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Zé Neto participa do Reisado de Tiquaruçu

Zé Neto prestigia festa de Reisado de Tiquaruçu

“O Reisado é uma das mais puras e tradicionais
manifestações culturais de Feira de Santana.
Participar dessa festa religiosa é mais que uma

obrigação como feirense, é um prazer”. O comentário
é do deputado Zé Neto, que no domingo participou do
festejo no distrito de Tiquaruçu.
Zé Neto chegou no final da manhã ao distrito e como
sempre faz, seguiu para a igreja local, onde estava
programada missa especial pela passagem do Dia de
Reis, uma referência aos três reis magos que visitaram
José e Maria após o nascimento do Menino Jesus.
O parlamentar participou atentamente de toda a
missa, celebrada pelo padre Edmundo, da paróquia de
Água Fria. Na oportunidade o religioso falou sobre a
importância da religiosidade na vida do ser humano e
a participação dos reis magos no nascimento de Jesus.
O deputado Zé Neto lembrou que o Reisado de
Tiquaruçu antes de ser um lazer para a população
local e visitante, também tem importante aspecto
religioso. Após a missa, na parte da tarde, foi realizada
a parte profana da festa, com desfiles e apresentações
culturais.

Prorrogadas inscrições para concurso da PM
O Governo do Estado prorrogou para o próximo dia 16
de janeiro as inscrições do concurso da Polícia Militar
do Estado da Bahia. A prorrogação por mais sete dias
vem em compensação ao período dos festejos de final de
ano, que estavam inclusos no prazo estipulado na
primeira prorrogação, entre 19 de dezembro e 9 de
janeiro.
Os candidatos inscritos concorrerão a uma das 3,2 mil
vagas disponíveis para os cargos de soldado e
bombeiros da Polícia Militar. As inscrições podem ser
feitas pela internet no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br). Outra opção é retirar a
ficha de inscrição nos postos SAC, Batalhões e
Companhias Independentes da Polícia Militar
relacionadas no edital, que também está disponível no
endereço eletrônico da empresa organizadora do
concurso. O pagamento deve ser efetuado dentro do
horário de expediente bancário. O edital com endereços
e regras de participação pode ser encontrado no Portal
do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).
Os novos PMs encontrarão uma Polícia Militar
reestruturada. Eles terão mais chances de ascender na
carreira (são quatro e não mais dois níveis de graduação
dos praças) e ainda poderão ganhar prêmios por

desempenho policial. O novo contexto organizacional
da PM é um atrativo a mais para os candidatos aos
cargos na PM, que também tiveram os salários
melhorados.
A previsão é que as provas para ingresso de soldados
sejam aplicadas no dia 8 de março de 2009. Do total de
vagas, 2.870 são para o sexo masculino e 330 são para o
sexo feminino. O concurso da PM prevê o provimento
de 2,8 mil para o quadro de Praças Policiais Militares
(QPPM) e 400 para o Quadro de Praças Bombeiros
Militares (QPBM). As provas serão aplicadas nos
municípios de Salvador, Juazeiro, Feira de Santana,
Ilhéus, Vitória da Conquista e Barreiras.
Para participar do certame, o candidato deve possuir
certificado de conclusão do ensino médio, ter no
mínimo 18 e no máximo 30 anos de idade completos no
ato da matrícula no Curso de Formação de Soldado da
Polícia Militar. Também é preciso estar em dia com as
obrigações militares (para os candidatos do sexo
masculino) e com as obrigações eleitorais.
Dentre os requisitos destacam-se, ainda, a ausência de
antecedentes criminais e o enquadramento na estatura
mínima exigida (1,60 m para os homens e 1,55 m para as
mulheres).
Fonte: Agecom
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Deputado presente nas comemorações
pelos 50 anos do Lar do Irmão Velho

Zé Neto destaca a importância da entidade feirense

O deputado Zé Neto foi um dos convidados para as
comemorações pela passagem dos 50 anos do Lar do
Irmão Velho, em Feira de Santana. Na oportunidade
também foi empossado o novo presidente, Dilton
Oliveira Júnior. A entidade cuida de idosos e tem um
reconhecido trabalho no município. Atualmente
conta com 70 internos.
A solenidade foi realizada no sábado, às 19 horas, na
sede da entidade, no bairro Santa Mônica. Um culto
em ação de graças e um coquetel marcaram a data. “O
Lar do Irmão Velho de Feira de Santana desenvolve
um trabalho social de grande alcance. É preciso que
toda a comunidade reconheça este importante
serviço, pois cuidar bem de nossos idosos é uma
obrigação. Estarei sempre à disposição para ajudar”,
destacou o deputado Zé Neto.

