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Audiências em Brasília tem resultados positivos
Gabinete Daniel

Durante o primeiro
semestre deste ano, o
prefeito Isaac Carvalho
fez algumas viagens a
Brasília, e acompanhado do deputado Daniel,
visitou vários ministérios, com o objetivo de
garantir novos investimentos para Juazeiro.

E

stas audiências produziram resultado um resultado positivo e já pode ser
percebido visivelmente no município.
Sempre com extensas agendas, participaram de audiências com os ministros do Transporte, Alfredo Pereira do Nascimento, com o ministro da Articulação Política, José Múcio
Monteiro, com o ministro interino da Fazenda, Nelson Machado, com o ministro das Ci-

“

O deputado Daniel
Almeida tem sido um aliado importante para o governo municipal, seja na Câmara ou na articulação política federal e es-

“
Daniel e Isaac cumprem agenda nos ministérios
dades, Márcio Fontes de
Almeida, e com o ministro do
Esporte Orlando Silva e até
mesmo, com o presidente Lula.
Foram tratados temas variados, entre eles a recuperação
das estradas federais que cortam a região, a conclusão da
ponte, a renegociação dos recursos de R$ 1,3 milhões do

A

município, referente a débitos
de gestões passadas, que está
sendo contingenciado mensalmente, do Fundo de Participação dos Municípios. Além de
solicitação de investimentos
para obras de saneamento,
infra-estrutura, macrodrenagem e melhoria do abastecimento de água.

Fernando Rodrigues

O

O mandato do deputado Daniel Almeida é muito
importante para Campo Alegre, devido ao extensivo apoio
que ele tem nos dado, através
de emendas ao orçamento, incentivo ao esporte, educação
e infra-estrutura. Na saúde, o

”

ponto alto da minha gestão,
posso exemplificar o aporte financeiro que o deputado
direcionou ao nosso município
para aquisição de equipamentos e materiais médicos para
implantação do hospital municipal”.

”

Gabinete do Deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA)
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A L M E I D A

Um deputado que trabalha por Juazeiro
Fernando Rodrigues

Alessandro Dias Rodrigues, prefeito municipal de
Campo Alegre de Lourdes e presidente da Associação dos
Prefeitos do Norte da Bahia (APNB).

“

O trabalho que o deputado Daniel tem feito em defesa do povo brasileiro e especialmente ao povo de Juazeiro, é
singular. Com emendas e apoio

a importantes obras, como a duplicação da Ponte Presidente
Dutra, ele se credencia como autêntico representante da nossa
região, em Brasília.

”

Zó, presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro

“

Daniel é um parlamentar que vem atuando, como
nenhum outro já atuou, na região Norte. Através das emendas parlamentares ele disponi-

bilizou inúmeras verbas para
beneficio da nossa população.
Com isso, ele ajuda a dar mais
visibilidade aos nossos mandatos.

”

Everton Luiz, vereador do PCdoB de Pilão Arcado

“
“Este foi o melhor presente que
o governo poderia dar ao povo
de Juazeiro. Esta inauguração

marca o início de um novo tempo na saúde do município e da
região”, afirmou o deputado.

DEPUTADO LUTA POR OBRAS DE MACRODRENAGEM
projeto de macrodrenagem dos canais
que cortam os bairros
da Malhada de Areia, Macarrão e Mulungu já estão com re-

tadual. Ele defende o desenvolvimento de Juazeiro e da região
Norte. Sempre esteve presente
nos momentos mais importantes da nossa cidade.

Isaac Carvalho, prefeito de Juazeiro

HOSPITAL É INAUGURADO COM FESTA

neecessidade imediata
da implantação de um
serviço de assistência
médica, cirúrgica e pediátrica
de qualidade para a população
da região Norte. Este foi o principal argumento utilizado pelo
deputado federal Daniel
Almeida, junto ao governo da
Bahia, para inaugurar o Hospital Regional de Juazeiro, que
atenderá quase 30 municípios
da região do Vale do São Francisco.
O deputado Daniel parabenizou o governador Wagner e
o prefeito Isaac pela entrega do
equipamento à população.

Parceria com líderes da região

cursos assegurados pelo governo federal. A obra neste
canal está inacabada e sua
conclusão foi garantida após
algumas reuniões entre o de-

putado Daniel, o prefeito Isaac
e o ministério das Cidades.
Orçado em R$ 60 milhões, o
projeto de macrodrenagem
tem extensão de 10km.

Daniel tem sido um dos
deputados mais atuantes em
defesa do nosso povo. Em
Casa Nova, por exemplo, ele
já demonstrou o seu compromisso; Através de sua força

política conseguiu liberar recursos para o abastecimento de
água, beneficiando muitas famílias deste nosso sertão que
tanto sofre com a seca.

