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Jornal da

Boca quente

OLHA A SELFIE 
Algumas figuras na pre-
feitura de Salvador de-
vem receber seus ven-
cimentos a partir da 
contabilidade de selfies 
postadas. Esse pode ser o 
caso de Luis Gaban, que 
ninguém sabe ao certo o 
que faz (além de fotogra-
fias). No Pipoco, com Léo 
Santana, só deu ele. 

MILAGRES
A briga está tão boa que até mesmo Lula 
teve que elogiar Rui Costa, e em públi-
co. Depois das declarações do baiano, 
o clima não ficou dos melhores entre o 
ex-presidente e o governador. Milagres 
acontecem... 

SHOW DE HORROR 
Como se no Brasil tudo estivesse calmo, a 
CPMI das Fake News, presidida por Ange-
lo Coronel, tem ajudado a colocar mais le-
nha na fogueira. A apuração é importante, 
mas o colegiado precisa de mais limites e 
respeito. Tá faltando pulso. 

TBT 
Lembrar nunca é demais. Está prestes a 
completar um ano a polêmica do “golden 
shower”. Quem não sabia o que era a práti-
ca, teve o (des)prazer de conhecer por inter-
médio do presidente Bolsonaro. Será que ele 
vai repetir a dose ao final da folia deste ano? 

A mudança no chefe do Inmetro traz alguma instabilidade para todos os institutos de medição ligados 
ao órgão no Brasil. O Ibametro, na Bahia, por outro lado, espera um melhor tratamento, já que arreca-
da parte importante do orçamento da autarquia federal.

PESOS E 
MEDIDAS 

LÁ E CÁ 
O governador Rui Costa 
entrou, mais uma vez, 
em rota de colisão com 
o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro. A 
briga, além das moti-
vações óbvias sobre a 
morte de Adriano da 
Nóbrega, coloca o pe-
tista em destaque na 
oposição. 
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200 ATRAÇÕES PRA PIPOCA

350 ATRAÇÕES PROS BAIRROS

850 MIL TURISTAS
215 MIL EMPREGOS GERADOS

VOCÊ JÁ PULOUVOCÊ JÁ PULOU

MUITOS CARNAVAIS,
MUITOS CARNAVAIS,

MAS AGORA É A VEZ
MAS AGORA É A VEZ

DO CARNAVALDO CARNAVAL

DOS CARNAVAIS.
DOS CARNAVAIS.
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Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

Tudo para o ouvinte
Quem se aventurar no bloco da Metrópole no carnaval não vai ficar 
sem informações. Serão boletins de trânsito, serviços e detalhes de 
Mobilidade para chegar tranquilo nos circuitos.

24 horas
Com início na quinta-feira e encerramento na madrugada de quar-
ta-feira, a transmissão da Metrópole vai completar 24h de conteúdo 
ao vivo com informações para os ouvintes.

Cidade

E LÁ VAMOS NÓS DE NOVO...
Metrópole transmite mais um ano de carnaval com conteúdo exclusivo direto do circuito Barra-0ndina

Como não poderia deixar de 
ser, a Metrópole vai marcar pre-
sença mais uma vez no Carna-
val, com transmissão direto do 
Circuito Dodô (Barra-Ondina). 
Da mesma forma como aconte-
ceu nos anos anteriores, nossa 
equipe ficará instalada em On-
dina, no Camarote do Nana, em 
um estúdio com apresentadores 
in loco trazendo todas as emo-
ções da folia baiana. Além da 
transmissão, que contará com 

a equipe Metrópole, teremos 
ainda matérias especiais produ-
zidas especialmente para a edi-
ção deste ano do carnaval. Entre 
os conteúdos estão opções para 
os foliões que buscam palcos al-
ternativos e matérias especiais 
com James Martins, que tam-
bém fará parte da programação. 
Os outros circuitos não vão ficar 
de fora. A Metrópole trará de-
talhes e informações direto do 
Circuito Batatinha, no Centro 
Histórico, e do Campo Grande, o 
mais antigo da folia.

