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Governo vai aumentar Bolsa Família 
para mais 2,5 milhões de famílias

Não existirá mais, no Bolsa 
Família, nenhuma família 

com renda mensal menor 
que R$ 70 por pessoa

A presidenta Dilma Rousseff anunciou na 
terça-feira (19) que vai ampliar o valor do 
Bolsa Família para alcançar os últimos 
2,5 milhões de atendidos pelo programa 
que ainda permaneciam em situação de 
extrema pobreza. Assim, o governo 
federal alcança uma marca histórica: a 
retirada de 22 milhões de brasileiros da 
extrema pobreza, do ponto de vista da 

renda, nos últimos dois anos.
Com a medida, não existirá mais, no Bolsa 
Família, nenhuma família com renda 
mensal menor que R$ 70 por pessoa. A 
complementação de renda para esses 2,5 
milhões de beneficiários do Bolsa Família 
terá investimento de R$ 773 milhões em 
2013. O pagamento terá início já em março.
Aliado à garantia de renda, o plano de 
superação da extrema pobreza também 
promove ações de inclusão produtiva – 
como qualificação profissional, assistên-
cia técnica e extensão rural – e de acesso 
a bens e serviços públicos, em especial 
nas áreas de saúde, educação, habita-

UFRB avalia instalação de 
campus em área da FAMFS

O reitor da UFRB, Paulo 
Gabriel Nacif, considerou 

que a área apresenta 
características bem 

próximas daquelas que os 
técnicos estão buscando

O corpo técnico da Universidade Fede-
ral do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai 
avaliar a possível instalação do campus 
em parte da área da Fundação de 
Apoio ao Menor de Feira de Santana 
(FAMFS), no bairro Aviário. Em visita à 
instituição na segunda-feira (18), o 
reitor da UFRB, Paulo Gabriel Nacif - 
acompanhado pelo deputado estadual 
e líder do governo na Assembleia 
Legislativa da Bahia, Zé Neto (PT) - 
considerou que a área apresenta 
características bem próximas daquelas 
que os técnicos estão buscando. Em 
duas ou três semanas os técnicos 
darão o parecer sobre o local.

Para Zé Neto, a localização da FAMFS 
é favorável, com seis novos empreen-
dimentos residenciais ao seu entorno. 
A região ainda apresenta condições de 
escoamento de tráfego adequadas, 
com vias que podem se tornar grandes 
avenidas através dos investimentos 
feitos pelo Governo do Estado.
Inicialmente a UFRB em Feira dará 
inicio às atividades em local provisório. 
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A previsão é que as aulas comecem em 
outubro. Serão ofertados o curso de 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência 
e Tecnologia, que permite ao aluno 
escolher depois uma das cinco opções 
para o segundo ciclo de Engenharia – 
de Produção, Computação, Energia e 
Sustentabilidade, Elétrica e Mecânica; 
licenciatura de Educação no Campo e  
graduação em Arquitetura e Urbanismo.

ção, acesso à água e à energia elétrica. 
Para a identificação e inclusão no Cadas-
tro Único para Programas Sociais todas 
as pessoas que vivem na extrema pobre-
za no Brasil o apoio dos estados e muni-
cípios é fundamental.
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FALE COM ZÉ NETO

Feira de Santana ganhará 
quadra poliesportiva e campo 
de futebol, garante Zé Neto

Zé Neto participa da abertura dos trabalhos 
da Câmara de Vereadores de Tanquinho

Em seu discurso, Zé Neto falou 
sobre a importância da cidade 

para a região e sobre os 
investimentos que serão feitos.

Com expressiva participação da população, a Câmara Municipal 
de Tanquinho fez uma solenidade na noite da sexta-feira (15) 
para marcar a abertura dos trabalhos legislativos para o ano de 
2013. A cerimônia contou com a presença do deputado Zé Neto.

Zé Neto falou sobre a importância da cidade para a região e sobre os 
investimentos que serão feitos. “Vamos definir os formatos da região 
Metropolitana de Feira de Santana, da qual Tanquinho faz parte. 
Temos aqui uma estrada importante para construir, que é a que liga 
Candeal a Tanquinho. Também precisamos definir caminhos para o 
emprego em Tanquinho. Falo em nome do Governo do Estado 
sobre a importância que esse município tem para a região e vamos 
investir, trazer emprego e renda, fazer com que setores como o de 
serviços e a agricultura familiar cresçam”, disse Zé Neto.

Campo do bairro Feira 
IX será reformado e 

outro será construído 
em um local a definir

A instalação de quadras poliesportivas 
em Feira de Santana e em outros sete 
municípios baianos foi assunto discuti-
do pelo deputado Zé Neto durante 
reunião, nesta terça-feira (19), na 
Superintendência dos Despostos do 
Estado da Bahia (Sudesb). Ele lembrou 
que a busca de recursos com esta 
finalidade foi um dos propósitos do 
senador Walter Pinheiro e explicou que 
em Feira, parte dos recursos será 
destinada a recuperação do campo de 
futebol do bairro Feira IX.

O deputado vai intermediar as relações 
entre o município e o governo do Estado 
para a construção da quadra e a reforma do 
campo, mantendo a forma democrática e 
republicana adotada pelo governo Wagner.
A construção das quadras será finan-
ciada pela Caixa Econômica Federal. 
O projeto e a execução da obra ficarão 

sob a responsabilidade da Sudesb e 
às prefeituras cabem a concessão do 
terreno, iluminação, manutenção e 
preservação do local. Além de Feira de 
Santana, serão contemplados também 
os municípios de Jacobina, Macaju-
bas, Condeúba, Canarana, Nova 
Canaã, Xique-Xique e Ouriçangas.
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