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Jornal da

Você repórter

IlhA Do lIxo
 “A ilha está abandonada. E essas fotos são da Praça de Taipoca, em Vera 
Cruz”, denuncia a leitora Rafaela Valverderde. Não é de hoje que o lixo é 
um problema na ilha, resta saber até quando. E aí, prefeito Magno do PT?

Revitalização compRometida
 O local onde funcionava a antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia foi completamente revitalizado e deu 
lugar a um complexo de lazer inaugurado no início de 2014. Porém, as melhorias não duraram muito tempo, e  
como mostra o flagra feito pelo leitor da Metrópole, a pista de cooper já está sendo engolida pela força do mar.

rafaela valverde/foto do leitor

denis/foto do leitor

Tecnologia,  
diversão, 
interatividade.
Isso é Cubo Show.

O Shopping da Bahia está preparando uma novidade que vai surpreender 
você. Prepare-se para curtir uma mistura de tecnologia, entretenimento 
e interação ao vivo com diversos artistas. Leve a sua família e aproveite.

De 14 a 27/09, no Shopping da Bahia, 2º Piso.
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Baixe o aplicativo CittaMobi na loja de app do
 seu celular, saiba a hora que seu ônibus vai passar 
e programe-se para não perder tempo no ponto.

Assim como no transporte coletivo regular, o usuário pode 
utilizar o bilhete único para a integração entre duas linhas, 

dentro do período de 2 horas. 

 Denúncias via WhatsApp: 71 9977-5135

VOCÊ PEDIU,  A PREFEITURA FAZ.

Informações sobre as linhas, acesse:

corujao.salvador.ba.gov.br

NÃO DURMA
NO PONTO.

AGORA SALVADOR TEM ÔNIBUS DURANTE TODA A MADRUGADA. 
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mal começou e já está na justiça
Ação da promotora Hortênsia Pinho para mudar regimento da Câmara causou revolta de vereadores

Discutidas amplamente na 
administração de ACM Neto 
(DEM), após interferências irres-
ponsáveis na gestão do ex-pre-
feito João Henrique, as possíveis 
mudanças na Lei de Ordena-
mento do Uso e da Ocupação 
do Solo do Município de Salva-

dor (Louos) e no Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) de Salvador voltaram a 
causar polêmica no cenário mu-
nicipal. Tudo porque a promoto-
ra Hortênsia Pinho, por meio da 
promotoria de Justiça de Habita-
ção e Urbanismo, resolveu entrar 
com um mandado de intimação 
contra o seguimento do PDDU e 
da Louos, a fim de interferir no 

processo na Câmara Municipal 
de Salvador. 

Ou seja, as possíveis alte-
rações ainda nem chegaram às 

mãos dos vereadores e já estão 
sendo rebatidas na Justiça.

Em entrevista à Metrópole, 
Pinho chamou o atual regimen-

to interno da Casa de “omisso”. 
Em defesa da Câmara, o vere-
ador e advogado - responsá-
vel pela formulação do novo 
regimento interno da Câmara 
- Edvaldo Brito (PTB),  rebateu 
a magistrada: “O que ela pede 
é juridicamente impossível”. 
Pronto, a polêmica está forma-
da!

Cidade

“O que ela pede é juridicamente 
impossível”

– Edvaldo Brito,   vereador 

Texto Bárbara Silveira e Matheus Morais
redacao@jornaldametropole.com.br

Fotos Tácio Moreira
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Promotora Hortênsia Pinho defendeu a Ação Civil Pública encaminhada à Câmara e criticou a atuação dos vereadores no caso Brito argumentou ser juridicamente impossível o pedido de mudança no regimento da Casa

Leia mais no

www.metro1.com.br/cidade

Cidade

Jurista há mais de 50 anos, 
Edvaldo Brito foi enfático ao 
explicar o que propõe Hortên-
sia Pinho na Ação Civil Públi-
ca encaminhada à Câmara de 
Vereadores. “O que ela está 
fazendo aqui é, por exemplo, 
como se os deputados e se-
nadores não pudessem votar 
o ajuste fiscal porque eles são 

contra o ajuste fiscal. Isso não 
pode, tenha paciência. Tem 
que deixar votar o ajuste fiscal 
para se mostrar os vícios do 
ajuste fiscal passados pela Câ-

mara e pelo Senado. O mesmo 
se aplicaria aqui. Deixa a gen-
te votar primeiro para poder-
mos ver isso”, disse. 

