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AMÉLIA RODRIGUES

Feira de Santana- Bahia

Indústria de linhas vai gerar mais de
300 empregos em Amélia Rodrigues
Com apoio de Zé Neto, o Município recebe primeira unidade da empresa no Nordeste

Zé Neto conversa com prefeito e empresários durante instalação da indústria

Zé Neto visitou, em 29 de julho, o
município de Amélia Rodrigues para
participar da solenidade de instalação da
Linhanyl Paraguaçu, segunda maior
fabricante de linhas para produção
industrial e de costura do Brasil. Com o
apoio do deputado, o prefeito Toinho do
PT, em menos de sete meses de governo,
já trouxe uma indústria de grande porte
para a cidade. A unidade de Amélia
Rodrigues é a primeira do Nordeste e a
terceira do Brasil.
A previsão é de que a Linhanyl
Paraguaçu gere 300 empregos, levando
mais riqueza ao município e à
população. A instalação da empresa é um
reflexo dos esforços de Zé Neto e do
prefeito em criar um ambiente propício
para possibilitar investimentos que
gerem mais desenvolvimento aos
moradores de Amélia Rodrigues.

Escolas municipais vão ganhar centro de informática
O Governo do Estado tomou uma iniciativa
importante para fortalecer a inclusão digital das
crianças e jovens de Amélia Rodrigues. Com
apoio de Zé Neto, a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Informação (Secti) vai instalar,
em todas as escolas municipais da cidade,
laboratórios de informática.
A medida é fundamental para a formação dos
estudantes, que terão a oportunidade de
enriquecer o aprendizado navegando pela
internet e de
se
familiarizar com as
tecnologias digitais.
“A possibilidade de navegar pela internet e
acessar diferentes sites, sob orientação dos
professores da rede municipal de ensino, vai
contribuir de forma fundamental para
enriquecer o aprendizado destes estudantes.
Novos laboratórios de informática vão enriquecer aprendizado
Eles também vão conhecer e aprender a utilizar
a linguagem digital, o que abrirá oportunidades no mercado de trabalho”, comemorou Zé Neto.

Diga o que pensa, acesse: www.zeneto.com.br
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‘Cidade Digital’ oferecerá pontos
de acesso gratuito à internet
Cidadãos também poderão tirar documentos e marcar consultas médicas pela internet

Mandato reforça segurança
em Amélia Rodrigues

Jerônimo Souza (Secti), Zé Neto e Toinho do PT

Com apoio de Zé Neto, o
Governo do Estado vai
implantar em Amélia
Rodrigues o projeto “Cidade
Digital”, que oferecerá à
população pontos de internet
grátis e com conexão de alta
velocidade nas escolas,
praças e Centros Digitais de
Cidadania (CDCs).
O projeto vai ainda
modernizar a administração
do município e possibilitar a
prestação de serviços à
população através da internet.
Os moradores de Amélia
Rodrigues poderão fazer
matrícula escolar, marcar
consultas, tirar documentos,
por exemplo. O governo vai
investir R$ 200 mil na cidade.
Além de democratizar o

acesso com qualidade à
internet, o “Cidade Digital”
vai modernizar e tornar mais
eficiente a administração do
município,
at ravés da
prestação
de
serviços
municipais à população pela
internet. Os moradores de
Amélia Rodrigues poderão
fazer matrícula escolar,
marcar consultas e tirar
documentos, por exemplo.
“O projeto é uma importante
conquista dos moradores de
Amé l i a Ro d r i g u e s e d e
m o n s t r a o c omp r ome t
ime n t o d o Governo do
Estado em democratizar e
interiorizar o acesso gratuito
à internet e a novas
tecnologias digitais”,
destacou Zé Neto.

Atento às
demandas da
população de
A m é l i a
Rodrigues,
Zé Neto
conseguiu,
junto ao
Governo do
Estado, o
Zé Neto entrega veículo ao prefeito
fornecimento
de uma viatura para o município. O veículo entregue
em 29 de julho é uma Ford Ranger. A iniciativa
garante mais segurança aos moradores da cidade e
reforça a polícia com suporte necessário para
combater a violência.

Cisternas e poços levam água a
famílias da zona rural
Preocupado com
as famílias que
sofrem com a
falta de água para
satisfazer as
necessidades
mais simples,
como tomar
banho e cozinhar,
Zé Neto conseguiu 20 cisternas Zé Neto solicitou
e conseguiu junto ao Governo do Estado a construção
de 20 cisternas e dois poços artesianos para a zona
rural do município. Serão 10 cisternas para a
comunidade de Quatro Estradas e 10 para Fazenda
Campos. As obras já foram autorizadas e serão
iniciadas em breve.