ESTRUTURA DE PRIMEIRA
Base da Metrópole nos últi-

mos anos, o Camarote do Nana, 
localizado no antigo Salvador 
Praia Hotel, conta com espaço 
para shows, churrascaria, te-
makeria e estrutura com salão de 
beleza, além de customização de 
abadás, spa com massagem, su-
per palcos, acesso à praia exclu-

siva. O camarote terá shows di-
ários e banheiros climatizados. 
Se apresentam no espaço Léo 
Santana, Araketu, Harmonia do 
Samba, Mano Walter, Denny De-
nan, Jau, Psirico, Adelmo Case, 
Pierre Onasis, Magary Lord, Bell 
Marques, Lincoln Sena, Paran-
golé e Rafa e Pipo.

Com maior número de trios, atrações e camarotes, circuito Dodô segue como a principal preferência do folião do carnaval de SalvadorEm último ano como prefeito, ACM Neto volta a prometer o “maior carnaval de todos”

//  HORÁRIO DA TRANSMISSÃO

20H
ÀS

00H

QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA TERÇA

20H
ÀS

00H

19H
ÀS

23H

19H
ÀS

23H

20H
ÀS

00H

19H
ÀS

23H

tácio moreira/metropress

tácio moreira/metropress



Jornal da Metrópole, Salvador, 20 de fevereiro de 2020 5

Colada na Mudança
Políticos já esperam ansiosos pela Mudança do Garcia em 2020. Em 
ano eleitoral, a já tradicional manifestação política deve dar o tom do 
que será a campanha municipal deste ano. A Metrópole estará lá. 

Todos os circuitos
Mesmo com base no circuito Dodô, a Metrópole vai informar os de-
talhes dos principais circuitos, com flashs do Pelourinho e boletins 
informativos sobre o Campo Grande e os circuitos alternativos.

Cidade

A presença da Metrópole 
será marcada mais uma vez no 
carnaval deste ano. E não é só 
no Circuito Barra-Ondina que 
nossa equipe vai ficar não. Além 
da transmissão, a folia baiana 
vai pautar o Metro1 com infor-
mações e bastidores exclusivos 

dos festejos nos circuitos, além 
de outras novidades que serão 
divulgadas nos nossos perfis 
do Instagram e no Facebook. A 
edição da próxima semana do 
Jornal da Metrópole trará mais 
detalhes sobre o que foi a edição 
2020 do Carnaval de Salvador.

NO RÁDIO, NAS BANCAS, NA 
INTERNET E NAS REDES SOCIAIS

TUDO PRONTO
Mesmo com o atraso des-

te ano, o Metro1 divulgou 
nesta semana a lista com as 
principais atrações dos cir-
cuitos do Carnaval. As grades 
estão disponibilizadas em 
nosso site, com o nome das 
atrações do Campo Grande, 
da Barra-Ondina e do Cen-
tro Histórico. Também nesta 
semana, foi divulgado o le-
vantamento feito por nossa 
equipe de reportagem dos 
cachês dos artistas que se 
apresentam sem cordas nes-
te ano.

Para saber quanto cada um 
ganhou, acesse Metro1.com.
br para maiores detalhes.Todo padrão de qualidade “Gigante” você encontra nas redes sociais e no Metro1.com.br

 “Nós vamos ter o maior 
carnaval de todos os tempos”

– ACM Neto, prefeito de Salvador, em sua despedida da gestão

tácio moreira/metropress
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Texto Alexandre Galvão
alexandre.galvao@metro1.com.br

ILHA DO SAL MAIS DISTANTE DA BAHIA
Companhia aérea suspende rota que fazia entre a Bahia e a África e deixa mercado mais carente

O turismo da Bahia recebeu 
um forte golpe nos últimos dias. 
A empresa Cabo Verde Airlines, 
responsável por operar a rota 
Salvador - Ilha do Sal, anunciou 
que não fará mais a rota a par-
tir de primeiro de Março deste 
ano. “Devido ao lançamento de 
novos destinos em 2020 para a 
Europa e para a África, a Cabo 
Verde Airlines decidiu reestru-

turar suas rotas aéreas, sus-
pendendo indefinidamente os 
voos entre Salvador e Ilha do 