Para Brito, o pedido pode 
ser considerado astronômico. 
“Se ele pedir a lua, o juiz não 
pode dar porque não está no 
âmbito da jurisdição do juiz”, 
acrescenta. 

Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa, 
Léo Prates (DEM), afirmou que 
nunca houve nenhuma inicia-
tiva por parte de Hortênsia Pi-
nho para uma conversa sobre 
o PDDU e Louos. “Não me pa-
rece razoável que ela ingresse 
com uma ação na Justiça sem 
antes conversar conosco e sem 

antes o projeto estar na Câma-
ra”, disse. 

Para Prates, Hortênsia 
erra ao dizer que a Casa re-
duziu o tempo de tramitação. 
“O chefe do poder executivo 
pode pedir regime de urgên-
cia para qualquer projeto em 
45 dias. O presidente esten-
deu para 75 dias”.

Questionada sobre a mo-
tivação da Ação Civil Pública 
que tenta mudar o regimen-
to da Câmara na votação do 
PDDU e da Louos, a promotora 
Hortênsia Pinho argumenta 
que os vereadores estariam 
desrespeitando a Lei Orgânica 
do Município. 

“A lei estabelece que todo 
o processo de elaboração do 
PDDU contará com a parti-
cipação da sociedade civil. 
Então, essa Lei Orgânica não 

pode ser descumprida pelo re-
gimento interno. O regimen-
to interno, que é omisso em 
relação ao rito de votação do 
PDDU, está ferindo a Lei Orgâ-
nica do Município”, afirmou .

A promotora defendeu ain-
da a atuação do Participa Salva-
dor, entidade criada pelo Fórum 
A Cidade Também é Nossa para 
acompanhar o processo de dis-
cussão do PDDU e da Louos de 
Salvador. “A intenção da enti-
dade é evitar erros”, disse.

Brito critica pedido “astronômico” de 
hortênsia: “isso não pode, tenha paciência”

vereadores: não houve 
diálogo com a câmara

promotora cita lei orgânica
O prefeito ACM Neto tam-

bém entrou na discussão e 
sem citar nomes, disse que po-
dem haver interesses escusos 
na tentativa de travar o anda-
mento do PDDU e da Louos. 

“Pode aparecer gente que 
quer atrapalhar o desenvol-
vimento da cidade, gente que 
tem interesse, e com isso, 
tenta travar o andamento de 
PDDU e Louos. Comigo é di-
ferente, vamos encaminhar 
o PDDU em outubro para a 

Câmara e a Louos em novem-
bro, não queremos atropelar 
nada”, disse à Metrópole.

Para Edvaldo Brito, o pro-
cesso adotado na gestão de 
Neto para discutir os projetos 
é de grande importância para 
a democracia. “A população 
tem que estar atenta, o proje-
to não pode entrar na Câmara 
antes de passar pelas peneiras 
que são as audiências públi-
cas. Elas são necessárias”, res-
saltou o vereador.

“gente que quer atrapalhar”, diz neto

Prefeito criticou ação que atrasa o PDDU 

barbara silveira/metropress barbara silveira/metropress
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Cidade

Apesar de assegurar a boa 
intenção do Participa Salvador 
nas discussões sobre o PDDU e 
a Louos, a promotora Hortênsia 
Pinho — que acompanha de per-
to as ações da entidade —  reco-
nheceu que o Participa comete 
“alguns excessos”, sem se apro-
fundar no assunto. 

Após a divulgação da matéria 
do Jornal da Metrópole mos-
trando que, apesar de receber ver-
bas oriundas de TACs do Ministé-
rio Publico, o Participa Salvador 
não deixava clara a sua prestação 
de contas, a entidade decidiu en-
tão fazer a publicação dos gastos 
através do seu site.  Mas, informa-
ções mais detalhadas sobre quan-
to recebe cada funcionário, por 
exemplo, ficaram de fora.

