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Jornal da

Boca quente

REVELAÇÕES  
As “Marias Faladeiras” do Legislativo Municipal estão em polvorosa. 
Tudo porque o regabofe comemorativo do último final de semana, 
na casa de praia de Leo Prates, em Guarajuba, rendeu! Disseram que 
teve até vereador de oposição beijando a cabeça de ACM Neto e di-
zendo que só estava na bancada oposicionista por questões partidá-
rias, e que no coração, de verdade, era da base do prefeito.

AMEAÇADO
Dizem pelos corredores da Assembleia 
Legislativa que o presidente Marcelo 
Nilo (PSL) nunca se sentiu tão ameaça-
do de perder o comando da Casa. O ho-
mem de Antas viu como traição a candi-
datura de Angelo Coronel à presidência 
e agora passou a atacar os aliados de 
sempre, Otto Alencar e João Leão. Ao 
mesmo tempo, disse que não quer mais 
ser senador e que o objetivo agora é a 
Câmara Federal. Quem acredita?

CORONEL COM FORÇA  
Em entrevista a MK, Alex da Piatã 
(PSD) mostrou que Marcelo Nilo não 
tem o controle que gostaria sobre os 
deputados. Alex, que é da região de 
Conceição do Coité, deixou claro que 
seu voto para a presidência da Casa é 
de Ângelo Coronel. “Sou favorável à 
alternância de poder, tanto que nossa 
bancada decidiu pela eleição de Ânge-
lo Coronel. Eu tenho uma opinião cla-
ra, falei com o próprio Nilo”, afirmou.

MAGOADOS
Não convidem os petistas Luiz Carlos Suíca, Gilmar Santiago e 
Arnando Lessa para a mesma festa. O clima entre eles anda pés-
simo. O motivo? Mágoas da eleição de outubro!

DE JUNTO
Questionado sobre qual seria a função do 
atual líder da base, Joceval Rodrigues, em 
2017, o futuro presidente da Câmara, Leo 
Prates, saiu com essa: “Vai ser vice-adjun-
to. Tudo que eu precisar, ele vai estar ‘de 
junto’”. E o clima para Leo é dos melho-
res: a coluna flagrou um papo entre ele 
e o colega Antônio Mário, que começou 
com um singelo “Diga aí, meu gatinho!”

PAULINHO SUMIU 
Chamou atenção a ausência do presidente da Câmara de Verea-
dores, Paulo Câmara (PSDB), na última sessão do ano. O motivo 
foi a revelação de que, apesar de criticar publicamente a propos-
ta de reajuste dos vereadores, ele defendeu o aumento nos bas-
tidores — e, inclusive, propôs ser o primeiro a assinar o pedido.

NEM POSSE TOMOU AINDA 
Na Câmara de Vereadores pode tudo mesmo, até vereador que não 
tomou posse sentar na mesa diretora. Prova disso é que na última 
sessão do ano, segunda (19), o vereador eleito Felipe Lucas (PMDB) 
apareceu no plenário de supetão, abraçou um, cochichou com outro 
e foi compor a mesa que comandava os trabalhos. O afilhado do ain-
da secretário Paulo Fontana não conseguiu disfarçar a satisfação.

tacio moreira/metropress tacio moreira/metropress
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PRESIDENTE NOVO, 
MÉTODOS ANTIGOS
Nem bem assumiu, chapa Vitória do Torcedor fica cercada de 
desconfiança por descumprimento de promessas

Quatro tentativas e uma vi-
tória. Ivã de Almeida tentou con-
correr à presidência do Vitória 
em 2010 e 2013, perdeu em 2015 
e só em 2016 garantiu o comando 
do rubro-negro. Mas sua entrada 
no clube já começa cheia de po-
lêmicas. O grupo que assume o 
Leão prega renovação de quase 
90% do Conselho Deliberativo, 
mas Ivã já é um velho conhecido 
dos bastidores do Vitória e apos-
tou em caras antigas.

