
região desde o ano passado, “mas nossa 

esperança é de um ano de 2008 melhor”.

Conforme Conceição, o grande desafio do 

STR é criar alternativas para que o homem 

do campo possa conviver com os efeitos da 

seca. “E vamos conseguir isto através da 

construção de cisternas na zona rural. Já 

mapeamos algumas comunidades aptas a 

perfuração de poços artesianos. Além disso, 

vamos manter contatos com a EBDA para 

que possamos obter mudas mais resistentes 

à seca”, destaca Conceição, acrescentando 

que a criação da chamada cerca viva, 

formada por vegetação que pode ser 

alimento para os animais, também faz parte 

do projeto, a exemplo de algaroba, lucenas e 

palmas.presente ao evento. agricultora Conceição Borges 
O deputado Zé Neto prestigiou o evento e A solenidade foi bastante festiva e assumiu no sábado, 02 de 
destacou: “O nosso mandato sempre apoiou concorrida, com a presença de várias fevereiro, a presidência do A
as iniciativas do sindicato e temos um laço autoridades políticas, civis e eclesiásticas Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de amizade muito forte com Conceição de Feira de Santana, além de centenas de (STR) e com um grande desafio pela 
Borges, que é uma mulher de luta, de garra e moradores dos distritos que compõem o frente. A cerimônia de posse ocorreu no 
que não mede esforços para trabalhar para o município.salão de festa do Feira Tênis Clube e 
bem-estar do homem do campo. Temos De acordo com a sindicalista, o momento contou com a presença de um grande 
plena convicção que a sua gestão à frente do não é dos melhores na zona rural feirense, número de moradores da zona rural. O 
sindicato será brilhante”.devido à falta de chuva que castiga a deputado estadual Zé Neto esteve 
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Conceição assume STR e busca
alternativas de combate à seca

Solenidade de posse de Conceição Borges foi bastante concorrida, no salão de festas do FTC

O deputado Zé Neto cumprimenta a nova presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Igreja lança Campanha da Fraternidade no HGCA
O deputado Zé Neto cumprimenta o arcebispo Dom Itamar e os religiosos que participaram da solenidade

hospital Geral Clériston Andrade taxas de homicídios e buscar alternativas Santana e São Gonçalo dos Campos.

foi o palco do lançamento da p a r a  u m a  v i d a  s a u d á v e l . O deputado Zé Neto esteve presente à O
Campanha da Fraternidade 2008 da “Por isso a campanha da Fraternidade foi solenidade e destacou a preocupação da 

Igreja Católica. Pela primeira vez a lançada no auditório do Clériston Igreja com relação a temas tão importantes 

solenidade foi realizada fora de uma Andrade. Queremos nos aproximar dos para a comunidade. “Mais uma vez a Igreja 

tempo religioso. E a mudança da doentes, dos enfermos, das pessoas que demonstra sua preocupação com o bem-

Catedral para o hospital tem uma necessitam de conforto e de saúde”, estar da população. Foi importante que a 

explicação: O tema da campanha este j u s t i f i c a  o  a r c e b i s p o . Campanha da Fraternidade deste ano em 

ano é “Fraternidade e Defesa da Vida”. O Durante o lançamento da campanha da Feira de Santana fosse lançada no Clériston 

deputado estadual Zé Neto esteve Fraternidade o arcebispo fez um apelo Andrade, que também merece toda a 

p r e s e n t e  a o  e v e n t o . para a participação dos fiéis na construção atenção não apenas da Igreja e do governo, 

Conforme o arcebispo Dom Itamar Vian da Fazenda Esperança. A fazenda, que vai mas também de toda a comunidade, pois é 

a igreja quer discutir temas importantes funcionar como abrigo para dependentes um patrimônio de todos”, salienta o 

na vida do cidadão, a exemplo da químicos, será construída num terreno deputado Zé Neto.

violência doméstica, o aborto, as altas localizado entre as cidades de Feira de 



o consolidar as estatísticas do Centro Integrado de A Informações, a Secretaria de Segurança Pública divulgou 

esta semana um balanço que aponta uma redução expressiva 

em praticamente todos os tipos de ocorrências. No geral, a 

redução média foi de 22%. O destaque no relatório é a 

diminuição dos crimes contra a vida: não houve homicídio 

doloso (com intenção de matar) e apenas duas tentativas de 
Mortehomicídio, contra oito no carnaval de 2007 (redução de 75%).
O único caso de morte que pode ser associado ao carnaval foi o do As lesões corporais diminuíram 31,5% (257 contra 375 em 
pizzaiolo Walzenir Borges, de 27 anos. O laudo pericial feito pelo 2007), e os registros de rixas caíram 62,5% (15 em 2008 e 40 no 
Departamento de Polícia Técnica identificou traumatismo ano passado). Somando-se todas as ocorrências tipificadas 
craniano como causa da morte. Agentes da 1ª. Circunscrição como crimes contra a vida, a redução foi de 35,7%
Policial estão investigando o que poderia ter causado o trauma, mas 

está descartada a hipótese de espancamento, divulgada 

inicialmente, logo após a confirmação da morte, no Hospital Geral 

do Estado. Segundo o laudo, não há quaisquer sinais de 

espancamento, como fraturas em outras partes do corpo ou 

hematomas.

Houve redução expressiva também no total de crimes contra o 

patrimônio (furtos e roubos), com 19,8% ocorrências a menos:

Uma das explicações para a redução desses índices é o aumento 

da eficiência do trabalho da Segurança Pública, que fez o 

planejamento do Carnaval 2008 a partir de um estudo técnico 

aprofundado dos anos anteriores e contou com um 

investimento alto em tecnologia. Há indicadores precisos desse 

aumento da eficiência, como as ações na área de tóxicos e 

entorpecentes:

As prisões em flagrante, outro indicador positivo da atuação da 

Segurança Pública, aumentaram de 28 em 2007 para 41.
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Estatísticas mostram redução
da violência no Carnaval

TIPO DE OCORRÊNCIA 2007 2008 Variação

Homicídio Doloso 3 - -

Tentativa de Homicídio 8 2 -75%

Lesão Corporal 375 257 -31,50%

Rixa 40 15 -62,50%

TOTAL 426 274 -35,70%

TIPO DE OCORRÊNCIA 2007 2008 Variação

Furto 1.230 988 -19,70%

Roubos 161 128 -21,50%

TOTAL 1.391 1.116 -19,80%

Tóxicos / Entorpecentes 2007 2008 Variação

Porte e Uso 81 86 6,20%

Tráfico 10 12 20,00%

TOTAL 91 98 8%

TIPO DE OCORRÊNCIA 2007 2008 Variação

Apreensão arma de fogo 7 5 -28%

Apreensão de arma branca 20 12 -40%

Detidos 1.471 1.257 -14,50%

Presos em flagrante 28 41 -46,40%

O trabalho da PM no carnaval de Salvador contribuiu para reduzir a violência


