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Governo do Estado anuncia novas 
melhorias para o CIS de Feira

R$ 5 milhões serão investidos em 
obras de pavimentação e ampliação

O Centro Industrial do Subaé, em Feira, receberá novos impor-
tantes investimentos do Governo do Estado. Para a ampliação da 
infraestrutura serão aplicados recursos na ordem de R$ 1,5 
milhão. A nova área industrial, com 600 mil m², já está definida.
Também serão destinados R$ 3,5 milhões para pavimentação no 
acesso ao distrito de Humildes. As melhorias vão estimular ainda 
mais a economia do município. “Queremos melhorar a parte 
logística, ter uma saída fácil da BR 324 para a BR-101”, diz José 
Mercês Neto, diretor do CIS.
Os recursos para estas ações foram assegurados pelo Governo 
do Estado através de uma operação de crédito junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). CIS receberá do Estado R$ 5 milhões para melhorias e ampliaçãoCIS receberá do Estado R$ 5 milhões para melhorias e ampliação

“Fico muito feliz em ver que a UFRB, que nós tanto lutamos 
para trazer para Feira de Santana, junto com o governador 
Jaques Wagner, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula 
está se tornando realidade”, declarou o deputado estadual 
líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT), 
sobre a publicação do edital, no último dia 14 de janeiro, 
para doação de terreno para a construção do campus da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em Feira.
O projeto, aprovado pelo Ministério da Educação, tem por 

Mais um passo é dado a para implantação 
da Universidade Federal em Feira

Projeto da UFRB tem por objetivo atender 
à população carente de estudantes desse 

novo campus universitário

objetivo atender à população carente de estudantes desse novo 
campus universitário; a necessidade de implantação de um 
campo experimental visando dar suporte às atividades práticas 
curriculares dos cursos de graduação e para atividades de 
pesquisa e extensão na área de Energia e Sustentabilidade.
Em dezembro do ano passado, Zé Neto esteve reunido 
com o secretário Estadual da Administração, Manoel 
Vitório, a fim de buscar solucionar, junto aos governos 
federal e estadual, a disponibilização do terreno para a 
instalação da universidade em Feira.
Doação de terreno - Pode participar pessoas físicas e jurídi-
cas que estiverem habilitadas, conforme o edital; e Consór-
cios, grupos de empresas e/ou pessoas físicas.

Projeto pretende fazer da UFRB em Feira
centro de estudos em energia e sustentabilidade
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FALE COM ZÉ NETO

Cadastramento do Garantia Safra 
para agricultores de Feira e região

Mutirões da EBDA garantem 
atendimento nas comunidades rurais
Aproximadamente 20 mil agricultores familiares da região 
de Feira devem fazer, até fevereiro, o cadastramento no 
programa Garantia Safra. O seguro é destinado aos produ-
tores que sofrem com a perda da safra em consequência 
da estiagem ou excesso de chuva.
A inscrição dos agricultores já está sendo feita através de 
mutirões promovidos pela Empresa Baiana de Desenvolvi-
mento Agrícola (EBDA) nas comunidades rurais. Para fazer 
parte do programa, o trabalhador rural deve procurar o escri-
tório local da EBDA ou a gerência regional e preencher a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Mesmo que o 
agricultor já tenha cadastro, é necessário procurar o órgão 
responsável para atualizar as informações.

Podem participar do Garantia Safra os agricultores
familiares com renda até um salário mínimo e meio
Podem participar do Garantia Safra os agricultores
familiares com renda até um salário mínimo e meio

Estado discute com prefeitos da região do Portal 
do Sertão ações para convivência com a seca

“Buscar soluções para a 
convivência com a seca 

é uma prioridade do 
governo do Estado”, 

aponta Zé Neto
Amélia Rodrigues foi a segunda cidade a 
receber visita da Coordenação Estadual 
da Defesa Civil (Cordec) com o objetivo 
de   discutir ações para convivência com 
a seca. O encontro aconteceu na terça--
feira (22), na Câmara de Vereadores.
O deputado Zé Neto (PT) participou do 
encontro em que a Cordec orientou os 
gestores municipais para discutir e pactu-

ar, junto com o Consórcio Público de 
Desenvolvimento Sustentável Portal do 
Sertão, um plano de ação de atendimen-
to emergencial para minimizar os efeitos 
da seca e levantar as demandas locais.
De acordo com Zé Neto “buscar 
soluções para a convivência com a 
seca é uma prioridade do governo do 
Estado. E vamos continuar trazendo 
mais carros pipas e realizando limpeza 
de aguadas, porém a saída para esse 
problema tem sido os programas ofere-
cidos pelo governo a exemplo do Bolsa 
Família, Brasil Carinho, Vida Melhor e 
Brasil Sem Miséria”, apontou Zé Neto.     

"A caminhada deste Consórcio é longa 
e vários órgão do governo do Estado 
tem nos ajudado a realizar esse projeto 
que tem como objetivo melhorar a vida 
dos municípios", frisou o presidente do 
Consórcio Portal do Sertão e prefeito 
de Amélia Rodrigues, Toinho do PT. 
Além de prefeitos, vice-prefeitos, vere-
adores e secretários de outras cidades 
do Portal do Sertão, participaram da 
reunião  a subsecretária da Secretaria 
de Desenvolvimento e Ação Regional, 
Eliana Boaventura, e o coordenador 
Estadual da Defesa Civil, Salvador 
Brito; dentre outras autoridades.

Zé Neto discute seca na  região de Feira e fala sobre
importância de Consórcios como o do Portal do Sertão
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