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Governo investe em abastecimento de água e infraestrutura no semiárido
Governo
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O semiárido baiano tem recebido diversos investimentos do Governo do Estado nos últimos anos.
São obras que reforçam a infraestrutura das estradas, o abastecimento de água e o
desenvolvimento rural. Em Itiúba, a ponte sobre o rio Itapicuru Mirim, na BA-381, com mais de 90
metros de extensão, recebeu investimento superior a R$ 5,2 milhões. A estrutura beneficia 92 mil
moradores de Filadélfia, Cansanção e Itiúba.
Foram investidos R$ 5,2 milhões na construção da ponte sobre o rio Itapicuru Mirim, na BA-381
(Foto: Camila Souza/GOVBA)
Já em Campo Formoso, o Governo do Estado recuperou o trecho de oito quilômetros da BA-220,
que liga a sede do município ao distrito de Poços, beneficiando 72 mil habitantes. A intervenção,
com o uso da técnica do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), recebeu investimento de
R$ 3 milhões. Pelo local, circulam cerca de 120 veículos diariamente.
O trecho recuperado de oito quilômetros da BA-220 liga Campo Formoso ao distrito de Poços
(Foto: Camila Souza/GOVBA)
Na área de desenvolvimento rural, o Governo do Estado entregou 107 mil mudas de palma no
município Sobradinho, como parte do projeto de Segurança Alimentar do Rebanho. A iniciativa é
voltada para agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e tem como objetivo
proporcionar reserva estratégica para a alimentação do rebanho bovino, caprino e ovino,
principalmente em períodos de longa estiagem.
Outra prioridade do Governo do Estado é levar água tratada para todas as localidades da Bahia,
principalmente as mais afastadas. Em Casa Nova, a implantação de nove sistemas simplificados de
água beneficia dez comunidades da região. Com um investimento de R$ 1,7 milhão, os sistemas
contemplam as localidades de Belmonte-Curral Novo, Riachão, Sítio Cachoeira, Cacimbas, Lagoa
do Alegre, Lagoa dos Negros de Cima, Lagoa dos Negros de Baixo e Ouricuri, além de Luiz Viana e
Salgadinho.
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