Nos primeiros dias após as 
eleições, o grupo que assumiu o 
clube passou a receber muitas crí-
ticas. Um dos motivos foi o retor-
no de Jorginho Sampaio, ex-presi-
dente do Vitória, no comando do 
futebol ao lado do também ex-di-
rigente Sinval Vieira.  Nas redes 
sociais, torcedores resgataram 
postagens de membros da chapa, 
que  anunciavam antes das elei-
ções que Sampaio não teria cargo 
algum no clube.

Agora presidente do clube, Ivã de Almeida é o presidente da Fundação Baiana de Engenharia e já trabalhou nas divisões de base do Vitória

Esporte

Conselheiro desde 1996, o 
engenheiro civil e advogado Ivã 
de Almeida tem 61 anos, pre-
side a Fundação Baiana de En-
genharia (FBE) e já atuou nas 
divisões de base do clube. 

Ivã tinha o rótulo de quase 
sempre desistir na hora H. Em 
2010, abriu espaço para a reelei-

ção de Alexi Portela Júnior. Três 
anos depois, nova desistência, 
quando ainda era pré-candida-
to. Almeida apoiou a candidatu-
ra de Carlos Falcão, que renun-
ciaria ao cargo em 2015 — ano 
em que Ivã chegou a finalmente 
disputar as eleições, mas foi der-
rotado por Raimundo Viana. 

HISTÓRICO DE DESISTÊNCIAS

PEGOS NO CONTRAPÉ

Durante a campanha, integrantes e apoiadores da chapa Vitória do Torcedor negaram que o ex-presidente Jorginho 
Sampaio teria um cargo no clube. Diretor ele não vai ser, mas vai ajudar a comandar o futebol ao lado de Sinval Vieira.

Texto Matheus Simoni          matheus.simoni@metro1.com.br
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Ivã desistiu do 
debate faltando 
menos de 1 hora

Esporte

Outro caso da campanha 
também chamou a atenção para 
a palavra de Ivã. Quase na hora 
do debate na Metrópole, ele avi-
sou que não iria participar, por 
causa de “compromissos inadi-
áveis”. No entanto, a assessoria 
da chapa Vitória do Torcedor 
informou que o candidato “se 
esqueceu” do debate. No dia das 
eleições, Ivã se desculpou pela 
confusão. “Fiquei triste. Houve 
um problema dentro do setor de 
comunicação. Esse núcleo não 
estava organizado. Isso me dei-
xou muito mal”, afirmou.

Durante a campanha, Ivã 
cometeu gafes que geraram 
desconfiança no torcedor. Em 
um debate realizado pela Rá-
dio Sociedade, o agora presi-
dente se atrapalhou ao falar do 
mecanismo de solidariedade 
da Fifa — ferramenta que ga-
rante um percentual das tran-
sações dos atletas para o clube 
formador. Em sua resposta, Ivã 
deu a entender que desconhe-
cia o dispositivo, falando de 
solidariedade no sentido de 
cuidado e identificação com os 
problemas dos jogadores.

“Nós estamos propondo a 
criação de uma fundação para 
monitorar isso. É um processo 

muito difícil, porque o Vitória 
tem muitos atletas espalhados 
pelo mundo inteiro. Por isso 
vamos criar essa fundação, 
que não só faça o papel social 
e amplie os laços do Vitória 
com o estado e o municípío, 
como também acompanhe es-
ses atletas”, disse. 

No debate da Rádio Ex-
celsior, Ivã novamente se 
atrapalhou numa informação 
importante do clube: decla-
rou que o ídolo Marinho foi 
contratado por Carlos Falcão, 
a quem apoiou em 2013, mas 
o jogador chegou pelas mãos 
do presidente Raimundo Via-
na, neste ano.

