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Obras do Governo do Estado beneficiam regiões de Feira de Santana e do
Paraguaçu
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O Governo do Estado tem investimento em diversas obras que melhoram a vida dos moradores das
regiões de Feira de Santana e do Paraguaçu. São investimentos nas áreas de saúde, educação,
infraestrutura e abastecimento de água, que beneficiam 1,1 milhão de pessoas, distribuídas em 34
municípios.
A Policlínica Regional de Saúde em Feira de Santana, inaugurada em maio de 2018, oferece
atendimento em diversas especialidades médicas, a exemplo de angiologia, cardiologia,
endocrinologia, gastrenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia,
ginecologia/obstetrícia, mastologia e urologia. No local, também é possível realizar exames de
saúde como ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler,
endoscopia, colonoscopia, entre outros.
Com R$ 26,7 milhões em investimentos, entre a construção civil e os equipamentos, a unidade
recebe pacientes de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Baixa Grande,
Candeal, Capela do Alto Alegre, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana,
Gavião, Ichu, Ipecaetá, Ipirá, Irará, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Rafael Jambeiro, Riachão
do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta,
Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova.
A policlínica oferece consultas em até 18 especialidades diferentes, além de exames como
tomografia
(Foto: Elói Corrêa/GOVBA)
Ainda em Feira de Santana, o Governo do Estado inaugurou o Colégio Estadual Fênix, localizado
no bairro de Viveiros. Foram investidos R$ 2,6 milhões na construção de seis salas de aula, quadra
poliesportiva coberta, laboratórios de ciências e informática, sala multimídia, cozinha, refeitório e
biblioteca, além de salas de administração e área externa.
No município de Pedrão, destaque para a recuperação da rodovia BA-503, no trecho que vai do
entroncamento da BR-101 até a sede do município. Ao todo, R$ 6,2 milhões foram aplicados no
serviço de pavimentação de 14,8 quilômetros da via, beneficiando 51 mil habitantes, distribuídos
entre os municípios de Pedrão, Aramari, Ouriçangas, Coração de Maria e Teodoro Sampaio.
Ao todo, R$ 6,2 milhões foram aplicados no serviço de pavimentação de 14,8 quilômetros
da BA-503
(Foto: Camila Souza/GOVBA)
Levar água tratada para todas as localidades da Bahia, principalmente as mais afastadas, é outra
prioridade do Governo do Estado. Em Água Fria, 1.463 habitantes da zona rural foram beneficiados
com a entrega do sistema de abastecimento de água. Eles vivem nas localidades de Jacaré, Jacaré
Um, Jacaré Dois, Jacaré Três, Lagoa Vermelha, Chapada, Chapada um, Chapada Dois, Pau Ferro,
Pau Ferro Um, Santa Terezinha, Santa Terezinha Um e Topo Um.
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