Cartão disponível para vestibular da Uefs
Os candidatos inscritos no
vestibular 2009.1 da
Universidade Estadual de Feira
de Santana (Uefs) podem acessar
o cartão de convocação. O
documento, que contém
informações sobre datas, local,
horário e sala de aplicação das
provas, ficará disponível no

portal www.uefs.br até 24 de
janeiro.
Neste vestibular, marcado para o
período de 25 a 27 de janeiro de
2009, 11.485 candidatos
disputam 785 vagas. O curso de
Medicina, oferecido apenas no
processo seletivo de início de
ano, é o mais concorrido, com a

proporção de 80 candidatos por
vaga, quase três vezes a mais que
o segundo colocado, o de Direito,
que inscreveu 31,4 candidatos
por vaga. Os de menor
concorrência são as licenciaturas
em Física (2,55) e Letras com
Francês (2,93 candidato por
vaga).
Fonte: Agecom

Embasa inicia obras em Feira de Santana
Em Feira de Santana, com investimento de R$ 94 milhões,
começaram as obras de ampliação das bacias de esgotamento do
Jacuípe e do Subaé, que vão garantir um índice de 80% de
cobertura de esgotos domésticos. As obras começaram também em
Cruz das Almas, onde serão feitas mais 7,3 mil ligações de esgoto.
As obras de complementação da terceira etapa do Sistema
Integrado de Abastecimento de Água da Adutora do Feijão foram
concluídas. Os 55 mil habitantes de municípios e localidades da
microrregião de Irecê que margeiam os 35 quilômetros da adutora
de água tratada foram beneficiados com a ampliação de redes
distribuidoras e a instalação de reservatórios e de medidores nas
ligações residenciais.
O investimento de R$ 7,6 milhões levou água de qualidade para as
localidades de Várzea das Pedras, Lagoa Nova e Lagoinha, situadas
no município de São Gabriel. Após solicitações das comunidades
de Variante I e II, a Embasa investiu R$ 100 mil para atender a 150
famílias desses povoados também de São Gabriel.
Saneamento – A implantação do sistema de esgotamento de Paulo
Afonso foi iniciada em junho de 2008 e estão em estágio avançado.
O investimento de R$ 60 milhões vai beneficiar 77,2 mil habitantes
com coleta e destinação de esgotos domésticos, que não serão mais
lançados in natura na Bacia Hidrográfica do São Francisco.
As obras de esgotamento de Itamaraju já começaram e vão
beneficiar 57 mil moradores. Ainda no sul da Bahia, os recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo
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federal, beneficiaram com obras de esgotamento sanitário as
cidades de Teixeira de Freitas (R$ 10,7 milhões) e Porto Seguro (R$
10,4 milhões).
Em estágio avançado também estão as obras para o sistema de
esgotamento de Itaberaba, onde foram aplicados R$ 5,8 milhões
para contemplar mais de 50 mil pessoas. Em Tucano, o Governo do
Estado investiu R$ 8,2 milhões para atender a 113 mil pessoas com
esgotamento sanitário.
Recursos do PAC - Em Euclides da Cunha, sertão baiano, a Embasa
concluiu as obras de ampliação do sistema de abastecimento de
água do município, beneficiando 41 mil habitantes, num
investimento de R$ 700 mil. Um novo poço foi instalado,
construído um quilômetro de linha de transmissão e ampliadas as
estações elevatórias de água bruta e água tratada.
Cidades com até 50 mil habitantes foram contempladas com
sistemas de esgotamento sanitário, a partir de recursos do
PAC/Fundação Nacional da Saúde (Funasa). Na Bahia, estão
recebendo obras as cidades de Andaraí, Camacã, Canavieiras, Itaju
do Colônia, Ibirapuã, Itajuípe, Itapitanga, Muritiba, Nazaré, Pau
Brasil, Piritiba, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba e
Utinga, entre outras.
As cidades do recôncavo e as ilhas da Baía de Todos os Santos
também estão com obras de água e esgoto adiantadas. A ampliação
da rede de esgotamento de Itaparica vai beneficiar 15 mil pessoas,
estendendo a rede até a localidade de Ponta de Areia.
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