AUSÊNCIA E 
“ESQUECIMENTO” 

GAFES NA CAMPANHA 
FICARAM FAMOSAS

Apesar de prometer que todos os cargos serão 
ocupados por profissionais em regime de dedicação 
exclusiva, a chapa Vitória do Torcedor anunciou que 
Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos 
Bancários, será o diretor jurídico do clube até 2019

OS MELHORES 
PROFISSIONAIS EM
TODAS AS ÁREAS

UNIDADE MARES 
LARGO DOS MARES, 
NÚMEROS 03 E 04

71 3019-8911

UNIDADE GARIBALDI
AV. ANITA GARIBALDI, 1133, CENTRO 
ODONTOMÉDICO ITAMARATY - SALA 1208

71 3052-1880

PROMESSA DE CAMPANHA JÁ FOI DESCUMPRIDA



Jornal da Metrópole, Salvador, 22 de dezembro de 20166

74 %

foi a porcentagem de 
votos de ACM Neto em 
outubro nas urnas

Reeleito com 74% dos vo-
tos, o prefeito ACM Neto con-
versou com Mário Kertész na 
última quarta-feira (21) e fez 
um balanço da primeira ges-
tão, além de avaliar os desa-
fios da nova administração, 
que terá como principal entra-
ve a crise econômica que afeta 
a maioria dos estados do país. 
“Estamos cortando terceiriza-
dos e determinei uma revisão 
completa de todos os contra-
tos da Prefeitura, buscando 
economicidade. Pretendo eco-
nomizar R$ 110 milhões em 
um ano”, disse o democrata. 

O prefeito disse também que 
a obra do BRT de Salvador não 
será impactada pela crise e re-
afirmou o apoio do presidente 
Michel Temer. “Não posso deixar 
de falar dos esforços. O BRT será 
licitado no começo do próximo 
ano. Ontem recebi um telefo-
nema de Temer dizendo que vai 
liberar R$ 50 milhões para saúde 
de Salvador. Era um pleito antigo 
meu. Quero abrir portas e usar a 
criatividade”, completou.

TEMER PROMETEU 
R$ 50 MILHÕES

Fotos Tácio Moreira

Entrevista

“PRETENDO ECONOMIZAR 
R$ 110 MILHÕES EM UM ANO”

Prestes a encerrar o primeiro 
mandato, ACM Neto avaliou as 
dificuldades econômicas para o 
ano de 2017 e reafirmou inves-
timentos federais

ACM Neto, prefeito de Salvador

Todos os contratos 
da Prefeitura vão 

passar por revisão
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Entrevista

O prefeito também relem-
brou a relação que tinha com o 
avô, o senador Antônio Carlos 
Magalhães. “Ele brigava, mas  
queria ficar de bem em segui-
da. Quando ele brigava comigo, 
eu sumia, pra pirraçar. Ele liga-
va pra meu pai e perguntava: 
“Cadê o rapaz? Cadê o deputa-
do?”. Aí a gente voltava a se fa-
lar. Ele tinha uma memória ex-
traordinária, lembrava de tudo. 
Ele lia até obituário no jornal”, 
contou, relembrando em segui-
da a rotina do ex-governador: 
“Ele gostava de atender os pre-
feitos, as lideranças”, recordou.

LEMBRANÇAS 
DO AVÔ ACM

O réveillon da Prefeitura promete ser o maior dos últimos tempos, na Praça Cairu

O prefeito ACM Neto tem sido um dos principais defensores da nomeação de Imbassahy

Neto adiantou alguns de-
talhes do secretariado que vai 
acompanhá-lo na administra-
ção do Município, dando início 
à nova gestão em 2017. 

O democrata lembrou o caso 
de Guilherme Bellintani, ex-se-
cretário de Cultura e Turismo e 
Educação, que agora assume o 
Desenvolvimento e Urbanismo. 
“Muitos desses quadros não ti-
nham tido passagem pela vida 
política. Foram pessoas que a 
gente descobriu na vida da cida-
de”, falou, antes de confirmar a 

manutenção de Paulo Souto na 
Secretaria da Fazenda. “Ele cem 
nos ajudando a passar esse mo-
mento de crise. É o tipo de área 
que não dá para arriscar e brin-
car”. afirmou o prefeito.

“José Antonio Rodrigues 
Alves [da Saúde] também está 
confirmado. No meu anteces-
sor [João Henrique], passaram 
dez secretários. Rodrigues 
continuará seu trabalho, pela 
sua competência. Sabemos 
que a Saúde é o principal pro-
blema de Salvador”, declarou.

Segundo o democrata, 
após a saída do ex-minis-
tro Geddel Vieira Lima da 
secretaria de Governo, o 
deputado baiano Antonio 
Imbassahy  (PSDB) será 
mesmo anunciado para o 
cargo no governo do presi-
dente Michel Temer. 

