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Pelas Ruas: Comércio e Calçada têm 53 vias revitalizadas
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Somente na região do Comércio e Calçada 53 vias passam por intervenções, sendo que 35 delas já
foram concluídas, 11 estão em fase de execução e outras sete ainda terão as obras iniciadas

O governador Rui Costa esteve no bairro do Comércio, nesta segunda-feira (14), para visitar as
obras de infraestrutura urbana que integram o projeto ‘Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador’.
Com investimento total de mais de R$ 124 milhões, o projeto contempla a pavimentação de vias,
requalificação de calçadas e melhoria da acessibilidade em mais de 300 ruas da capital baiana.
Conduzidas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), as obras são
realizadas de forma simultânea em 11 bairros que integram o Centro Antigo de Salvador. Somente
na região do Comércio e Calçada 53 vias passam por intervenções, sendo que 35 delas já foram
concluídas, 11 estão em fase de execução e outras sete ainda terão as obras iniciadas.
Rui percorreu a pé sete ruas do bairro do Comércio, que já tiveram os serviços concluídos e
destacou a importância do projeto para a cidade. “Estamos fazendo um investimento em cinco lotes,
o primeiro é este que estamos visitando hoje, aqui no Comércio, onde já fizemos 35 ruas. Nos
outros lotes temos obras até os bairros da Liberdade, Politeama, Saúde, Tororó, enfim, todo o
chamado Centro Antigo. É um investimento importante, que revitaliza as vias urbanas, passeios,
calçadas, ruas, vielas. O objetivo desse investimento é trazer as pessoas para frequentar de volta
essa região, atrair investimentos de empresários e grandes hotéis”, afirmou o governador.
Segundo o diretor do Centro Antigo de Salvador (Dircas/Conder), Maurício Mathias, os bairros do
Comércio e Calçada integram o lote 1 do projeto. “O grande objetivo deste projeto é requalificar as
ruas, valorizando o patrimônio e oferecendo melhor acessibilidade aos turistas que frequentam esta
região. A melhoria já é visível e as pessoas conseguem caminhar pelo Comércio de forma
confortável e segura”, explica.
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