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As regiões oeste e Vale do São Francisco têm recebido importantes investimentos do Governo do
Estado nos últimos anos. Destaque para as áreas da saúde, infraestrutura e abastecimento de
água.
Em Barreiras, R$ 4 milhões foram investidos em uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
localizada no bairro de Santa Luzia. Com capacidade para atender 250 pacientes por dia, a UPA
dispõe de 17 leitos, laboratório clínico e equipamentos para auxiliar o diagnóstico, a exemplo de
raio-X e eletrocardiografia (ECG). A unidade atende urgências e emergências.
A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) possui 17 leitos e fica no bairro de Santa Luzia
(Foto: Gustavo Ribeiro)
Também em Barreiras, a Policlínica Regional de Saúde deve ser inaugurada ainda em 2019.
Profissionais de diversas especialidades, como angiologia, cardiologia, endocrinologia,
gastroenterologia, neurologia e ortopedia, vão atuar na unidade. Serão disponibilizados ainda
exames como ressonância magnética e eletroencefalograma, realizados em 12 consultórios amplos,
equipados com dispositivos de última geração. Obras e equipamentos somam um investimento de
mais de R$ 25 milhões.
A policlínica atenderá moradores de Angical, Baianópolis, Barreiras, Brejolândia, Catolândia,
Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das
Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley, Brotas de
Macaúbas, Buritirama, Ibotirama, Morpará, Muquém de São Francisco, Oliveira dos Brejinhos e
Paratinga.
Outro importante investimento em Barreiras é a ampliação do Hospital do Oeste (HO). Estão sendo
investidos R$ 5,24 milhões no projeto. Inicialmente, serão construídos dois blocos de enfermarias
com internação de adulto com 62 leitos, sendo um deles de isolamento. Nesta etapa, serão
aplicados R$ 2,89 milhões em 1.140,56 metros quadrados de área construída.
Em seguida, serão iniciadas as obras de reforma e ampliação do necrotério e hemodinâmica, além
da a implantação do serviço de radioterapia e braquiterapia, nos quais o Governo do Estado
investirá R$ 2,34 milhões. Na terceira e última etapa, será construído o serviço de quimioterapia e
também a UTI adulto com 20 leitos.
Infraestrutura e água
Para impulsionar as atividades da agricultura e pecuária, os 43 quilômetros da BA-172 que ligam
os municípios de Jaborandi e São Félix do Coribe foram completamente restaurados. O
investimento na obra e os custos com a manutenção nos próximos cinco anos estão orçados em R$
22 milhões, beneficiando mais de 98 mil pessoas da região.
O Governo do Estado recuperou 43 quilômetros da BA-172, entre Jaborandi e São Félix do Coribe
(Foto: Paula Fróes/GOVBA)
Já em Mansidão, o Governo do Estado construiu um sistema de abastecimento de água para os
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povoados de São José, Poço do Meio e Barreiro, além de um sistema simplificado de abastecimento
para a localidade de Nova Esplanada. Foram implantados 1.644 metros de rede de distribuição, 192
metros de adução e 69 ligações domiciliares, assim como um reservatório com capacidade para 20
metros cúbicos de água. Os investimentos somam R$ 1,8 milhão.
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