Secretaria do Planejamento - Governo da Bahia -

Projetos da UFOB são discutidos em reunião na SEPLAN
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O secretário de Planejamento, Antonio Henrique, se reuniu no gabinete da Seplan, nesta terça-feira,
17, com a reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Iracema Santos Veloso, para
tratar de projetos da instituição, a exemplo da implantação de uma Queijaria Escola no Campus de
Barra e do Sistema de Esgotamento Sanitário do Campus Reitor Edgar Santos, em Barreiras.

O secretário de Planejamento, Antonio Henrique, se reuniu no gabinete da Seplan, nesta terça-feira,
17, com a reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Iracema Santos Veloso, para
tratar de projetos da instituição, a exemplo da implantação de uma Queijaria Escola no Campus de
Barra e do Sistema de Esgotamento Sanitário do Campus Reitor Edgar Santos, em Barreiras.
Na ocasião foram apresentados pela reitora os dados de matrículas, cursos e projetos da instituição
em andamento nos campus de Barreiras, Luís Eduardo, Barra, Santa Maria e Bom da Lapa,
destacando-se o projeto de saneamento ambiental para acompanhar o consumo e o uso da
infraestrutura existente para captação e reuso das águas de chuva e das águas dos efluentes
gerados pelo Campus para implantação de sistema agroflorestais, utilização em jardinagens,
recuperação das áreas degradadas integrando as atividades do Centro de Referências em Áreas
Degradadas (CRAD), a partir dos estudos preliminares baseados nas informações coletadas pela
Superintendência de Meio Ambiente (SUPEMA/UFOB).
O secretário Antonio Henrique destacou a importância da UFOB para o desenvolvimento da região
oeste e da Bahia e que os projetos são fundamentais para assegurar mais qualidade de vida para os
estudantes, servidores, como também a população dos diversos municípios da área de abrangência
da universidade “o estado da Bahia está comprometido com o fortalecimento de instituições que
desenvolve projetos e pesquisas para melhorar a vida do povo baiano, a exemplo da UFOB. A
equipe técnica da Seplan em articulação com as demais secretarias buscará o apoio necessário a
execução destes projetos. Vamos ajudar a desenvolver ainda mais os territórios do Oeste da Bahia,
com as ações do programa AG-TER” ressaltou Antonio Henrique.
“Agradeço em nome dos estudantes e servidores da UFOB, o secretário Antonio Henrique, em
colocar a Seplan a disposição para viabilizar estes importantes projetos para nossa universidade no
oeste da Bahia, temos um interesse em comum, promover o desenvolvimento do oeste e da Bahia”
salientou a reitora Iracema Veloso.

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

18/1/2019 2:32:09 - 1

