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Na China, consórcio anuncia conclusão do projeto conceitual do VLT
Mobilidade
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A informação foi anunciada ao governador durante reunião realizada na sede da Build Your Dreams
(BYD), última agenda de Rui em missão internacional.

O projeto conceitual do Veículo Leve de Transporte (VLT), que terá obras iniciadas em 2019, e
ligará o Comércio , em Salvador, até a Ilha de São João, no município de Simões Filho, já foi
concluído. A informação foi anunciada ao governador Rui Costa durante reunião realizada na sede
da Build Your Dreams (BYD), empresa que forma, junto com a Metrogreen, o consórcio Skyrail
Bahia, cujo contrato com o Governo do Estado foi assinado em fevereiro deste ano.
O encontro ocorreu na cidade de Shenzhen, na tarde desta quarta-feira (15), último dia de agenda
do governador em missão internacional na China. A entrega do documento, que faz parte do
cronograma de implantação do VLT, será feita até esta sexta-feira (17). Os últimos detalhes do
projeto serão concluídos após ajustes técnicos debatidos hoje, durante a reunião.
Com cerca de 20 quilômetros de extensão, 22 estações e capacidade para transportar cerca de
150 mil usuários por dia, o modal será do tipo monotrilho, movido à propulsão elétrica, sem emissão
de agentes poluentes que prejudicam o meio ambiente. Cada composição é formada por quatro
carros, que tem capacidade para levar 150 pessoas, totalizando 600 passageiros por veículo. Em
horário de pico, o sistema contará com um vlt a cada quatro minutos. A obra será realizada por meio
da modalidade de Parceria Público-Privada (PPP).
Ainda na sede da BYD, o governador andou no modelo do equipamento que será implantado em
Salvador e publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a experiência. "Estou aqui conhecendo
toda a tecnologia utilizada na produção dos trens do VLT que nós vamos implantar no subúrbio da
capital baiana e em Simões Filho. É um belíssimo equipamento", afirmou Rui.
O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Sérgio Brito, acompanhou o
governador na reunião. "Foi uma experiência fantástica. Visitamos a empresa e estivemos dentro do
modelo de trem que estará em Salvador. É um equipamento de primeira qualidade e de primeira
linha, que tem alta performance e é referência mundial. Será um grande empreendimento para a
nossa capital", ressaltou Sérgio.
Também fizeram parte da comitiva os secretários da Casa Civil, Bruno Dauster e o senador Jaques
Wagner.
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