“Ministros só quem no-
meia é o presidente, mas a 
notícia que eu tenho é a de 
que Temer está decidido a 
nomear Imbassahy. Isso é 
importante para a Bahia. Ele 
acrescenta muito. Tenho pu-
blicamente defendido o nome 
dele. Brasília é complexa, e 

Temer deve estar aguardan-
do o melhor momento para 
anunciar Imbassahy. As notí-
cias de bastidores dão conta 
de que será ele, sim”, disse o 
prefeito de Salvador. 

A prefeitura pretende atrair 
cerca de 1 milhão de pessoas 
para o réveillon, que acontece 
do dia 28 de dezembro até 1º de 
janeiro. “No dia da virada, vamos 
ter pelo menos 12 horas de mú-
sica sem parar. Vai ser inesque-
cível e importante do ponto de 
vista econômico, para atrair uma 
quantidade ainda maior de tu-
ristas, gerando empregos e mo-
vimentando a economia”, decla-
rou o prefeito. Na ocasião, mais 
de 300 artistas vão se apresentar 
na Praça Cairu, no Comércio.

DETALHES DO SECRETARIADO 

IMBASSAHY JUNTO A TEMER

RÉVEILLON: MAIS DE 1 MILHÃO NAS RUAS

 6 MESES

foi o tempo de 
permanência de Geddel 
Vieira Lima no governo 

valter pontes/coperphoto
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Entrevista

Comandante-geral da Po-
lícia Militar da Bahia, o coro-
nel Anselmo Brandão foi en-
trevistado por Mário Kertész 
na segunda (19) sobre a segu-
rança do estado e as medidas 
tomadas para diminuir os ín-
dices de criminalidade. 

Brandão comemorou a con-
tratação de mais de 2 mil poli-
ciais e bombeiros que vão atuar 
no estado em 2017. Durante o 
lançamento da Operação Ve-
rão, o governador Rui Costa 

anunciou a realização de um 
concurso público para a Polícia 
Militar e o Corpo de Bombeiros. 

Na entrevista, o coman-
dante não evitou temas po-
lêmicos, como a redução da 
maioridade penal — à qual 
disse ser contrário. “Daqui 
a pouco vamos ter que bai-
xar para 10, 12 anos, porque 
é complicado. Claro que têm 
alguns crimes hediondos que 
nós temos que dar algumas 
medidas protetivas e até au-
mentar a pena”, citando o 
caso de jovens de 16 e 17 anos.

COMANDANTE DA PM DIZ SER CONTRA 
A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Anselmo Brandão falou sobre 
o polêmico tema e comentou a 
contratação de mais de 2 mil 
policiais e bombeiros anuncia-
da pelo governador Rui Costa

Anselmo Brandão, Comandante-geral da PM

O comandante-geral da PM 
analisou o crescimento dos 
índices de criminalidade em 
municípios do interior. Bran-
dão explicou que os bandidos 
escolhem em que cidades vão 
se instalar a partir de caracte-
rísticas que dificultem o traba-
lho da polícia. 

“Quem diria que aquela re-
gião do Recôncavo seria o que é 

agora? Tem muitas facções que 
se esconderam ali. A dificuldade 
é a progressão dentro dos man-
gues. Nossa última operação foi 
de guerra, com helicóptero, bo-
tes. E demos uma resposta dura 
em Maragojipe, com apreensão 
de muitas armas. Estamos com 
tropas especializadas nessa re-
gião para fazer o enfrentamen-
to”, falou o coronel.

Com a contratação dos novos 
policiais e bombeiros, segundo o 
coronel, o estado vai incremen-
tar o combate ao crime. “2 mil 
para a PM, 850 para os Bombei-
ros. Temos hoje 31 mil homens, 
mas não é o real. Nosso real é 44 
mil. Vamos continuar fazendo 
o recrutamento para diminuir 
a defasagem. Temos a quarta 
maior polícia do Brasil”, disse. 

