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JOÃO DOURADO

Feira de Santana- Bahia

Comitiva discute construção de estrada
com secretário de infraestrutura
Representantes de João Dourado também solicitaram execução de obras do programa Luz Para Todos
O secretário de Infraestrutura do
estado João Leão recebeu uma
comitiva do município de João
Dourado, no último dia 08, na sede da
Seinfra, em Salvador. A reunião
tratou de diversas demandas do
município, como a construção de uma
estrada ligando a Bahia à região Norte
do país e a execução de obras do
programa Luz Para Todos, do
Governo Federal. Estiveram
presentes na reunião o vereador João
Romão (PT), o presidente do PT
municipal Goiano e o membro do
partido Ailton Lola.
Os representantes de João Dourado
solicitaram ao secretário a elaboração
de um projeto técnico para construção
de uma estrada, visando melhorar o
acesso à região Norte do país. O
trecho, de 180 km, deve melhorar as
condições de escoamento da
produção de frutas e legumes da
região, possibilitando o aumento da
capacidade de produção.
L u z P a r a To d o s - F o r a m

apresentadas também solicitações
para a execução de obras do programa
Luz Para Todos, já aprovadas pelo
Comitê Gestor. O secretário João
Leão garantiu atenção no sentido de
agilizar as demandas do município,
especialmente no que diz respeito às
obras de eletrificação nas

comunidades de Rua do Sossego e
Travessa do Passeio (ambas no
povoado de Gameleira), Lagoa Nova,
BA-052 (km 330) e Fazenda Boa
Vista (no povoado do Riacho). A
reunião foi acompanhada pela
assessora do deputado Zé Neto,
Manuela Batista.

Lula e Wagner construirão 175 novas casas populares
Vi s a n d o d i m i n u i r o d é f i c i t
habitacional em João Dourado, os
governos Lula e Wagner estão
promovendo programas para a
construção de novas casas populares
no município. Através da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano do
Estado (Sedur), 25 novas unidades já
foram construídas na comunidade de
Mata do Milho. Além dessas, serão
construídas mais 90 casas populares

na sede do município e nas
comunidades de Macedônia, Floresta
e Baixa das Cabaças.
Minha Casa, Minha Vida – O
programa Minha Casa, Minha Vida do
Governo Federal também está
construindo mais 60 casas nas
comunidades de Sabino Sarandir,
Feitosa e na sede do município.
O GOVERNO FAZ, SUA VIDA
MELHORA!
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Governo Wagner leva água para João Dourado
Através da intervenção do Mandato
do deputado estadual Zé Neto (PT)
foi viabilizado pelo Governo Wagner
a construção de novos sistemas de
abastecimento de água para atender
as comunidades dos povoados de
Descoberta, Floresta e Sabino. A
intervenção do parlamentar garantiu
que a obra fosse estendida,
ampliando a oferta de água para cerca
de 1.500 pessoas dos povoados. O
investimento na obra é de cerca de R$
400 mil reais. O deputado Zé Neto
solicitou também a ampliação da
rede de abastecimento para a
comunidade de Lajedão do Patrício.
A obra está em fase de conclusão e
beneficiará cerca de 250 habitantes.
Rede de abastecimento deve ser
ampliada - Foi solicitado ao
Governo do Estado a ampliação da
rede de abastecimento de água da
Adutora do Feijão para atender as
comunidades de Baixa das Cabaças,
Lundus, Mata do Milho, Lagoa do
Meio e Riacho, contemplando cerca
de 1.300 famílias da região.
Poços artesianos - Nos últimos 30
meses, mais de 10 poços artesianos
foram perfurados na zona rural do
município. Um deles na localidade

Deputado Zé Neto e o governador Wagner

de Sertão Bonito, onde o poço está
sendo instalado com um
equipamento que tira o sal da água. A

obra encontra-se em fase de
conclusão.

Telefones públicos são instalados na zona rural
O Governo da Bahia também
trabalha para a inclusão social das
comunidades de João Dourado.
Uma das ações pioneiras, nesse
sentido, tem sido a instalação de
telefones públicos em locais de
difícil acesso à comunicação.
Agora, moradores das
localidades de Baixa das
Cabaças, Floresta e Alívio podem
conversar com parentes e
conhecidos que estão longe,
diminuindo as distâncias entre as
pessoas e melhorando a qualidade
de vida do povo.
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