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o descompromisso das autoridades municipais, ao longo destes anos, com a comunidade feirense.
A maquiagem caiu. Bastou chover intensamente para ficar claro o descaso e 
o descompromisso das autoridades municipais, ao longo destes anos, com a comunidade feirense.

SEMINÁRIO DISCUTE REESTRUTURAÇÃO

 DO AEROPORTO JOÃO DURVAL

Para o deputado Zé Neto, colocar o aeroporto em atividade só trará benefícios

 para a população e empresas instaladas na cidade.

Para o deputado Zé Neto, colocar o aeroporto em atividade só trará benefícios

 para a população e empresas instaladas na cidade.

Feira de Santana terá a oportunidade de debater empresas instaladas na cidade, tanto de âmbito nacional 
questões relacionadas ao aeroporto da cidade no quando multinacional.Contudo, é preciso saber que 
seminário “Reestruturação, Ampliação e Funcionamento aeroporto interessa ao município. “Esquentar este debate e 
Permanente do Aeroporto João Durval Carneiro”, que dialogar é o mais correto a ser feito, afinal, todos os 
acontece no dia 14 de setembro, das 8:30 às 13h, no investimentos públicos devem ser planejados antes de 
auditório do Centro Industrial do Subaé (CIS).  O seminário serem executados. Neste encontro, vamos ouvir o que a 
vai pontuar as possibilidades de ampliação, reestruturação, população tem a acrescentar ou discordar do que se espera 
transporte de cargas e analisar se esta é uma obra para o aeroporto João Durval se estabelecer plenamente 
prioritária para a cidade.  na cidade”, comenta.

Este evento é uma iniativa do  Mandato do 
deputado estadual Zé Neto, após a criação do Grupo de PROGRAMAÇÃO
Trabalho, formado a partir de reunião com o governador 
Jaques Wagner e o Fórum Empresarial de Feira de O seminário será marcado por temas relevantes. 
Santana, no dia 8 de agosto. O grupo estudará as Um dos palestrantes será o coordenador regional 
possibilidades de implantação do Pólo de Logística, a (Nordeste) do Sindicato dos Aeroviários, André Luiz 
restauração e ampliação do aeroporto, as obras no Centro Carvalho da Silva, que explanará sobre a “Aviação na Bahia 
de Convenções e a extensão da malha ferroviária para na Perspectiva dos Aeroviários”. O secretário de Infra-
Feira de Santana. Estrutura de Feira de Santana, Antônio Carlos Batista 

A partir da possibilidade do Governo Estadual Neves tratará do tema “Reestruturação e Ampliação do 
transferir recursos para investimentos em Feira de Transporte Aéreo na Bahia”.
Santana, torna-se necessário a realização de um evento 
onde haja a reflexão sobre o aeroporto de Feira de Santana. Na seqüência, também falarão para os 
Este será um momento onde representantes de diversos participantes o representante da Secretaria de Indústria, 
setores da cidade estarão reunidos para pontuar as reais Comércio e Mineração, Antônio Celso, com o tema “O 
necessidades de adequação e funcionamento do Transporte Aéreo e o Pólo Logístico: A Serviço da Indústria 
transporte aéreo de pessoas e cargas. e do Comércio” e o secretário de Turismo, Domingos 

Segundo o deputado Zé Neto, colocar o aeroporto Leoneli, que abordará “O Transporte Aéreo e o Turismo 
em atividade só trará benefícios para a população e Rural e de Negócios”.



Enquanto as autoridades silenciam, famílias choram suas perdas.
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Em mais uma ação do Governo do Estado, através do secretário Estadual de 
Saúde, Jorge Solla, Feira de Santana e região será beneficiada com a expansão da 
oferta de serviços de saúde, ampliando o teto dos recursos, no munícipio, com o claro 
objetivo de estabelecer o funcionamento pleno da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
com 12 leitos adultos, que se encontram parados no Hospital Dom Pedro de Alcântara. 

Comunicação enviada pela Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da 
Saúde, confirma a solicitação e o encaminhamento dado pelos recursos, num acordo 
firmado pela Comissão de Intergestores Bipartite (municípios e Estado) com o objetivo 
de resolver os problemas decorrentes da pouca oferta de atendimento ambulatorial e 
hospitalar, envolvendo a emergência e urgência, já que atualmente o Hospital Geral 
Clériston Andrade só conta com apenas 10 leitos adultos de UTI, para o atendimento 
estimado de mais de 4 milhões de pessoas por ano.

Os recursos, segundo documento, foram autorizados pelo ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, atendendo a proposta de financiamento da rede Sistema Único 
de Saúde (SUS), considerados prioritários nos principais pólos regionais de assistência 
à saúde desse Estado. Um ofício enviado pelo secretário Estadual de Saúde, Jorge 
Solla, expõe o documento que comprova que os recursos conseguidos para o aumento 
do teto da gestão plena em Feira de Santana só foram possíveis com a intervenção do 
governo do Estado e que tinham como objetivo o planejamento acordado pela 
Comissão Bipartite, que prioriza o funcionamento do Hospital Dom Pedro de Alcântara e 
dos 12 leitos adultos de UTI conseguidas há três meses, para atender aos municípios do 
pólo regional que tem Feira de Santana como referência.

O reforço desta ação foi publicado a partir de uma reunião entre o secretário de 
Saúde, Jorge Solla e o município de Feira de Santana no dia 4 de setembro, para que 
dentro de 30 dias a Santa Casa de Misericórdia disponibilize os 12 leitos de UTI, 
cirurgias de emergência e de outros serviços a serem prestados no Hospital Dom Pedro 
de Alcântara (HDPA) para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Aguardamos que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana cumpra aquilo que foi 
combinado em reunião e confirmado pelos ofícios e portarias emitidas pelo Ministério da 
Saúde e divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde, os recursos deverão ser 
repassados na sua maior parte para o Hospital Dom Pedro de Alcântara, pois o que está 
em jogo são vidas, que sofrem diariamente por falta de vagas. A população de Feira de 
Santana e região exige respeito!

Governo do Estado destina R$ 3,8 milhões para a saúde em Feira de Santana,
 aguardamos o repasse para o Hospital Dom Pedro de Alcântara.


