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PT define candidato a prefeito
Estarão aptos a votar os militantes com data de filiação até o dia 20 de janeiro de 2007

Deputado Zé Neto é candidato nas prévias

O PT define no domingo, dia 20 desse mês
de janeiro, quem será o candidato do
partido nas eleições para prefeito em
outubro desse ano, em Feira de Santana.
Os deputados Zé Neto e Sérgio Carneiro
são os candidatos.
As Prévias acontecem durante todo o dia,
das 9 às 17 horas, na sede do Sindicato dos
Químicos e Petroleiros (Sindiquímica),
localizado à rua Barão de Cotegipe, Centro
da cidade.
Estarão aptos a votar nas Prévias todos os
militantes do PT do com data de filiação

até o dia 20 de janeiro de 2007. O processo
será conduzido pelo presidente do partido
em Feira de Santana, Albertino Carneiro.
Fiscais indicados pelos dois candidatos vão
atuar nas Prévias.
Imediatamente após o fim do processo, terá
início a apuração dos votos, que são
secretos. O PT dá uma grande demonstração
de democracia, pois é o único partido em
Feira de Santana onde são realizadas
Prévias para escolha de seus candidatos a
prefeito.

Zé Neto e Marialvo pedem mais
segurança para o município

Zé Neto e Marialvo Barreto levaram ao secretário as reivindicações da população feirense

A

segurança pública será
intensificada em Feira de Santana
e na Ilha de Itaparica. Este foi o ponto
definido na reunião entre o secretário de
Segurança Pública do Estado, Paulo
Bezerra; o deputado estadual Zé Neto; o
vereador Marialvo Barreto; e o Coronel
da PM, Sebastião Nascimento. O
encontro aconteceu na tarde da última
terça-feira (15/01), em Salvador.
O deputado e o vereador

apresentaram ao secretário o sério
problema que a segunda maior cidade
baiana está enfrentando. Desde o início de
2008 até o dia 15 desse mês de janeiro
foram assassinadas 12 pessoas em Feira
de Santana, quase uma vítima por dia e os
números da violência não param de
crescer. Em 2006 ocorreram 140 crimes,
já no ano passado foram 236 ocorrências.
As reclamações na cidade
passam por falta de um índice maior de
elucidações de crimes, corrupção policial,

falta de investigação e demora no
atendimento ao cidadão. Um dos grandes
problemas na cidade, que tem o maior
entroncamento rodoviário do NorteNordeste, é o tráfico de drogas.
O secretário Paulo Bezerra
sinalizou para a adoção de algumas
medidas. “Entrarei em contato com o
coordenador regional de Polícia Civil, Celso
Bezerra, e além de intensificarmos as blitze
nos bairros onde as ocorrências são maiores,
tomaremos medidas mais enérgicas.
Também estarei verificando a lista de
material que vamos adquirir para os
municípios e ver o que podemos direcionar
para Feira de Santana”, explica.
“Este é o principal ponto que
precisa ser resolvido em Feira de Santana.
Não podemos continuar a ter uma média de
quase seis assaltos à mão armada por dia e
cerca homicídios em quase todos os fins de
semana. É preciso que se intensifique a ação
das polícias Militar e Civil, pois a população
está se sentindo desprotegida”, arremata o
deputado Zé Neto.
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Caixa Econômica negocia com mutuário
do Viveiros e conjunto vai ganhar escola
O deputado Zé Neto anunciou também a construção de uma escola no conjunto Viveiros

Reunião na Caixa Econômica Federal

U

ma comissão de mutuários do
conjunto habitacional Viveiros
foi recebida na quinta-feira, dia
10 desse mês de janeiro, pela direção da
Caixa Econômica Federal em Feira de
Santana, através do superintendente
José Raymundo Cordeiro Júnior e o
gerente de Negócios Francisco Otávio
Magalhães de Moura. A reunião foi
intermediada pelo deputado estadual Zé
Neto.
O objetivo do encontro foi discutir uma
cobrança de R$ 390,00 feita pela CEF

aos mutuários do conjunto para a
quitação de 192 imóveis. O prazo para
quitação expirou em 30 de novembro.
Como se trata de uma comunidade onde
boa parte dos moradores é carente,
apenas dez mutuários compareceram
para efetuar o pagamento, segundo os
representantes dos mutuários, Adevaldo
Mamede de Almeida, Lázaro dos Santos
Ferreira e Geane Assunção de Amorim.
O deputado Zé Neto solicitou à direção
regional da Caixa Econômica que use do
bom senso e da sensibilidade social para
que uma saída seja encontrada para a
quitação do débito sem comprometer o
orçamento dos mutuários. O deputado
ressaltou, ainda, que a comunidade é
carente, formada por pessoas humildes,
porém trabalhadoras e honestas. “São 12
mil moradores que enfrentam problemas
com a criminalidade, falta de transporte
coletivo, falta de energia elétrica e água,
sem contar que as casas foram

construídas com proporções irrisórias e em
terreno inapropriado”, destaca o deputado.
Zé Neto já solicitou de sua assessoria
jurídica a preparação de um documento
para ser entregue ao Governo Estadual, ao
prefeito e à Superintendência da CEF,
requerendo a anistia do débito. “Já saímos
dessa reunião com a garantia de que a
execução dos imóveis foi suspensa e que a
direção da Caixa Econômica está com muito
boa vontade para resolver essa situação. Do
jeito que está é que não pode permanecer. Os
moradores do conjunto Viveiros podem
dormir tranqüilos, pois, com certeza, esse
processo será favorável. Quero aproveitar
para comunicar que já foi aprovada pelo
secretário de Educação, Adeum Sauer, a
construção de uma escola com uma boa
infra-estrutura para atender toda a
comunidade do conjunto, que não vai mais
precisar se deslocar até o conjunto Feira X
para estudar”, destacou o deputado.

Deputado Zé Neto solidário a funcionários da Plascalp
O deputado Zé Neto foi solicitado pelos sindicalistas e funcionários da Plascalp

Zé Neto conversa com funcionários

C

erca de 300 funcionários da
Plascalp, empresa que produz
material médico hospitalar,

fizeram uma manifestação na terça-feira
(15/01), em frente à sede da empresa, para
exigir o pagamento de salários atrasados,
problema que já chega a nove meses. O
deputado estadual Zé Neto foi procurado
pelos funcionários e esteve presente,
emprestado solidariedade aos
manifestantes.
Além de reclamar dos salários, os
funcionários também enfrentam
problemas com o impedimento de
registrar em carteira de trabalho um novo
emprego, já que não houve baixa no
documento por parte da diretoria da
empresa.
Algumas propostas foram expostas aos
funcionários, como um pedido de

demissão motivada, junto à Justiça;
manifestação em frente à residência dos
diretores da empresa. Após a concentração e
frente à sede, no Centro Industrial Subaé,
dirigentes sindicais da CUT e funcionários
realizaram uma passeata pelas ruas do
centro de Feira de Santana, com o objetivo
de despertar as autoridades para o drama
das centenas de trabalhadores.
Zé Neto esteve presente à assembléia dos
funcionários da Plascalp e prestou
solidariedade. “O que puder ser feito, será
feito. Sou um soldado dessa luta . Queremos
e vamos gerar emprego, cidadania e que
cada família tenha condições de
sustentabilidade e é isso que traz a
segurança para a sociedade”, diz Zé Neto.
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