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Nóide Cerqueira já tem 4 km 
de asfalto e terraplanagem

Próximo passo da construção da 
avenida é dar andamento às 

desapropriações que precisam ser feitas.

Com serviços executados dentro do cronograma, a construção da 
avenida Nóide Cerqueira, em Feira de Santana, já alcançou 
quatro quilômetros de pavimentação asfáltica e terraplanagem, o 
que representa metade de sua extensão – 8,1 km. O andamento 
da obra vem sendo acompanhado pelo deputado estadual e líder 
do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT).

Na última sexta-feira (8), o parlamentar vistoriou a execução 
dos serviços e ficou satisfeito em saber que metade da 
pavimentação já foi concluída. Ele assegurou que vai manter 
diálogo com os donos das áreas privadas para acelerar os 
processos de desapropriações que ainda precisam ser feitas. 
Com um projeto arrojado, a Nóide Cerqueira será a maior 
avenida da cidade. Sua concepção compreende pista dupla 
pavimentada, com três faixas cada, canteiro central com quios-
ques e estrutura para a prática de esportes, passeios laterais, 
ciclovia, iluminação pública, sinalização e paisagismo. Custea-
da com recursos próprios do Estado, da ordem de mais de R$ 
25 milhões, a obra deverá ser concluída em 2014.

Segundo Complexo Policial de Feira 
pode ficar pronto até setembro

Ao visitar as obras de construção do 
novo equipamento, Zé Neto anuncia 

novas instalações para 3ª Ciretran
As obras de construção do segundo Complexo Policial de Feira 
de Santana, no bairro Sobradinho, seguem em ritmo acelera-
do. A previsão é que o equipamento, que irá ocupar uma área 
de 2.340 metros quadrados, seja entregue até setembro deste 
ano. Durante visita ao canteiro de obras, Zé Neto reafirmou o 
compromisso do Governo do Estado com a segurança pública.
“O segundo Complexo será fundamental para desafogar os 
trabalhos da Polícia Civil e dar mais unidade administrativa à 
corporação. Serão cinco delegacias funcionando no mesmo 
espaço: a Quarta Delegacia Territorial, Delegacia de 
Repressão a Furtos e Roubo de Cargas (DECARGA), Dele-
gacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Delegacia 
do Adolescente Infrator (DAI) e a Delegacia de Homicídio”

Na visita ao local, Zé Neto informou que o Governo do Estado 
já está realizando a busca de uma nova área para transferên-
cia da 3ª Ciretran. “Já estamos tratando com o Derba, buscan-
do um espaço na área onde funciona o órgão, no bairro 
Campo Limpo, para instalarmos a Ciretran. Com isso, 
teremos condições e logística adequadas para a transferência 
do órgão para uma unidade mais ampla”, informou Zé Neto.

Ciclovia, quiosques e equipamentos para atividades físicas fazem parte do projeto da avenidaCiclovia, quiosques e equipamentos para atividades físicas fazem parte do projeto da avenida
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FALE COM ZÉ NETO

Zé Neto t rabalha para 
reverter demissões na Seara

Produtores de frango integrados da Seara 
pedem ajuda ao governo do Estado

Zé Neto garantiu que vai 
intermediar uma próxima reunião 

entre a AIAVE e a empresa.
O chefe de gabinete da SICM (Secretaria da Indústria, Comércio e 
Mineração), Luíz Gonzaga, reuniu-se na terça-feira (05) com o 
presidente da AIAVE Bahia (Associação dos Produtores Integra-
dos em Avicultura da Bahia), Benedito Batista e com o diretor--
geral do CIS (Centro Industrial do Subaé), José Mercês Neto, para 
ouvir algumas reivindicações dos produtores associados sobre a 
relação entre a Seara e a AIAVE, localizada em São Gonçalo, a 
quem os mesmos entregam suas produções. 
“A nossa maior dificuldade é se adaptar ao padrão exigido pela 
Seara. Não há abertura para conversa. Não podemos arcar com 
os gastos dessas reformas individualmente. Para que consigamos 
automatizar os galpões seria necessário que cada produtor 
desembolsasse cerca de R$ 50 mil”, explicou Benedito.
Zé Neto, que participou da reunião e vem acompanhando as 
discussões sobre a estruturação da cadeia produtiva avícola na 
Bahia falou sobre o problema. “Precisamos que aqueles que são 

integrados, bem como os trabalhadores da planta da empresa, 
tenham o respeito que merecem e possam também usufruir dos 
esforços dos governos federal e estadual para incentivar e ampliar 
os negócios da Seara e do Grupo Marfrig, que é a sua controlado-
ra”. O deputado garantiu que vai intermediar uma próxima reunião 
entre a AIAVE e a empresa.

Empresa anunciou que 
poderá demitir até 300 

funcionários

Ao tomar conhecimento da possibilidade 
de demissões na empresa Seara, o depu-
tado Zé Neto fez articulações para que o 
diálogo entre as partes aconteça. Instala-
da no Centro Industrial do Subaé (CIS), 
na cidade de São Gonçalo dos Campos, 

a Seara tem mais de 1400 funcionários. 
“Não vamos medir esforços para 
encontrar uma saída. Levei a informa-
ção ao Governo do Estado e espera-
mos poder ajudar a reverter essa situa-
ção e encontrar uma saída para o 
problema”, garantiu Zé Neto. 
O deputado comentou a atitude da 
empresa “Nós do Governo do Estado 
demos todo apoio para que a Seara se 
instalasse na Bahia substituindo a Perdi-

gão e esperávamos que houvesse mais 
atenção por parte da empresa tanto aos 
trabalhadores como aos integrados que 
fornecem frango para a mesma. Entre-
tanto, nos dois casos não tem havido 
um diálogo saudável e foi uma surpresa 
para nós o anuncio das demissões”. 
A empresa garantiu que não haverá 
demissão até dia 18, quando haverá 
uma conversa entre as partes na Supe-
rintendência Regional do Trabalho.

Trabalhadores fizeram manifestação contra as demissõe.Trabalhadores fizeram manifestação contra as demissõe.
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