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Governo do Estado entrega nova iluminação na orla de Salvador
Desenvolvimento Urbano
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A ‘Caminhada da Luz’ marcou a entrega oficial da obra, orçada em R$ 400 mil, no trecho entre o
Jardim de Alah e o Jardim dos Namorados.

Moradores e frequentadores do Costa Azul se reuniram na ‘Caminhada da Luz’ no início da noite
desta terça-feira (14). O evento, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
(Conder), marca a entrega oficial da nova iluminação pública do trecho entre o Jardim de Alah e o
Jardim dos Namorados, na orla de Salvador. Orçada em R$ 400 mil, a obra se soma às melhorias
de mobilidade e urbanização já feitas pelo governo estadual na área.
Dotada da tecnologia LED, a nova iluminação garante melhores condições de visibilidade e ainda
reduz o consumo energético, conforme explicou o diretor de Equipamentos e Qualificação
Urbanística da Conder, José Luiz Costa. "Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas conseguem
circular, com estes 194 postes de LED, dos mais modernos que há, com mais tranquilidade. Aqui,
ainda conseguiremos uma redução no gasto de energia bastante significativa. A ideia é seguir
fazendo obras como essa em toda a orla", detalhou.
A costureira Angela Souza passa, pelo menos, uma vez por semana no local. "Apesar de estar a
pé, normalmente, ando de aqui de bicicleta e a ciclovia estava carente dessa iluminação. Tenho a
sensação de segurança muito mais ampliada agora", contou.
Quem também aprovou o resultado foi o professor Dirceu Melo. "Moro perto e sempre pedalo por
aqui. Dá para notar a diferença nas condições de visibilidade", garantiu.
Mais obras
Há cerca de um ano, o governador Rui Costa inaugurou a ampliação e recuperação da ponte que
passa sobre o Rio Camarajipe, também no Costa Azul, o que permitiu o alargamento da pista. Na
ocasião, o chefe do executivo estadual ainda entregou obras de urbanização com ciclovia, calçadão,
pavimentações, equipamentos de ginástica, parque infantil, paisagismo e estacionamento com 130
vagas. Todas as intervenções superam R$ 8 milhões em investimentos.
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