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Governo presenteia Barra do Corda por 181 anos com ações na
saúde, abastecimento de água e infraestrutura
3 de Maio de 2016 às 18:12

Secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e presidente da Caema, Davi Telles, anunciaram
obras de saneamento e infraestrutura em Barra do Corda. Foto: Rafael Arrais/Secap
A cidade de Barra do Corda completou 181 anos nesta terça-feira (3) e recebeu de presente, do Governo do
Estado, anúncios de obras para a reestruturação da distribuição de água, construção de um hospital de 50
leitos, além de pavimentação asfáltica para a cidade e a construção da MA-012, que liga o município a São
Raimundo do Doca Bezerra. O secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e o
presidente da Companhia de Saneamento Ambiental (Caema), Davi Telles, prestigiaram várias inaugurações
feitas pelo prefeito Eric Costa em comemoração ao aniversário.
Distante 444 km da capital São Luís, e conhecida como ‘Princesa do Sertão’, Barra do Corda é uma das
maiores cidades do Maranhão. Com uma população de aproximadamente 86 mil habitantes, o município
comemorou mais um ano de fundação com a reinauguração do Terminal Rodoviário Raimundo Pachêco, que
passou por reforma e ampliação, e com a inauguração da Unidade Básica de Saúde Manuel Inácio, no bairro
Vila Mariano.
A comitiva do Governo participou das solenidades de
inauguração de obras da Prefeitura e aproveitou a ocasião
para também presentear os barracordenses com mais
ações que vão beneficiar as áreas da saúde,
abastecimento de água e infraestrutura. O secretário
Márcio Jerry destacou que o Estado vem trabalhando
fortemente no município nesses 15 meses de gestão, com
a entrega de um Centro de Especialidades Médicas (CEM),
de 2,5 km de asfalto por meio do Programa Mais Asfalto,
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além do Bolsa Escola, que beneficiou mais de 16 mil
crianças e adolescentes da cidade.
Além das obras já entregues, o secretário destacou que a
MA-272, que liga Barra do Corda a Fernando Falcão, já
está em execução, e a MA-012, até São Raimundo do
Doca Bezerra, será iniciada em breve. Além disso, ele
garantiu que nos próximos 15 dias outros 2,5 km de
pavimentação asfáltica serão implementados no município,
e até o final do ano o Governo terá investido 10 km no
total. Além disso, nos próximos meses, será iniciada a
construção do Hospital de 50 leitos do município.

Secretário de Comunicação e Assuntos Políticos,
Márcio Jerry, e presidente da Caema, Davi
Telles, anunciaram obras de saneamento e
infraestrutura em Barra do Corda. Foto: Rafael
Arrais/Secap

“É assim, com ações em todas as áreas, com atendimento
às pessoas, àqueles que mais precisam, que o governador
Flávio Dino, neste curto espaço de tempo, vai fazendo e
cumprindo passo a passo aqueles compromissos
assumidos com o povo do Maranhão e também com o
povo de Barra do Corda”, ressaltou Márcio Jerry.
Reforço no abastecimento de água

Pleito de praticamente todas as cidades maranhenses pelo
abandono do poder público durante décadas, segundo
Davi Telles, o abastecimento de água ganhará investimentos de R$ 2 milhões de reais em Barra do Corda. De
acordo com o presidente do órgão, as obras anunciadas vão desde a recuperação da captação no Rio Corda e
da Estação de Tratamento de Água até a extensão da rede de distribuição.
Ele explicou que a previsão é começar a obra até o final do mês de maio, e que a reparação deve durar em
média entre 90 e 120 dias. “Faremos entregas paulatinamente dos estágios que já ficarem prontos, o que vai
ajudar a reverter a situação do abastecimento de água de Barra do Corda”, realçou Telles.
Será feita a recuperação de toda estrutura, desde a
captação de água bruta no rio Corda, recuperação do
reservatório, nova linha de recalque de água, ampliação da
unidade de cloração e ampliação da rede de distribuição
em 5km. A reabilitação vai priorizar, também, a troca das
atuais bombas que necessitam de reparos constantes.
Três novas bombas de 50cv serão implantadas no primeiro
recalque de água bruta. Outras três vão compor o parque
de captação e distribuição no segundo recalque, dobrando
a capacidade com a substituição de bombas de 100cv por
outras três novas de 200cv cada, correspondendo a um
reforço de vazão de 200l/h e alterando a vazão de 500l/h
para 700l/h.
Secretário de Comunicação e Assuntos Políticos,
Márcio Jerry, e presidente da Caema, Davi
Telles, anunciaram obras de saneamento e
infraestrutura em Barra do Corda. Foto: Rafael
Arrais/Secap

O prefeito Eric Costa agradeceu os presentes que foram
dados pelo Governo nos 181 anos de Barra do Corda e
aproveitou para lembrar que, em um curto espaço de
tempo, várias ações do Estado têm ajudado o município.
“Essa parceria entre o Governo e a Prefeitura que está
formada é uma aliança que está comprovando que veio
para trazer muitos benefícios para os barra-cordenses”,
reiterou.

As solenidades de entrega de obras no aniversário da cidade contaram com a participação do deputado
estadual Othelino Neto, que na ocasião anunciou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para
a construção do Hospital de Barra do Corda, do superintendente de Articulação Regional de Barra do Corda,
Leocádio Cunha, além de vereadores, lideranças políticas e da população em geral.
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