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Jornal da

Boca quente

E A noção? 
Algumas coisas são dificílimas de acreditar. 
Uma delas aconteceu na Câmara Municipal 
de Salvador. A Casa fez um minuto de silên-
cio pela morte da intelectual e militante da 
igualdade religiosa Makota Valdina e, em um 
completo surto de falta de noção, a vereadora 
Marcelle Moraes decidiu pedir que a home-
nagem fosse estendida a uma “rinoceronta”. 

DuPlA Função?  
Empregado no governo do Estado, com 
nomeação publicada ontem, o filho de 
João Henrique, Paulo Henrique, tem em-
prego em uma assessoria de investimen-
tos. Agora, resta saber se o rapaz irá optar 
por dar duplo expediente.

ERA umA vEz...
Um dos cenários mais emblemáticos 
da cidade está com os dias contados. 
A Casa do Comércio, que enriquece a 
vista da Avenida Tancredo Neves, será 
escondida por um prédio, que está em 
plena construção. Inaugurado em 1988, 
o edifício ficará agora encoberto. Vão 
restar as lembranças da casa que mar-
cou tantas fotos icônicas de Salvador.

AmARRADA DE CoRDA  
A regulamentação dos aplicativos de 
transporte em Salvador está difícil de 
acontecer. Ontem a CCJ não votou o re-
latório e, dizem, forças ocultas trabalham 
contra o projeto.

Novo trabalho
Aliás, a família está toda empenhada em 
novas funções. O tio de Paulo Henrique, 
Sérgio Carneiro, ex-deputado, anunciou 
que conseguiu uma colocação em um “es-
critório de advocacia de ponta”, que fica 
na Av. João Durval, em Feira de Santana.

A coisa na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) anda tão morna que deputados têm reclamado da 
falta de projetos polêmicos. O governo Rui, até o momento, não enviou nenhuma proposta que cause 
maior discussão na Casa. Assim o jogo fica morno. 

MARASMo DoS 
BRABoS

Ficou com mamãe
Está tudo errado. Desde o princípio. O fe-
minino de rinoceronte é rinoceronte fêmea. 
Era, na verdade, um hipopótamo fêmea. Mas, 
pior do que isso, é usar um fato triste, como 
a partida de Valdina, para tentar lastrear sua 
pretensa causa defendida. Antigamente, as 
pessoas sabiam a hora e o lugar para exter-
nar seus interesses. 

tácio moreira/metropress

Na guerra
Presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernan-
do Guerreiro iniciou nova batalha: quer trazer para 
Salvador o acervo do mais famoso cineasta baiano 
Glauber Rocha. A preocupação, segundo ele, é pre-
servar o material que guarda verdadeiras obras de 
arte. Hoje, parte do material está no Rio de Janeiro, 
outra parte em Vitória da Conquista e há ainda re-
gistros em Salvador. Quando prefeito, Mário Kertész 
tentou agrupar a produção do baiano em um museu, 
mas esbarrou no temor da família de que o projeto 
fosse descontinuado por outros governos. 

tácio moreira/metropress
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Hospital Municipal.  
Mais uma obra da Prefeitura 
que mais trabalha no Brasil.

A Prefeitura não para de trabalhar. 

Tem a Vila Jardim dos Namorados, Avenida Mãe Stella 

de Oxóssi, Novo Centro Especializado em Reabilitação 

no Subúrbio, Segunda Etapa da Comunidade 

Guerreira Zeferina e muito mais. Pequenas, médias 

e grandes obras que transformam a cidade. 

Trabalho todo dia, toda hora, em toda Salvador.
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Texto Equipe Metrópole
redacao@jornaldametropole.com.br

oBRA Do SÍnDICo,
cadê? Duas mortes e um ferido: esse é o sal-

do de um acidente no prédio Mansão 
Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vi-
tória. Até que ponto o síndico, Roberto 
Oliva, é responsável? 

O que era para ser mais um 
dia de trabalho acabou por se 
tornar uma tragédia nas vidas 
de Ronério Silva dos Santos, 35 
anos, e Giovani Silva dos San-
tos, 17 anos, que morreram na 
queda de um elevador no Edifí-
cio Mansão Carlos Costa Pinto. 

