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do terreno onde fica o colégio Odorico Tavares, no Corredor da Vitória. Quarenta e
três dos 63 deputados participaram da votação, sendo
31 a favor e 12 contrários.
A votação foi secreta, apesar do pedido do líder da
oposição, Targino Machado
(DEM), recusado pelo plenário por 26 votos contrários e
17 a favor. Todos os 19 deputados da oposição (composta
pelos partidos DEM, PSDB,
PSL, PRB, PSC e MDB) decidiram votar contra, mas
apenas dez estavam presentes. Outros se ausentaram da

Colégio foi fechado
e teve a venda
autorizada, durante
votação, pela
Assembleia

Metrô para, e passageiros da
linha 2 descem no meio do trajeto

sessão ao perceber que não
iriam vencer. É o caso do
Soldado Prisco (PSC), que
entrou na Justiça para tentar
barrar a venda do Odorico.
Os outros dois votos contrários foram do deputado
Hilton Coelho (Psol) e de
Olívia Santana (PCdoB) - a
única entre os 43 deputados
governistas a se opor ao
projeto.
O governo argumenta
que, com o valor arrecadado
- estimado em R$ 50 milhões -, serão construídas
diversas escolas. O governador informou que serão publicadas, nesta semana, licitações para construção de
novas escolas em bairros como Lobato, Paripe, Cabula
(Estrada das Barreiras), São
Cristóvão, Pau da Lima, Imbuí, Fazenda Grande do Retiro e Vila Canária.
ARISSON MARINHO

Iniciadas obras
de Unidade de
Saúde da Família
na Federação
USF Em um ano estará pronta a Unidade de Saúde da Família do Vale das Muriçocas e
do Parque São Braz, na Federação, que teve o início das
obras anunciado ontem. A
unidade médica será implantada num terreno cedido
pela associação de moradores local e vai beneficiar cerca de 16 mil pessoas. Quando
concluída, ela levará o nome
da ex-secretária de saúde do
município Lealdina Barros,
que morreu há 10 dias.
A USF ficará na Rua Sérgio
de Carvalho, próximo à Es-
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BAHIA

Rui Costa sanciona lei para
venda do Odorico Tavares
CORREDOR DA VITÓRIA Foi
publicada na edição de ontem do Diário Oficial da Bahia a sanção do governador
Rui Costa (PT) ao projeto de
venda do Colégio Estadual
Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, em Salvador.
Os recursos oriundos da
venda do bem, autorizada
pela lei, serão alocados pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia (Conder) “no fomento
da infraestrutura de prédios
públicos, desenvolvimento
urbano e habitação no Estado da Bahia, bem como na
modernização e ampliação
da infraestrutura da citada
empresa pública”, diz um
trecho do diário.
Na última segunda-feira
(27), a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) decidiu, em votação, pela venda

|

Ordem de serviço é assinada por ACM Neto; obra deve durar 1 ano

Estamos ampliando toda
nossa rede de atenção básica,
e a ideia é que possamos ter,
ainda este ano, pelos menos
20 novas unidades entregues
em toda cidade ACM Neto
Prefeito de Salvador

cola Estadual Mário Cardoso
Neto. A obra prevê um investimento de R$ 1,3 milhão
e tem previsão de conclusão
em 12 meses. A solenidade
para a assinatura da ordem
de serviço foi comandada

INTERRUPÇÃO Dois trens que
trafegavam na linha 2, que
liga as estações Acesso Norte
e Aeroporto, pararam no
meio do caminho por volta
das 19h de ontem. A CCR
Metrô Bahia, concessionária
que administra o sistema,
explicou que houve uma
queda de energia.
O incidente aconteceu entre as estações Imbuí e Detran, e os passageiros precisaram descer por uma saída
de emergência e caminhar
até a estação mais próxima.
Um deles foi o servidor
público Antônio Rocha, 45
anos. “Foram três estalos.
De repente o trem parou e ficamos sem entender nada.
Isso aconteceu a 100 metros
da estação Imbuí. Eles avisaram pelo rádio que havia um
problema na via, mas ficamos parados mais de 40 minutos sem poder sair do

trem. Algumas pessoas ficaram nervosas, tinha idosos e
crianças, e alguns passaram
mal”, contou.
Ele disse ainda que alguns
passageiros perderam o
tempo para fazer a integração de forma gratuita do
metrô com os ônibus e que
reclamaram do prejuízo.
Em nota, a CCR informou
que técnicos trabalhavam para resolver o problema, mas,
até as 22h, não havia sido
concluído o serviço. A concessionária informou que a linha 1, que liga a Estação Pirajá
à Lapa, não foi afetada. “A
CCR Metrô Bahia esclarece
que, na noite desta quarta-feira (29), houve uma queda de energia em uma das vias
do trecho entre as estações
Imbuí e Detran. As composições que estavam nas plataformas de Imbuí e Rodoviária
precisaram ser evacuadas.”

pelo prefeito ACM Neto, ao
lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e
Obras Públicas (Seinfra),
Bruno Reis, e do secretário
Municipal de Saúde (SMS),
Leo Prates.
Neto destacou que, com o
anúncio da construção da
nova USF, a prefeitura amplia a rede de atenção básica
e chegará à marca de 20 unidades entregues. Assegurou
ainda que pretende entregar
a obra concluída como presente de Natal aos moradores, em dezembro.
Serão quatro equipes de
Saúde da Família e de Saúde
Bucal, com serviços de promoção e proteção à saúde,
como vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, marcação de consultas
e exames e distribuição de
medicamentos.

SUSPEITO TEM
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
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ESTUPRO Foi decretada, na
tarde de ontem, a prisão
preventiva de Tacio da Conceição Bonfim, o índio pataxó acusado de estuprar a jovem Maria do Carmo Ribeiro, 27 anos, no dia 21 deste
mês, em Caraíva, distrito de
Porto Seguro, no extremo-sul baiano.
Preso desde o dia seguinte
ao crime na 1ª Delegacia de
Porto Seguro, o suspeito teve
o direito à fiança concedido,
mas não efetuou o pagamento de R$ 3.500.
“Houve uma oitiva complementar de Maria e outras
duas testemunhas também
foram ouvidas. Uma segunda vítima alegou ter sido
abusada sexualmente pelo
mesmo agressor. Ela foi ouvida lá no Prado, mas é uma
turista que foi a Caraíva”,
explicou o advogado de Maria, Alex Ornelas.
Em relação a uma possível
modificação na tipificação
do crime, inicialmente enquadrado como abuso sexual, e não estupro, o advogado da vítima diz que é cedo para saber o que será feito. “Essa mudança ou não só
será conhecida com a conclusão do inquérito”. Maria
alega que dormia em uma
casa alugada quando acordou com um homem estranho em cima dela, tocando
sua vagina com uma mão e
se masturbando com a outra.

O índio teve o
direito à fiança
concedido, mas
não efetuou o
pagamento de
R$ 3.500

