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Justiça!
A Ilha do Rato é dos comerciantes
O deputado Zé Neto desde o início defendeu os interesses dos comerciantes que foram expulsos da Ilha do Rato

Zé Neto defendendo os comerciantes da Ilha

O

s corretores de automóveis e
comerciantes que sobreviviam através da atividade
desenvolvida na “Ilha do Rato”,
localizada na praça da República,
conseguiram importante vitória da
Justiça. Com apoio do deputado
estadual Zé Neto, que disponibilizou o
seu departamento jurídico, os
pequenos comerciantes ganharam
judicialmente o direito a permanecer
no terreno e exercer livremente suas
atividades.
A decisão saiu no dia 8 e foi publicado

no Diário Oficial do Poder Judiciário
no dia 9 deste mês. Através de decisão
da desembargadora Telma Laura Silva
Brito, relatora do processo, foi
concedido aos comerciantes que
impetraram a ação da Justiça, o direito
a retornar ao terreno que ocupavam
por mais de 20 anos. São centenas de
famílias beneficiadas.
A desembargadora justifica sua
decisão, argumentando que “os
agravantes (comerciantes), que já
foram desalojados de suas barracas,
precisam assegurar o sustento de suas
famílias até o desfecho da causa, que
não se desenvolve como devido, haja
vista os entraves criados ao exercício
do direito de defesa”. O processo
continua e a expectativa é que o
usucapião* ajuizado pelos comerciantes garanta, definitivamente, a
propriedade da área aos mesmos.
Feliz com a decisão, o deputado Zé
Neto, que sempre esteve ao lado dos

comerciantes e não os abandonou em
momento algum destaca que a ação
desumana de retirada dos comerciantes e
corretores de automóveis da Ilha do Rato
agora terá que ser repensada. “Esses
homens, mulheres e até crianças que
sobreviviam da atividade foram expulsos
e impedidos de trabalhar. Agora a justiça
foi feita e dentro dos próximos dias todos
vão poder retornar. É preciso sentar com
representantes do município e buscar
apoio e uma forma organizada para
ocupação do terreno e retorno da
atividade”, destaca o deputado.
Na época da desocupação e desativação
da Ilha do Rato, a Prefeitura alegou que
seria para ordenamento do trânsito na
área. O comércio de veículos usados foi,
então, transferido para o estacionamento do estádio Jóia da Princesa.
A maioria dos corretores e comerciantes
não ficou satisfeita e aos poucos, desde o
ano passado, voltaram a ocupar espaços
na praça da República.

*modo antigo de aquisição de propriedade, pela posse pacífica e contínua durante certo tempo; espécie de prescrição.

Comerciantes agradecem, emocionados, ajuda de Zé Neto
Comerciantes e corretores de automóveis da Ilha do Rato mostram agradecimento ao deputado Zé Neto

aqui na ilha. Muita gente que tem
comércio por aqui nem acreditava que
o deputado fosse nos dar essa alegria“.

Gratidão dos comerciantes da Ilha do Rato

• Antônio Carlos dos Santos
(dono de barraca no local há 20
anos) - ”O deputado Zé Neto desde o
início brigou para que os
comerciantes pudessem permanecer

• Jonas Gomes Freitas (dono de
barraca há 10 anos no local) - “Para
mim, Zé Neto tem agido como se fosse
um pai. Sempre esteve aqui brigando
pelos nossos interesses. Bem diferente
de quem só vem aqui falar bobagem.
Ele vem aqui para resolver os
problemas”.
• Aristides Gonçalves Coelho
(dono de barraca há 25 anos no

local) - ”Agora estou recuperando minha
dignidade, hoje posso bater no peito e
dizer: sou 100% Zé Neto, pois basta uma
ligação nossa e o deputado já está aqui
pronto para nos amparar e proteger”.
• Valmir Abreu (corretor de
veículos há mais de 15 anos no local)
- “Uma vitória, sem dúvida. Um sonho
que a gente tinha e que agora deixa de ser
sonho para virar realidade, pois nós agora
temos um lugarzinho para trabalhar.
Todos aqui são gratos a Zé Neto, o único
que veio aqui olhar por nós”.