Coronel destacou a impor-
tância do trabalho do líder es-
piritual Sri Sri Ravi Shankar, 
que conduziu uma meditação 
coletiva com grande participa-
ção de policiais. “Ravi Shankar 
pede a reforma do ser, do ho-
mem como cidadão. Aí entra o 
policial, que está numa situa-
ção delicada e precisa estar fo-
cado. Nossa proposta é cuidar 
das pessoas. O dia a dia em-
brutece o  policial”, falou.

CRIMES NO INTERIOR

CONCURSO VAI “DIMINUIR DEFASAGEM”

MEDITAÇÃO NA PM

O líder espiritual Sri Sri Ravi Shankar firmou parceria com o governo do estado
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Fotos Tácio Moreira
Texto Felipe Paranhos
felipe.paranhos@metro1.com.br

Leia mais no

www.metro1.com.br

A ZCR está em nome de 
José Antônio Ferreira da Silva, 
mas seus diretores são Paulo 
de Tarso Araújo e Mário Lago 
Júnior. Os dois eram os pro-
prietários da Ideia Digital, em-
presa que, conforme mostrou 
a Operação Logoff, da Polícia 
Federal, em 2013, superfaturou 
em R$ 1,6 milhão o Jampa Di-
gital, programa que deveria le-
var internet de graça à popula-
ção de João Pessoa, mas que na 
verdade foi criado com o único 

propósito de desviar dinheiro.
Hoje, a Ideia Digital res-

ponde pelo nome de Teriva 
Soluções em Tecnologia — o 
que não a impediu de conti-
nuar inidônea para contratar 
com o Poder Público. Para 
preencher essa lacuna, Paulo 
de Tarso e Mário Lago atuam 
por meio da ZCR. E é esta em-
presa que, a um custo de R$ 18 
milhões, vai comandar o siste-
ma de semáforos inteligentes 
da capital baiana.

O ESCÂNDALO DA IDEIA DIGITAL

A Metrópole apurou que a 
ideia inicial era de que os sho-
ppings financiariam o Centro 
de Operações Integradas (COI) 
da Prefeitura, orçado em R$ 50 
milhões, com execução de uma 
empresa carioca, a Módulo. A 
proposta, porém, não foi à fren-

te, e passou a se restringir aos 
semáforos inteligentes, no valor 
de R$ 18 milhões. 

Mas a escolha da empresa 
continuou de responsabili-
dade dos shoppings, que não 
têm expertise para tratar dis-
so e que poderiam selecionar 

quem melhor lhes conviesse 
— em qualquer sentido que o 
leitor quiser imaginar. Sendo 
assim, faltam garantias de que 
os semáforos inteligentes se-
rão executados com a melhor 
tecnologia e preço disponíveis 
no mercado.

INTERESSE PÚBLICO IGNORADO

INDICIADOS POR ESQUEMA DE CORRUPÇÃO 
COMANDAM SEMÁFOROS INTELIGENTES DE SALVADOR
Prefeitura não fez licitação e entregou a shoppings responsabilidade de contratar empresa que executará sistema

Prometidos durante a cam-
panha de ACM Neto (DEM) à 
Prefeitura, em 2012, os semáfo-
ros inteligentes só começaram 
a ser instalados agora, no fim 
de 2016. Mas este está longe 
de ser o principal problema das 
sinaleiras: a Metrópole apurou 
que a contratação das empresas 
responsáveis pelo sistema foi 
feita por shoppings de Salva-
dor, driblando as regras da ad-

ministração pública — inclusive 
a transparência. E, se não hou-
ve transparência por parte do 
Município, a Metrópole revela 
que a comandante do consórcio 
escolhido é a ZCR Soluções em 
Tecnologia, cujos diretores têm 
um histórico que deveria enver-
gonhar a Transalvador.

Cidade

NO ENDEREÇO DE PERNAMBUÉS, NADA

Fabrizzio Muller tentou explicar as razões de entregar a contratação a shoppings

Endereço ligado à ZCR Soluções em Tecnologia está fechado e colocado para aluguel; ponto era ocupado pela Ideia Digital
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Há alguns meses, reuni-
ões técnicas têm sido feitas 
— na Transalvador e fora dela 
— para definir os detalhes da 
instalação dos semáforos in-
teligentes, que têm prazo para 
janeiro de 2017. Já estiveram 
participaram dos encontros 
representantes da ZCR, que 

vai comandar o consórcio, da 
espanhola Sice e de uma em-
presa baiana misteriosa.