Sal”, informou a empresa, em 
comunicado ao trade turístico. 
Com isso, a empresa manterá 
os voos em Recife, Fortaleza e 
Porto Alegre. Secretário de Tu-
rismo da Bahia, Fausto Franco 
acredita em uma mudança de 
planos. “Eles estão com proble-
mas em aeronave, na quantida-
de, e decidiram sacrificar a rota 
mais distante, que é Salvador”, 
afirmou, em contato com o Jor-
nal da Metrópole. 

Em nota encaminhada ao 
JM, o Aeroporto de Salvador 
afirmou que a companhia tinha 
três voos semanais na capital 
e ressaltou que, mesmo com a 
ausência da empresa, continua 
atendendo o mercado africano. 

“O mercado africano seguirá 
sendo atendido através de co-
nexões na Europa, em voos que 
partem de Salvador para Lisboa 
(TAP Air Portugal) e Madri (Air 
Europa), com frequências de 
três a sete vezes por semana”.

MERCADO TEM DEMANDA
O voo, segundo Franco, era 

usado mais como “escala” do 
que destino final. “Eles tinham 
só cinco meses de operação, 
então ainda estavam sentindo 
o mercado. As pessoas usavam 
muito para ir para a Europa”, 
sinalizou. O secretário acre-
dita em um retorno da rota 
em um futuro próximo. “Eles 
estão esperando novas aero-
naves. É o que nos disseram. 
Então acho que volta em um 
futuro próximo”. 

ROTA DEVE SER RETOMADA, DIZ SECRETÁRIO

Secretário ainda pretende conversar com CEO de empresa áerea que opera no Brasil

Destino paradisíaco era usado por baianos como “ponte” para localidades da Europa

 3 VOOS

é o tempo que já duram 
as obras do
Metrô de Salvador

Bahia

 “Nos disseram que volta em 
um futuro próximo”

– Fausto Franco, secretário de Turismo

divulgacao

divulgacao

matheus simoni/metropress
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Ex-político ocupa cargo na Corte e ignorou por quase 60 dias ordem que foi expedida pelo Supremo Tribunal de Justiça 

A INSISTÊNCIA DE MÁRIO NEGROMONTE
Afastado do TCM por determinação do STF, ex-político se valeu de “acaso” para ficar no posto 

Afastado do Tribunal de 
Contas dos Municípios da 
Bahia (TCM-BA) após deter-
minação do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o conselheiro 
Mário Negromonte resistiu 
até quando foi possível no 
posto. O ex-político permane-
ceu no cargo por dois meses, 
até que o STF encaminhasse 
à Corte um ofício pedindo o 
imediato afastamento. Antes, 
Negromonte se valeu de um 
acaso do destino: a notifica-
ção  foi entregue no TCE, que 
fica no mesmo prédio do TCM, 
mas do lado oposto. 

A “salutar” confusão ren-
deu um salário de mais de R$ 
45 mil ao teimoso conselheiro. 
O afastamento foi determina-
do pela Suprema Corte por 
conta da suspeita de que ele 

aceitou, em 2011,  a promessa 
do pagamento de R$ 25 mi-
lhões de empresários relacio-
nados ao Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores.

Em fevereiro de 2018, o Su-
perior Tribunal de Justiça, ao 
receber a denúncia, havia afas-
tado Negromonte do TCM-BA. 
Em julho de 2018, no entanto, 
o ministro Marco Aurélio con-
cedeu medida liminar a fim de 
que ele retornasse ao cargo.

