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Governo inicia obras da Vila Gastronômica do Banco da Vitória, em Ilhéus
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A vila vai contribuir para o desenvolvimento turístico da Costa do Cacau

As obras de implantação da Vila Gastronômica do Banco da Vitória, em Ilhéus, já começaram. A
iniciativa vai valorizar o turismo gastronômico na região, oferecendo melhor infraestrutura aos
visitantes da Costa do Cacau. Com investimento de R$ 800 mil, o projeto prevê urbanização,
pavimentação e construção de estacionamentos, além de projetos de sinalização e iluminação,
dentre outros.
"A vila será construída ao longo de 800 metros da rodovia BR-415, entre Itabuna e Ilhéus, e deve
se tornar um novo atrativo para a zona turística, que conta com belas praias, imponente conjunto
arquitetônico e a marcante história dos tempos áureos da cacauicultura, conhecida de perto em
visitas às fazendas da Estrada do Chocolate (trecho da BA-262, entre Ilhéus a Uruçuca)", explicou o
chefe de Gabinete da Secretaria do Turismo da Bahia (Setur), Benedito Braga, durante visita à
região, nesta terça-feira (26).
Na oportunidade, Braga reuniu-se com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre de Sousa, e com a
comunidade e foi informado sobre a valorização dos imóveis do entorno da obra. "Moradores locais
estão muito animados com a obra para valorização do polo gastronômico do Banco da Vitória,
oferecendo boa estrutura para turistas e baianos", pontuou Braga.
A implantação da Vila Gastronômica do Banco da Vitória é fruto de emendas parlamentares da
senadora Lídice da Mata, que resultaram na celebração de convênio entre o Ministério do Turismo e
a Setur. As obras estão sob a responsabilidade da Superintendência de Infraestrutura e Transportes
da Bahia (SIT), vinculada à Secretaria de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação
(Seinfra). Já o projeto executivo das intervenções foi fornecido pela Prefeitura Municipal de Ilhéus.
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