O Jornal da Metrópo-
le vai continuar apurando a 
participação de cada uma das 
empresas e sua ligação com o 
negócio milionário e obscuro 
dos semáforos inteligentes.

Questionado por Mário 
Kertész na última terça (20) 
sobre a incoerência de se fa-
zer uma contratação milio-
nária, com uso público, por 
meio de um grupo empresa-
rial como o dos shoppings, o 
superintendente da Transal-
vador, Fabrizzio Muller, ne-

gou que a Prefeitura tenha 
burlado a Lei de Licitações. 

“No momento em que fi-
zemos a escolha da solução, 
chegou a se aventar a possi-
bilidade de ser feito numa li-
citação pública, mas não teria 
agilidade, não teria a urgência 
da execução”, afirmou.

CONSÓRCIO DOS SEMÁFOROS INTELIGENTES 
TEM ZCR, SICE E EMPRESA BAIANA MISTERIOSA

TRANSALVADOR TENTA 
JUSTIFICAR, MAS NÃO CONVENCE

18MILHÕES

é o valor estimado do 
sistema de semáforos 
inteligentes em Salvador

Cidade

DA IDEIA DIGITAL À TERIVA OS SÓCIOS

O Portal da Transparência do Governo Federal mostra que a 
Ideia Digital e a Teriva representam a mesma empresa, que está 
inidônea desde 2014 para contratar com o Poder Público.

De acordo com a Receita Federal, os sócios da Teriva são Paulo 
de Tarso e Mário Lago, os mesmos donos da Ideia Digital, 
flagrados pela PF no esquema do Jampa Digital.

Também no sistema da Receita Federal, consta que a 
responsável pelo administrativo da Teriva, Roberta Tourinho, 
também responde pela ZCR.

ADMINISTRATIVO É O MESMO ZCR, TERIVA E IDEIA DIGITAL

E, no site da ZCR, é possível identificar os nomes de Mário Lago, 
Paulo de Tarso e de Roberta Tourinho. A página indica que 
empresa tem escritórios em Pernambués — onde ficava a Ideia 
Digital — no Itaigara e no Parque Tecnológico, na Av. Paralela.
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Texto Matheus Morais
matheus.morais@metro1.com.br

Foto Tácio Moreira

Contradição de 
Paulo Câmara foi o 
assunto da semana

Os contrários
O projeto do congelamento dos salários teve votos contrários de seis 
vereadores: Aladilce Souza (PCdoB), Hilton Coelho (PSOL) e os petistas 
Waldir Pires, Vânia Galvão, Gilmar Santiago e Arnando Lessa.

33 sessões
A Câmara Municipal de Salvador fez 33 sessões ao longo de 2016, 
começando em fevereiro e indo até o último dia 19. A Casa só se 
reúne novamente na posse da nova legislatura.

Política

A PRESSÃO FUNCIONOU
Resistência popular à proposta de aumento dos vereadores fez com que a Câmara empurasse reajuste para 2018

Após uma forte pressão 
popular e da imprensa, a 
Câmara Municipal de Salva-
dor decidiu aprovar o proje-
to que congela os próprios 
salários em 2017, deixando 
o reajuste de 24,62% para 
2018 — se as condições eco-
nômicas forem favoráveis. O 
salário atual dos vereadores 
é de R$ 15.031,75. Com o 
aumento aprovado, o valor 
sobe para R$ 18.732. O texto 
aprovado na Casa também 
prevê o reajuste, em 2018, 
para o prefeito, vice-prefei-
to e secretários municipais.

O que chamou atenção na 
votação – a última do ano 

na Casa – foi a ausência do 
presidente da Casa, Paulo 
Câmara (PSDB), que foi pego 
em contradição pelos cole-
gas. Publicamente, chegou 
a dizer que era contra o rea-
juste, mas segundo vereado-
res, sempre foi favorável ao 
aumento.  

