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Governo do Estado investe R$ 480 mil em centros para tratamento de
crianças com microcefalia
Assistência Social
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Repassa para Salvador é de R$ 4 milhões e 600 mil para execução dos serviços socioassistencias.
Previsão para 2018 é de expansão

O fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) segue como pauta prioritária do
Governo do Estado. Através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
(SJDHDS), o Governo investiu R$ 480 mil em dois centros para tratamento de crianças com
microcefalia, em Salvador. Além dos recursos estaduais, os equipamentos receberão investimentos
do Governo Federal e Municipal.
O primeiro Centro-Dia entra em funcionamento este mês, na Rua Itatuba, no Parque Bela Vista. A
segunda unidade está prevista para o fim do ano, em Alto de Coutos. O montante estadual, via
SJDHDS, será destinado à manutenção dos dois equipamentos, com recursos humanos e despesas
de custeio. Pelo menos 160 famílias cadastradas no SUAS serão atendidas, diretamente, pelos
Centros-Dia.
“A garantia de direitos e um SUAS cada vez mais forte é um compromisso do Governo do Estado
com os baianos. Por isso, o Governo está garantindo esse repasse para os Centros-Dia,
demonstrando, mais uma vez, que o nosso compromisso é cuidar das pessoas”, destacou o
secretário da SJDHDS, Carlos Martins.
Anualmente, o Governo do Estado repassa ao município de Salvador R$ 4 milhões e 600 mil para
execução dos serviços socioassistencias. Além disso, diante da política de fortalecimento do SUAS
e da Proteção Social Básica, a previsão, para 2018, é de expansão de serviços para proteção social
em mais de R$ 2,5 milhões, totalizando mais de R$7 milhões exclusivamente para capital. A meta,
para todo Estado, é de mais de R$ 53,8 milhões.

http://www.justicasocial.ba.gov.br
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