Além deles, uma pessoa fi-
cou ferida e está hospitalizada. 
Com mais esse acidente, fica a 
pergunta: alguém será respon-
sabilizado? Autoridades apon-
tam, em diversos depoimentos, 
que o síndico do prédio, Roberto 
Oliva, pode ser responsabilizado 
pelas mortes e pela obra, que, de 
acordo com a Secretaria de De-
senvolvimento e Urbanismo de 
Salvador (Sedur), não tinha au-

torização para acontecer. “Natu-
ralmente, o síndico vai respon-
der na condição de pessoa física 
por ter autorizado a liberação da 
obra. Caso seja comprovado que 
o elevador pertencia unicamen-
te à obra do prédio, o condomí-
nio responde por solidariedade”, 
afirmou o secretário, Sérgio 
Guanabara, ao Jornal da Me-
trópole. 

Em nota, a administração do 
prédio diz que lamenta o ocorri-
do e que o acidente aconteceu na 
montagem do elevador instalado 
para a realização de obras na fa-
chada do prédio. “Os trabalhado-
res são contratados da TECPORT 
LTDA e a empresa já prestou 
serviços ao Condomínio durante 
dois anos”, afirma, no comunica-
do enviado à imprensa.

Dois mortos e um ferido chamam atenção para fiscalização em obras na cidade; jovem de 17 anos está entre os mortos no Corredor da Vitória

Cidade

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) abriu inquérito para 
apurar as causas do acidente. 
Segundo o órgão, peritos foram 
deslocados para o local após a 
queda do elevador. “Não encon-
tramos em nossa vistoria preli-
minar, feita logo após o acidente, 
indicativo de que havia alvará 

para a obra. Não é possível afir-
mar se há alvará ou se a empresa 
detém capacitação para este tipo 
de serviço”, informou o MPT, por 
meio de nota. 

A assessoria do MPT infor-
mou, ainda, que não há neces-
sidade de inspeção prévia nesse 
tipo de intervenção.

MPT insTaura inquériTo

vagner souza/bnews
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Leia mais no

www.metro1.com.br

Condomínio diz 
que obra é regular 

e vai continuar 

A entrada irregular, segundo o prédio, é de responsabilidade da empresa que foi contratada Sedur confirma que autorização é dispensável, mas cobrou diversos outros documentos

Cidade

Ronério Silva dos Santos, 
35 anos, e Giovani Silva dos 
Santos, 17 anos - tio e primo, 
respectivamente - foram enter-
rados anteontem no cemitério 
Campo Santo, em Salvador. A 
presença de Giovani na obra, 
de acordo com a assessoria do 
prédio, é de responsabilidade 
da TECPORT LTDA, que foi con-
tratada para executar a refor-
ma. “A contratação da empresa 
TECPORT LTDA. foi regular.  A 
empresa obrigou-se a forne-
cer, montar e instalar o equi-
pamento, por meio dos seus 
profissionais. O suposto menor 
que teve acesso ao condomínio 
não estava na lista enviada e foi 
autorizado pelo responsável da 
empresa TECPORT, depois de 
ter sido barrado na entrada do 
Condomínio, na manhã do dia 
18.03.2019”, disse.

Após o acidente, o Con-
domínio do Mansão Carlos 
Costa Pinto, comandando por 
Roberto Oliva, afirmou que 
não precisa de autorização 
da prefeitura ou da Secretaria 
de Desenvolvimento e Urba-
nismo (Sedur) para proceder 
com as obras. “As intervenções 
mencionadas não precisam de 

licenciamento da prefeitura, 
nos termos da lei 9281/2017, 
artigos 9o e 10o - revestimen-
to de fachada”, assegura. Ain-
da de acordo com o prédio, a 
construção tem Anotação de 
Responsabilidade Técnica para 
a obra que seria iniciada, bem 
como para a montagem da pla-
taforma motorizada.

Mesmo com as mortes e um 
acidente que chamou atenção 
de toda cidade, as obras devem 
seguir normalmente, segundo 
a comunicação do empreen-
dimento. “A obra é regular e, 
depois de concluídos os tra-
balhos de apuração de respon-

sabilidade pelas autoridades, 
terá seu curso continuado”.

As intervenções, diz o con-
domínio, não tinham relação 
com nenhuma unidade especí-
fica da edificação, mas dariam 
acesso à obra de revestimento 
de fachada de todo o prédio.

Menor de idade enTrou eM Prédio coM anuência 
de eMPresa conTraTada Por condoMínio

Condomínio diz que não 
preCisa de autorização

obra deve seguir norMalMenTe
Em um verdadeiro jogo 

de empurra-empurra, o con-
domínio gerido por Roberto 
Oliva afirma que a culpa é da 
TECPORT LTDA. Advogado es-
pecialista na área cível, Saulo 
Daniel Lopes afirmou que o 
síndico pode ser responsabi-
lizado pelo acidente e pelas 
mortes. “Há indício de que a 
obra deveria ter licenciamen-
to. Se não cumpriu isso, há 
início de negliglência e aponta 
culpabilidade sim”, afirmou. 
Ainda de acordo com o causí-
dico, a contratação da empresa 
deveria ser fiscalizada.