De acordo com a relação di-
vulgada, no período de agosto 
de 2014 a junho de 2015 foram 
gastos cerca de R$ 200 mil com 
funcionários e pagamentos de 
despesas. 

“Dia 11 de agosto eu deter-
minei que o Participa publi-
casse em seu site a prestação 
de contas. Hoje já está no site”, 
disse Hortênsia. Mas, apesar da 
determinação em agosto, a pu-
blicação só foi feita no último 
domingo (20).

“Prestação de contas da pri-
meira fase das atividades do 
grupo, entregue no último dia 
04 de setembro e atualmente 
sob análise para aprovação do 
MP-BA”, afirmou o Participa 
através de nota. 

Da primeira vez que foi 
procurada pelo Jornal da 
Metrópole para justificar as 
poucas intervenções feitas na 
praça, a construtora JHSF afir-
mou que todas as exigências 
previstas no TAC foram cum-
pridas. “A obra finalizada con-

tou com investimento de R$ 
513 mil em melhorias, cum-
prindo assim as exigências do 
Termo”. Porém, após o próprio 
Ministério Público reconhecer 
a ineficiência da obra, a JHSF 
resolveu se calar e não se po-
sicionou sobre o caso.

prestação de contas: é só isso?

jhsf se cala soBre fracasso
Entregue pela metade, a 

Praça Arthur Lago, no bair-
ro de Pernambués, também 
teve  a atuação de Hortênsia 
Pinho. Realizada pela cons-
trutora JHSF, a obra foi orçada 
em R$ 500 mil e foi fruto de 
um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado entre 
o MP e a construtora, acusada 
de irregularidades no empre-
endimento Horto Bela Vista.

A promotora reconhe-
ceu que a obra ficou muito 
abaixo do que foi acordado. 

“Ficou péssima, é uma coi-
sa decepcionante. O projeto 
não foi executado conforme o 
planejado. Os canteiros foram 
retirados e colocados de uma 

maneira inadequada. Nos can-
teiros colocaram um granito 
preto e deram uma pigmenta-
ção errada ao piso. A socieda-
de queria que fosse requalifi-
cada, e não foi”, afirmou.

De acordo com Pinho, o 
TAC previa ainda a constru-
ção de uma escadaria, um 
curso de capacitação e me-
lhorias na Rua Silveira Mar-
tins. “A ideia seria integrar a 
praça com a sociedade, mas 
não foi executado com con-
formidade”, disse.

praça arthur lago? “ficou pÉssima”

CONSULTORIA TECNICA PARECER URBANISTA 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROJETO: PARTICIPA SALVADOR 

PERIODO: AGOSTO 2014 A JUNHO 2015

FONTE: PARTICIPA SALVADOR

APOIO-FINANCEIRO/CONTABIL
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO
ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA TÉCNICA URBANISTA
ASSESSORIA URBANISTA

COORDENADOR EQUIPE
COORDENADOR TECNICO GERAL
COORDENADORA  ADMINISTRATIVA
DESPESAS LOGISTICA
ESTAGIARIO MARKETING
ESTAGIARIO URBANISMO
MATERIAL GRAFICO
PARECERISTA
TAXA ADMINISTRATIVA 
TAXA CIDE ESTAGIOS
TAXAS BANCARIAS

3.000,00

10.000,00
17.000,00
16.250,00
15.000,00

7.500,00

9.750,00
50.000,00
12.500,00

6.254,02
5.400,00

16.640,00
601,50

9.000,00
20.000,00

947,50
411,71

200.254,73TOTAL GERAL

RUBRICA TOTAL GERAL

“A obra finalizada contou com 
investimento de R$ 513 mil”

– Construtora JHSF 

 9meses

foi o tempo que duraram 
as obras da Praça 
Arthur Lago 
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DIVERSÃO E ARTE 

