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O senador Humberto Costa (PT) respondeu com veemência as acusações de que a suspensão da licitação das
obras do Arco Metropolitano tenha alguma conotação política. De acordo com o parlamentar, o Governo
Federal tem todo o interesse que a obra seja realizada e concluída num curto intervalo de tempo, mas para
isso, disse ele, é preciso fazer os ajustes necessários no edital.
“Estão querendo criar uma temática política em algo que não tem nada a ver. Estão querendo dizer que
Pernambuco está sendo discriminado porque o governador [Eduardo Campos – PSB] rompeu com Lula e
Dilma, rompeu com o governo. Não existe nada disso. Estão criando um clima de confronto com o Governo
Federal desnecessariamente. [...] Eu acho que é uma profunda ingratidão alguém dizer que o governo que fez
pelo estado o que fez estaria tendo uma postura de retaliação”, afirmou Humberto.
O petista relatou as razões pelas quais houve o adiamento do processo de licitação. Segundo ele, existem
questionamentos ao anteprojeto contratado pelo Governo de Pernambuco. O projeto inicial foi pensado como
uma parceria público-privada, inclusive com a cobrança de pedágio, mas o Governo Federal é contra a
cobrança de pedágio em regiões metropolitanas.
“ E foi por essa razão que o Governo Federal decidiu, por ele próprio, fazer a obra. Quando essa decisão foi
tomada, o Governo do Estado ofereceu à União o projeto que havia sido feito com vistas a uma parceria
público-privada. O Governo Federal recebeu esse projeto e começou a preparar a licitação”, disse.
Humberto afirmou ainda que foram observadas uma série de imprecisões e erros de cálculos no documento
inicial. “Não seria prudente por parte do governo, inclusive, porque o próprio Tribunal de Contas da União
havia levantado questionamento em alguns aspectos do edital que estava sendo formulado. Então, o governo
entendeu que seria uma boa precaução não lançar ao edital agora”, pontuou o senador.
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Maria Dapaz reúne fãs nordestinos em show no Recife

03/14

A cantora afogadense Maria Dapaz lançou na capital pernambucana, na última quinta-feira (20), seu mais
recente trabalho, “Outro baião”. Fãs vindos do interior e até mesmo de estados vizinhos, como Alagoas,
fizeram questão de prestigiar a apresentação da artista pernambucana, que, neste álbum, presta uma belíssima
homenagem ao ritmo que consagrou o eterno Luiz Gonzaga.
O ápice da apresentação ficou por conta do bis, quando o público presente pediu a música “Cantiga prá lua”,
uma parceira de Maria Dapaz e Nelson Luiz. A canção foi destaque no show “Carnaval de marchinhas”,
apresentado pela cantora, em grande estilo, na Praça do Arsenal. A recepção foi tamanha que não seria de
espantar que a música passe a figurar entre os clássicos da Folia de Momo de Pernambuco.
Ao final do show, os fãs fizeram questão de pegar autógrafos e tirar fotos ao lado de Maria Dapaz. Em
seguida, o público foi convidado para apreciar o coquetel organizado pelo SESI.
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