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Os moradores da Rua Senador Quintino, reunidos com o Estado com a Prefeitura para o estudo e posterior execução 
deputado Zé Neto, no sábado passado (15/03), discutiram das obras.
sobre pavimentação e saneamento. O deputado informou Zé Neto na ocasião comunicou que no dia 31 desse mês de 
que já foi feita uma indicação o ano passado e que esse março, será lançada a implantação do Pólo de Logística em 
projeto já faz parte do plano de metas do governo do estado. Feira de Santana e que abrangerá aquela região 
Zé Neto afirmou também que entrará em contato com o beneficiando também aos seus moradores no que diz 
secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente respeito à demanda de emprego, com perspectivas para 
do município, José Pinheiro para que haja uma parceria do 2000 novas vagas.

Boas notícias para os moradores da Rua Senador Quintino

Preocupado com a situação das pessoas contratadas para orçamento familiar”. O parlamentar também argumenta 
prestar serviço na área de educação, e que ainda não que os prestadores de serviços são importantes para o bom 
receberam pagamento de salário, o deputado Zé Neto andamento da máquina governamental e, portanto, não 
encaminhou à Secretaria de Educação do Estado um podem ser privados de seus direitos.
ofício,  cobrando apuração “de possível  erro Ainda conforme a solicitação encaminhada diretamente ao 
administrativo que provocou o atraso no pagamento dos secretário Estadual de Educação, Adeum Sauer, foram 
vencimentos dos contratos de Prestação de Serviços pedidas medidas cabíveis para sanar os entraves 
Temporários e Redas”. burocráticos da administração pública, “o que possibilitará a 
Conforme argumentos do deputado Zé Neto, “essas paz social através da regularização do pagamento aos 
pessoas estão impedidas de honrar seus compromissos prestadores de serviços, evitando que estas famílias passem 
pessoais, o que acaba influenciando diretamente no por maiores dificuldades e impedindo transtornos futuros”.

Zé Neto cobra explicações à SEC sobre atraso no pagamento de Redas e PSTs

Desenbahia se instala em Feira com mais
de R$ 100 milhões para financiamentos

O presidente da Desenbahia, Luiz Alberto Petitinga,
destacou o empenho do deputado Zé Neto

f i n a n c e i r o  na Agência desde o ano de 2000.
principalmente às micro “A Desenbahia vai oferecer em Feira 
e pequenas empresas de Santana todas as suas linhas de 
locais e para isso vai c r é d i t o  d e  c a p i t a l  d e  g i r o  e  
dispor de mais de R$ 100 investimento como o Credifácil, 
milhões através do fundo voltado às micro e pequenas empresas, 
de  Desenvolvimento o  F u n d o  C o n s t i t u c i o n a l  d e  
Econômico e Social do Financiamento do Nordeste (FNE), 
Estado (Fundese). A além das linhas com recursos oriundos 
atuação do deputado do BNDES, dentre as quais o Finame”, 
estadual Zé Neto (PT), foi destacou o presidente da Desenbahia, 
decisiva para a vinda da Luiz Alberto Petitinga. As condições de 
unidade para o município todos os produtos podem ser 
feirense. consultadas no site da instituição 
O  e s c r i t ó r i o  d a  (www.desenbahia.ba.gov.br), onde 
Desenbahia vai funcionar também podem ser feitas simulações 
n a  R u a  B a r ã o  d o  de financiamento.

Cotegipe, 629, Centro, nas O deputado Zé Neto comentou 
dependências do escritório durante a solenidade de lançamento 
regional do Sebrae. O posto da unidade da Desenbahia, que a 

A Desenbahia (Agência de Fomento do será ocupado pelo gerente Fábio presença da Gerência em Feira de 
Estado da Bahia) inaugurou na manhã Moncorvo, funcionário de carreira da Santana é uma iniciativa do Governo 
de segunda-feira (17/03) a sua Desenbahia, que já atuava nessa do Estado que visa proporcionar 
Gerência de Negócios em Feira de função desde março de 2006, quando desenvolvimento para a região. “Sem 
Santana, com raio de ação extensivo à era responsável pela região de dúvida a gerência será um aliado de 
região de Juazeiro. O objetivo da Ilhéus/Itabuna. Moncorvo é graduado quem precisa de incentivo financeiro 
instituição é incrementar o apoio em administração de empresas e atua para crescer com seu próprio negócio”, 
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Mandato realiza seminário em comemoração ao Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o 
deputado estadual Zé Neto, membro da Comissão de 
Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da 
Assembléia Legislativa, realiza no dia 24 de março, 
segunda-feira, no teatro da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Feira de Santana, o Seminário 
“Cuidando das Águas da Bahia”.
O evento, que acontece das 8h30min às 13 horas, têm 
como objetivos celebrar esta importante data, 
comemorada sempre no dia 22 de março, ampliar os 
conhecimentos e aprimorar o debate sobre a Água, 
um recurso natural que desencadeia valores sociais, 
culturais e garante a vida de várias espécies vegetais e 
animais. O seminário é gratuito e atinge todos os 
públicos. Os interessados poderão se inscrever no 
local e, ao fim das palestras, receberão certificado.