Diga o que pensa, acesse: www.zeneto.com.br
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Encontro mostra que
PT estará forte nas eleições

Zé Neto com militantes do PT

N

o sábado passado (10/11),
durante encontro municipal, o
Partido dos Trabalhadores (PT)
mostrou que esta unido e marchará

coeso nas eleições 2008. Novos e
antigos militantes, com grande
representatividade junto ao PT,
estiveram presentes.
Na oportunidade, o partido também
apresentou seus pré-candidatos a
vereador. O encontro aconteceu na
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e
contou com a presença do vereador
Marialvo Barreto, deputado federal
Sérgio Carneiro e deputado estadual
Zé Neto.
O professor João Rocha fez uma
explanação sobre a história do PT em

nível nacional, estadual e municipal. Um
relato emocionante. Militantes falaram
de suas experiências dentro do partido.
O deputado Zé Neto destacou a trajetória
de luta da militância do PT em Feira de
Santana e afirmou que a realidade do
partido atualmente permite, sim, pensar
grande, na conquista da Prefeitura.
“Muitos desses companheiros e
companheiras que aqui estão têm uma
história de luta nos movimentos sociais,
onde é a base de tudo relacionado ao PT.
Não podemos, nunca, esquecer nossas
origens”, destacou.

Rádio Sociedade reúne em debate
pré-candidatos à prefeitura de Feira

O

deputado estadual Zé Neto
(PT) foi um dos que
participaram do debate de précandidatos a prefeito de Feira de
Santana, sábado passado, 11 de
novembro, no programa Linha
Direta, na rádio Sociedade. Na
avaliação dos radialistas e jornalistas
que analisaram o desempenho dos
participantes, o deputado petista teve
um desempenho equilibrado,
apresentando com clareza as ações do
governo Wagner e expondo suas
idéias sobre problemas enfrentados
pelo município.
Mostrando mais uma vez estar em
perfeita sintonia com o governo do
estado, o deputado Zé Neto não
apenas rebateu com consistência as
críticas e questionamentos
formulados pelos pré-candidatos
ligados ao governo municipal, como,
também, informou sobre projetos e
obras em andamento e também
previstas para os próximos meses em
Feira de Santana.

Zé Neto citou a ampliação no Hospital
Clériston Andrade, a licitação do
projeto do Hospital da Criança
(marcada para o dia 21/11),
investimentos do PAC da ordem de R$
153 milhões para ampliar de 35 para
85% a cobertura de esgotamento
sanitário no município, além do
anúncio da duplicação da avenida
Contorno e o prosseguimento das
obras de construção do Centro de
Convenções, entre outras.
Destacou, também, que o governador
Jaques Wagner desenvolve uma forma
diferente de governo, com
participação popular nos debates
promovidos em torno de assuntos de
interesse comum dos baianos. Citou,
ainda, a aprovação da nova Lei de
Organização Judiciária (LOJ). “Foram
7 meses de discussão e realização de 11
audiências públicas para que
chegássemos a uma lei que de fato
possa agilizar a Justiça no Estado e
facilitar a vida do cidadão”, destaca o
deputado.

Comentários publicados em blogs da
cidade destacaram o desempenho
eficiente de Zé Neto, fazendo a “defesa”
dos governos Federal e Estadual e
também informando as ações
governamentais no município. Para os
profissionais de comunicação Nivaldo
Lancaster (rádio Subaé), Itamar Ribeiro
(rádio Sociedade), Manoel Macedo
(Unef), o desempenho de Zé Neto foi
destacado e, seguramente, um dos
melhores.
Segundo o deputado, o debate foi
importante para a exposição das idéias,
especialmente, para um contato mais
próximo do pré-candidato com a
comunidade através do rádio. “Dentro
de um processo democrático é
importante iniciativas como esta do
programa do radialista Dílson Barbosa,
da rádio sociedade, pois podemos expor
nossas idéias e levá-las à comunidade,
para que sejam conhecidas e
comparadas com as dos outros précandidatos”, afirma o Zé Neto.
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