Jogo de empurra sobre responsabilidade

Advogado elenca motivos para síndico de prédio ser responsabilizado por acidente e mortes

vagner souza/bnews

vagner souza/bnews

reproducao/youtube
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Texto Daniel Brito e Juliana Rodrigues
redacao@jornaldametropole.com.br

Fotos Tácio Moreira

Cidade

BuZu TEM fRoTA REDuZiDA
Anuário da Semob aponta diminuição no número de ônibus da frota de Salvador; tarifa tem previsão de aumento

Alvos de reclamações por 
dez entre dez soteropolitanos, 
os ônibus de Salvador sofre-
ram uma redução significativa 
desde o ano passado. Segundo 
dados do Anuário da Secreta-
ria Municipal de Mobilidade 
(Semob), 29 linhas deixaram 
de circular na capital. O docu-
mento aponta que o número de 
roteiros que atendem à cidade 
passou de 357 em janeiro para 
328 em dezembro. 

O relatório ainda mostra 
que o sistema de transporte co-
letivo não recebe novos veícu-
los desde o ano de 2016, quan-

do foram adquiridos 26 ônibus. 
Em 2015, foram 253 veículos 
novos. A idade média dos ôni-
bus que atuam no serviço é de 
6,3 anos. 

O anuário aponta que 75% 
dos usuários pagaram a passa-
gem com bilhetagem eletrônica 
e 8% fizeram uso da gratuidade.

Atualmente em R$ 3,70, a 
tarifa do transporte público de 
Salvador deve subir R$ 0,30 e 
vai custar R$ 4,00. O valor já 
é consenso entre a prefeitura 
e os empresários, mas ainda 
depende de detalhes para ser 
anunciada. 

O prefeito ACM Neto cobra 
das empresas de ônibus 250 
veículos novos, com ar-condi-
cionado. As últimas reuniões 
entre as partes e o Ministério 
Público estão marcadas para 
esta semana.  

passageiros vão pagar r$ 4 de tarifa

inTegração? virou lenda
Mesmo comemorada ao 

ser anunciada por governo e 
prefeitura, a integração entre 
ônibus e metrô ou entre duas 
linhas de coletivos ainda está 
longe de ser unanimidade en-
tre os usuários do transporte 

público. O anuário aponta que 
quase 68% dos passageiros 
não fizeram uso do recurso no 
ano passado. 

O relatório não traz dados 
sobre a integração entre ônibus, 
metrô e ônibus para os usuários. Frota de ônibus apresentou redução no número de linhas que fazem parte do sistema de Salvador: de 357 para 328 no ano passado

Enquanto impasse não é solucionado, passageiros vão se preparando para pagar mais caro

6anos

é a idade aproximada
dos ônibus que fazem 
parte da frota de Salvador
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taxistas Chegam ao séCulo xxi
Aplicativo oficial dos taxistas promete recuperar competitividade à categoria diante da concorrência 

Uber, 99pop, ITMov e ago-
ra TaxiMobi: finalmente os 
taxistas de Salvador poderão 
concorrer, com alguma igual-
dade, com os aplicativos de 
transporte. 

A prefeitura lançou, como 
parte das comemorações dos 
470 anos da cidade, um app 
para dispositivos móveis que 
facilita a comunicação, e os 
negócios, entre taxistas e 
passageiros. O aplicativo está 

disponível nas lojas de progra-
mas, exceto para iOS, sistema 
da Apple. O dispositivo deve 

ficar online assim que a em-
presa verificar a validade do 
produto municipal.  Até o mo-
mento, 1,4 mil táxis já estão 
cadastrados, mas a meta é que 
toda a frota de 7,2 mil veículos 
seja cadastrada. Será possível 
uma comunicação direta com 
o motorista para monitora-
mento do trajeto e localização 
de itens perdidos, por exem-
plo; e com a prefeitura, em 
caso de reclamações.

