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Duplicação da BR-415 vai beneficiar mais de 500 mil baianos
Governo
Postado em: 09/10/2017 11:00

Governador assinou contrato para duplicação da rodovia entre Ilhéus e Itabuna, beneficiando mais
de 511 mil baianos que circulam pela BR-415

S&#227;o cerca de 18 quil&#244;metros que separam Ilh&#233;us e Itabuna, no sul do estado, que
ser&#227;o duplicados, por onde passam mais de 10 mil ve&#237;culos diariamente. Mais conforto
e mais seguran&#231;a para os mais de 511 mil baianos, que circulam pela BR-415 e tamb&#233;m
pelos munic&#237;pios de Una, Canavieiras, Buerarema, Itacar&#233; e Uru&#231;uca. Motivo de
comemora&#231;&#227;o para os moradores da regi&#227;o que foram at&#233; o &#8234;centro
da cidade de Itabuna para&#8236; acompanhar a assinatura do contrato da duplica&#231;&#227;o
da rodovia, assinado pelo governador Rui Costa na manh&#227; desta segunda-feira (9).
&#8220;&#201; um sonho que a regi&#227;o realiza, que &#233; planejado h&#225; alguns anos e
hoje a gente tem a oportunidade de assinar o contrato, e a empresa tem agora um prazo para
entregar o projeto e iniciar a obra. &#201; garantia n&#227;o s&#243; de uma estrada, mas
integra&#231;&#227;o urbana entre as duas cidades, de forma qualificada, com ciclovias, que
possam simbolizar toda a beleza aqui da regi&#227;o sul da Bahia na duplica&#231;&#227;o da
estrada Ilh&#233;us-Itabuna&#8221;, afirmou o governador Rui Costa .
Importante rota para a economia da regi&#227;o, integrada ao porto de Malhado, em Ilh&#233;us, a
rodovia &#233; por onde a produ&#231;&#227;o do sul &#233; levada para exporta&#231;&#227;o,
al&#233;m de estar na rota do turismo baiano, na Costa do Cacau. Ser&#227;o investidos cerca de
R$ 105 milh&#245;es para a execu&#231;&#227;o do projeto j&#225; autorizado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que vai duplicar a rodovia pela margem direita do
Rio Cachoeira.
O governador destacou a s&#233;rie de investimentos realizados na regi&#227;o Sul da Bahia pelo
Governo do Estado. &#8220;Essa obra se soma &#224; realiza&#231;&#227;o de sonhos de
d&#233;cadas, como o Hospital Regional da Costa do Cacau que vamos inaugurar agora em
novembro, temos a nova ponte Ilh&#233;us-Pontal que entregaremos no primeiro semestre do ano
que vem, a Barragem do Rio Col&#244;nia, que vai regularizar a vaz&#227;o do rio e garantir o
abastecimento de &#225;gua da regi&#227;o, portanto, n&#243;s temos muito orgulho e
satisfa&#231;&#227;o de realizar estas e outras obras com os munic&#237;pios&#8221;, afirmou.
O prefeito de Ilh&#233;us, Mario Alexandre, considera que a duplica&#231;&#227;o da BR-415 vai
levar muitos benef&#237;cios para a regi&#227;o. &#8220;N&#243;s estamos extremamente felizes
de fazer com que a regi&#227;o se desenvolva. A duplica&#231;&#227;o dessa estrada &#233; um
sonho antigo que vai trazer gera&#231;&#227;o de emprego e renda, acessibilidade, fortalecimento
do turismo, coisas importantes que v&#227;o chegar com esse momento hist&#243;rico.&#8221;
Para o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, a concretiza&#231;&#227;o deste desejo antigo dos
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moradores da regi&#227;o demonstra o compromisso do governador Rui Costa com a gest&#227;o
estadual. &#8220;S&#243; agora n&#243;s temos um gestor na Bahia que tomou essa
posi&#231;&#227;o de tocar a obra que vai beneficiar tanto &#224;s duas cidades&#8221;.

Rep&#243;rter: Anna Larissa Falc&#227;o
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