
“Não haverá redução do 
número de funcionários 

do Clériston. Não vai 
haver outra coisa, senão 

a necessidade de 
modernização. Ninguém 

será transferido e os 
serviços vão melhorar”, 

garantiu Zé Neto.
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Reunião esclarece dúvidas sobre 
terceirização do Clériston Andrade

Na sexta-feira (22), funcionários do Hospi-
tal Geral Clériston Andrade apresentaram 
suas dúvidas e fizeram perguntas a 
respeito do processo de reforma adminis-
trativa proposto para o hospital pela 
Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).
Uma das principais dúvidas dos servido-
res era sobre a garantia de continuar 
trabalhando na unidade. De acordo com 
José Walter, diretor de Gestão Direta da 
Sesab, “os servidores que quiserem, 
irão permanecer como servidores públi-
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cos, sem perdas salariais. Essa é uma 
orientação da Secretaria”.
Zé Neto garantiu que os servidores não 
serão prejudicados e que os serviços do 
hospital terão melhoras significativas. “Não 
haverá redução do número de funcionários 
do Clériston. Não vai haver outra coisa, 
senão a necessidade de modernização. 

A partir do mês de março, mais de 181 mil famílias baianas 
sairão da extrema pobreza. Isso é resultado da medida anun-
ciada pela presidenta Dilma Rousseff, na semana passada, 
estendendo a complementação de renda para os atendidos 
pelo Programa Bolsa Família que ainda permaneciam em 
situação de pobreza extrema.
Com a nova medida, não existirá mais, no Programa, família 
com renda mensal menor que R$ 70 por pessoa, o que repre-
senta mais de 480 mil baianos atendidos. Todos os 417 municí-
pios baianos, inclusive Feira de Santana, serão contemplados.

Complemento de renda do Programa 
Bolsa Famíl ia beneficia feirenses
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Ninguém será transferido e os serviços 
vão melhorar”, disse. Zé Neto também 
convocou publicamente a formação de um 
grupo formado por trabalhadores do 
Clériston para discutir com o Estado a 
reforma administrativa do hospital com o 
objetivo de que esse diálogo proporcione a 
segurança que os servidores buscam.
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FALE COM ZÉ NETO

Zé Neto participa do Encontro 
de Muares de Sela em Feira

O deputado garantiu 
apoio do Governo do 
Estado para os próximos 
encontros
Mulas de Feira, região e até mesmo de 
outros estados passaram pela 4ª edição 
do Encontro de Muares em Feira de 
Santana no domingo (22). Os montado-
res e seus animais percorreram as 
principais avenidas do centro da cidade.
De acordo com Iraci Fonseca, coordena-
dora do evento, “a importância do encon-
tro está no resgate da cultura da cidade”.
O deputado Zé Neto, ao falar na abertu-
ra do desfile, garantiu apoio do Governo 
do Estado para as próximas edições. 
“Vou solicitar que o governo possa 
fazer, com a Secretaria de Turismo e a 
de Cultura, com que este evento seja 
maior”, disse ao parabenizar aos orga-
nizadores e participantes do encontro.4ª edição do Encontro contou com  aparticipação de representantes de Feira, região e outros estados4ª edição do Encontro contou com  aparticipação de representantes de Feira, região e outros estados

Z é  N e t o  a f i r m a  q u e  E s t a d o  v a i  
novamente investir na Micareta de Feira

Nos últimos quatro 
anos, os investimentos 
do governo do Estado 

contribuíram para 
comprovar a grandeza 

do primeiro Carnaval 
fora de época do país

Como fez nos últimos quatro anos, o 
governo do Estado vai mais uma vez 
investir na Micareta de Feira. A garantia 
foi feita pelo deputado Zé Neto em entre-
vista ao programa Esquenta Micareta, 
da rádio Subaé AM, no domingo (22).
“Fizemos um investimento muito valio-
so quando, no ano passado, trouxe-
mos para cá oito mil homens da Policia 
Militar e Civil com toda tecnologia que 
usamos no Carnaval, trouxemos a TVE
e vamos trazer novamente. Também 
traremos o Programa Ouro Negro, para 
valorizar mais uma vez o espaço de 
apresentações das manifestações da 

cultura afro, da cultura sertaneja. Vamos 
investir novamente para que a prefeitura 
possa colocar mais trios nas ruas com 
critério, com edital”, afirmou o deputado.
Zé Neto lembrou que a Micareta de 
Feira era conhecida pela presença 
marcante da violência, mas que a ação 
do governo do estado nos últimos quatro 
anos reduziu significativamente os 
índices negativos na área de segurança.

O deputado ressaltou que investimen-
tos em saúde também foram feitos, 
além de contribuição para mídia televi-
siva, radiofônica, impressa, digital com 
o objetivo de que festa fosse bem divul-
gada. De acordo com Zé Neto, para a 
transmissão da Micareta de 2012 feita 
pela TVE foram investidos R$ 200 mil. 
O programa Ouro Negro em Feira rece-
beu investimentos de R$ 350 mil.
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