Porta-voz da Comissão de 
taxistas afirmou que o dispo-
sitivo ajuda, mas não resolve 
a situação da classe. “É uma 
ferramenta que ajuda. Ter a 

marca da prefeitura nos dá 
um crédito grande. Mas pre-
cisamos de outras coisas tam-
bém”, sinalizou, em entrevista 
ao Jornal da Metrópole.

motoristas Comemoram
Secretário de Mobilidade 

Urbana de Salvador (Semob), 
Fábio Mota acredita que o apli-
cativo veio em boa hora para a 
classe, que reclama da concor-
rência. “Vamos ver em tempo 
real, por exemplo, onde estão 
todos esses táxis e remanejar 
para áreas que estejam com 
maior demanda de passagei-
ros”, explicou, em nota envia-
da à imprensa.

PrefeiTura vai acoMPanhar eM TeMPo real

Secretário de Mobilidade acredita que aplicativo irá ajudar motoristas com corridas

7,2mil

é a meta do número 
de táxis que devem ser 
cadastrados em Salvador

Cidade

 “É um ferramenta que ajuda, 
mas precisamos de mais”

–  porta-voz dos taxistas

Fotos Tácio Moreira
Texto Alexandre Galvão
alexandre.galvao@metro1.com.br
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O conselheiro Plínio Car-
neiro Filho, recém empossado 
na presidência do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia 
(TCM-BA), afirmou que foi dada 
uma resposta aos que defen-
dem a extinção do órgão. Em 
entrevista à Rádio Metrópole, 
ele afirmou que a possibilidade 
de acabar com o tribunal seria 
um prejuízo para a sociedade. 

A ideia chegou a ser defen-
dida por prefeitos no ano passa-
do, mas não se sustentou. “Tan-
to a multa como ressarcimentos 
são recursos que não vão para o 
tribunal, eles vão para os muni-
cípios. Essa é nossa atuação. A 
extinção seria um prejuízo para 
a sociedade”, afirmou o presi-
dente do TCM.  Carneiro co-
mandará o órgão até 2021. 

Em fala sobre os desafios 
da nova gestão, Plínio Car-
neiro ressaltou a importância 
de se continuar fiscalizando a 
tuação das prefeituras baianas. 

“Para se ter uma ideia, em 
2018, fiscalizamos R$ 75 bi-
lhões e aplicamos R$ 16 mi-
lhões em multa. Imputamos 
ressarcimentos e multas de R$ 
155 milhões”, declarou.  

A responsabilidade do 
TCM-BA é grande: são 417 
municípios na Bahia para fis-
calizar e autuar com firmeza. 
“Temos que entender e fazer 
o nosso trabalho, nos preocu-
par e atuar dentro dos princí-
pios constitucionais e das leis 
que balizam o exercício dos 
tribunais de contas do Brasil”, 
acrescentou.

O conselheiro fez agrade-
cimentos à Rádio Metrópole 
por conta da campanha contra 
o fechamento dos tribunais 
de contas. De acordo com o 
presidente do TCM, o Grupo 
Metrópole foi de suma impor-
tância para garantir que os mo-
vimentos pró-fechamento não 
ganhassem força. “Assim que 
saíram os primeiros comentá-
rios, foram trazidos à popula-
ção o debate sobre o assunto. O 
tribunal teve a oportunidade de 
mostrar como é que funcionam 
os seus serviços perante à so-
ciedade”, afirmou Carneiro, em 
entrevista a Mário Kertész. 

atuação firme é destaque Colaboração 
Com a metrópole

Novo presidente promete seguir com fiscalização dura aos municípios que cometem irregularidades

Foto Tácio Moreira

Entrevista

novo PresidenTe criTica TenTaTiva
de fechaMenTo do Tribunal de conTas

Recém-empossado, conse-
lheiro diz que não há risco 
do tribunal ser extinto e 
destaca papel da Metrópole 
para TCM cumprir seu papel

Plínio Carneiro , presidente do TCM-BA

“Temos que atuar 
dentro dos princípios 

constitucionais”

m
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O Hapvida faz questão de estar ao seu lado em todos os momentos. Por isso, entrega a 1ª etapa do 

Hospital Lauro de Freitas. Assim, os serviços do Pronto Atendimento  passam agora a ser realizados

na nova e moderna unidade. Tudo para garantir maior conforto na hora de cuidar da sua saúde.

Si
m

ul
aç

ão
 d

a 
fa

ch
ad

a.

Novo Pronto Atendimento do
Hospital Lauro de Freitas.

www.hapvida.com.br/hapvidasaude /hapvida.saude

Vida & Imagem

Posto de coleta
laboratorial

Emergências
Adulto e Pediátrica

Endereço: Av. Santos Dumont, 1529 - Centro.