PARA TODA A FAMÍLIA

03 E 04 
DE OUTUBRO

MODA • GASTRONOMIA • ATIVIDADES INFANTIS • ARTES
REALIZAÇÃO: APOIO:

PRAÇA
ANA LÚCIA
MAGALHÃES
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Criados para não lembrar em nada as antigas barracas, quiosques já acumulam reclamações dos comerciantes

Quase dez anos depois 
da decisão do juiz Carlos 
D’Ávila, da 13ª Vara da Justi-
ça Federal, que determinou a 
derrubada de todas as barra-
cas da Orla da cidade, baia-
no e turista vão poder voltar, 
aos poucos, a contar com a 
infraestrutura oferecida pe-
los equipamentos.

Os primeiros quiosques co-
meçaram a ser instalados na 
segunda quinzena de setem-
bro no trecho entre Itapuã e 
Piatã — que já foram requali-
ficados pela Prefeitura. Assi-
nados pelo arquiteto Sidney 
Quintela, os equipamentos 
pouco remetem ao padrão de 
barracas de praia. 

Com estrutura de madei-
ra e vidro, os quiosques terão 
30m², 50m² e 100m², e segun-

do a Prefeitura, foram cria-
dos com a intenção de inovar. 
“Busca fugir do tradicional 
cobertura de palha, e ao mes-
mo tempo que tivesse uma 
durabilidade grande, fosse es-
teticamente bonito e que não 
impactasse no visual da praia. 
Por isso, ele tem bastante vi-
dro”, explicou o secretário 
municipal de Cultura e Turis-
mo (Secult), Érico Mendonça, 
após a divulgação do modelo 
adotado. 

Na segunda etapa, outros 
88 quiosques serão instalados 
na Barra, Rio Vermelho, Ri-
beira, Tubarão e São Tomé de 
Paripe e serão administrados 
pelos próximos 15 anos pelas 
empresas Saneando Projetos 
de Engenharia e Consultoria, 
Holz Engenharia e o consórcio 
RPH e Lazer Salvador.  Porém, 
questões importantes ficaram 
de fora do planejamento.

 “Busca fugir do tradicional da 
cobertura de palha”

– Érico Mendonça , secretário de Turismo

Desde 2006
O imbróglio da Orla começou ainda em 2006, quando o então secretá-
rio de Serviços Públicos, Arnando Lessa, encabeçou um acordo com as 
cervejarias Ambev e Schincariol.

R$ 5,2 milhões
De acordo com a Prefeitura de Salvador, as empresas que vão admi-
nistrar os quiosques  pagarão no total R$ 5,2 milhões de outorga ao 
Município, com prazo de concessão de 15 anos.

Cidade

QuioSQuE novo, QuEixA novA
Texto Bárbara Silveira
barbara.silveira@jornaldametropole.com.br

Fotos Tácio Moreira
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APLICATIVO

PARA CELULAR

Para você acompanhar tudo 

pelo seu tablet e celu
lar.

A Câmara Municipal de Salvador está vivendo um novo momento. Além da agenda intensa de votações 
e debates, novas ferramentas e canais de comunicação foram criados para facilitar ainda mais a 
participação da sociedade nas decisões que influenciam nossa cidade. Seja através da TV Câmara, do Portal 
Transparência ou participando das audiências públicas, o importante é acompanhar e dar sua  contribuição. 
Para criar uma cidade melhor e mais desenvolvida, a Câmara Municipal de Salvador conta com você.

salvador.ba.leg.br  |   camaradesalvador  |  TV Câmara: canal aberto digital 61.4

BAIXE O SEU
NA LOJA DE APP

DO CELULAR.

NOVA CÂMARA. MAIS TRANSPARENTE,  MAIS MODERNA, MAIS PERTO DE VOCÊ.

