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Investimento de R$ 9 milhões recupera rodovia na região sisaleira
Governo
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Os motoristas podem trafegar com segurança pelos 28 quilômetros da nova pavimentação da
BA-120, entregue pelo governador Rui Costa.

Os mais de 55 mil moradores de Riachão do Jacuípe e região podem trafegar com segurança pelos
28 quilômetros da nova pavimentação da BA-120, no trecho entre o município e Conceição do Coité.
Foram investidos R$ 9,3 milhões na recuperação da estrada por onde passam 375 veículos por dia.
A via também facilita o transporte de moradores de Serra Preta e Tanquinho. A entrega da
pavimentação foi realizada pelo governador Rui Costa nesta sexta-feira (24).
Durante a passagem pela cidade, Rui ainda autorizou o lançamento do edital de licitação para
restauração do entroncamento das rodovias BA-409 e BA-233, no trecho entre Conceição do Coité,
Serrinha e Biritinga, com a extensão de 57,9 quilômetros. Na ocasião, ele agradeceu o carinho com
que foi recebido em Riachão do Jacuípe e ressaltou a importância de obras como as que foram
entregues e autorizadas nesta sexta (24).
"Esta é uma entrega importante. Os moradores de Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité usam
muito esta rodovia. São quase R$ 10 milhões investidos na estrada, para melhorar a vida das
pessoas. Além disso, autorizamos a licitação da estrada de Coité até Serrinha e a de Serrinha até
Biritinga. A licitação sai na semana que vem, para que a gente também possa realizar este desejo
da região do sisal", afirmou Rui.
O novo trecho da BA-120 foi comemorado por moradores de Riachão do Jacuípe, como a
assistente social Mara Araújo. "A estrada estava muito esburacada. A gente chegava a fazer esse
trecho, de quase 30 quilômetros, em uma hora. Agora ficou muito mais rápido, mais seguro e sobra
tempo para não se atrasar para os compromissos. Sem contar a economia que faremos. Uma via
ruim faz a gente gastar mais com manutenção do carro e combustível, porque parávamos para
trocar de marchas o tempo inteiro. A rodovia ficou bem melhor. O povo de Riachão e região
agradece", destacou a assistente social.
Trecho recuperado da BA-120 recebeu R$ 9 milhões em investimentos (Foto: Manu Dias/GOVBA)
Já a restauração do entroncamento entre a BA-409 e a BA-233 vai beneficiar 180 mil moradores de
Serrinha, Conceição do Coité, Valente, Santaluz, Biritinga, São Domingos, Nova Soure, Lamarão e
Água Fria. Além de melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas, a obra vai reforçar o
escoamento da produção agropecuária, de grãos e de sisal.
Novas viaturas
Nesta sexta (24), as cidades da região sisaleira ainda receberam reforço na área de segurança
pública, com a entrega de 20 viaturas para renovação da frota das polícias Civil e Militar. Com o
investimento de R$ 1,6 milhão, cinco veículos vão para a PM e 15 para a Polícia Civil.
Para o delegado titular de Riachão do Jacuípe, Danilo Ribeiro, o novo equipamento proporciona
mais agilidade no processo de investigação. "A viatura traz mais dinâmica à Polícia Civil,
possibilitando a prestação de um serviço melhor para a sociedade. Passamos por um período sem
viatura e esse novo equipamento era o que precisávamos", explicou.
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Vinte viaturas renovam a frota das polícias Civil e Militar
(Foto: Manu Dias/GOVBA)
Os veículos somam-se às mais de 1,5 mil viaturas que já foram entregues em todo o estado desde
2015. Com a aplicação de R$ 201 milhões, nos últimos dois anos, o total de viaturas entregues deve
chegar a mais de 2 mil. Segundo o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (Senhor do
Bonfim), tenente-coronel José Carlos Soares, as novas viaturas incentivam o trabalho do efetivo.
"Ter novos equipamentos é sempre importante, porque podemos expandir e dinamizar o nosso
policiamento ostensivo. Além disso, o policial se sente mais motivado e mais compromissado com o
trabalho, já que ele tem um material novo e mais moderno à disposição".
Bahia Produtiva
A agricultura familiar da região também foi beneficiada com a celebração de convênios do
Programa Bahia Produtiva, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A ação
financia projetos de inclusão produtiva, promovendo acesso a mercados e apoio à atividade dos
pequenos produtores. Somente nos dois convênios assinados em Riachão do Jacuípe, 1.098
famílias foram diretamente beneficiadas, nas áreas de apicultura e caprinovinocultura.
"Estamos investindo na agricultura familiar com os convênios do Bahia Produtiva. Queremos que
as pessoas, através da tecnologia, com equipamentos e infraestrutura, possam produzir o ano
inteiro. Se o produtor produzir mais, com uma qualidade melhor, ele vai ganhar mais, fazendo a
economia circular, fortalecendo o comércio e aumentando a arrecadação dos municípios. Assim,
todo mundo ganha", comentou Rui.
Convênios assinados pelo governador beneficiam agricultores familiares da região
(Foto: Manu Dias/GOVBA)
O governador ainda autorizou a construção de cinco barreiros em comunidades rurais do
município, por meio do programa Água para Todos, com o objetivo de suprir a necessidade de água
para a produção.
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