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Santa Bárbara

Feira de Santana - Bahia

Nova viatura reforça sistema de segurança pública em Santa Bárbara
Entrega de viatura compõe a segunda etapa da renovação da frota
O deputado estadual
Zé Neto participa nesta sextafeira (19) da solenidade de
entrega de uma viatura
modelo Blazer, que servirá ao
posto da Polícia Militar em
Santa Bárbara. O
investimento do Governo do
Estado para a aquisição da
m e s m a
f o i
d e
aproximadamente R$ 80 mil.
O veículo foi uma indicação
de Zé Neto para o município.
A nova viatura faz parte
dos 307 veículos, entregues
em 22 de fevereiro, pelo
governador Jaques Wagner,
para compor a segunda etapa
da renovação da frota.
Com uma população de
aproximadamente 20 mil
habitantes, Santa Bárbara conta
atualmente com policiais
militares, civil e uma viatura

Parceria beneficia o município

fazendo a segurança diária da
população.
“Estamos muito felizes com este
veículo. Recebemos um reforço
na Polícia Civil com uma viatura e
agora estamos melhorando as

condições de trabalho e
deslocamento dos
policiais que fazem
n o s s a s e g u r a n ç a ”,
declarou o prefeito
Jailson Costa dos Santos.
Até o final de março, o
Governo do Estado terá
colocado nas ruas mais
de 1.200 carros,
r e f o r ç a n d o o
policiamento ostensivo e
as investigações
criminais na capital e em
outros 265 municípios
baianos. “Sabemos que
aViolência não se
combate apenas com
força policial. É por isso
que estamos melhorando ainda a
saúde, a educação, moradia e
gerando mais emprego para a
população da Bahia”, explica Zé
Neto.

Emenda beneficiará São João da Terra Santa

Jailson e Zé Neto no São João de 2009

Por meio da indicação do
deputado estadual Zé Neto, o
atual Secretário de Planejamento

e deputado federal licenciado,
Walter Pinheiro, destinou um
investimento para ajudar na
realização da festa de São João, do
município de Santa Bárbara.
Também conhecida como Terra
Santa, a cidade reúne durante os
tradicionais festejos juninos mais
de 10 mil pessoas por dia. A festa
será realizada de 22 a 24 de
junho.

Mais Investimentos do
Governo do Estado
Através de solicitação feita por Zé
Neto junto à Companhia de Ação
Regional (CAR), foram
construídas 20 cisternas nas
comunidades do Dunda e
Malhadinha. A obra contribui
para garantir o abastecimento de
água na zona rural.
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O deputado Zé Neto (PT)
participa nesta terça-feira, 17, de
um encontro com a direção
petista no município de Santa
Bárbara para redimir algumas
dúvidas colocadas pela imprensa
e por este BahiaJá diante do
alinhamento do deputado
Fernando de Fabinho (DEM) à
base aliada do governo Wagner.
Segundo Zé Neto, na última
eleição municipal de Santa
Bárbara, em 2008, segmentos políticos se deslocaram da liderança de Fabinho, o qual,
já se encontrava bastante desgastado neste município e se alinharam com o candidato
do PT Jailson contribuindo para derrotar o candidato do DEM, Ebinho.
Para o deputado petista "é preciso que isso fique bem claro porque a notícia veiculada
pelo BJÁ deu a impressão de que precisamos do reforço de Fabinho, quando isso não
aconteceu, até porque faltou receptividade e ninguém o queria no PT de Santa
Bárbara", comentou Zé Neto situando que a vitória Jailson neste município se deu por
força do trabalho da militância petista.
MANIFESTO PETISTA
Esta semana, em Santa Bárbara, o PT divulgou um "Manifesto Petistza" situando que
esta agremiação local "tornou-se conhecida pelos embates contra o sistema autoritário,
repressivo e corrupto liderado por Fernando de Fabinho, desde que o mesmo foi
prefeito desta cidade, em 1993".
Acentua, ainda, que Fabinho é conhecido por "difamar a militância petista acusando
nossos companheiros de traficantes, bandidos e baderneiros". E que, "ao longo de 16
anos, Fabinho usou a estrutura da Prefeitura para seguir sua trajetória política suja e
construir um império familiar com base no desvio de dinheiro público".
O manifesto contém oito parágrafos e foi distribuido no município de Santa Bárbara de
casa em casa além de ter circulado na ALBA. No contexto geral, o PT de Santa Bárbara
não aceita em hipótese alguma uma aliança de Fernando de Fabinho com o governo
Wagner.
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