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Jornal da

Boca quente

O CORDÃO CADA VEZ 
AUMENTA MAIS
Porreta mesmo é o vereador de Salvador Cláudio 
Tinoco (DEM). Ele pode não saber nada do as-
sunto que está sendo discutido, mas se o prefeito 
ACM Neto for a favor, ele será a favor. E se Neto for 
contra? Ele também será contra. Cauteloso, faz de 
tudo para não desagradar o chefe.

QUEM VAI SENTIR SAUDADE?  
Depois de fazer muito barulho nas audiências 
públicas do PDDU e travar obras importantes 
como a Av. Tamburugy, a promotora do Mi-
nistério Público Hortênsia Pinho está de ma-
las prontas para deixar a Bahia. O destino da 
moça é o Rio de Janeiro, onde fará doutorado 
na UFRJ. Com a partida, Hortênsia deixa suas 
funções no MP.

JÁ FOI MAIS HUMILDE
O senador Walter Pinheiro (PT) virou quase 
uma lenda da política baiana. Quase nunca 
aparece nos eventos políticos e quando apa-
rece, bota banca e não fala com a imprensa. 
Para completar, é do PT, mas não defende o 
partido; vive criticando a legenda, mas não 
larga o osso... Será que tanta empáfia é efeito 
do vasto topete? 

As caóticas administrações mu-
nicipais de São Sebastião do Pas-
sé e Dias D’Ávila, entre outras, 
são apenas pequenos exemplos 
de prefeitos que não terão nem 
coragem de partir para a reelei-
ção, de tão ruins que foram.

SEM NEM CORAGEM 
DE TENTAR REELEIÇÃO

CAOS NA 
COLETA DE LIXO
O caos na coleta de lixo em Ara-
caju já chegou a Salvador. A 
Cavo — empresa do grupo Estre, 
proprietário da Viva Ambiental, 
responsável pelas áreas de Mus-
surunga, São Cristóvão e Itapuã 
— presta um serviço péssimo. 
É um mistério como a empresa, 
envolvida na Operação Lava Jato, 
ainda se mantém como contrata-
da da Prefeitura de Salvador. 

dario guimaraes/metropress

SD DE SAÍDA
O Solidariedade está muito 
perto de deixar a base de 
Neto e migrar para o apoio 
ao governo do estado, ape-
sar de o secretário muni-
cipal de Urbanismo, Silvio 
Pinheiro (SD), estar cotado 
para ser o candidato a vice-
-prefeito de Salvador na 
chapa de ACM Neto. 

tácio moreira/metropress

tácio moreira/metropress milene marques/metropress tácio moreira/metropress

Janser Mesquita (PMDB), prefeito de São Sebastião do Passé Jussara Márcia, prefeita de Dias D’Ávila 

joa souza/agência a tarde joa souza/agência a tarde
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UM FESTIVAL DE 
ATRAÇÕES EM TODA 

A CIDADE E PRA 
TODO MUNDO.
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PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Venha comemorar o aniversário de Salvador no Festival da Cidade. 
Oito dias de música, esporte, gastronomia, cultura e muito mais.

Música e dança - Shows de Caetano Veloso e Gilberto Gil, Chiclete com Banana, Fitdance, Alavontê, Alinne Rosa e muito mais 
em seis grandes palcos: Farol da Barra, Jardim de Alah, Rio Vermelho, Itapuã, Ribeira e Paripe. Muitas outras atrações musicais e de 
dança espalhadas pela cidade.

Arte em toda a cidade - Apresentações de teatro, poesia, circo, fotografia e música nos bairros de Periperi, Boa Viagem, 
Pelourinho, Amaralina, Federação, Canela, Barra, Barroquinha, Pituba, Lobato, Praça da Sé, Cajazeiras, Mussurunga e Fazenda Coutos.

Super Sacada - O maior evento de vôlei amador do mundo, no Jardim de Alah, com 100 redes na areia da praia, escolinha de 
vôlei, food trucks e muito mais. Inscrições gratuitas no site supersacada.org.br.

