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Lençóis

Feira de Santana- Bahia

Araçá Mirim recebe novo
Centro Digital de Cidadania
Zé Neto participa de inauguração do CDC, que beneficiará centenas de moradores em Lençóis e região
O deputado Zé Neto participa
nesta quinta-feira (19) da
inauguração do novo Centro
Digital de Cidadania (CDC), que
será instalado no Instituto de
Desenvolvimento SócioAmbiental Araçá Mirim, em
Lençóis. A secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado
da Bahia (SECTI), através da
intervenção do parlamentar,
entregou 10 novos computadores
à ONG, todos com acesso à
internet, beneficiando centenas de
moradores no município. Além de
atividades culturais e voltadas
para a preservação do meio
ambiente, a Araçá Mirim realiza
diversos cursos de capacitação
profissional, muitos voltados para
prover o mercado turístico local
com profissionais qualificados.
De acordo com a presidentefundadora da instituição, Marília
Nascimento, a atuação do
deputado foi de fundamental
importância para a vinda do CDC
para Lençóis. “Zé Neto é um

grande parceiro nosso. Ele é uma
pessoa muito aberta, que busca ouvir as
necessidades da comunidade”,
destacou. Ainda de acordo com
Marília, o parlamentar foi o principal
responsável pela concessão do título de
utilidade pública à Araçá Mirim,
ajudando a viabilizar e ampliar as
atividades do projeto e,
consequentemente, contribuindo para a

geração de emprego e renda em
Lençóis e região. O deputado Zé
Neto destacou a importância da
implantação do novo CDC: “Não
h á c o m o f a l a r e m
desenvolvimento e cidadania,
frente aos desafios do mercado e
da vida atualmente, sem a
inclusão digital da população”.

Zé Neto e Marcos Airton lutam pelo artesanato local

Deputado Zé Neto

O deputado Zé Neto reiterou o pedido do prefeito
Marcos Airton à secretaria de Indústria,
Comércio e Mineração do Estado, para a
reativação do Núcleo de Artesanato do
munícipio, desativado há mais de 12 anos. A
concretização do pedido representará uma
oportunidade de geração de renda para a
população local que depende diretamente da
venda dos artesanatos.
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Governo Wagner
leva água para Lençóis
Atendendo pedido do prefeito
Marcos Airton, o deputado Zé Neto
solicitou à CERB (Companhia de
Engenharia Rural da Bahia) a
construção do sistema de
abastecimento de água e
perfuração de poços artesianos em
comunidades de Lençóis, que vêm
enfrentando dificuldades de
abastecimento até mesmo para

atender as necessidade mais
básicas, como tomar banho ou
simplesmente beber água. A
perfuração de poços artesianos
já foi autorizada nas seguintes
localidades: Povoado de
Riachão, Povoado de Seguro,
Povoado de Iuna, Água Boa,
Ingazeira e Boqueirão. O
Povoado Volta do Américo já
foi contemplado com um poço.
Em breve, os moradores das
localidades estarão consumindo água em suas casas. A
realização das obras irá mudar
a realidade dos habitantes das
referidas comunidades, uma
vez que, a ausência de um
sistema de abastecimento de
água vem prejudicando cerca

Governador Wagner ao lado do dep. Zé Neto

Segurança e saúde para Lençóis
Prefeito e deputado buscam investimentos para o município
Com o intermédio do deputado Zé
Neto e através da secretaria de
Segurança Pública (SSP), foi
entregue em Lençóis uma viatura
de polícia. O secretário César
Nunes considerou os casos de
violência que vinham afligindo a
população, e destinou, dentre as
229 viaturas da Polícia Civil
entregues pelo Estado, uma para
facilitar a ação da polícia no
município. O deputado também
lutou ao lado da prefeitura do
município e, com o apoio do
Governo do Estado, conseguiu
uma ambulância para auxiliar o
serviço de saúde pública de
Lençóis.
FALE COM ZÉ NETO
Assembleia Legislativa
Gabinete em Feira de Santana
Av. Luiz Viana Filho, s/n - C.A.B. Gab.: 207 - Prédio Nelson David Ribeiro,
Rua Domingos Barbosa de Araújo, n° 347- Kalilândia
Tel.: (71) 3115-7000/7001/7133 Fax: (71) 3115-5528 - Salvador - Ba
TCEP: 44025-050/ Tel.: (75) 3223-2728/ Fax- 3223-8016
E-mail: zeneto@alba.ba.gov.br
E-mail: zeneto@alba.ba.gov.br // Site: www.zeneto.com.br

