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Recuperado trecho que liga BA-799 à BA-052 em América Dourada
Infraestrutura
Postado em: 08/02/2019 12:49

A obra de pavimentação contou com um investimento de R$ 4,8 milhões e beneficia mais três
municípios da região: João Dourado, Lapão e Irecê.

Foi entregue completamente recuperado, nesta sexta-feira (8), trecho de 12 quilômetros da BA-799
que liga o distrito de Soares ao entroncamento com a BA-052, no município de América Dourada.
Inaugurada pelo governador Rui Costa, a obra de pavimentação contou com um investimento de R$
4,8 milhões e beneficia mais três municípios da região: João Dourado, Lapão e Irecê.
“O Governo do Estado está investindo na recuperação das estradas e cumprindo, portanto, as
ações que foram propostas nessa área da infraestrutura. Esse é o meu jeito de fazer política. Olhar
no olho, falar a verdade e trabalhar. Dizer que vou fazer o que eu sei que terei condições de assumir
e entregar à população. O povo já cansou daquela velha política, da demagogia de gestores que
abrem a boca para dizer que farão tudo e no final não fazem nada”, declarou o governador.
Rui também revelou que a próxima prioridade nas estradas da região de Irecê será a recuperação
da rodovia que vai de Ibititaia até Barra do Mendes. “Já pedi que a Secretaria de Infraestrutura
agilize o processo para podermos autorizar mais essa obra aqui na região. O trecho é de 60
quilômetros e receberá pavimentação e todo o tratamento para que seja recuperada”, explicou.
Segundo o empresário Geraldo Umbelino, dono de uma loja de sapatos e acessórios, a intervenção
na rodovia facilita o desenvolvimento da região. "A revitalização foi interessante para todos os
comerciantes. Além disso, esta é uma região agrícola, a estrada é muito importante para escoar a
produção. É um ganho para toda a região", afirmou.
Para o motorista de ambulância do distrito de Soares, Valdemir a Silva, a nova pista pode salvar
vidas. "O hospital mais próximo fica na sede de América Dourada. Antigamente, com a estrada
velha, a gente saía daqui já com o paciente em sofrimento, ou com a mulher já na hora de ganhar
menino, e demorava, tinha que passar pela pista com buracos, quando chovia tinha lama. Agora a
gente chega lá rapidamente", revelou.
Bahia Produtiva
Ainda nesta sexta-feira, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a
firmar convênios do Bahia Produtiva (Edital Socioambientais Quilombolas) com agricultores da
região, beneficiando 46 famílias, da Associação Comunitária dos Produtores Rurais Remanescentes
de Quilombo de Queimada de Benedito e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Remanescentes de Quilombos de Lajedão Dos Mateus.
O Bahia Produtiva é uma ação do Governo do Estado, voltada para financiar projetos de inclusão
produtiva e acesso ao mercado, socioambientais, de abastecimento de água e esgotamento
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sanitário, de interesse das comunidades mais pobres da Bahia nos 27 Territórios de Identidade do
Estado.
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