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Moradores de Banzaê recebem estrada recuperada e outras ações
Governo
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Em visita ao município neste sábado (17), o governador Rui Costa também realizou ações nas áreas
de educação, saúde e agricultura familiar.

Inauguração de rodovia, autorização de novas obras de estrada, entrega de sistema de
abastecimento de água, urbanização de vias, nova escola, ambulância e investimentos para
agricultura familiar. Estas foram as entregas feitas pelo governador Rui Costa, neste sábado (17),
durante evento realizado no município de Banzaê, no nordeste do estado. "Estamos cumprindo mais
um compromisso aqui na cidade de Banzaê e região, com a inauguração dessa estrada e as outras
ações realizadas hoje. São investimentos importantes para melhorar a vida da população", afirmou o
Rui.
A restauração de cerca de 28,4 quilômetros de extensão da rodovia BR-110, que liga Banzaê à
cidade de Campos de Brito, contou com investimento de R$ 11 milhões, e beneficia cerca de 150 mil
habitantes das cidades de Banzaê, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas e Euclides da Cunha. Na via,
trafegam, aproximadamente, 250 veículos, por dia.
Para os moradores que têm imóveis ao longo da estrada, como o motorista de ônibus Ismael
Santos, a obra de restauração valoriza o patrimônio das famílias. "Desde que reformaram aqui,
minha casa já valorizou uns 80%, ficou muito melhor agora. Antes, era muito buraco, a gente levava
duas horas daqui até Ribeira do Pombal, até de animal era ruim de andar. Quando a gente entrava
em casa, era uma lama só. Agora, em meia hora a gente chega em Ribeira do Pombal, com
segurança e nem a casa suja mais também", contou o motorista.
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Também neste sábado, foi autorizada pelo governador a pavimentação em pista dupla da BR-410
até o povoado de Vila Operária, no município de Ribeira do Pombal. A assinatura da ordem de
serviço vai beneficiar 114 mil habitantes da cidade e de Tucano e Cícero Dantas, com um
investimento de R$ 2 milhões, para recuperar pouco menos de dois quilômetros, por onde trafegam
410 veículos todos os dias. Essas são algumas das inaugurações deste ano, no total de 196,21
quilômetros concluídos em 11 trechos.
Educação e saúde
Com investimentos de cerca de R$ 80 mil, chegou a Banzaê uma das 178 ambulâncias entregues
pelo Governo do Estado para o interior, em 2017, além de outras 106 já encomendadas para outros
municípios. Os moradores da cidade ainda receberam a Escola Espaço Educativo João Bitencourt
Paiva, inaugurada no povoado de de Tamboril, a 12 quilômetros da sede. Pronta para atender 360
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alunos nos turnos matutino e vespertino, a unidade foi construída com investimentos da ordem de
R$ 900 mil, do Ministério da Educação.
Mais melhorias
No povoado de Queimada Grande, foram inaugurados um sistema de abastecimento de água e
urbanização de vias, com calçamento de ruas. Em parceria com a prefeitura, responsável pela
execução das obras, o sistema vai levar água de qualidade a 60 famílias da região. Mais saúde
chegando nas torneiras dos baianos.
Agricultura familiar
O governador Rui Costa também assinou uma autorização para o convênio do projeto Reniva, uma
rede de multiplicação de tecnologia para a produção da mandioca, com qualidade genética e
condições sanitárias adequadas. A iniciativa permite que o agricultor familiar tenha acesso a
variedades de mandioca melhoradas, livres de vírus, melhoramento genético feito pela Embrapa
Mandioca e Fruticultura. Somente em Banzaê, são 80 famílias de agricultores beneficiadas da União
das Associações de Banzaê, e que têm como opção de investimento a implantação de dois hectares
de sementes de mandioca.
São famílias como a de Edivaldo Araújo de Santana, do povoado de Palmares, em Banzaê.
Produzindo mandioca, milho e feijão, ele vai usar esses recursos para ampliar a produção. "Esse
convênio vai nos ajudar muito e poderemos ampliar a produção de todas as famílias que vivem do
campo que já sofrem com a seca. Esse tipo de convênio reduz muito o sofrimento do povo do
semiárido", contou o agricultor.
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