Virada Ciclística e Pedal Night Bike - Eventos especiais na Av. Magalhães Neto (Pituba), com espaços exclusivos para os ciclistas.

E mais: Feira da Cidade especial na Av. Centenário, Food Park no Jardim de Alah e Dique do Tororó, grafites nos viadutos Dona 
Canô, Min. Mário Andreazza e Silvia Pinheiro.

PREFEITURA DE SALVADOR. TRABALHANDO EM TODA A CIDADE E PRA TODO MUNDO.

FESTIVALDACIDADE.SALVADOR.BA.GOV.BR
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Fotos Tácio Moreira
Texto Matheus Morais
matheus.morais@metro1.com.br

E se todos forem para o PMDB?
Um dos próximos possíveis passos de Neto é a ida de todos os pré-candi-
datos a vice para o PMDB — a fim de garantir, na negociação de alianças, 
um nome do partido no possível posto de prefeito em 2019 e 2020.

Hoje, espalhados
Durante o mandato, cada um dos “pré-candidatos” a vice-prefeito 
foi para um partido da base de Neto: Pinheiro entrou no Solidarie-
dade, Bellintani, no PPS, Carreira, no PV e Reis, no PMDB.

Política

DESTES QUATRO, SAI O VICE
ACM Neto ainda não escolheu quem vai estar ao seu lado na busca pela reeleição. Seus nomes estão no secretariado

Acostumado a escolher sem-
pre em cima da hora os nomes 
dos aliados que irão disputar 
as eleições, o prefeito de Sal-
vador, ACM Neto (DEM), não 
perdeu a velha prática e deve 
decidir  só no fim do primei-
ro semestre quem será seu 
candidato a vice em outubro, 
quando disputará a reelei-
ção. Mais cauteloso, o gover-
nador do estado, Rui Costa 
(PT), afirmou em entrevista à 
Metrópole, na segunda-feira 
(21), que está intensificando 
as conversas e que o nome 
oposicionista que vai bater 

chapa com Neto sai até o final 
deste mês de março. 

A grande disputa se dá pelo 
fato de que, se Neto decidir re-
nunciar à Prefeitura para con-
correr ao governo em 2018, 
o vice-prefeito assumiria a 
capital baiana por dois anos. 
Com a popularidade em alta, 
o prefeito descartou a atual 
vice, Célia Sacramento (PPL), 
e agora está dividido entre o 
chefe da Casa Civil, Luiz Car-
reira (PV), e os secretários 
Silvio Pinheiro (SD), do Urba-
nismo, Guilherme Bellintani 
(PPS), da Educação, e Bruno 
Reis (PMDB), da Promoção 
Social e Combate à Pobreza. 
As cartas estão na mesa. 

LUIZ
CARREIRA

GUILHERME
BELLINTANI

BRUNO
REIS

SILVIO
PINHEIRO

OS QUATRO DE NETO: O QUE CADA CARTA REPRESENTA

Agrada os carlistas, já que sempre fez parte do 
grupo político. Além disso, seu nome blindaria 
Neto de críticas sobre Neto deixar a cidade nas 
mãos de alguém inexperiente

Apesar de circular há muito tempo na 
política, Carreira é pouco conhecido do 
grande público e apareceu muito pouco 
durante o primeiro mandato de Neto

Jovem e carismático, Bellintani foi a 
grande revelação dos primeiros anos de 
mandato de Neto, o que lhe rendeu uma 
pasta bem mais importante

Não é do grupo dos que vivem rondando o 
prefeito e tem nos negócios privados um 
êxito profissional e financeiro que não 
teria na vida pública

Ex-assessor pessoal de Neto, tem a mais 
absoluta confiança do prefeito. Além 
disso, sua história de vida pode afastar o 
rótulo de “almofadinha”

É tido como vaidoso demais por ex-colegas e 
é cria do deputado federal João Carlos 
Bacelar (PTN), que saiu defenestrado da 
Secretaria de Educação da Prefeitura

Comanda a reestruturação urbanística da 
cidade e é um dos principais responsáveis pelo 
movimento de retomada da cidade. Além disso, 
é tido como o único que não o trairia numa 
eventual candidatura ao governo

