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Governo Lula anuncia R$ 4,7 bi para cultura
e a Bahia é o primeiro Estado beneficiado
O anúncio foi feito durante a abertura da II Conferência Estadual da Cultura, que acontece até domingo na Uefs
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Alerta aos mutuários do Feira VII e Feira IX
Os moradores do conjunto Feira VII têm até o dia 28 de outubro
para efetuar o pagamento parcelado dos imóveis ainda não quitados. Para
os mutuários do Feira IX o prazo é um pouco maior: dia 30 de novembro.
O prazo inicial seria o dia 30 de setembro, mas houve a
prorrogação. O acordo aconteceu no dia 24 de julho desse ano, quando o
deputado estadual Zé Neto (PT) intermediou e participou das
negociações, em Brasília, defendendo os interesses dos moradores.
O parlamentar se reuniu, à época, com o gerente nacional de
Alienação da Caixa Econômica Federal, Marcelo Campos Prata, e a
equipe de consultores. Posteriormente o deputado se reuniu com o diretor
da empresa gestora de ativos, a ENGEA, Evódio Borges, também em
Brasília.
O pagamento das dívidas dos mutuários estava sendo efetuado
Conjunto Feira IX
apenas à vista, devido ao alto índice de inadimplência. Porém, o deputado
Zé Neto, ciente da importância da situação, alertou aos mutuários da necessidade do pagamento em dia, para evitar risco de
perda dos imóveis.
Para o deputado, a negociação pode ser considerada uma grande conquista. “Esta é mais uma vitória. Desde o início do
ano estivemos quatro vezes em Brasília para tratar do assunto, em busca de uma solução para o impasse referente a esses
conjuntos habitacionais. Felizmente conseguimos”, comemora.
A viagem do deputado Zé Neto a Brasília serviu também para buscar um plano de quitação junto à Caixa Econômica
Federal, para os imóveis do Feira VII e Feira IX que foram retomados pela CEF (os adjudicados). Estes imóveis passaram por
uma avaliação técnica, com objetivo de verificar as condições sociais e econômicas de cada família, para que o valor da
prestação seja justo. Além disso, ficou definido que o desconto a ser aplicado sobre o laudo será entre 40 e 50 por cento. A lista
de pagamento dos quase 250 imóveis estará disponível em breve.

Deputado vai a Brasília agilizar duplicação do Anel de Contorno
A sociedade civil organizada de Feira de Santana discutiu, na manhã de segunda-feira, 22, mais um tema
relacionado ao desenvolvimento socioeconômico do município e de toda a região: a duplicação do Anel de Contorno. O
debate, que ocorreu no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) de Feira de Santana, foi promovido pelo mandato do
deputado estadual Zé Neto (PT) diante da necessidade de duplicação e urbanização da conhecida Avenida de Contorno,
uma antiga reivindicação da comunidade feirense.
Estiveram presentes ao seminário o representante do superintendente do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
e Transporte (DNIT), Elmo Lopes; o diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado da Bahia
(SETCEB), Daguimar Alves Martins; a inspetora Manuela Schwartz, representando Antônio Jorge, superintendente da
Polícia Rodoviária Federal (PRF); inspetor Apolinário Ferreira Porto Júnior e o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Feira de Santana (CDL), Alfredo Falcão, que também é representante do Fórum Empresarial de Feira de Santana.
Depois de muito debate e promessas de duplicação do Anel de Contorno, foi constatado que ainda existem
indefinições quanto à reestruturação do importante trecho rodoviário devido à falta de um projeto definitivo e atualizado para
o mesmo. Dia 4 de outubro seria a data da licitação pública para selecionar a empresa com vistas a promover um Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), para a Adequação de Capacidade, Melhorias de Segurança e
Eliminação de Seguimentos Críticos no Anel Rodoviário de Feira de Santana. Entretanto, houve uma mudança de rumo por
parte da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), órgão do Ministério do Transporte, que transferiu a data para o dia
13 de novembro.
A mudança de data se deu por conta de que o Ministério do Transporte pretende incluir a duplicação do Anel de
Contorno na contrapartida da licitação de manutenção e recuperação das BR's 324 e 116. Mas de acordo com o deputado
estadual Zé Neto, nada está definido até o momento. “O meu receio é de que esta situação se estenda mais tempo e esta
grave situação da avenida não seja resolvida logo. Por isso, dentro destes quinze dias estaremos buscando uma audiência
com o Ministério do Transporte, se possível com o próprio ministro, em Brasília, onde convidaremos todas as representações
políticas do município, buscando inclusive, o apoio do governador Jaques Wagner para que a decisão tomada seja
contundente e defina o rumo desta obra, que é de suma importância para o município e toda a região”, destaca o petista.
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