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Rui e Barrichello discutem implantação de complexo automobilístico
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O empreendimento prevê um kartódromo, um museu da história do automobilismo, além de centro
comercial, na região da Arena Fonte Nova.

Na manhã desta terça-feira (10), o governador Rui Costa recebeu um grupo de empresários,
liderado pelo ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, para discutir a implantação de um
complexo de automobilismo no entorno da Arena Fonte Nova. Durante o encontro, que ocorreu na
Governadoria, em Salvador, foi assinada uma carta de intenções para a construção do
empreendimento, que prevê um kartódromo com potencial para sediar competições internacionais,
um museu da história do automobilismo, com objetos utilizados por Rubinho – veículos, capacetes,
troféus e macacões –, além de centro comercial.
Também presente na reunião, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte,
Davidson Magalhães, explicou que, em até 120 dias, serão iniciados os estudos de viabilidade
econômica para a implantação do complexo, no mesmo modelo da concessão da Arena Fonte
Nova.
“Estamos abertos a receber, com muita alegria, a sugestão proposta pelos próprios empresários.
Essa é a oportunidade da Bahia criar mais um empreendimento que atrai turistas e gera emprego e
renda para a população. O local é privilegiado pela mobilidade urbana, e o acesso é fácil por meio
do metrô”, ressaltou.
Na oportunidade, Barrichello falou sobre o projeto. “Nós temos aqui uma carta de intenção para
trazer algo novo para Salvador. Em nossos estudos, nós analisamos que a Arena Fonte Nova, após
o legado da Copa do Mundo, é um case de muito sucesso. E esse sucesso já será o ponto de
partida para a implantação da pista de kart, com uma área de shopping center, local de alimentação
e todo o resto. Temos um grupo muito bom por trás disso, além de um projeto enorme para ser
analisado. Estou muito feliz de ter vindo para cá e, quem sabe implantar isso aqui”, afirmou o
ex-piloto.
Rubens também destacou o potencial do projeto para atrair turistas à Bahia. “O automobilismo,
quando a gente fala de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, apresenta um potencial
muito grande, e, hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas se interessam muito pelo assunto.
Além do kartódromo, o projeto contempla uma área social com lojas, praça de alimentação, entre
outros atrativos”.
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