Ainda não exerceu cargo eletivo e 
comanda uma pasta muito importante, 
mas cujas ações são pouco visíveis pela 
população

SILVIO PINHEIRO LUIZ CARREIRA GUILHERME BELLINTANI BRUNO REIS
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Desafio é reverter 2014
Nas eleições de 2014, a definição das vagas majoritárias da chapa apoiada por ACM Neto foi uma longa novela. As 
candidaturas a governador e senador foram disputadas por Paulo Souto (DEM) e Geddel Vieira Lima (PMDB), mas o 
anúncio final demorou a ser feito. Coincidência ou não, os dois nomes começaram fortes nas pesquisas, mas perderam 
para Rui Costa (PT) e Otto Alencar (PSD).

Política

Homem forte da Secreta-
ria de Urbanismo (Sucom), o 
advogado Silvio Pinheiro está 
com Neto desde o início do 
mandato, em 2013. Titular 
de uma pasta extremamente 
complicada, Silvio foi res-
ponsável por comandar todo 
o processo de reformulação 
do PDDU e da Louos, batendo 
de frente com a promotora do 
Ministério Público Hortênsia 
Pinho, uma das maiores críti-
cas do atual projeto encami-
nhado à Cãmara de Vereado-

res. Depois disso, ele ganhou 
ainda mais a admiração do 
prefeito. Filiado ao Solida-
riedade, Silvio Pinheiro pode 
ir para o PMDB, atendendo a 
um pedido do próprio Neto. 

“Acho que qualquer pes-
soa que está nesse projeto 
de ACM Neto se sentiria or-
gulhoso de fazer parte da 
chapa. Mas não trabalho com 
essa hipótese,  pois não en-
trei na Prefeitura com esse 
objetivo”, afirmou, recente-
mente, Pinheiro. 

SILVIO PINHEIRO: O GESTORCARREIRA: QUANTO MENOS APARECE, MAIS SE FORTALECE

REIS: LIGADO A NETO, 
CRITICADO POR VAIDADE

BELLINTANI: FAMÍLIA PODE INFLUENCIAR 

O mais velho entre os con-
correntes, 66 anos, é também 
o mais experimentado na vida 
pública, já que foi deputado 
federal por dois mandatos e 
ocupou cargos importantes 
na iniciativa privada. É adep-
to do estilo low profile, quase 
não aparece e não gosta muito 
de conceder entrevistas. Con-
tudo, além de extremamente 
habilidoso, ocupa um cargo 
estratégico na administração 
de Neto: a chefia da Casa Civil. 
Além de carlista de carteiri-

nha, Carreira coordena todos 
os projetos e ações da Prefei-
tura. Filiou-se ao PV recen-
temente só para tentar ser o 
candidato a vice. Nos bastido-
res, diz-se que, hoje, é o prefe-
rido do prefeito. 

“Eu não sou candidato 
porque ainda temos uma vi-
ce-prefeita. Não tem nenhu-
ma discussão concreta sobre 
candidatura”, despistou, em 
entrevista recente à Rádio 
Metrópole. 

Bruno Reis foi assessor da 
Câmara de Salvador e foi reelei-
to em 2014 como deputado es-
tadual. Titular da Semps, entrou 
na administração de Neto em 
2015 para substituir Henrique 
Trindade, quando se licenciou da 
Assembleia Legislativa. Dos con-
correntes, é o mais ligado pesso-
almente ao prefeito. Tido por as-
sessores próximos de Neto como 

vaidoso, Bruno não perde a opor-
tunidade de aparecer ao lado do 
prefeito em inaugurações. 

Por outro lado, tem uma 
história de superação familiar 
e financeira, saindo de uma 
infância difícil para vencer na 
vida.“É um assunto que está 
muito cedo pra ser debatido. 
Nosso foco é a gestão”, declarou 
no início do ano à Metrópole. 

