
1

In
fo

rm
a
tiv

o
 d

ig
ita

l |
 I
m

p
re

ss
ã
o
 p

ro
ib

id
a

Setur ALERTA

EDIçÃO EXTRA OUT 2019informativo da secretaria de Turismo de Camaçari

Secretaria
de Turismo SETUR

nforma

Prefeitura inicia plano de 
contingenciamento para proteção da 

Costa de Camaçari
A Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria 
Municipal de Turismo, se solidariza com os meios de 
hospedagem, restaurantes e barracas que enfrentam 
mais um grande impacto ambiental com a chegada das 
manchas de óleo que atingem 138 pontos de nove 
estados do Nordeste. O governo municipal já iniciou o 
enfrentamento da situação com a abertura de uma 
mesa de diálogo com Ibama, Inema, Marinha e 
iniciativa privada para limpeza das áreas afetadas e 
contigenciamento dos resíduos. 

O secretário Gilvan Souza, está buscando o 
alinhamento da governança de Turismo, denominada 
Costa dos Coqueiros, para pleitear junto ao governo 
estadual e federal, ações emergenciais conjuntas de 

apoio as regiões litorâneas afetadas pelas manchas de óleo. Na manhã desta sexta-feira (11/10), o gestor de Turismo 
municipal se reúne com o secretário de Meio Ambiente do Estado, João Carlos Oliveira. 

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Turismo, está monitorando as 
praias desde que soube do deslocamento da substância pelo litoral. Com apoio da Defesa Civil, condomínios e 
voluntários, teve início nesta quinta-feira (10/10), mutirões de limpeza e remoção de resíduos. 

A Setur continuará monitorando a movimentação das marés e o aparecimento das manchas de óleo, enquanto mantém 
uma mesa permanente com Estado e outras instâncias, para juntos, elaborar soluções que  minimizem os danos e 
possibilite a rápida recomposição da áreas afetadas. 
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@ turismo.camacari
@gmail.com 713674-8500

Estrada do Coco KM
34 Guarajuba

(Ao lado do Shopping 
Guarajuba)

Setur ALERTA

“Estamos acompanhando a evolução do quadro e buscando auxílio para impedir a entrada do óleo nos rios e 
manguezais. Não foi possível conter os resíduos em mar aberto, mas vamos nos unir para dar uma resposta rápida 

e garantir a limpeza das praias e saúde da população”

Gilvan Souza
Secretário de Turismo

RECOMENDAÇÕES

Achou um animal oleado?
Não toque e não devolva para o mar! O animal precisa de tratamento. Proteja-o do sol, tente afastar os 

curiosos e comunique as autoridades!

Encontro mancha de óleo na praia?
Afaste-se! Não toque ou tente remover a substância da praia! O óleo bruto contém substâncias tóxicas 

que poder ser absorvidas pela pele e pulmão.

Tocou? Aspirou?
Se você tocou na substância, lave imediatamente o local com água gelada e retire a mancha com óleo 

de cozinha se provocou irritação na pele, foi inalada ou fez mucosas procure uma unidade medica.

INEMA
71 3118-4666 / 4500 / 4555

Instituto Mamíferos Aquáticos
7199679-2383
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