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CIS será ampliado e vai receber mais de 50 indústrias
Para Zé Neto, este é o resultado da contínua busca por mais investimentos 

no setor econômico da região 
Na terça-feira (08), a Assembleia Legislativa da Bahia 

(ALBA), aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei que 
regulariza 13 terrenos localizados entre Feira de Santana e São 
Gonçalo, permitindo a ampliação do Centro Industrial Subaé 
(CIS).

Adquiridas recentemente pelo Governo do Estado, as 
áreas contaram com um investimento de R$ 5,2 milhões e terão a 
capacidade de abrigar, no mínimo, 52 novas empresas.

O Líder do Governo e deputado estadual Zé Neto (PT), 
comemorou a aprovação do Projeto que teve como relator o 
deputado Carlos Geilson. Zé Neto, que lutou junto ao Estado 
para que o CIS tivesse mais recursos para melhorias e 
ampliação, acredita que, com este Projeto, Feira de Santana se 
beneficiará em aumento de emprego e renda, qualificação de 
mão-de-obra e com isso, melhoria também na área social com a 
diminuição da violência. “Esta medida é mais uma prova do 
compromisso do Governo do Estado com Feira de Santana e 
região metropolitana. Por ter acompanhado esta conquista, fico 
muito feliz em saber que agora o CIS será objeto de ainda mais benefícios para o povo feirense e das cidades vizinhas,” 
comemorou Zé Neto. 

O diretor do CIS, José Mercês, destacou que “com a ampliação do Centro e a vocação natural de Feira em atrair 
novas empresas, também aumentará a arrecadação de valores, movimentando ainda mais a economia e dinamizando 
mais a circulação da moeda na região metropolitana, o que favorecerá o desenvolvimento de toda a região.”
São Gonçalo dos Campos – A previsão é de que sejam instaladas mais de 30 indústrias em São Gonçalo, já que parte 
das áreas fica no território são-gonçalense.

Zé Neto encaminha documento dos Trabalhadores Rurais 
de Feira ao ministro do Desenvolvimento Agrário

Documento é uma solicitação de aceleramento na entrega da verba do Programa Garantia Safra
Na sexta-feira (04), trabalhadores rurais de Feira saíram 

em passeata pelas ruas da cidade pedindo agilidade no pagamento 
do Programa Garantia Safra, ação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que garante 
auxílio aos pequenos produtores em casos de perda de produção 
comprovada em decorrência de fortes chuvas ou grandes períodos 
de seca, por exemplo. 

Zé Neto, que se encontrava em reunião na prefeitura sobre 
a situação das BR's 324 e 116, tomou conhecimento de que se 
tratava de passeata dos trabalhadores rurais, puxada pela 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira, 
Conceição Borges, e sugeriu aos presentes na reunião, uma pausa 
para dialogar com os trabalhadores. Os trabalhadores entregaram 
documento ao deputado referente ao Garantia Safra, para que 
fosse encaminhado ao ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Afonso Florence, o que foi feito imediatamente na segunda-feira 
(07). 

Zé Neto é reconhecido por suas notáveis ações na área da 
Agricultura Familiar e na qualificação e melhorias aos pequenos produtores, garantindo seu apoio à classe.

Deputado Zé Neto (PT) e José Mercês, diretor do CIS

Zé Neto recebe documento dos trabalhadores 
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Wagner pede maior união partidária e Zé Neto mais 
foco no projeto geral do PT

No sábado (05), aconteceu em Salvador, 
a reunião do Diretório Estadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT), para discutir sobre as 
eleições 2012. O Governador da Bahia, Jaques 
Wagner, senador Walter Pinheiro, ex-ministro 
José Dirceu, presidente estadual do PT, Jonas 
Paulo, além de deputados estaduais e federais, 
prefeitos da sigla e o deputado Zé Neto 
marcaram presença no encontro. O deputado 
falou sobre a importância da união dentro da 
base, afirmando que “com a bancada unida, 
fortalecemos o partido.” 

O ex-ministro José Dirceu, também se 
pronunciou concluindo que cabe ao diretório 
municipal um esforço para a manutenção da 
unidade do partido, construindo consensos. 

Segundo Zé Neto, o PT já mantém esta 
visão de unidade e trabalha com a visão de conjunto também com os demais partidos da base. 

“A responsabilidade não é local, mas sim, continental. Nós sabemos que, o que acontece no continente 
inteiro tem relação direta com o que acontece no Brasil. A responsabilidade é mesmo grande e estamos 
construindo uma aliança cada vez maior,” afirmou Wagner. 

Encontro realizado na EBDA divulga Projeto Escola Móvel

Foi realizado na segunda-feira (07), no 
auditório da EBDA - Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola, um encontro para 
promover o Projeto Escola Móvel. 

Pontos como desenvolvimento, economia 
solidária, tecnologia da informação e organização 
sindical foram atentamente discutidos. A tarefa da 
Escola Móvel é resgatar o sentimento de pertencer à 
central sindical, que é uma das maiores do mundo, que 
tem repercussão internacional. O avanço tecnológico 
é uma nova forma de educar e formar cidadãos.

Para o presidente da CUT na Bahia, Martiniano 
Costa, o momento é de um novo recomeço: “Nenhum 
instrumento faz educação, mas quem faz a educação 
são as pessoas”. O esperado da escola móvel é fazer 
do ônibus um instrumento de formação. De acordo 
com a organização o projeto vai além do 
entretenimento e da importância da escola móvel 

como forma de mostrar outras formas de enxergar o mundo através da visão critica e dos debates que são 
levados ao trabalhador. 

O coordenador da executiva da Escola Nordeste / CUT – Central Única dos Trabalhadores, o 
representante da Secretaria de Planejamento do governo estadual, Luis Denis e o Presidente da CUT na 
Bahia, Martiniano Costa estiveram no evento. A Assessoria do deputado Zé Neto participou durante todo o dia. 

“A responsabilidade é mesmo grande e estamos construindo uma aliança cada vez maior,” 
afirma o governador.

 A programação do evento continua até dia 16 de novembro

Ônibus do Projeto Escola Móvel foi apresentado

Zé Neto defendeu a união na base
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