Ano X * Nº 8

Feira de Santana - Bahia - 06 a 12 de abril 2012 | Edição n° 384

Região Metropolitana de Feira é discutida
durante Audiência Pública
A RMFS é composta pelos municípios de Amélia Rodrigues, Conceição da Feira,
Conceição do Jacuípe, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho
Com o objetivo de ouvir a sociedade e
informá-la sobre o atual estágio de regulamentação
da Região Metropolitana de Feira de Santana
(RMFS), o mandato do deputado estadual e líder do
governo, Zé Neto, promoveu uma Audiência Pública
na quarta-feira (4). O evento foi realizado na Câmara
de Dirigentes Lojistas de Feira (CDL) com
participação de autoridades, representantes de
órgãos públicos e sociedade civil.
“Nossa grande tarefa não é apenas construir a
Região Metropolitana de Feira, mas fazer com que os
O objetivo da RMFS é o desenvolvimento coletivo
benefícios cheguem para todos," afirmou Zé Neto.
“A RMFS é extremamente próspera e está atraindo muito investimento. Criamos estudos para a concepção de
um fundo de desenvolvimento urbano e fizemos um termo onde os prefeitos envolvidos se comprometeram com o
planejamento e gestão da região”, disse Carlos Rodolfo Lujan, diretor de planejamento da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.
A secretária de Desenvolvimento e Integração Regional em exercício, Eliana Boaventura, destacou a importância de
integração da saúde. "Precisamos de integração para gerir o SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]. Este é
um serviço indispensável para os municípios”, disse.
O principal objetivo da RMFS é a desconcentração do desenvolvimento urbano para conduzir os municípios
participantes a um processo ampliação de indicadores favoráveis ao crescimento econômico e social.

Projeto básico da Avenida Noide Cerqueira
é apresentado em Feira
A previsão é que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano
Autoridades estaduais, municipais e
representantes da sociedade civil, acompanharam a
apresentação do projeto básico elaborado pela empresa
ATP Engenharia para as obras da Avenida Noide Cerqueira,
durante Audiência Pública promovida pelo mandato do
deputado estadual Zé Neto, na Câmara de Dirigentes
Lojistas de Feira de Santana (CDL). O maior objetivo da
Jairo Carneiro, Eliana Boaventura, Zé Neto e representantes
Noide
Cerqueira é promover novo campo de
da ATP e Seplan falaram sobre o Projeto
desenvolvimento da cidade.
Além do deputado Zé Neto, participaram da Audiência a subsecretária de Desenvolvimento e Integração
Regional, Eliana Boaventura, o subsecretário de Agricultura, Jairo Carneiro, representantes da ATP Engenharia e da
Secretaria de Planejamento do Estado, dentre outros representantes de órgãos interessados.
A Avenida Noide Cerqueira será a principal via de ligação entre a Avenida Getúlio Vargas e a BR-324. Pista
dupla, canteiro central e ciclovia compõem o projeto de 8 km de comprimento da avenida, que contará com estrutura
preparada para receber tráfego de cargas pesadas. A nova via já tem seu projeto básico pronto e a previsão é que as
obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano. O projeto está orçado em R$ 26 milhões.
“A Noide Cerqueira já é uma realidade. Estamos apresentando o projeto básico e já vamos tratar da janela
financeira e da licitação agora no mês de abril, no máximo, no em maio. O governador já sinalizou que tanto a Noide
como o Aeroporto são obras para este ano”, garantiu.
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Feira contará com serviço de radioterapia
de última geração
Zé Neto reafirma compromisso com a melhoria da saúde na cidade de Feira
Por iniciativa do deputado Zé Neto, em breve, Feira
estará disponibilizando gratuitamente para a população
tratamento de radioterapia. A aquisição do equipamento, um
acelerador linear Elekta Precise, de última geração, deu-se
mediante parceria entre o Governo do Estado e o Ministério
da Saúde.
De acordo com Zé Neto, o aparelho, que está sendo
instalado na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia
do Hospital Dom Pedro de Alcântara, deverá começar a
operar já a partir do mês de julho. “O investimento final ficará
em torno de R$ 8 milhões. Nossa meta é oferecer um
tratamento oncológico de alta qualidade, que atenda as
demandas da região de Feira de forma satisfatória”, destaca.
Atendendo ao apelo da junta médica da Unacon, que
Com a instalação do aparelho, o investimento
encontra dificuldades para realizar cirurgias oncológicas
ficará em torno de R$ 8 milhões
devido à falta de estrutura dos centros cirúrgicos do Hospital
Dom Pedro, Zé Neto se comprometeu a buscar meios de reestruturar a unidade hospitalar. “Tenho um afeto muito grande
pela minha cidade e pelo Hospital Dom Pedro de Alcântara, porque nasci aqui. Por isso é muito gratificante poder ajudar
na sua reestruturação e na implantação de serviços imprescindíveis para a população”, concluiu.

Governador Jaques Wagner virá a Feira na próxima terça-feira (10)
Na próxima terça-feira (10), o Governador da Bahia, Jaques Wagner, virá a Feira de Santana para o lançamento
regional da Rede Brasil Rural (RBR), entrega de 50 tanques de resfriamento e homogeneização de leite e de 53
retroescavadeiras aos municípios contemplados na 2ª etapa do PAC 2, dentre outras ações. Estes eventos
acontecerão a partir das 09h, na sede do Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (Derba), Rodovia BR
116, s/n, KM 2, Campo Limpo.

Detran de Feira inaugura Central de Atendimento
e recebe veículo e equipamentos novos
Segundo Zé Neto, novos servidores serão contratados para dinamizar atendimento

Gilberto Alvim (Sindefesa), Botelho (Detran-BA), Eliana
Boaventura, Zé Neto e Carlos Eduardo (3ª Ciretran)

Para otimizar os serviços prestados, a 3ª
Circunscrição Regional de Trânsito de Feira de
Santana (Ciretran), vinculada ao Departamento de
Trânsito da Bahia (Detran), inaugurou, na terça-feira
(3), a Central de Atendimento aos Despachantes. A
unidade também recebeu veículo Ford Ranger e
equipamentos novos.
Na oportunidade, o diretor geral do Detran,
major Maurício Botelho, reafirmou que a unidade de
Feira será reformada e ampliada. O processo de
modernização do Detran contempla o fim do
atendimento nas janelas e visa proporcionar mais
eficiência e conforto aos usuários. “Tudo isso foi
possível com o empenho do deputado Zé Neto e da
ex-deputada Eliana Boaventura, que nos

procuraram com o intuito de que Feira fosse beneficiada”, pontuou.
O deputado Zé Neto ressaltou que este é mais um compromisso do Governo do Estado com a cidade.
“Sabemos do nosso papel, por isso estamos reformulando o órgão, a fim de oferecer um melhor serviço à população”,
destacou.
FALE COM ZÉ NETO
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