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Extremo Sul recebe obras de saúde, infraestrutura e segurança
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O Governo do Estado tem investido em diversas áreas para melhorar a vida da população do
Extremo Sul da Bahia. A região foi a primeira a receber, por exemplo, uma policlínica regional de
saúde. Localizada em Teixeira de Freitas, a unidade atende moradores de outros 12 municípios:
Itanhém, Medeiros Neto, Vereda, Lajedão, Ibirapuã, Caravelas, Nova Viçosa, Mucuri, Prado,
Alcobaça, Itamaraju e Jucuruçu.
O equipamento, que foi inaugurado em novembro de 2017, recebeu R$ 23 milhões em
investimentos, entre construção, equipamentos e mobiliário. Sete micro-ônibus, equipados com
ar-condicionado, televisão, poltronas reclináveis e acessibilidade para pessoas com deficiência,
transportam os pacientes dos municípios para a policlínica, que realiza atendimento em diversas
especialidades médicas.
(Foto: Elói Corrêa/GOVBA)
Outra prioridade do Governo do Estado é levar água tratada para os moradores de todas as
localidades da Bahia, principalmente as mais afastadas. Em Teixeira de Freitas, R$ 2,43 milhões
foram investidos na implantação de adutora, assim como na ampliação da casa de bombas,
instalação de válvula de retenção, melhorias em estações de tratamento e comportas e implantação
de rede de distribuição.
Segurança
Na área da segurança, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e o 30º Distrito Integrado de
Segurança (Disep) beneficiam os moradores de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Nova Viçosa, Mucuri,
Prado, Medeiros Neto, Alcobaça, Caravelas, Itanhém, Jucuruçu, Ibirapuã, Vereda e Lajedão.
(Foto: Mateus Pereira/GOVBA)
As duas unidades foram inauguradas em maio de 2018. O Cicom, que recebeu R$ 1,66 milhão em
investimentos, centraliza todas as ligações dos serviços de emergência: 190 (Polícia Militar), 197
(Polícia Civil) e 193 (Bombeiros). Já o Disep integra as corporações de segurança em um espaço
com 1,6 mil metros quadrados de área construída, que exigiu um montante de R$ 1,36 milhão.
Infraestrutura
Os investimentos no Extremo Sul incluem também a recuperação de mais de 100 quilômetros de
estradas. Um exemplo é o trecho da BA-284 entre Jucuruçu e Itamaraju, que foi recuperado a partir
de um investimento de R$ 23 milhões. A obra beneficia cerca de 98 mil moradores de Itanhém, junto
com Jucuruçu e Itamaraju, contribuindo também para o desenvolvimento econômico de atividades
como a pecuária e extração de minério na região.
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