Geraldo Júnior, vice-pre-
sidente da Casa, foi um dos 
que garantiu que Paulo que-
ria o reajuste. “Não entendi 
a posição dele. Tivemos uma 
convocação no colégio de lí-
deres, capitaneada pelo pre-
sidente, para discutir esse 
aumento. Está lá a ata. Ele, 
categoricamente, disse que 
era a favor do aumento e nós 
colhemos as assinaturas”, 
afirmou Geraldinho.

Votação do aumento, na última segunda-feira (19), foi tranquila, mas bastidores foram agitados. Palavra do presidente da Casa foi negada



Jornal da Metrópole, Salvador, 22 de dezembro de 2016 13

Os investimentos do Hapvida
sempre são feitos para cuidar
do maior bem da operadora: 
os clientes.
Confira as entregas de 2016.

A confiança que você deposita no Hapvida volta através de investimentos em infraestrutura e tecnologia. Isso 
acompanha a empresa desde a fundação até hoje. Afinal, o maior compromisso da operadora é oferecer acesso 
a serviços em saúde de qualidade por um preço justo. Tudo para que mais e mais pessoas possam levar uma vida 
plena. O Hapvida deseja a você e a sua família um 2017 cheio de saúde, e reforça o compromisso de continuar a 
investir em estrutura de qualidade para atender cada vez melhor.

A MAIOR REDE EXCLUSIVA
DO NORTE/NORDESTE.

ODONTOLOGIA COM
REDE CREDENCIADA
EM TODO O BRASIL.

BAHIA
NOVO HOSPITAL FRANCISCA DE SANDE
– FEIRA DE SANTANA

• Emergência e urgência adulto e pediátrica.
• Diagnóstico por imagem.

HOSPITAL TERESA DE LISIEUX – SALVADOR

• Novas salas cirúrgicas.
• Ampliação de leitos de UTI adulto.

PARÁ

PARAÍBA

SERGIPE

Hospital da Paraíba

Hospital
Gabriel Soares

• Bike Belém – 11 estações de bicicletas 
compartilhadas.

• Hospital da Paraíba com modernização 
da coleta laboratorial.

• Nova Central de Autorização.

•  Hospital Gabriel Soares com novas salas 
cirúrgicas e nova área de endoscopia.

CEARÁ
Hospital

Antonio Prudente • Hospital Antonio Prudente com nova fachada, 
 ala de obstetrícia com consultórios e leitos de 

observação, coleta laboratorial de urgência 
adulto e área de parto humanizado.

• Hospital Luís França com nova fachada, 
nova recepção da emergência e novas UTIs 
pediátricas.

• Hospital Ana Lima com novo raio-x e nova 
coleta laboratorial.

• Nova Hapclínica Dom Manuel, 16 consultórios 
com diversas especialidades.

• Vida & Imagem Heráclito Graça, nova unidade 
de diagnóstico por imagem.

• VAMO – Projeto pioneiro de carros
 elétricos compartilhados.
 Início do projeto: 22 de setembro.
• Praça Antonio Prudente.
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PERNAMBUCO
Hospital

Vasco Lucena • Hospital Vasco Lucena com 22 novos leitos de 
enfermaria e nova área de parto humanizado e 
diagnóstico por imagem. 

• Hospital do Cabo, ampliação com novos leitos. 
• Hospital Capibaribe com nova área de 

oncologia. 
• Novo Pronto Atendimento Derby.
• Nova Hapclínica Graças.
• Hapclínica Barão de Itamaracá com nova área 

de hemodiálise. 
• Modernização de 13 clínicas.
• Nova unidade da mulher.

Bike Belém

AMAZONAS

• Novo Pronto Atendimento Adrianópolis.
• Novo Pronto Atendimento Cidade Nova.
• Nova Hapclínica Duque de Caxias.

Pronto Atendimento
Adrianópolis
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ALAGOAS

•  Hospital Maceió com modernização da 
área de Diagnóstico por Imagem.

