PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA PARTICIPA DA
INAUGURAÇÃO DA BARRA
No último dia 22 de agosto, foi inaugurada a Nova Barra, projeto de
requalificação urbana da região que vai do Porto da Barra até o cruzamento da
Av. Oceânica com a Rua Marquês de Caravelas. O projeto, elaborado pela
Prado Valladares Arquitetura, com a colaboração de diversos órgãos
municipais, entre eles a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), modificou
sensivelmente toda a região. Sugestão da FMLF, um estudo aprofundado do
tráfego foi o norteador do projeto, permitindo a definição de estratégias para
reduzir o fluxo de veículos motorizados, liberando, assim, espaço para
pedestres, bicicletas, etc.
Além de piso compartilhado, a Barra ganhou também novos sistemas de coleta
de lixo, com depósitos subterrâneos, impedindo a exposição dos resíduos;
novo paisagismo, com a reconfiguração da área verde do local; implantação de
vala técnica subterrânea, que retirou a poluição visual representada pela fiação
aérea dos antigos postes, hoje substituídos pelo que há de mais moderno em
iluminação pública; etc. Além da área da orla, foi ainda reformada a Praça do
Patriarca da Independência/Praça dos Tamarineiros e construída uma nova
praça, na esquina da Rua Dias D’Ávila. Ao todo, o investimento na obra de
requalificação foi de R$ 60 milhões.
Responsável pela contribuição da Fundação Mário Leal Ferreira ao projeto,
Tânia Scofield, presidente da instituição, mostrou-se satisfeita com o resultado
final da intervenção. “Desde o início, esse projeto partiu de duas premissas
básicas para nós: priorizar as pessoas na ocupação do espaço urbano e
valorizar o enorme patrimônio simbólico que a cidade de Salvador possui”,
explicou. Perguntada sobre o que significa a nova Barra, concluiu: “Trata-se de
um ganho não só para Salvador, mas para o Brasil, que tem a Barra como uma
de nossas maiores referências”.
(Texto produzido pela Assessoria Técnica - FMLF – 26/08/2014)