Programação do evento:

08h30 

 

Credenciamento 

 09:00h

 

Abertura 

 09h20

 

Palestra

 
Tema:  PDA (Programa de Desenvolvimento Ambiental)

 

Palestrante: Profº Eduardo Mattedi (SEMARH/SDS)

 

09h50

 

Café com prosa

 
10:00h

 

Palestra

 

Tema:  Programa Monitora 

 

Palestrante:

 

Sr. Luis Henrique Pinheiro (SEMARH/SRH)

 
10h30h

 

Palestra 

 

Tema: Programa Água para Todos 

 

Palestrante: Sr.

 

Murilo Philigret (SEMARH)

 
 

11:00h 

 
 

Debate

 

12:00h 

 

Cordel da Água

 

Encerramento: Sr. Maviael Melo (CODEA/SRH) 

 
 

Com o objetivo de apresentar um cidades vizinhas. Isso quer dizer na Bahia, o que certamente irá 
Pro je to  de Capaci tação e que falta pessoal qualificado para dobrar a oferta atual. Além disso, 
Empregabilidade em Rede Social atender os pré-requisitos das até o mês de abril, será publicado 
para Feira de Santana e cidades empresas. Vale salientar que o um edital para que as empresas 
inseridas no Portal do Sertão, os perfil das pessoas que não que tenham interesse em aplicar 
gerentes geral e comercial da conseguem o emprego é jovem os cursos possam concorrer.
Organização Gelre/Fsa, Gilberto negro e de baixa renda.”, explica. “Nossa cidade está passando por 
R i o s  e  V a r g e r  S a n t o s ,  O secretário enfatizou que a falta um momento muito importante de 
respectivamente, foram recebidos de qualificação é um problema que desenvolvimento e buscarmos 
pelo Secretário do Trabalho, Nilton atinge a toda a Bahia, mas garantiu in f ra-est ru tura  para e la  é  
Va s c o n c e l o s ,  e m  r e u n i ã o  que em Feira de Santana ele já fundamental. A criação do Pólo de 
solicitada pelo deputado estadual havia percebido a necessidade de Logística, a recuperação da BR 
Zé Neto, na manhã de quarta-feira d e s e n v o l v e r  a ç õ e s  324, a duplicação do Anel de 
(19/03). profissionalizantes. “Estamos Contorno, a recuperação do 
De acordo com Gilberto Rios, a observando a crescente demanda Aeropor to  João Durva l ,  a  
iniciativa de buscar o apoio do de Feira por emprego e sem a ampliação da cobertura de esgoto 
governo do estado surgiu a partir devida capacitação, as pessoas sanitário de 35 para 85 por cento, 
de uma análise do relatório de perderão oportunidades. Vamos como já estamos fazendo com o 
preenchimento de vagas das estudar quais os tipos de cursos PAC em Feira de Santana, a 
empresas as quais a Gelre presta que necessitam ser implantados e retomada das obras do Centro de 
serviços. “Um fato no relatório nos quais organizações vão ministrar Convenções, tudo isso está numa 
chamou a atenção: percebemos estes cursos”, sinaliza. p e r s p e c t i v a  d e  a t r a i r  
que das 1.041 vagas abertas Nilton Vasconcelos diz que o investimentos, mas isso não pode 
durante o ano passado, 608 foram governo estadual deverá anunciar e s t a r  d i s s o c i a d o  d e  u m  
ocupadas por pessoas de fora da ainda este mês, um aumento do aprimoramento da capacitação da 
cidade e apenas 433 foram número de vagas nos cursos nossa mão-de-obra”, destaca Zé 
preenchidas por feirenses e profissionalizantes desenvolvidos Neto.

  Governo do Estado pretende implantar cursos

de capacitação profissional em Feira de Santana