Bellintani tem 35 anos, é 
formado em Direito pela Uni-
versidade Católica de Salvador 
e sócio, diretor-geral e pro-
fessor da Faculdade Baiana de 
Direito, além de um dos fun-
dadores do JusPODIVM. Des-
tacou-se pelo trabalho à fren-
te da Secretaria de Turismo, 
quando chegou a ser conside-
rado o melhor auxiliar de Neto. 
Como prêmio, foi promovido à 
Educação, num dos cargos mais 
importantes da administração. 

Jovem e carismático, dos 

concorrentes é considerado o 
que tem o perfil mais parecido 
com o do prefeito. Filiou-se ao 
PPS a pedido de Neto, mas tem 
dito que, pela família, vai vol-
tar à iniciativa privada em 2017 
para cuidar dos negócios. 

“Minha filha já fez um calen-
dário no quarto de quantos dias 
faltam pra eu deixar a Prefeitu-
ra, mas, em 2017, independente 
de onde eu estiver, estarei aju-
dando Neto. Foi um amigo que 
conquistei”, disse à Metrópole. 

Pouco relevante na gestão de Neto, Célia Sacramento sequer foi cogitada para se manter na vice-prefeitura caso o democrata se reeleja Renovada, Salvador está a seis meses de escolher seu gestor para período 2017-2020

 “Minha filha já fez um calendário 
no quarto de quantos dias faltam 
pra eu deixar a Prefeitura”

Guilherme Bellintani, secretário de Educação

“Não tem nenhuma 
discussão concreta 
sobre candidatura”
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Fotos Tácio Moreira
Texto Camila Tíssia
camila.tissia@radiometropole.com.br

DOIS VERÕES INTEIROS E (QUASE) NADA
Terminou o verão de 2016 e Salvador inteira tem somente três quiosques novos funcionando

Após inúmeros prazos des-
cumpridos, mais um verão 
acabou e os novos quiosques 
da orla de Salvador, no trecho 
de Piatã e Itapuã, não estão 
totalmente prontos. Planeja-
das para o verão 2014/2015, 
as primeiras estruturas só 
começaram a funcionar em 
meados de março — mesmo 
assim, apenas três. 

Hoje, 13 das 14 estruturas 
prometidas pela Prefeitura es-
tão prontas, mas dez delas pa-
recem não ter data para serem 
inauguradas.

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo (Secult) é a 
responsável pelo acompanha-
mento do projeto e instalação 

dos quiosques. Procurado pela 
Metrópole, o secretário Érico 
Mendonça culpou as empresas 
vencedoras da licitação, além 
de continuar alegando um 
atraso no serviço da Compa-
nhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia (Coelba). 

“Por que vocês não procu-
ram os operadores? São eles 
que têm a obrigação de entre-
gar no prazo que prometeram. 
Eles que têm que resolver as 
questões legais das empresas, 
documentos, CNPJ, alvarás, es-
sas coisas”, respondeu o secre-
tário, referindo-se às empre-
sas Salvador Kiosk e Turismo, 
Nova Orla e Tuvalu Turismo. 

É, secretário, as empresas 
têm obrigação de entregar, 
mas quem as selecionou foi a 
Prefeitura...

Com patrocínio de uma cervejaria, esta é um dos poucos quiosques que estão funcionando na orla de Salvador. Dez estão prontos e nada

Cidade

Só três das 13 
estruturas prontas 
estão funcionando
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Durante a semana, quiosques ainda não atraem o público esperado. O tempo deve mudar isso Os velhos ambulantes da Orla de Itapuã agora têm a companhia dos permissionários oficiais

Leia mais no

www.metro1.com.br/cidade

Cidade

Questionado sobre o por-
quê de as unidades prontas 
não estarem funcionando, 
Mendonça rebateu dizendo 
que as empresas que ganha-
ram a licitação estão “en-
rolando”. “É a pergunta que 
faço a eles. Cobro deles e eles 
estão enrolando. Não posso 
mais confirmar prazo, por-
que eles não cumprem. Na 
verdade tem, também, o atra-
so da Coelba, que ainda não 
concluiu Itapuã. A Prefeitura 
não tem mais nenhuma inge-
rência. A gente fez concessão. 
Nesses casos, os concedentes 
é que têm que colocar o negó-
cio para funcionar”, declarou 
o secretário.

