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Governo do Estado inaugura recuperação da BA-026, em Varzedo
Governo
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A intervenção recebeu um investimento de R$ 18,2 milhões, beneficiando 180 mil habitantes de seis
municípios da região do Recôncavo Baiano.

Poucos dias antes do São João, municípios de uma das regiões mais disputadas dos festejos
juninos são beneficiados pela recuperação de 45 quilômetros da BA-026. O trecho em questão liga
Santo Antônio de Jesus a Amargosa, passando por Varzedo, e foi entregue pelo governador Rui
Costa na tarde desta quarta-feira (19).
Durante a inauguração, em Varzedo, Rui pediu "cautela às pessoas, principalmente nesse período
de festa. Não é porque a estrada está nova que os motoristas podem pisar fundo. Toda cautela é
pouca. Essa é uma época que chove e muita gente bebe também. Então, se for beber, não dirija.
Que todo mundo possa comemorar o São João com alegria".
A intervenção recebeu um investimento de R$ 18,2 milhões, beneficiando 180 mil habitantes de
seis municípios da região. "É um grande presente às vésperas dos festejos de São João da região.
São mais 45 quilômetros para somar aos mais de cinco mil quilômetros de rodovias que o
governador Rui Costa já entregou à Bahia", destacou o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus
Cavalcanti.
A família da servidora pública Jane Costa tem uma fazenda há 70 anos às margens da BA-026. Ela
disse ter ficado "surpresa com a qualidade da estrada. Essa melhoria, inclusive, foi o motivo de eu
decidir passar o São João por essas bandas, após tantos anos".
Abastecimento de água
Ainda em Varzedo, Rui inaugurou o sistema simplificado de abastecimento de água que contempla
41 famílias das localidades de Melado I e Melado II. Nesta ação, o investimento foi de R$ 130 mil. O
pequeno produtor Gilmar Jesus de Almeida contou que, com o sistema, "a economia vai ser grande
para todos, já que antes ninguém se sentia seguro para beber a água que chegava. Nós
precisávamos comprar muitas garrafas de água mineral".
Vizinha da central distribuidora, a agricultora Conceição Lia dá diversos usos à água. "A de antes é
escura a ponto de manchar roupa branca, aí só usamos para lavar roupa colorida, banho e lavar
louça. Essa que está chegando agora a gente usa para beber e para as peças claras", explicou.
Mais ações
Também em Varzedo, o governador assinou duas ordens de serviço. A primeira para o início das
obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nas ruas Santa Luzia e Travessa Santa
Luzia, orçadas em R$ 214 mil. A segunda ordem de serviço é para a implantação de outro sistema
de abastecimento de água, desta vez beneficiando os povoados de Tabuleiro do Castro e São
Roque dos Macacos. Serão aplicados recursos da ordem de R$ 1,2 milhão no sistema.
Finalizando as atividades em Varzedo, Rui entregou 154 certificados do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) a pequenos agricultores da região. Ele também fez a entrega simbólica de 35 toneladas de
alimentos doados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e visitou o Colégio Estadual
Nossa Senhora da Conceição.
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