45MIL

foi o salário que 
Negromonte recebeu em 
janeiro de 2020

Política

R$

raul spinasse/tcm

zeca junior/agencia camara noticias
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Defesa cita 
condenação de 

delator

Contas da prefeitura de Salvador caíram nas mãos de Negromonte, que não fará mais avaliação; substituto vai avaliar gestão ACM Neto Antes de ser conselheiro, Negromonte foi ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff

Apesar da insistência de Ne-
gromonte em ignorar uma de-
cisão do STF, o TCM começou 
a se programar para a ausência 
do quadro. A Corte escolheu o 
auditor e conselheiro substi-
tuto José Cláudio Mascarenhas 
Ventin para o posto. Com isso, 
ele herdou todos os processos 
de prefeituras e Câmara Muni-

cipais do ex-político – inclusive 
as de Salvador, referentes ao 
exercício financeiro de 2020, 
que serão apresentadas para 
julgamento dos conselheiros 
da Corte. O Tribunal de Con-
tas tem como missão orientar e 
fiscalizar a gestão dos recursos 
públicos municipais, em bene-
fício da sociedade. 

Essa, no entanto, não é a pri-
meira vez que Negromonte se 
enrola com a Justiça. Em 2015, 
o gabinete dele no TCM foi alvo 
de busca e apreensão realizada 
por agentes da Polícia Federal. 
À época, a PF esteve também em 
um apartamento ligado à famí-
lia de Negromonte, em um dos 
endereços mais caros da capital, 

o condomínio Villagio Panamby, 
no Horto Florestal.  A operação 
foi motivada por conta de de-
núncias da delação do doleiro 
Alberto Yousseff e do ex-diretor 
da Petrobras Paulo Roberto Cos-
ta. Segundo o doleiro, após a 
morte do ex-deputado José Ja-
nene, o líder do esquema passou 
a ser o ex-ministro.

Após ter sido afastado do car-
go de conselheiro do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM), 
a defesa do ex-ministro Mário 
Negromonte informou que vai 
recorrer da decisão. “A denúncia 
apresentada baseia-se tão so-
mente em delação de um con-

denado pela justiça, sem nenhu-
ma prova material, em afronta 
à atualíssima jurisprudência do 
STF que não admite ação penal 
exclusivamente amparada por 
supostos fatos aludidos em dela-
ção”. A íntegra do posicionamen-
to está no Metro1.

APÓS AFASTAMENTO, NEGROMONTE IRIA 
JULGAR CONTAS DA PREFEITURA DE SALVADOR

POLÍCIA FEDERAL FOI 
AO TCM EM 2015

DEFESA DIZ QUE VAI RECORRER

2019
Conselheiro ficou 
responsável por avaliar 
contas de Salvador

Nem mesmo os pepinos im-
pediram que a família Negro-
monte fosse bem sucedida na 
política. O filho do conselhei-
ro, Mário Negromonte Filho, é 
deputado federal e antes já era 
deputado estadual. A mulher do 
conselheiro, Ena Negromonte, é 
ex-prefeita da cidade de Glória e, 
em março do ano passado, ga-
nhou um cargo no governo es-
tadual. Ela foi designada para ser 
assessora especial do gabinete 
da Secretaria Esatadual de Infra-
estrutura Hídrica e Saneamento, 
comandada por Leonardo Góes, 
do PP, ex-partido do marido.

FAMÍLIA É BEM SUCEDIDA NA POLÍTICA

Deputado federal, Mário Negromonte Júnior “herdou” cargo do paí após ida para o TCM

Política

tania rego/abrtácio moreira/metropress

najara araujo/agencia camara noticias
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Você Repórter

RISCO DESNECESSÁRIO
A teimosia e a cara de pau do soteropolitano são colocadas à prova quando o assunto é ignorar as recomendações de segurança. Um exemplo disso é a passarela localizada entre as aveni-
das Tancredo Neves e Magalhães Neto, no Caminho das Árvores. Mesmo com o meio de locomoção, os pedestres se aventuram em meio aos carros, correndo o risco de serem atropelados. 

FAZENDINHA?
Quem estava com saudade da Fazendinha de Neto? Um leitor do Metro1 identificou um cavalinho cavalgando 
livremente e sem medo na Avenida 29 de Março, que liga Cajazeiras à avenida Luiz Viana Filho, a Paralela. 
Resta saber de quem é o dono, já que o animal aparentava ter fugido do proprietário. Quem se habilita para 
recolher o pocotó?

