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Rui se reúne com Marinha e Governo Federal sobre de óleo no litoral baiano
Governo
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O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), no Comando do 2º Distrito Naval, no bairro
do Comércio, em Salvador.

O governador Rui Costa se reuniu, na tarde desta segunda-feira (21), com o vice-almirante André
Luiz Santana, comandante do 2º Distrito Naval, e com o ministro de Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto para discutir novas ações de análise das manchas de óleo no litoral baiano, seus
impactos socioambientais, as causas e soluções para o problema que atinge todo o nordeste. O
encontro aconteceu no Comando do 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, em Salvador.
“Agradeço ao ministro da integração, ao almirante e toda a Marinha pela recepção republicana que
tive hoje. Aceitei prontamente o convite de vir a essa reunião, onde houve um relato sobre o que
está sendo feito pelos órgãos federais. Da nossa parte, foi apresentada a inquietação de como a
situação pode ser conduzida a fim de reduzir impactos e danos à natureza”, afirmou Rui.
Ainda de acordo com o governador, foi solicitada à Marinha indicação de especialistas que possam
visitar os estuários atingidos. Dos nove pontos de manguezal do Litoral Norte, sete foram atingidos
pelo derramamento, sendo eles Jacuípe, Inhambupe, Imbassaí, Itaririri, Itapicuru, Subauma e
Pojuca. “O objetivo é saber se há alguma solução técnica de limpeza, além da limpeza manual que
já está acontecendo. A preocupação do Estado é a contaminação desenfreada dos manguezais,
que são tão sensíveis e de extrema importância para a vida marinha e dos rios”, pontuou.
De acordo com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o objetivo do encontro
com o governador foi saber as demandas da Bahia para enfrentar a situação. “Queríamos ouvir do
próprio governador Rui Costa o que estava faltando que fizéssemos, e nos colocar à disposição
para atender aos anseios do Estado. Estamos trabalhando na investigação e também na limpeza do
mar e das praias. É uma operação muito grande, com uma dificuldade técnica gigantesca, mas
estamos conduzindo da melhor forma possível, com equipamentos e o envolvimento de mais de três
mil servidores e colaboradores”, explicou Canuto.
Ações do Estado
Sobre as ações e medidas adotadas pelo Governo do Estado, Rui Costa destacou a entrega de
equipamentos para auxiliar o trabalho de retirada do óleo nas praias e revelou a contratação de uma
empresa que fará o descarte do produto na capital e em outros municípios baianos que também
foram afetados. “A partir de amanhã, o material que já foi retirado das praias começará a ser
recolhido para ser descartado de forma correta. Queremos evitar que a população fique exposta ao
produto”.
Também estiveram presentes na reunião o superintendente do Ibama-BA, Rodrigo Santos Alves;
membros do Grupo de Acompanhamento do Plano Nacional de Contingência do Derramamento de
Óleo no Litoral Nordestino, secretário do Meio Ambiente do Estado (Sema), João Carlos Oliveira da
Silva; o chefe da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster; entre outros representantes do Estado e da
União.
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