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Barra do Choça é beneficiada com 1,5 mil cisternas e obras de infraestrutura
Geral
Postado em: 09/11/2017 13:11

O governador Rui Costa realizou a entrega oficial de 1,5 mil cisternas, já instaladas na zona rural e
autorizou a retomada imediata de intervenções em ruas de diversos bairros da cidade, entre outras
ações

A população de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, está cheia de motivos para comemorar. Em
visita ao município, nesta quinta-feira (9), o governador Rui Costa realizou a entrega oficial de 1,5
mil cisternas, já instaladas na zona rural, além de autorizar a retomada imediata de intervenções em
ruas de diversos bairros da cidade, entre outras ações.
Com um investimento de R$ 4,1 milhões, as cisternas têm capacidade, cada uma, para armazenar
16 mil litros de água. Os equipamentos contribuem para a melhoria da qualidade de vida da
população local, que passa a ter acesso à água limpa. Na ocasião, o governador destacou a
vocação do município para a agricultura familiar.
"Sinto orgulho e satisfação de conhecer pessoalmente o trabalho dos agricultores locais, pois
queremos uma agricultura familiar que plante e colha mais e que também beneficie a nossa
produção, agregando valor ao nosso produto e movimentando a economia da cidade e de toda a
Bahia", afirmou Rui.
Já as melhorias de infraestrutura receberão recursos da ordem de R$ 1 milhão. As obras de
pavimentação, sinalização e drenagem irão beneficiar os quase 40 mil habitantes do município, sem
contar a população de cidades vizinhas. O agricultor Gentil dos Reis, 57, ficou feliz com o anúncio
das melhorias nas ruas. “Venho da roça para a cidade todos os dias de bicicleta e essa melhoria nas
ruas da cidade vai facilitar essa movimentação. Veio na hora certa”.
Uma das necessidades primordiais da população, a área da saúde também foi contemplada com a
visita do governador, que entregou as chaves de uma ambulância nova e equipada para os gestores
locais. “Antes, tínhamos apenas uma ambulância e esse novo veículo vai viabilizar exames de
pacientes internados com maior precisão e agilizar deslocamentos, se houver a necessidade”,
comemora a coordenadora geral do Hospital Municipal de Barra da Choça, Geisla Oliveira.
Desenvolvimento rural
Forte na região, a agropecuária foi beneficiada com a entrega de oito tratores com implementos
agrícolas, sendo um para Barra do Choça e sete que serão distribuídos para municípios vizinhos.
Em atividade há mais de 20 anos em Barra do Choça, o agricultor Válter Félix garante que “os
tratores serão fundamentais para o desenvolvimento da atividade agrícola na região”.
Também nesta quinta (9), piscicultores familiares de oito comunidades locais receberam a doação
de 40 mil alevinos de tilápia. Os filhotes devem gerar uma produção de quase oito toneladas do
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pescado, que será empregada tanto na segurança alimentar das famílias quanto na comercialização
do pescado. Os secretários estaduais de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, e de Justiça,
Direitos Humanos e. Desenvolvimento Social, Carlos Martins, acompanham Rui em Barra do Choça.

Na ocasião, o governador ainda visitou a Unidade de Beneficiamento de Café e autorizou a
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio com o município, voltado para a
fruticultura, com parte do programa Bahia Produtiva. O convênio tem o valor de aproximadamente
R$ 900 mil e vai possibilitar, entre outras coisas, a construção de um laboratório e a aquisição de
empacotadora a vácuo e máquinas para o campo, visando impulsionar a qualidade do café local.

Fonte: Secom/Gov-BA
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