totalmente escorregadios. Na Abrantes,

A

Prefeitura está recuperando os pisos quebrados nas praças Abrantes e
Desembargador Montenegro, porém a substituição
está sendo feita com peças

ainda mais lisas do que as
que já existem, causando
um grande risco para qualquer pessoa que transita
pelo local, especialmente
idosos e crianças.

buracos na praça, pedaços
de cerâmica espalhados. Na
Praça Montenegro, eu fiz
essas fotos por presenciar
a queda de uma senhora de
idade por escorregar nesses
pisos. Por favor, divulguem
esse abandono das praças
de Camaçari”.
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Foto: Reprodução

Hugh Jackman estrela musical ‘O Rei do Show’

a trama, Hugh Jackman,
N
ator experiente no gênero, oriundo dos palcos, vive

P.T. Barnum. De passado pobre, saído das ruas enquanto
ainda menino, o protagonista vai aos poucos realizando
seus sonhos e conquista sua
paixão de infância, Charity

(Michelle Williams), vinda de
uma família rica.
Mesmo depois de terem duas filhas, a vida dos
Barnum não é nem de perto estável, e as dificuldades
financeiras estão sempre à
porta. Como a mensagem
aqui é extremamente positi-

va, a família enfrenta seus
problemas com entusiasmo
e otimismo, correndo atrás
de dias melhores.
A veia de Barnum
para o diferente, para o
inusitado e para as artes, é
sua bússola e o guia até um
grupo excêntrico de pesso-

as, à margem da sociedade,
consideradas
aberrações.
Barnum lhes dará voz e fará
delas estrelas de seu show.
Este é o cerne de O Rei do
Show, em cartaz nas salas
do Cinemark Camaçari.