À Metrópole, a Coelba 
afirmou que todas as liga-
ções solicitadas para Piatã já 
foram realizadas desde feve-
reiro desde ano. Em Itapuã, 
os reparos foram programa-
dos para iniciar dia 29 de 
março e terminar até 15 de 
abril.

Já a Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Emba-
sa) informou que, de sua parte, 
tudo está pronto desde maio 
de 2015. A responsabilidade 
agora é das concessionárias. 

“Após inspeção no lo-
cal, técnicos constataram 
que cinco quiosques ainda 
não adequaram as suas ins-
talações internas ao padrão 

de ligação da Embasa. Esse 
serviço não é de responsabi-
lidade da Embasa. A conces-
sionária responsável pelos 
quiosques já foi orientada, 
mas, até hoje, a adequação 
não foi providenciada. A Em-
basa aguarda a conclusão 
desse serviço para atender os 
pedidos de ligação de água”, 
afirmou em nota.

SOBRE ATRASO DE UNIDADES, SECRETÁRIO 
DIZ QUE EMPRESAS ESTÃO “ENROLANDO”

CINCO QUIOSQUES AINDA NÃO 
ADAPTARAM INSTALAÇÕES
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Salvador nunca recebeu tantos investimentos. Grandes obras 
de mobilidade, saúde, moradia, educação, esporte, cultura

e lazer pra melhorar a vida de todos os soteropolitanos.
 

Parabéns,
Salvador.

467 anos
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Fotos Tácio Moreira
Texto Bárbara Silveira
barbara.silveira@jornaldametropole.com.br

Cidade

UM TIRO NO PÉ PARA O TURISMO
Fechado desde 2013, complexo de restaurantes do Parque Costa Azul deu lugar a depósito da Conder

Até meados de 2013, sote-
ropolitanos e turistas tinham 
no Parque Costa Azul, além 
de um complexo esportivo 
com quadras, pista de corri-
da e anfiteatro, um espaço 
de gastronomia. A área, ad-
ministrada pela Companhia 
de Desenvolvimento Urbano 
da Bahia (Conder), abriga-
va quatro restaurantes, en-
tre eles a Cantina Cortile e o 
Gato Xadrez. Mas, por conta 
de uma dívida referente à 
concessão do espaço que não 
foi paga por alguns restau-
rantes e somava quase R$ 2,5 

milhões, a área acabou fecha-
da após uma ação da Conder 
que pediu a reintegração de 
posse das instalações.

Dois anos depois, o resul-
tado dessa equação não foi 
positivo para ninguém: a Con-
der não recebeu o pagamento, 
os restaurantes deixaram um 
dos pontos mais privilegia-
dos da cidade e o cidadão viu 
o equipamento se deteriorar e 
ser entregue ao abandono. 

Quase três anos depois, a 
situação ficou ainda pior. “A 
área está sendo ocupada por 
moradores de rua. Não temos 
mais segurança”, reclama 
uma moradora que não quis 
se identificar.

Morador do Costa Azul há 
13 anos, o administrador Carlos 
Magno Diniz ressalta um ponto 
que parece não ter sido perce-
bido pela Conder, que, mesmo 
com a carência de espaços de 
gastronomia e entretenimen-
to na cidade, resolveu retirar o 
complexo de restaurantes.

“Deixei de frequentar o par-

que. Naquele local, havia três 
restaurantes e a maior adega 
de Salvador. Não sei a causa 
da saída dos restaurantes, mas 
considero inaceitável a Conder 
deixar um equipamento como 
aquele se deteriorar desse jei-
to. E olha que esse não é o úni-
co exemplo: temos o caso do 
Bahia Café Hall”, lembra. 

Mesmo com o apelo de mer-
cado, a Conder resolveu trans-
formar o espaço em depósito 
para documentos antigos. “O 
lugar onde funcionavam os res-
taurantes foi requalificado para 
funcionar como dependências 
administrativas da Conder, onde 
estão alocados os arquivos com 
plantas e processos da Diretoria 
de Obras Estruturantes e a Co-
ordenação de Desapropriações, 
com um núcleo jurídico”, disse. 