Novos quiosques começaram a ser instalados na praia de Piatã, que já foi revitalizada

Leia mais no

www.metro1.com.br/cidade

Apesar da grande espera, 
a opinião do baiano não foi 
levada em consideração pela 
Prefeitura na hora da escolha 
do modelo dos quiosques, que 
só foi apresentado no final de 
agosto. Questionado sobre a 
falta de diálogo, o secretário 
de Cultura e Turismo garante 
que não havia a necessidade 
de consultar a opinião pú-
blica. “A licitação foi feita no 
ano passado, foi escolhido um 
modelo que se adaptasse bem 
a Orla(...) Para esse tipo de 
projeto não há diálogo com a 
população, é uma decisão da 
prefeitura”, afirma.

Apesar de serem um dos 
mais interessados, os barra-
queiros alegam que só foram 
procurados pelas empresas 
que vão administrar os equi-
pamentos na semana passada. 

Além da demora, de acordo 
com o presidente da Associação 
dos Barraqueiros de Salvador, 
Alan Rebelato, o critério que 
será aplicado na escolha dos co-
merciantes não ficou claro. “Não 
explicaram detalhadamente. 
Eles querem ver as pessoas que 
têm mais conhecimento na 
área, têm um pouco de condi-
ções para equipar a barraca (...) 
a pessoa tem que apresentar 

uma proposta do que vai vender 
e eles vão analisar”, disse.

Questões como o valor que 
será cobrado pelo aluguel do 
espaço ainda não foram defi-
nidas. “A previsão que eles me 
falaram é que na semana que 
vem já tinham que ter as pes-
soas certas”, disse Alan.

Ao Jornal da Metrópole, 
Thiago Botelho, representante 
da Nova Orla, limitou-se a dizer 
que o projeto “andou bastante”.

falta de diálogo na escolha do modelo critÉrios ainda em aberto

Demolidas em 2010
O Ministério Público encontrou irregularidades no processo, o que causou uma crise na gestão João Henrique, resul-
tando na demissão de Lessa. Depois, o juiz Carlos D’Ávila Teixeira ordenou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conduzisse o licenciamento das obras de reforma da Orla, retirando esta 
tarefa da Prefeitura.  A medida travou a requalificação, e as barracas acabaram demolidas em 2010.

Cidade
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Ministério do
Trabalho e Emprego

Todos os dias, milhares de empregos são criados. E, com mais trabalhadores com carteira assinada, temos mais pessoas com FGTS.
E, mantendo o pagamento do FGTS em dia, temos mais gente perto de realizar o sonho da casa própria e mais investimentos no país.
São obras que levam saneamento básico para milhares de famílias, fornecem energia para casas e indústrias e constroem novas rodovias. 
Você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor.

        Manter o FGTS do seu funcionário em dia
             também é investir no Brasil.

30 milhões de pessoas benefi ciadas
                       com obras de infraestrutura.

ASSINATURA DO EMPREGADOR
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4 milhões de atendimentos 
médicos por ano.

Seja sócio dessa obra.

A partir de R$10 por mês, você colabora
com as Obras Sociais Irmã Dulce.
Nunca foi tão fácil ajudar quem mais precisa. Com doações a 
partir de 10 reais, você vira um Sócio-Protetor OSID e ajuda 
a manter vivo o legado de fé e amor ao próximo deixado por 
Irmã Dulce. São milhões de atendimentos médicos por ano, 
centenas de jovens com acesso à educação básica e muito mais.

Para doações de alimentos, 
material de higiene e depósitos

em conta corrente, 
ligue 0800 284 5 284.

A P O I O :

Acesse www.irmadulce.org.br, cadastre-se e seja um sócio-protetor.

Entrevista

Em entrevista à Rádio Me-
trópole na última quarta-feira 
(23), o secretário estadual de 
Saúde, Fábio Vilas-Boas, co-
mentou as iniciativas que vêm 
sendo adotadas pelo governo 
para que melhorias possam ser 
feitas no sistema de saúde de 
Salvador e de cidades do inte-
rior do estado. 

O secretário ressaltou os in-
vestimentos que têm sido fei-
tos para incentivar a doação de 
órgãos , que é abaixo do espe-
rado.  De acordo com o último 
balanço da Secretaria de Saúde 
da Bahia, 2 mil pacientes estão 
na fila de espera por um trans-

plante de órgão.
“É feito o diagnóstico de 

morte cerebral e passado para 
familia. Um doador pode be-
neficiar oito pessoas, entre 
coração e pulmão. O corpo é 
entregue para que a família 
possa fazer o velorio. Existe 
uma fila de transplante coor-
denada pelo estado. São feitos 
os testes com o receptor e vè-
-se na fila quem é compati-
vel”, explicou. 

