
Quem está acostumado
a aproveitar as oportunida-
des de contratação tempo-
rária no final do ano, tem que
ficar atento. Este ano a ex-
pectativa é de que haja uma
redução de até 50% na bus-
ca pelos profissionais.

É o que explica o presi-
dente do Sindicato de Lojis-
tas e Comércio da Bahia
(Sindloja), Paulo Motta. “Te-
mos uma previsão tímida de
contratação, já que estamos
levando em consideração
uma taxa de crescimento
nas vendas de apenas 1,5%,
por isso a previsão é de que
haja a contratação temporá-
ria de cinco mil pessoas,
metade do que foi feito no
ano passado,” conta Motta.

Ainda segundo Paulo
Motta, o motivo é a alta da
inflação. “Estamos passan-
do por uma crise envolven-
do a inflação, os altos juros
do banco, a gasolina, ou
seja, inúmeras altas no mer-
cado, que fazem com que o
consumidor se torne o que
chamamos de “mal-humora-
do”, aquele consumidor con-
tido, que só faz compras
pequenas,” explica o presi-
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Contratações temporárias caem 50% no comércio
CHAYENNE GUERREIRO
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FIM DO ANO

CONCORRENCIA

Segundo o SineBahia, três candidatos concorrem a uma vaga de emprego do

órgão

dente do sindloja.
Desempregada, Caren

Nascimento, segue na es-
perança de conseguir voltar
ao mercado de trabalho atra-
vés de uma dessas vagas.
“Há dois anos consegui ser
efetivada em uma loja que
fiquei como vendedora du-
rante a época do natal, e fi-
quei na função por mais oito
meses. Perdi o emprego por
que tive que me mudar para
o interior e desde então, não
consegui outro serviço. Es-
tou torcendo para que esse
ano consiga algo legal,” con-
ta Nascimento.

Caren não é a única nes-
sa expectativa, de acordo
com a gerente de vagas do
Serviço de Intermediação de
Mão de Obra
(SineBahia), Joilma Nobre, a
concorrência é de três can-
didatos para cada vaga di-
vulgada pelo órgão. “E esse
número é reduzido, por que
primeiro os candidatos pas-
sam por uma triagem reali-
zada aqui no sine, e só en-
tão encaminhamos aqueles
que têm o perfil solicitado
para a entrevista com a em-
presa interessada,” informa
Nobre.

Ainda segundo a geren-
te de vagas do SineBahia,
as contratações começam a

ocorrer em outubro e as
maiores demandas são para
as áreas de comércio e ser-
viço. “Os serviços são sem-
pre relacionados as rede de
hotelaria, mercado, restau-
rantes, lojas. E as funções
mais ofertadas são as de
vendedor, consultor de ven-

das, garçom, cozinheiro,
padeiro e segurança,” expli-
ca Joilma Nobre.

No ano passado, 3081
pessoas foram contratadas
através do SineBahia duran-
te o período. Para se candi-
datar os interessados devem
se dirigir a uma das unida-

des de atendimento, nos
postos SAC, ou na unidade
central do SineBahia, situa-
da na Avenida ACM. É pre-
ciso apresentar o número do
PIS, PASEP ou NIS; Cartei-
ra de Trabalho, RG, CPF,
comprovante de residência e
certificado de escolaridade.
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BAHIA CAFÉ HALL

Empresário diz ter interesse em manter concessão do espaço
CHAYENNE GUERREIRO
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Mais um capitulo da no-
vela entre o estado e o em-
presário Guilardo Lopes Fi-
lho, pela casa de shows
Bahia Café Hall. Dessa vez,
o empresário que adminis-
tra a casa de eventos, e ti-
nha o direito à exploração do
local até o ano de 2010, afir-
ma que acatou desde o ini-
cio a decisão da Secretaria
de Administração do Esta-
do (Saeb) de aumentar o va-
lor do aluguel pago. “Fica-
mos sem entender o que
motivou a ação judicial, vis-
to que só ficamos sabendo
dela, após a primeira nega-
tiva da justiça a liminar mo-
vida pela Saeb. Desde o ini-
cio informamos o nosso in-
teresse de manter a con-
cessão do espaço e de pa-
gar o aumento solicitado por
eles. Nosso objetivo é man-
ter a parceria com o gover-
no do Estado, e com isso
manter o Bahia Café Hall,
que é tão importante para a
população soteropolitana
funcionando,” informa Filho.