IRRITAÇÃO TRIPLICADA
Se você tem uma criança para buscar na região do colégio Anchieta precisa 
de uma paciência triplicada. Isso porque os pais, responsáveis e motoris-
tas de transporte escolar fazem verdadeiras filas triplas em frente à escola. 
Os relatos são de uma espera quase interminável. Alô, Transalvador! As-
sim complica!

Sugestões?

vocereporter@radiometropole.com.br

foto do leitor/divulgacao

foto do leitor/divulgacaofoto do leitor/divulgacao
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Entrevista

Um dos nomes mais tradi-
cionais do Carnaval de Salva-
dor, Tatau pode ficar fora da 
folia da capital este ano. Em 
entrevista à Rádio Metrópo-
le, o cantor afirmou que não 
fica magoado com a situação.  
“Não sou daquele artista que 
fica chateado, rancoroso, dis-
cursador. Sou tranquilo. Quan-
do você conquista espaço fora 
de sua terra, é sinal que você 
fez algo bacana. Se eu ficar só 
esperando acontecer… graças a 
Deus construí uma carreira fora 
do meu estado e trabalho bas-
tante”, afirmou. Ainda segundo 

o cantor, há uma negociação 
em curso, mas com cachê abai-
xo do esperado. Compositor 
de grandes hits da festa, como 
Protesto Olodum, Tatau criti-
cou a “divisão” entre os artistas 
da Bahia.“Eu acho que a música 
baiana não tem classe média. 
É medida na turma lá de cima, 
e os caras aqui de baixo. Não 
tem a turma do meio. Não tem 
essa medição. Tem que rever 
esse desejo de manter os artis-
tas aqui, os representantes da 
cultura”, indicou. O artista tem 
show previsto em Cabedelo, na 
Paraíba, além de apresentações 
em Sergipe, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

O músico falou da vinda de 
artistas sem identidade com a 
música baiana para se apresen-
tarem no Carnaval da Bahia. Ele 
lembrou do que vicenciou em 
Pernambuco, quando chegou 
a ser vetado de tocar no estado 
vizinho. “Eu vi algo acontecer, 
mas depois de cinco anos vim 
entender Alceu Valença. Lem-
bro quando o axé surgiu com 

muita força na região do PE, to-
cava forte em Olinda. Vi Alceu 
se movimentando com vários 
artistas para valorizar o que era 
verdadeiramente da região dele, 
o Maracatu e o Frevo, travando a 
música baiana e salvar os ritmos 
de lá”, narrou. “Eu fiquei chate-
ado, paramos de ir em Olinda. 
Mas depois eu vim entender”, 
acrescentou Tatau. 

PRESERVAR IDENTIDADES

Tatau avalia mudanças no perfil do carnaval e as tendências dos artistas baianos

Foto Tácio Moreira

COM CARNAVAL AMEAÇADO, TATAU SE DIZ ‘TRANQUILO’
Dono de grandes sucessos do axé music, artista ressalta reconhecimento enaltecido fora da Bahia

Tatau, cantor e compositor

Tatau ainda comentou a mu-
dança do gosto do folião que 
desembarca em Salvador para 
consumir a música baiana. Co-
mentando os cachês das bandas 
pagos pelo poder público, o mú-
sico ponderou. “Sinto falta dos 
donos e proprietários do carna-
val. A tendência é essa relação 
com governos”, disse o cantor. 
“Há um ou dois anos atrás, pa-
recia ter um entendimento com 
a saída de artistas para fazer 
o carnaval em outros lugares. 
Hoje, em uma pesquisa rápida, 
os grandes centros têm grandes 
carnavais. São Paulo e Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais se organi-
zaram. Tudo o que tem aqui, tem 
nos outros lugares”, conta. 

MUDANÇA DOS PERFIS DOS CARNAVAIS

Tatau comenta 
mudança do perfil 

do folião baiano

Ex-Araketu não vai 
cantar em Salvador 

no Carnaval

matheus simoni/metropress

fernando vivas/govba
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