Negando o abandono do lo-
cal, a companhia afirmou que 
seguranças privados monitoram 
o espaço. “Desconhece-se que os 
locais tenham sido invadidos por 
moradores de rua”, rebateu.

Mas a própria Policia Militar 
desmente a Conder. “A presença 
de pessoas em flagrante esta-
do de vulnerabilidade social, as 
quais moram no Parque, fazem 
uso de substâncias entorpecen-
tes e culminam na incidência 
da autoria de pequenos delitos, 
repercutem de forma muito ne-
gativa”, disse a PM em nota.

SITUAÇÃO “INACEITÁVEL”

SEM MORADOR 
DE RUA? PM 
DESMENTE CONDER

Antigo complexo de restaurantes do parque agora abriga documentos e projetos da Conder 
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bahiacomunicacao.com.br

CRISE?
 TRANSFORME EM 

CASE.
A GENTE PENSA PROPOSITIVAMENTE.

ALFREDO DI ROMA | ALIANSCE / BEMQ MALL - BOULEVARD SHOPPING VITÓRIA DA CONQUISTA | ANTEAL EMPREENDIMENTOS

AXXO CONSTRUTORA | BAHIA IMÓVEIS | CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | CDL SALVADOR

CDL SÃO LUÍS | CDL TERESINA | COCA-COLA SOLAR | CONCRETA CONSTRUTORA | CONSTRUTORA BARCINO ESTEVE

COSBAT EMPREENDIMENTOS | DEC ENGENHARIA | FCDL BAHIA | GRAÇA PLAZA SPE | IMPLANTO IMPLANTES DENTÁRIOS

IMPACTO OUTDOOR | IACM - INSTITUTO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES DE AÇÃO, CIDADANIA E MEMÓRIA | INSTITUTO FATUMBI

MRM CONSTRUTORA | NAJAR ENGENHARIA | PARQUE SOCIAL | PLENA EMPREENDIMENTOS / JMJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR | REDE BAHIA | ROTMA CONSTRUTORA | SERTENGE

SILVEIRA EMPREENDIMENTOS | TÉCNICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | WAL MÁQUINAS

Comercial TV Liquida Salvador CDL Salvador

FCDL Bahia Folheto Biarritz Concreta

Outdoor contra racismo na Copa Prefeitura de Salvador

Outdoor especial Coca-Cola Solar

Anúncio Orchestra Canela Sertenge Anúncio Dia da Água Rede Bahia Anúncio Jornal e Comercial TV Rio Vermelho Prefeitura de Salvador 

GRANDES MARCAS, LÍDERES NO ESTADO E NO MUNDO. HÁ 15 ANOS AO LADO DE QUEM NOS REPRESENTA E NOS COMPLETA.

VENHA PARA A BAHIA COMUNICAÇÃO. A CASA DE IMPORTANTES CASES IMOBILIÁRIOS, INSTITUCIONAIS, DE VAREJO E DA INDÚSTRIA.



Jornal da Metrópole, Salvador, 24 de março de 201612

Fotos Tácio Moreira
Texto Bárbara Silveira
barbara.silveira@jornaldametropole.com.br

Cidade

NÃO VAMOS DESISTIR
Continuamos questionando quando a Av. Tamburugy vai deixar de ser dinheiro público sem utilidade

Não é de hoje que a Metró-
pole acompanha o nó que pa-
rece não ter fim da Avenida 
Tamburugy. A via, que foi em-
bargada pelo Ministério Pú-
blico e Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma), está com 90% das obras 
concluídas e espera a Prefei-
tura de Salvador cumprir com 
a sua parte e entregar os do-
cumentos solicitados pelo MP 
para ser reaberta.

Procurado pelo Jornal 

da Metrópole, o secretário 
de Urbanismo de Salvador, 
Silvio Pinheiro, explicou 
que uma equipe está provi-
denciando a documentação. 
“É uma caixa de processos, 
não é simples. Estou aguar-
dando essa avaliação para 
sentar com o Ibama”, disse. 
Questionado sobre o prazo, 
Pinheiro foi direto. “Vou fa-
zer no menor prazo possível. 
Até porque toda semana vo-
cês me ligam e eu não que-
ro que vocês me liguem toda 
semana”, brincou. Semana 
que vem a gente liga de novo, 
secretário!



