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Feira de Santana - Bahia

Secretário anuncia Pólo de Logística em Feira
O Pólo de Logística e a reforma do aeroporto estão mais próximos do que nunca
O secretário de Infra-estrutura do estado da
Bahia, Batista Neves, garantiu que até o fim
deste mês será lançado o edital de licitação
do projeto do Pólo de Logística de Feira de
Santana. O anúncio foi feito após uma
reunião com o deputado estadual Zé Neto e
o superintendente de transportes, Neville
Barbosa da Silva, ocorrida na tarde de
quarta-feira (12/03), em Salvador.
De acordo com Batista, o Pólo de Logística
ficará situado na BR 324, próximo da Nestlé
e pretende contemplar a cidade de Salvador
e os municípios próximos por estar
estrategicamente sendo desenvolvido em
uma rodovia que atende as demandas do
sul e sudeste do estado. Além disso, o
secretário informa que está conversando
com o Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes de Brasília para
desenvolver um projeto de interligação de
ferrovias ao Pólo.
No próximo dia 31 de março o secretário fará
uma visita a Feira de Santana para anunciar
o lançamento do edital de licitação do
projeto do Pólo de Logística, quando na
oportunidade também discutirá e
apresentará o projeto. “O deputado Zé Neto,
desde o ano passado, vem me cobrando

as rodovias e o Pólo de Logística está na
agenda de prioridades do governador
J a q u e s Wa g n e r, b u s c a n d o m a i s
desenvolvimento para a Bahia”, comenta Zé
Neto.
AEROPORTO

O deputado Zé Neto e o secretário Batista Neves
anunciam novidades no fim deste mês

isso. Estamos em meio a estudos e no fim
deste mês vamos dar respostas à
população”, confirma Batista.
Segundo Zé Neto, inicialmente o edital está
previsto para ser publicado até junho, mas a
confirmação acontece até o fim deste mês.
“A Bahia de Todos Nós pensa em Feira
olhando para o futuro e com a perspectiva
clara de vermos o fim da guerra fiscal entre
os estados, o que vai contar para atrair
empreendimentos é, sem dúvida, uma infraestrutura adequada e por isso, o aeroporto,

O aeroporto João Durval também será
contemplado com os investimentos da
Secretaria de Infra-estrutura do Estado. De
acordo com Batista, a aviação executiva
será fundamental para acrescentar as
atividades do Pólo de Logística.
O deputado Zé Neto e o secretário Batista
Neves estão somando esforços para que a
duplicação do Anel de Contorno e a
recuperação da BR 324 sejam anunciadas o
quanto antes. Para o secretário, a
recuperação das rodovias é de extrema
importância para que o Pólo de Logística
possa ser implantado e atenda às indústrias
com eficiência.
Zé Neto se comprometeu em contactar a
secretária da Casa Civil do estado, Eva
Maria Chiavon e com a ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff com o intuito de
acelerar as providências a serem tomadas.

Viveiros vai ganhar escola estadual do ensino médio
Um verdadeiro tormento para os
moradores do populoso conjunto
habitacional Viveiros, em Feira de
Santana, está chegando ao fim. O
anúncio da construção de uma escola do
ensino médio na unidade chega como um
alívio para os pais de alunos, que todos
os dias vêm seus filhos tendo que se
deslocar para escolas localizadas no
centro da cidade e até em bairros
distantes.
O anúncio foi feito pelo deputado
estadual Zé Neto, durante encontro com
diretores da Associação de Moradores. E
a obra vem mesmo em boa hora,
segundo moradores. Como no Viveiros
só dispõe de escola municipal de 1ª à 4ª
série, todos os demais estudantes que
alcançam a quinta série precisam estudar
em outras unidades escolares fora do
conjunto.

No final de semana passado o deputado
Zé Neto esteve no conjunto e levou para
os moradores uma planta do conjunto
com a localização da escola e aproveitou
para fazer um apelo aos pais. “O tráfico
de drogas cresce assustadoramente em
nosso município e a participação das
famílias é fundamental para
combatermos este grande problema
social. A construção da escola de ensino
médio aqui no Viveiros vai proporcionar
mais comodidade aos estudantes e
economia de dinheiro e tranqüilidade aos
pais”, destacou o deputado.
Problemas confirmados pelos
moradores. “Meu filho adolescente, por
exemplo, estuda no conjunto Feira X e
como não tenho condição financeira pra
pagar passagem de ônibus todos os dias,
é normal ele ir e voltar a pé. Já foi
assaltado duas vezes e tenho medo de

aconteceu o pior com ele”, disse a dona
de casa Maria da Conceição Lopes.
Situação semelhante vive o pedreiro
Carlos Alberto Santos da Paixão. “Minha
filha estuda no Colégio Modelo Luiz
Eduardo Magalhães e o gasto com
transporte é grande. Pra quem tem uma
renda contada todos os meses, é uma
despesa grande”, protesta.
Mas nem tudo é problema no conjunto.
Por iniciativa da própria Associação de
Moradores, uma escolinha de futebol
proporciona atividade esportiva para
mais de 300 crianças do conjunto. É uma
espécie de “braço” do projeto Segundo
Tempo. “Precisamos de uma melhor
estrutura para as crianças, pois temos a
intenção de implantar também aulas de
karatê, capoeira, pintura e música”,
destaca o coordenador Valney Silva dos
Santos.
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Hino à Bahia
Nasce o sol a 2 de julho
Brilha mais que no primeiro
É sinal que neste dia
Até o sol é brasileiro.
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações.
Salve, oh! Rei da Campinas
De Cabrito e Pirajá
Nossa pátria hoje livre
Dos tiranos não será.
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações.
Cresce, oh! Filho de minha alma
Para a pátria defender
O Brasil já tem jurado
Independência ou morrer.
Letra: Landislau dos Santos Titara/ Música: José dos Santos Barreto
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