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Pontos turísticos de Vitória da Conquista são destaques
em site nacional
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Localizada no sudoeste baiano e a 509 km de Salvador, Vitória da Conquista é a terceira maior
cidade do estado com uma população de mais de 300 mil habitantes, distribuídos entre a sede
da cidade e os 11 distritos rurais. O município – que está a aproximadamente mil metros acima
do nível do mar – chama atenção por registrar as temperaturas mais amenas do estado,
chegando aos 10ºC no inverno e sendo, por isso, conhecida como a suíça baiana.
Mas, além da temperatura, a cidade também reserva outros atrativos que foram destacados
numa matéria veiculada no site de repercussão nacional, o G1 Bahia. Segundo o site, a
reportagem é voltada para que o internauta conheça os principais pontos turísticos da cidade
para visitação. "Para aproveitar bem a estadia na terceira maior cidade da Bahia, o G1 listou os
principais pontos turísticos de Vitória da Conquista", afirmou a publicação.
Na reportagem, destaque para o Cristo Crucificado do escultor Mário Cravo. Erguida no alto da
Serra do Periperi em 1980, a imagem retrata as feições nordestinas, lembrando a situação
econômica e social da população sertaneja que sofre com a seca.
E para quem aprecia história e arquitetura, outras boas pedidas são citadas na matéria: o
Memorial Régis Pacheco - que abriga um acervo de quadros de políticos que governaram a
cidade - e o Museu Regional. Além destes, a publicação também abre espaço para a beleza
natural da cidade revelada na Reserva Florestal do Poço Escuro e o Parque Municipal da Serra
do Periperi.
A matéria salienta que estas são "opções de lazer para quem deseja conhecer um dos mais
importantes municípios baianos". Confira.
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Um pouco mais da cidade - Vitória da Conquista polariza cerca de 80 municípios da região e
do norte de Minas Gerais, consolidando-se como referência para mais de 2,5 milhões de
pessoas nas áreas de comércio e serviços. Em 2010, foi apontada como a segunda cidade que
mais cresce no estado, a terceira entre as do interior do Nordeste e a sétima mais importante
entre as cidades médias brasileiras.
O município possui a sexta maior economia da Bahia, com participação de 2,29% no Produto
Interno Bruto (PIB) do estado. Em 2009, as riquezas produzidas em solo conquistense geraram
R$ 3,142 bilhões, um aumento de 18,5% em relação ao ano de 2008. Em apenas dez anos, de
1999 a 2009, o PIB Municipal cresceu mais de 340% se tornando a sexta economia do estado.
Responsável por mais de 70% do PIB do município, o setor de serviços é a principal alavanca
do crescimento econômico local. Nessa área, o município ocupa a 5ª posição no estado, com
R$ 2,224 bilhões acumulados em 2009. O comércio forte e dinâmico, com mais de 8 mil
empreendimentos, e os serviços educacionais e de saúde contribuem de maneira fundamental
para o desenvolvimento da cidade.
Em Vitória da Conquista, os investimentos públicos foram responsáveis por aproximadamente
14% do total do PIB de 2009. Nos últimos dez anos, os recursos públicos investidos no
município cresceram mais de 300%, passando de R$ 106,78 milhões, em 1999, para R$
433,70 milhões, em 2009. O recurso da saúde pública chegou a R$ 120 milhões, em 2011, e o
da educação já ultrapassa a casa dos R$ 80 milhões.
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