Jornal da Metrópole, Salvador, 24 de março de 2016 13

DEPOIS DE OITO MESES, MAIS DOIS
Graças à incompetência da AIF Brasil, Parque da Cidade vai chegar aos dez meses de atraso

Desde que o prefeito de Sal-
vador, ACM Neto (DEM), assi-
nou a ordem de serviço para o 
inicio das obras de revitalização 
do Parque Joventino Silva — o 
popular Parque da Cidade — já 
se vão quase dois anos. Com as 

obras completamente atrasa-
das, o equipamento, que conta 
com 70 hectares de reserva de 
Mata Atlântica e restinga e 700 
mil m² de área, antes usado 
pela população como espaço de 
lazer, virou um verdadeiro ele-
fante branco. 

Graças à incompetência da 
AIF Brasil Construtora, empre-

sa que venceu a licitação e ficou 
responsável pela revitalização 
do equipamento, as obras no 
local, que incluem pista para 

skatistas, gradil em lugar dos 
muros anfiteatro com capaci-
dade ampliada para realização 
de shows e eventos, estão há 
mais de oito meses atrasadas. 
A inoperância foi tanta que, no 
dia 10 deste mês, a Prefeitura 
rescindiu o contrato com a AIF. 

Segundo o titular da Supe-
rintendência de Conservação e 

Obras Públicas do Salvador (Su-
cop), Almir Melo Jr, a constru-
tora foi notificada quatro vezes 
pelos atrasos. “Não estava dan-
do ritmo. Tivemos que rescindir 
o contrato e chamar a segunda 
colocada”, afirmou à Metrópo-
le. Ainda segundo Melo, o novo 
Parque da Cidade deve ser en-
tregue em no máximo 60 dias. 

Leia mais no

www.metro1.com.br/cidade

Cidade

Frequentador assíduo do 
Parque da Cidade, o enge-
nheiro Lucas Silva lamen-
tou a atual situação do lo-
cal. “Aquilo era para ser um 
centro cultural, mas ficou 
inseguro, sem iluminação, 
sem estrutura, as pessoas 
deixaram de usar. Tudo que 
acontecia lá foi para o Pelou-
rinho”, disse. 

A requalificação do Par-
que da Cidade deve custar 
em torno de R$ 8,6 milhões, 
sendo R$ 5 milhões investi-
dos pela Petrobras e R$ 3,6 
milhões da Prefeitura. 

O Jornal da Metrópo-
le tentou contato com a AIF 
Construtora e com a Metro 
Engenharia, mas nenhuma das 
duas empresas respondeu. 

“FICOU INSEGURO, SEM 
ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA”

A Sucop afirmou à Metró-
pole que a segunda colocada 
na licitação feita em outubro de 
2014, Angra Engenharia, deve-
ria assumir o lugar da AIF, mas 
por problemas detectados pela 
Prefeitura, ficou inabilitada. As-
sim, a Metro Engenharia, tercei-
ra colocada no processo licita-
tório, é a nova responsável pela 
obra. “Assinamos contrato essa 
semana e a empresa já começou 
a recrutar gente para trabalhar. 
Em 60 dias entregamos a obra”, 
prometeu Melo. 

NO LUGAR DA AIF, ASSUME A METRO ENGENHARIA

Cenário em parte do Parque da Cidade ainda é de terra arrasada. Obras serão retomadas

Fotos Tácio Moreira
Texto Matheus Morais
matheus.morais@metro1.com.br
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Entrevista

O governador Rui Costa (PT) 
concedeu entrevista a Mário Ker-
tész na última segunda (21) e co-
mentou a turbulência política na 
qual está envolvida a presidente 
Dilma Rousseff (PT). Para Rui, 
não se deve deixar de punir quem 
cometer ilícitos, mas é muito im-
portante que se siga os ritos da lei 
— que, segundo ele, foram atro-
pelados em casos recentes, como 
no pedido de prisão do ex-presi-
dente Lula feito pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 

