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Zé Neto reúne cerca de uma mil
pessoas de quase 40 cidades em Feira

Beldes Ramos, Nei Rios, Walter Pinheiro, Zé Neto, Robinson Almeida, Rocha e centenas de companheiros de toda a Bahia

Senador Walter Pinheiro, secretário
estadual Robinson Almeida,
sub-secretária da Sedir, Eliana
Boaventura, Sinval Galeão e Tio Bico
entre as figuras políticas presentes
Para discutir dias melhores para a Bahia, o mandato do
deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT), reuniu no domingo (14), na Chácara da
Luta, em Feira de Santana, aproximadamente uma mil
pessoas de 36 cidades entre dirigentes de órgãos públicos,
lideranças políticas, representantes de entidades civis organizadas, empresários, militantes, apoiadores, representantes de partidos, prefeitos e vereadores, dentre eles Beldes
Ramos e Alberto Nery, do PT. O senador Senador Walter
Pinheiro, secretário estadual da Comunicação, Robinson

Almeida, a sub-secretária da Sedir, Eliana Boaventura,
Sinval Galeão e Tio Bico entre as figuras políticas presentes.
"Temos um projeto político que precisa continuar sendo
trabalhado. Estamos em um período de consolidação de
uma política que tem dado certo e dará certo cada vez mais,
contando com o empenho e a participação de todos nós",
assinalou o Zé Neto ao afirmar que “receber os companheiros é uma energia de vida muito grande”.
Refletindo o sentimento das demais entidades sociais organizadas e categorias presentes no encontro, a exemplo de
trabalhadores rurais, agentes de saúde, mototaxistas, trabalhadores no setor avícola e leiteiro, o presidente da cooperativa de reciclagem de Barreiras e Além São Francisco, Gerino
Carvalho, que também é membro do diretório municipal do PT
de Barreiras, afirmou que "o mandato de Zé Neto se tornou o
que o PT busca incessantemente, que é ser um espaço para
o debate, uma escolha. Vi nesta plenária o PT integrado”.

Zé Neto vai ao Ministério Público
Federal para resolver dívidas de
moradias do Feira VII e Terra do Bosque
O deputado
comprometeu-se a levar
o resultado da reunião
à Emgea, em Brasília,
para buscar solução

Na quinta-feira (11), o deputado Zé Neto
foi ao Ministério Público Federal, em
Feira de Santana, para conversar com

/depzeneto

representantes da Caixa Econômica
Federal e das associações dos conjuntos habitacionais Feira VII e Terra do
Bosque sobre uma dívida dos
mutuários/ocupantes. A reunião foi
conduzida pelos Procuradores da República Marcos André e Cleyton Ricardo.
O Conjunto Feira VII, por exemplo,
possui 1.600 imóveis e 144 deles
estão com problemas de inadimplência

com a CAIXA e a Empresa Gestora de
Ativos (Emgea).
“Queremos conseguir reduzir o preço
desses imóveis, aumentar o prazo e
adequar o valor para que possamos
chegar finalmente a uma solução”, disse
Zé Neto, que se comprometeu a levar o
resultado desta avaliação a Emgea, em
Brasília, para resolver a questão de
mutuários com problemas.

www.zeneto.com.br
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Mais R$ 100 milhões para
diminuir efeitos da seca na Bahia
Recursos devem chegar
diretamente na mão do
produtor

O governo do Estado agora pode
contratar crédito junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da
Agricultura – FIDA – no valor de R$
100 milhões, para financiamento do
Projeto de Desenvolvimento Rural
Sustentável na Região Semiárida da
Bahia – PROSEMIÁRIDO.
O Projeto de Lei do Estado foi aprovado na terça-feira (16), na Assembleia
Legislativa da Bahia com o apoio do
deputado Zé Neto.
O PROSEMIÁRIDO tem o objetivo de
contribuir para a redução da pobreza rural
através do desenvolvimento da produção, da geração de emprego e renda em

Zé Neto trabalhou e apoiou aprovação da verba para diminuir efeitos da seca

atividades agropecuárias e não agropecuárias e o desenvolvimento social.
Para Zé Neto, com esta proposta, o
Estado reúne esforços para promover o
desenvolvimento rural sustentável, com
foco na agricultura familiar, agroecologia, segurança alimentar e hídrica, e
seus complementos necessários: infraestrutura socioprodutiva, acesso aos
mercados e assessoramento técnico.

A transferência dos recursos será por
meio de convênio, conforme as diretrizes internacionais que regem o FIDA,
para conselhos comunitários, associações, sindicatos de trabalhadores
rurais, cooperativas e outras entidades
representativas de comunidade, sem
fins lucrativos. A ideia é que o recurso
chegue mais rápido às mãos dos
produtores.

É hora de muito diálogo e cautela para
tratar do comércio no Centro da cidade
Zé Neto disse que está à
disposição para discutir
reordenamento do
comércio de Feira

Vendedores ambulantes que trabalhavam na Praça Bernardino Bahia e na
Avenida Senhor dos Passos fizeram uma
manifestação na quarta-feira (10) contra
as ações do “Pacto de Feira”, projeto da
prefeitura que tem por objetivo reordenar
o comércio no Centro da cidade.
Os manifestantes reclamaram que a
prefeitura decidiu retirá-los do local e
determinou que se instalassem ao lado
da praça, mas não dialogou nem apresentou alternativas para organizar os
vendedores. Segundo eles, não há
espaço para que todos se estabeleçam
no local determinado pela prefeitura.
“As ruas estão cheias de lixo e as escolas sem aula porque não tem professo-

Zé Neto disse que está à disposiç¦o para discutir reordenamento do comércio na cidade

res, disso eles não cuidam”, reclamou
David Nascimento, dono de uma das
barracas de frutas do local.
Para Zé Neto, é preciso ordenar o centro
da cidade para dar melhores condições a
quem trabalha e faz suas compras no
local. Entretanto, ele acredita que é hora
de ter maturidade e cautela.
“É preciso que o diálogo seja a pedra de
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toque e que todos sentem à mesa. A
inclusão deve ser um ponto de partida
e a capacidade de gestão de todos que
são atores nesse momento deve
funcionar mais do que o imediatismo ou
mesmo os interesses coorporativos”,
disse o deputado ao frisar que é preciso “dar um horizonte, uma perspectiva
àqueles que serão remanejados”.
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