”

Vanderlin Carvalho, secretário de obras de Casa Nova

“

O mandato de Daniel
tem demonstrado compromisso
com a região do São Francisco. Um exemplo concreto disto
pode ser observado em Remanso, onde ele viabilizou pleitos

importantes junto ao governo
federal e estadual, como a implantação de poços artesianos
e construção de quadras
poliesportivas em benefício da
nossa comunidade.

”

Vavá Costa, secretário de Trabalho, Renda,
Cultura, Esporte e Turismo de Remanso
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Daniel faz defesa de obras
de infra-estrutura para a
cidade, entre elas, o anel
viário, a conclusão da ponte
e recuperação de estradas.
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Recursos para programas de
esporte e ações na saúde,
estão na agenda do
deputado e mudam a cara
do município.
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Estradas reformadas e
ampliação do abastecimento
de água podem mudar a
vida das pessoas.
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Audiências em Brasília tem
resultado positivo e
garantem mais
investimentos para Juazeiro
e cidades da região Norte.
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Hospital Regional, em pleno
funcionamento, uma
conquista do povo, garantida
pelo prefeito Isaac, por Lula,
Wagner e Daniel.
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P A R C E R I A V I T O R I O S A Recurso assegurado para

EDITORIAL

Meu melhor presente é o trabalho
Nestes dias de festa, em
que Juazeiro completa 131
anos de emancipação política,
faço questão de homenagear à
cidade e ao seu povo.
Em mais de um século de
existência, hoje Juazeiro tem
muito a comemorar. A cidade
vive um novo tempo, de liberdade, modernidade e crescimento. Sinto-me orgulhoso de
fazer parte desta história.
Como deputado federal, tenho trabalhado diariamente, ao
lado do prefeito Isaac Carvalho e da sua equipe. Contamos
com o apoio do governador
Jacques Wagner e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
para garantir cada vez mais recursos para este povo sofrido,
mas forte, batalhador e vitorioso.
Já somamos algumas conquistas, como por exemplo, o
Hospital Regional de Juazeiro,
já em pleno funcionamento, a
liberação dos recursos para
obra de conclusão da Ponte
Presidente Dutra, a garantia
das verbas para construção do
anel viário e recuperação da
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malha asfáltica da BR 407.
Além disso, asseguramos
recursos para melhoria na
infra-estrutura urbana e para
construção da Praça da Juventude, que será instalada na antiga Estação Ferroviária, do
bairro Piranga. Outra grande
conquista que quero partilhar
com a população juazeirense é
a renovação do programa Segundo Tempo, que continuará
atendendo centenas de jovens
da cidade.
Mesmo com estes feitos,
sabemos que ainda temos muito a oferecer. Nosso projeto é
amplo e visionário. Pretendemos fazer deste município uma
referência de administração
pública para a Bahia e para o
Brasil.
Por isso, reafirmo nesta data
festiva, que minha maior homenagem, neste aniversário de
131 anos é continuar trabalhando incessantemente por
Juazeiro e pelo seu povo. Parabéns a todos!
Daniel Almeida
Deputado Federal

Daniel divulga investimentos que Praça da Juventude
contribuem com a gestão de Isaac

D

aniel aproveitou a oportunidade das comemorações em torno do aniversário de 131 anos de emancipação política da cidade para prestar contas das ações que vêm
realizando em Brasília e para
anunciar novos recursos que
conseguiu para o município.
Através da dobradinha
estabelecida com o prefeito
Isaac Carvalho, colega de partido, o parlamentar baiano tem atuado sistematicamente, junto ao
governo do estado e ao governo
federal para garantir recursos e
novos projetos que melhorem a
qualidade de vida do povo de
Juazeiro e das cidades vizinhas.

E

ntre os novos projetos anunciados pelo deputado Daniel durante as festividades de
aniversário de Juazeiro, um dos destaques
foi a construção do Anel Viário. A obra será realizada através de verba garantida por uma emenda de bancada, no Orçamento Geral da União.

Gabinete Daniel

Mandato acompanha demandas dos prefeitos

A emenda de autoria da bancada de deputados da Bahia contou com a assinatura e o
apoio do deputado Daniel. Ela tem o valor de
R$ 100 milhões e será destinada ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT.