“Sou a favor de que quem er-
rou seja punido, mas conforme 
a lei. Pode ser governador, pre-
sidente, ex-presidente. Mas nós 
não podemos atropelar as coisas. 
Por exemplo: a questão do Lula. 
Eu queria te perguntar uma coisa, 
você que tá ouvindo: se você tiver 

uma discordância do imposto de 
renda, como isso seria tratado 
pelas autoridades? Você seria 
notificado pra prestar esclareci-
mentos e ia prestar contas à Re-
ceita Federal. Se a Receita, depois 
de um processo de investigação, 
concluísse que você omitiu renda 
ou patrimônio ela ia encaminhar 
ao MInistério Público para as de-
vidas providências legais. E o MP, 
a partir daí, iria abrir um proces-
so com todo o rito legal, pra você 
se defender e eventualmente ser 
condenado. Ou a pagar uma mul-
ta, ou a alguma condenação.Não 
dá para permitir que o tratamen-
to seja inverso”, falou.

“QUEM ERROU, QUE SEJA PUNIDO, MAS CONFORME A LEI”
Governador criticou o que chamou de “inversão de tratamento” nas acusações ao ex-presidente Lula

Rui Costa, governador da Bahia

A seis meses das eleições 
para prefeito, aos poucos as 
candidaturas de oposição co-
meçam a ser formadas. Se por 
um lado o prefeito ACM Neto 
(DEM) ainda não definiu quem 
vai acompanhá-lo na dispu-
ta pela reeleição, o governa-
dor Rui Costa (PT) está muito 

perto de anunciar como vai a 
oposição. Segundo declarou o 
petista, as reuniões se inten-
sificaram após seu retorno de 
viagem à China.

“O candidato estamos con-
versando. Conversei com al-
guns partidos. O candidato sai 
até final de março”, afirmou.

Rui questionou também a 
partidarização dos protestos 
contra a corrupção, usando 
como exemplo o presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), acu-
sado de ter contas bancárias 
secretas no exterior e de envol-
vimento no esquema de cor-

rupção na Petrobras. “Dá pra 
levar a sério um impeachment 
coordenado pelo presidente 
da Câmara? É nítido o cunho 
partidário. Há comprovação de 
contas do exterior dele. Por que 
ninguém tocou nele? Será que 
existe algum acordo nos basti-
dores?”, disse à Metrópole.

Com as obras da Linha 2 do 
metrô de Salvador em rápido 
andamento, o governador Rui 
Costa (PT) lembrou a importân-
cia do modelo de Parceria Públi-
co Privada (PPP) para o setor de 
mobilidade. Segundo o governa-
dor, a inauguração de uma esta-
ção do metrô no aeroporto vai 
dar a Salvador algo que nenhu-
ma outra capital do Brasil tem.

“Deve ser a primeira capital 
a ligar o centro ao aeroporto. É 
a vantagem de uma PPP. Vamos 
devolver o investimento feito a 
partir da operação. Quanto mais 
rápido a empresa fizer, maior 
será seu ganho. Ela só vai receber 
quando a estação tiver operando, 
por isso a velocidade. É o melhor 
modelo de investimento.”, disse.

CANDIDATO ATÉ FIM DO MÊS

“NÍTIDO CUNHO PARTIDÁRIO”

LIGANDO O CENTRO 
AO AEROPORTO

“Não dá para 
permitir que o 

tratamento  
seja inverso”

A ausência de revolta proporcional em relação a Eduardo Cunha foi criticada por Rui

Fotos Tácio Moreira
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O perigo aumentou e o combate precisa ser ainda mais forte. Já está provado 
que o mosquito da dengue também transmite a Chikungunya e o Zika vírus, 
que pode causar a microcefalia em bebês. É uma doença muito grave, com 
risco de paralisia cerebral, dificuldades motoras, sequelas para toda a vida e 
até a morte. Mais do que nunca, precisamos da ação de todos. Faça sua parte 
na luta contra o mosquito. Não deixe água parada e acabe com os focos.