A falta de infraestrutura 
adequada para lidar com ca-
sos de traumas mais graves 
também foi abordada pelo se-
cretário  como uma das prin-
cipais necessidades da saúde 
no estado. 

“bahia não criou a cultura da doação de órgãos”
Secretário destacou os desafios da saúde na Bahia e anunciou projeto do governo para incentivar doação

Fábio Vilas-Boas, secretário de Saúde da Bahia

Segundo o secretário, a 
Bahia não possui a cultura da 
doação de órgãos. “A gente 
ocupa uma posição ruim em 
transplante de fígado e de rins. 
A cada 100 pacientes aptos, 
apenas 10 têm o diagnóstico 
confirmado. Nós não criamos 
na Bahia essa estrutura de 
transplante nem a cultura de 
doação. Nossa sociedade não se 
habituou a doar”, disse sobre o 
evento que discutiu o tema na 
última terça-feira.

“era o gargalo 
da bahia”

Fotos Tácio Moreira
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O Programa Mais Médicos 
é muito mais que médicos. 
Você que sonha em ser médico,
esse é o caminho cheio 
de oportunidades.

• Mais 11.400 vagas para medicina até 2017.
• 5.200 vagas já autorizadas 
   e um novo currículo de medicina.
• Expansão de vagas de residência médica 
   em andamento. E, a partir de 2019, 
   cada médico formado terá garantida 
   a sua vaga de residência.

Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos 
cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica.

O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança.

Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação.

Ministério da
Educação

Entrevista

De acordo com o secretário, 
uma das carências da saúde 
baiana é a falta de um hospi-
tal especializado em traumas. 
“Mais da metade dos acidentes 
são de moto. Pode se ter AVC 

hemorrágico, morte cerebral, 
traumatismo craniano. Então 
é tentar fazer e doar os órgãos 
mesmo, pois a maioria é jo-
vem”, disse.

Sobre o mau atendimento 

prestado em algumas unida-
des, o secretário argumentou. 
“Devemos trabalhar para que 
isso não aconteça.  (...) é preciso 
treinar as equipes para conver-
sar com a familia”, ressaltou.

Diante do atual panoram 
da baixa adesão ao transplante 
de órgãos, de acordo com Fábio 
Vilas-Boas, o governo está lan-
çando uma campanha para in-
centivar a prática. 

R$10 milhões serão inves-
tidos para tentar reduzir as 
dificuldades na realização de 
transplantes, incluindo estímu-

lo financeiro às equipes médicas 
e hospitais, até o investimento 
em equipamentos. De acordo 
com o secretário, a verba será 
usada também para custear 
exames e medicamentos de alto 
custo na capital e interior do es-
tado.  “Com determinação e tra-
balho todos os desafios podem 
ser superados”, afirmou.

sem especialização em trauma

r$ 10 mi para incentivar doação

Segundo o secretário, saúde tem sido uma 
das prioridades do governo de Rui Costa

MiSSA DE PESAr

No próximo sábado (26), às 11 horas, na Igreja da Vi-
tória, será celebrada missa em homenagem póstuma 
ao jornalista José Curvello. Ele faleceu aos 66 anos, 
no dia 29 de março de 2002.

arquivo/agência a tarde
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Bahia

PASSArElA ou ArMEnGuE?
Com passarela provisória e outra deteriorada, não está fácil ser pedestre na cidade de Lauro de Freitas

A Prefeitura Municipal de 
Lauro de Freitas instalou, em 
abril deste ano, uma passa-
rela provisória com estrutura 
tubular no Km 0,5 da BA-099, 
a Estrada do Coco. A cons-
trução, realizada por meio da 

Secretaria de Trânsito, Trans-
porte e Ordem Pública (Set-
top), serviria, na teoria, para 
atender a necessidade dos pe-
destres e moradores do Jardim 
Jaraguá, no bairro de Itinga, 
até a colocação de uma passa-
rela definitiva. 