Horário de funcionamento
ADULTO - Segunda a sexta, das 7h às 22h | Sábado, domingo e feriados, das 7h às 19h.
PEDIATRIA - Segunda a sexta, da 7h às 19h.
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Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

Fotos Tácio Moreira

Fábrica emprega 
diretamente 491 
trabalhadores

Bahia

onDE há fuMAçA...
Fábrica de colchões que pegou fogo nesta semana não tinha situação regularizada pelo Corpo de Bombeiros 

O incêndio que atingiu a fá-
brica de colchões Ortobom, no 
bairro de Valéria, revelou que o 
local não estava em conformi-
dade com a regulamentação do 
Corpo de Bombeiros. Segundo a 
assessoria do órgão, o local não 
tinha o Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros (AVCB), auto-
rização que atesta  segurança 
de estabelecimentos, relacio-
nado à quantidade de equipa-
mentos e itens exigidos para 
a dimensão de cada espaço. A 
corporação afirma que, com 
isso, o dano poderia ser menor. 

O incêndio jogou uma gran-
de nuvem de fumaça preta que 
podia ser vista de diversos pon-

tos de Salvador na última terça-
-feira (19). O Corpo de Bombei-
ros chegou a emitir um alerta 
sobre a quantidade de fumaça 
tóxica na região, gerada após 
a combustão de produtos alta-
mente nocivos à saúde. 

Não houve registro de ví-
timas e, segundo estimativa 
dos bombeiros que atuaram no 
combate às chamas, 60% da fá-
brica, localizada na Rua Eurico 
Temporal, foi consumido pelo 
fogo. As causas do incêndio e 
informações sobre o que origi-
nou o fogo só serão divulgadas 
após perícia. 

Dados da Secretaria Estadu-
al Desenvolvimento Econômico 
(SDE) apontam que a fábrica da 
Ortobom é responsável por 491 
empregos diretos em Salvador.

aPós incêndio, boMbeiros 
PreservaM 40% da fábrica

Na avaliação do major Ra-
mon Diego, que atuou no 
combate ao incêndio, quase a 
metade da área da fábrica foi 
preservada. “Conseguimos pre-
servar 40% da estrutura física da 
empresa, como material de es-
critório e matéria prima da pró-
pria empresa que seria colocada 
para a produção, como isopor e 
espumas. Foram 14 caminhões, 
além de um veículo leve que 

estava nesse depósito externo, 
retirados pelas guarnições com 
a ajuda de caminhões”, afirmou 
o major, em entrevista à Rá-
dio Metrópole. Ainda segundo 
ele, o Corpo de Bombeiros, com 
apoio da Defesa Civil de Salva-
dor (Codesal), atuou rápido para 
providenciar a evacuação de 
moradores da região antes que o 
fogo atingisse residências e cau-
sasse alguma vítima fatal. Chamas causaram pânico e medo em quem passava pela região; fumaça preta foi vista de diversos pontos da cidade na última terça-feira
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 “Pode ser nocivo e a pessoa 
pode vir a ter um mal súbito”

–  Major Ramon Diego, Corpo de Bombeiros

Bahia

Após o incêndio, a Ortobom 
terá seus incentivos fiscais reno-
vados, segundo a SDE. De acordo 
com o chefe da pasta, o vice-go-
vernador João Leão (PP), a fábri-
ca “precisa desse suporte para se 
reerguer e continuar fomentan-
do a economia da capital”. 

O benefício à empresa foi 
prorrogado durante reunião do 
Conselho do Desenvolve/Pró-
-Bahia, nesta terça-feira, na 
sede da SDE. A Ortobom deve 
assinar também, nos próximos 
dias, um protocolo de intenções 
com a gestão para ampliação de 
sua unidade industrial, com in-
vestimentos de R$ 9 milhões, 
gerando 100 novos postos de 
trabalho.

governo 
dará apoio

nuveM de fuMaça Tóxica 
liga alerTa aos boMbeiros

Ainda segundo o mem-
bro do Corpo de Bombeiros, 
o nível de toxidade na região 
serve de alerta para a popu-
lação que mora próxima à 
fábrica. “Aquela fumaça tem 
características de intoxica-
ção, irritabilidade e provoca 
desconforto respiratório com 
danos à saúde”, declarou o 

major Ramon. “A depender 
do tipo de material que esti-
ver queimando, pode ser no-
civo e a pessoa pode vir a ter 
um mal súbito”, acrescentou 
o oficial. 

A fábrica tem capacidade 
de produção mensal de 690 
toneladas de blocos de espu-
mas e 77 mil colchões.

Vice-governador afirma que governo dará todo tipo de suporte à fábrica após o incêndio



Jornal da Metrópole, Salvador, 21 de março de 201912