RIO GRANDE DO NORTE
Hospital

Antonio Prudente
•  Hospital Antonio Prudente com 

nova fachada.
•  Ampliação com novos leitos de 

enfermaria.
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Hospital Maceió

MARANHÃO
Hospital Guarás

• Hospital Guarás com 1º andar exclusivo 
para internação e 2º andar com UTIs 
neonatal e pediátrica.
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Fotos Tácio Moreira
Texto Camila Tissia
camila.tissia@radiometropole.com.br

Bahia

QUE DOENÇA É ESSA?
24 pacientes já foram atendidos em hospitais de Salvador com fortes dores musculares e urina escurecida

Uma doença, ainda miste-
riosa, começou a atingir pes-
soas em Salvador no dia 14 de 
dezembro, quando uma unida-
de hospitalar atendeu nove ca-
sos suspeitos de mialgia agu-
da — dor muscular de duração 
curta. Com o passar dos dias 
esses números foram subindo 
e, até hoje, 24 pacientes já fo-
ram atendidos em hospitais da 
capital com fortes dores mus-

culares e urina escurecida. Os 
dados foram confirmados pela 
coordenadora municipal de Vi-
gilância em Saúde, Isabel Gui-
marães.

Desde então, as Secretarias 
de Saúde do Estado e do Muni-
cípio, ao lado de profissionais 
da vigilância epidemiológica, 
sanitária e ambiental, seguem 
empenhados em desvendar se 
os sintomas são provocados por 
um vírus ou toxina presente em 
peixes de água salgada, em es-
pecial olho de boi e badejo. 

O professor Gúbio Soares, 
coordenador do laboratório de 
virologia da Universidade Fede-
ral da Bahia (Ufba), tem indícios 
de que a doença é causada por 
um vírus. “A gente precisa de 
tempo para provar isso. Nossa 
teoria é que é um vírus, mas te-
mos que continuar pesquisando. 
Não sei se foi descartada [a hipó-
tese de toxina no peixe], mas al-

guém deveria ter comprado es-
ses peixes e levado prova”. falou.

Já o infectologista Antônio 
Bandeira, que atendeu 11 dos 
pacientes, confirmou que ne-
nhuma suspeita foi descartada. 
“Por enquanto continua a ideia 
em termos de busca e causas 
para as duas hipóteses: vírus ou 
toxina. Ainda não temos defini-
ção absoluta”, disse.

PESQUISAS CONTINUAM PACIENTE CONTA 
O QUE SENTIU

A Metrópole entrevistou 
uma paciente que teve os sinto-
mas da doença misteriosa. Por 
receio de discriminação e reper-
cussão negativa entre amigos 
e familiares, ela preferiu não 
revelar sua identidade. A jovem 
de 24 anos disse que ficou qua-
tro dias internada e hoje não 
sente mais nada. “Senti isso das 
dores fortes iniciais. Cheguei a 
comer peixe no Litoral Norte, 
comi dois dias seguidos e aí no 
dia seguinte comecei a sentir os 
sintomas”, afirmou. 

No Mercado do Peixe, pescadores já sentem diferença nas vendas de badejo e olho de boi

 “Ainda não temos definição 
absoluta se é vírus ou toxina”

Antônio Bandeira, infectologista

Se toxina for a causa, 
não há transmissão 

entre humanos
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 “Retirando os embargos, o 
Município pode fazer as 
adequações necessárias”

 “A passarela definitiva depende da definição da 
interferência das obras do metrô. O governo do 
estado não sinalizou o roteiro completo”

 “Obras do 3º e 4º andares estão previstas 
para começar ainda neste ano de 2016. A 
recuperação total está prevista para 2017”

Fábio Mota, secretário de Mobilidade, em 22 de outubro de 2015.  
Até hoje a avenida não foi inaugurada

Secretaria de Trânsito e Transporte de Lauro de Freitas, em 27 de abril de 2016

Secretaria de Administração do Estado, em 4 de outubro de 2016. 
As estacas da Alpe Engenharia continuam lá, desde 2012

‘Promessas no prego’ 

VOCÊS ESQUECERAM? NÓS NÃO
Os políticos prometem, prometem e esperam que a gente deixe passar. A Metrópole cobra toda semana

PASSARELA “DO ARMENGUE”, EM LAURO DE FREITAS

INSTITUTO DO CACAUAV. TAMBURUGY
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