À época, quando também 
foram instalados novos radares 

em Lauro de Freitas, o prefei-
to Márcio Paiva (PP) destacou 
a importância de possibilitar 
mais segurança e mobilidade 
aos usuários. 

Porém, quase seis meses 
após a instalação, o que se nota 
é justamente o oposto: pedes-
tres evitando utilizar a passare-
la em função do seu estado de 

deterioração. A estrutura metá-
lica já foi parcialmente tomada 
pela ferrugem e o piso de ma-
deira ja está se desprendendo, o 
que aumenta a desconfiança do 
pedestre na hora da travessia. 

E o pior é que o problema de 
infraestrutura e segurança não 
é exclusivo de só uma passarela 
na cidade de Paiva...

Passarela provisória foi construída para ser uma solução momentânea para a travessia de pedestres na BA-099, mas foi ficando, ficando e, segundo a prefeitura de Lauro de Freitas, não tem prazo para ser substituída tão cedo 

 5 meses

é o tempo que funciona 
a passarela que deveria 
ser provisória

Texto Ticiane Bicelli
ticiane.bicelli@radiometropole.com.br

Fotos Tácio Moreira
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Bahia

Questionada sobre o prazo 
para a construção da passare-
la definitiva no Km 0,5 da BA-
099, a de Prefeitura Lauro de 
Freitas afirmou que a proposta 
inicial de viabilizar o equipa-
mento junto ao Governo do 
Estado só será possível com a 
chegada do sistema metroviá-
rio, com um projeto para ligar 
a estação de transbordo à re-
gião do Jaraguá, em Itinga. 

O que isso quer dizer? Que 

não há qualquer garantia de que 
a passarela definitiva vai sair, 
que dirá prazo para conclusão. 

“A Prefeitura já iniciou os 
levantamentos para identificar 
o valor necessário para a nova 
passarela. Assim que estiverem 
definidos investimento, cro-
nograma de obras, orientações 
para os cidadãos e demais espe-
cificações, a PMLF e o Governo 
do Estado  farão a devida divul-
gação”, disse através de nota.

sem prazo para deixar 
de ser provisória

passarela
com Buraco

A empregada doméstica Ve-
rônica Santos, que trabalha no 
bairro de Buraquinho e precisa 
usar a passarela instalada em 
frente ao Hiper Bompreço dia-
riamente, reclama da conserva-
ção do equipamento. 

“Tem uns buraquinhos lá 
em cima e eu fico com medo de 
passar. Vejo muita gente tam-
bém optando por outro cami-
nho. Até alguns ônibus deixa-
ram de parar ali”, relata.

Inicialmente, agentes de 
trânsito da Settop monitora-
vam os equipamentos contri-
buindo no ordenamento do 
fluxo de veículos e pedestres. 
De acordo com moradores, há 
algum tempo nenhum efetivo é 
visto por lá. Passarela em frente ao Hiper Bompreço da Estrada do Coco também acumula reclamações 

 “A prefeitura já iniciou os 
levantamentos para indicar 
os valores necessários”

– Prefeitura de Lauro de Freitas 
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Os servidores da Saúde, Educação e Segurança já fizeram o recadastramento.
Nesta 2ª fase  é a vez dos servidores ativos de todos os outros órgãos do Estado.

RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS

ATÉ 2 DE OUTUBRO DE 2015
Faça o seu recadastramento e garanta o recebimento dos seus vencimentos. Acesse o Portal do Servidor e atualize

os seus dados. É fácil, rápido, seguro e fundamental para  melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos.

QUEM DEVE SE RECADASTRAR
Servidores ativos do Estado, em cargos comissionados, Reda, em férias, licença-prêmio, licença médica, licença-maternidade, 

à disposição de órgãos dos três poderes, em exercício de mandato eletivo, respondendo a processo administrativo,
em readaptação funcional, além de estagiários e menores aprendizes.


