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Santo Estevão

Feira de Santana- Bahia

Zé Neto discute toque de “acolher”
em Santo Estevão
comunidade, tomando como
exemplo algumas cidades
brasileiras que tiveram os índices
de violência reduzidos com a
medida. De acordo com os dados
estatísticos das delegacias e do
próprio Juizado, a criminalidade e
a prostituição infantil diminuíram
71% nas três cidades onde a
portaria está vigente.

No mês de agosto, o deputado estadual
Zé Neto participou de uma audiência
pública no município de Santo Estevão
para debater, ao lado das autoridades
responsavéis, a segurança no município.
Participaram da sessão o juiz da Vara da
Infância e Juventude da Comarca de

Santo Estevão, José de Souza
Brandão Netto, o prefeito Rogério
Costa e vereadores.
O toque de recolher foi implantado
no município pelo juíz José
Brandão á pedido da própria

Segundo Zé Neto: “Essa medida
merece uma discussão mais
profunda, assim como o próprio
acompanhamento do Estado aos
jovens expostos diariamente. A
televisão, irresponsável em sua
grande parte, esmaga a cultura e os
valores da família em benefício,
somente, dos lucros. E aí a
indagação: qual o papel do Estado?
Assistir? Quero aprofundar o
debate”.

Programa do Governo Wagner beneficia
moradores de Santo Estevão
Aproximadamente 225 habitantes
foram beneficiados com as ligações
do Programa Luz Para Todos, na
localidade de Maquiné, conhecida
como Serrinha, zona rural do
município de Santo Estevão.

um simples aparelho de TV”, disse Concessionárias Coelba e Sulgipe,
Leão.
deverá concluir o total das 460 mil
No município de Santo Estevão, o ligações, o que representa levar
programa executado pelo Governo energia para aproximadamente 90%
do Estado já atendeu 777 domicílios, da população rural. Ao todo, estão
com investimento de R$2,5 milhões. sendo gerados 8,2 mil empregos
diretos e indiretos na Bahia.
Durante a inauguração oficial, em Ao todo foram beneficiados
setembro, o secretário de aproximadamente 3.885
infraestrutura, João Leão, reafirmou moradores e ainda autorizadas
a importância do programa para a mais 187 ligações. Até o
população rural. “Eu me sinto feliz momento, aproximadamente 1,7
ao saber que, após o por do sol, vocês milhão de baianos já foram
vão chegar em casa, apertar um beneficiados com o programa
botão e ver a luz se acender. Esse Luz Para Todos. A meta é ampliar
simples gesto leva dignidade, esse número para mais de 2,3
progresso e felicidade, além da milhões até o final de 2010.
possibilidade da população se A Secretaria de Infraestruturura
conectar com o mundo por meio de ( S e i n f r a ) , p o r m e i o d a s
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Zé Neto promove encontro entre representantes do
transporte alternativo de Santo Estevão e presidente da AGERBA
O deputado Zé Neto reuniu-se com
o novo presidente da AGERBA
(Agência estadual de regulação de
serviços públicos de energia,
transportes e comunicação da
Bahia) Aristides Cerqueira, com o
diretor de fiscalização, Floriano
Tanajura e com representantes de
associações de transporte
alternativo de Santo Estevão,
Edmundo Pereira e Herculano
Filho, para juntos, discutirem a
situação do transporte no
município e sua regulamentação.
Durante a reunião foram discutidos
interesses dos membros do
transporte complementar. A
categoria tem contado com o apoio
do deputado na luta pela licitação
que regulamentará o transporte.
Para isso, já foram realizadas pelo
mandato 14 audiências públicas,
além da liberação de subsídios.
Segundo Zé Neto, o governo
reconhece a importância da
organização do transporte para o
desenvolvimento do interior do

Zé Neto luta pelo transporte alternativo desde 97
estado.
Sobre a atual situação da classe, Zé
Neto declarou: "estamos chegando à
fase final do processo de
regulamentação do sistema de
transporte alternativo e de ônibus no

estado, e, especialmente com
relação ao primeiro, o
acompanhamento passo a passo do
processo licitatório é o que vai
viabilizar o êxito desse sistema e a
melhoria do serviço de transporte
para toda a Bahia".

Zé Neto solicita pavimentação
para a rodovia BA 068
A pedidos de representantes
d o t r a n s p o r t e
complementar no
município, o deputado
solicitou ao diretor geral do
departamento de InfraEstrutura de Transporte da
Bahia (DERBA), Jorge
Tufic Derzi, pavimentação
asfáltica para a rodovia BA
068, no trecho que liga
Santo Estevão à Cabaceiras
do Paraguaçu. A rodovia é
utilizada para o escoamento

(71) 3115-5528

de mercadorias e está em
péssimas condições de
trânsito. Se concedida, a
recuperação do trecho
beneficiará milhares de
habitantes que trafegam
frequentemente pelo local,
facilitando o acesso às
m e r c a d o r i a s e ,
consequentemente,
promovendo melhorias nas
condições sócio- econômicas
da região.