Gabinete Daniel

Ministros José Múcio atende pleito de Juazeiro

Praça será ponto de encontro de esporte e cultura

U

Wagner, Isaac e Daniel, acordo firmado em prol de Juazeiro
Junto com o governador
Jacques Wagner e o presidente
Lula, o deputado Daniel assegurou mais de R$ 200 milhões
de recursos para serem aplica-

dos em obras de infra-estrutura na região. Parte destas verbas já está disponível nos órgãos executores, e devem ser
utilizada ainda este ano.

Á G U A PA R A T O D O S

E

m reunião com o prefeito
Isaac Carvalho e o deputado Daniel Almeida, o
governador Jacques Wagner
autorizou a execução do programa de ampliação do oferecimento de água para Juazeiro. O programa atenderá centenas de famílias que não têm acesso à
água tratada.
Entre as principais ações estão a perfuração de poços, construção de sistema simplificado
(implantação da caixa d’água,

Manu Dias

chafariz e bebedouro para animal,
de sistema integrado), além de
construção de reservatórios e
aguadas. As ações fazem parte
do programa ‘Água para Todos’.

m dos mais importantes
projetos desenvolvidos
pelo Ministério do Esporte, a Praça da Juventude já tem
lugar garantido em Juazeiro. O
complexo de esporte e lazer será
instalado na antiga Estação Fer-

roviária do bairro Piranga. O prazo para a entrega será em 2010.
A implantação da Praça, no
valor de mais de R$ 1,6 milhões,
foi uma indicação do deputado
Daniel ao ministro do Esporte,
Orlando Silva.

prefeito Isaac Carvalho terá este ano,
R$ 1,5 milhões a mais
no seu orçamento, para investir em obras de infra-estrutura, como calçamento e
pavimentação asfáltica. Os
recursos foram garantidos
através de uma emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União, de autoria do
deputado Daniel.
A iniciativa vem somar
aos esforços do prefeito
Isaac para melhorar a qualidade de vida da população
juazeirense. O convênio para
aplicação do recurso será
com o ministério das Cidades.

Região terá estradas recuperadas

A

s obras de manutenção,
conservação e recuperação das BR 407 e BR 324
foram uma solicitação do deputado Daniel junto ao ministério dos
Transportes. O projeto licitado
pelo Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes –
DNIT está sendo executado pela
construtora CBV Ltda
Os serviços serão realizados
desde a divisa de Pernambuco
com a Bahia, próximo aos municípios de Petrolina e Juazeiro até
o entroncamento com a BR-324,
no município de Capim Grosso. Rodovia passa por completa reconstrução

Fernando Rodrigues

PCdoB é grande força política da cidade

Fernando Udo

Lula, Isaac e Daniel, parceria perfeita

Ministério do Esporte renovará
Programa Segundo Tempo

Fernando Rodrigues

O

Manu Dias

Com uma atuação
marcante e reconhecida
pela população
juazeirense, o deputado
federal Daniel Almeida já
é visto como o parlamentar que mais trabalha por
Juazeiro.

Construção do Anel Viário já tem verba garantida

Fernando Rodrigues

Infra-estrutura
urbana é
ampliada em
Juazeiro

Gabinete Daniel

Prefeito é recebido na Secretaria de Turismo

DivulgaÁ„o

Atividades esportivas no turno oposto ao da escola

D

epois de diversas audiências com o ministro do
Esporte, Orlando Silva, o
deputado Daniel conseguiu garantir a renovação do programa
Segundo Tempo de Juazeiro. A
parceria entre prefeitura e ministério vai beneficiar crianças
e jovens, com idade entre 7 e 17

anos, inseridos no contexto escolar. “A prática de atividades
esportivas auxiliam na formação da cidadania e melhoram a
qualidade de vida das pessoas,
reduzindo a vulnerabilidade social. Juazeiro não poderia ficar
de fora de um programa como
este”, assinalou Daniel.

Duplicação da ponte garantida

A

s obras de duplicação e
reforma da Ponte Presidente Dutra, que liga as
cidades de Petrolina e Juazeiro,
finalmente serão concluídas.
Uma emenda de bancada, no valor de R$ 30 milhões, vai assegurar a conclusão do projeto iniciado em 2002.
A nova etapa prevê o alargamento do espaço destinado a
pedestres e ciclistas, além da
construção de mais duas pistas.
A execução ficará a cargo da
empresa licitada pelo DNIT.
A continuidade do projeto
recebeu a defesa do deputado
federal Daniel Almeida, tanto na

Gabinete Daniel

Wagner e Daniel definem agenda para Juazeiro

DivulgaÁ„o

Câmara, quanto junto aos ministérios. A obra beneficiará a população de Juazeiro e das cidades vizinhas.

Gabinete Daniel

Ministério da Fazenda acata parcelamento de débitos