A decisão da justiça da
4ª Câmara Cível, tomada na
última terça-feira (17), que
obriga o retorno da adminis-
tração do espaço ao Gover-
no, foi tomada baseada nas

informações concedidas
pela Saeb. O terreno que ti-
nha sido concedido em 2005
tinha um contrato com cinco
anos de validade, e pedia o
valor de apenas R$ 7 mil re-
ais. “Nosso objetivo inicial-
mente era fazer uma reavali-
ação dos valores, que se-
guisse os padrões da Caixa

Econômica Federal. Na épo-
ca da tentativa, esse aluguel
seria de R$ 39 mil mensais,
hoje, um valor adequado che-
garia aos R$ 50 mil reais,”
explicou o diretor de patrimô-
nio da Saeb, Alex Dantas.

A informação da Saeb
foi negada por Guilardo Fi-
lho. “Temos uma série de

documentos que foram en-
viados a Secretária, onde
apresentamos a proposta
de mudança de aluguel,
além de um contrato de in-
vestimentos de melhoria no
local. E isso foi em 2010,
e até hoje, mantemos ela.
Mas o governo entrou na
justiça, sem nos ouvir. Que-

remos transformar o Bahia
Café Hall, em uma grande
casa de shows,” conta.

O que o empresário
paga, atualmente, é deposi-
tado em uma conta judicial,
enquanto o estado luta na
justiça para reaver o retroa-
tivo dos últimos quatro anos
de uso do local. A decisão
da 4ª Câmara Cível, que de-
termina a reintegração de
posse ao estado, será
contestada. ”Nosso advoga-
do vai tomar todas as atitu-
des cabíveis no que se refe-
re à esfera judicial. Caso
exista alguma ordem judici-
al determinando essa reein-
tegração de posse, iremos
ingressar com medidas cau-
telares, para manter a pos-
se do bar. Já temos contra-
tos firmados, a negativa dis-
so resultaria na perda de um
valor enorme.  Mas volto a
falar, continuamos querendo
o governo do Estado como
parceiro,” pontuou Filho.

Para o estado, o próxi-
mo passo é a conquista dos
valores retroativos e corridos
em relação ao tempo de uso
do espaço, e a abertura do
processo de licitação do
espaço.   “A intenção é que
o espaço continue sendo
utilizado para fins culturais,
mais próximas à população”,
finalizou Dantas.
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Depois da retirada de
construções ilegais que
ficavam no local, a Prefei-
tura está reurbanizando o
entorno do Plano Inclinado
Liberdade/Calçada, que
será reinaugurado nos
próximos meses. O traba-
lho realizado na parte
inferior do equipamento
(Calçada) é fruto da ação
articulada entre diferentes
órgãos da administração
municipal. Entre as benfei-
torias se destacam a
construção de uma nova
entrada e implantação de
uma praça com primeira
quadra poliesportiva de
Salvador especialmente
para crianças, de tamanho
menor, além de interven-
ções de paisagismo, com
plantio de palmeiras
imperiais e garantia de
acessibilidade.   

As antigas constru-
ções irregulares que
existiam no local foram
demolidas pela Superinten-
dência de Controle e
Ordenamento do Uso do
Solo do Município (Su-
com). A Transalvador
acabou com um estaciona-
mento irregular de carretas
e caminhões próximo à
entrada do plano. Um
poste colocado no caminho
de acesso ao equipamento
também foi retirado pela
Secretaria Municipal da
Ordem Pública (Semop),
que vai instalar uma nova
iluminação na área.

A construção da nova
praça está sendo executa-
da pela Companhia de
Desenvolvimento Urbano
de Salvador (Desal).
Segundo o presidente da
companhia, Marcílio
Bastos, as obras visam
garantir melhorias no
serviço e na qualidade de
vida para a população. Um
exemplo é a miniquadra
poliesportiva. Este será o
primeiro equipamento
desta natureza implantado
pela Prefeitura.

“O Plano Inclinado
Calçada/Liberdade tem
grande importância históri-
ca para a cidade e precisa-
va de intervenções à sua
altura”, explica Marcílio. O
destaque do paisagismo,
feito em parceria com a
Limpurb, está a entrada
com as palmeiras imperi-
ais. A acessibilidade estará
assegurada com a instala-
ção de rampas de acesso
e piso tátil.
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