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Novo Presidente do PT baiano diz que vai 
apurar denúncias nas Prévias feirense

O presidente eleito do PT nas Bahia, Jonas Paulo, 
concedeu ontem entrevista ao programa Linha Direta 
com o Povo, da Rádio Sociedade de Feira de Santana.  
Entre outros temas, ele comentou os recursos 
impetrados pelo grupo ligado ao deputado Zé Neto, 
que aponta supostas irregularidades nas Prévias em 
janeiro desse ano, com a vitória de Sérgio Carneiro.
Na análise de Jonas Paulo, que foi eleito com 8.593 
contra 7.319 votos de Marcelino Gallo, os recursos 
serão analisados “à luz do estatuto do partido, com 
base técnica, um direito inalienável garantido dentro 
do PT”. O dirigente garantiu também que vai procurar 
a unidade do partido nos municípios em busca de 
eleger o maior número possível de prefeitos e 
vereadores.
Ainda sobre as Prévias, Jonas Paulo afirmou que o PT 
sempre deu amplo direito de defesa em todas as 
circunstâncias. “A direção estadual vai analisar os 
recursos com base técnica, para podermos tomar uma 
decisão tranqüila e correta”, destaca.

O Presidente Jonas Paulo promete apurar “à luz do 
estatuto” as representações sobre as Prévias feirense

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

Boas notícias para os moradores da Rua Senador Quintino

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

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



Nº 135- Março de 2008Boletim da Luta |  Informativo do Mandato do Deputado Estadual Zé Neto

Fale com Zé Neto
1ª Avenida, nº 130, C.A.B. - 

Prédio Nelson David Ribeiro, Gab.: 207 - Salvador-BA

Tel.: (71) 3115-7000/7001/7133 - Fax: (71) 3371-9612

CEP: 41745-001 Rua Domingos Barbosa Araújo, 347 - Kalilândia - 

Tel.: (75) 3223-2728 | CEP: 44025-050

E-mail: zeneto@alba.ba.gov.br • www.zeneto.com.br

Feira de Santana-BA

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

estadual Zé Neto (PT), foi Luiz Alberto Petitinga. As condições de 
decisiva para a vinda da todos os produtos podem ser 
unidade para o município consultadas no site da instituição 
feirense. (www.desenbahia.ba.gov.br), onde 

também podem ser feitas simulações 
O escritório da Desenbahia de financiamento.
vai funcionar na Rua Barão 
do Cotegipe, 629, Centro, O Credifácil é um dos produtos mais 
nas  dependências  do atrativos: possui taxa de juros de 1% 
escritório regional do a.m na modalidade “fixo”, com limite 
Sebrae. O posto será de ate R$ 100 mil. Já para capital de 
ocupado pelo gerente Fábio giro, a linha começa com juros de 1,5%, 
Moncorvo, funcionário de podendo cair para 1% a partir do 
carreira da Desenbahia, segundo financiamento. O limite, 
que já atuava nessa função nesse caso, é de ate R$ 500 mil. A linha 
desde março de 2006, financia a aquisição de maquinas, 
quando era responsável equipamentos e beneficia empresas 

p e l a  r e g i ã o  d e  dos ramos da indústria, comércio e 
Ilhéus/Itabuna. Moncorvo é serviços. 
graduado em administração 

A Desenbahia (Agência de Fomento do de empresas e atua na Agência desde o O deputado Zé Neto comentou 
Estado da Bahia) inaugurou na manhã ano de 2000. durante a solenidade de lançamento 
de segunda-feira (17/03) a sua da unidade da Desenbahia, que a 
Gerência de Negócios em Feira de “A Desenbahia vai oferecer em Feira presença da Gerência em Feira de 
Santana, com raio de ação extensivo à de Santana todas as suas linhas de Santana é uma iniciativa do Governo 
região de Juazeiro. O objetivo da c r é d i t o  d e  c a p i t a l  d e  g i r o  e  do Estado que visa proporcionar 
instituição é incrementar o apoio investimento como o Credifácil, desenvolvimento para a região. “Sem 
financeiro principalmente às micro e voltado às micro e pequenas empresas, dúvida a gerência será um aliado de 
pequenas empresas locais e para isso o  F u n d o  C o n s t i t u c i o n a l  d e  quem precisa de incentivo financeiro 
vai dispor de mais de R$ 100 milhões Financiamento do Nordeste (FNE), para crescer com seu próprio negócio”, 
através do fundo de Desenvolvimento além das linhas com recursos oriundos destaca.
Econômico e Social do Estado do BNDES, dentre as quais o Finame”, 
(Fundese). A atuação do deputado destacou o presidente da Desenbahia, 

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) 

 
 


