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Marco Legal de Garantias de Empréstimos
reforça possível penhora de bens de família
Sudoeste baiano:
investimentos em saúde,
educação, segurança
e infraestrutura
transformam a região

Leia mais na página 15

Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou
o PL nº 4188/2021, o Marco Legal das Garantias de Empréstimos, que implementa mudanças em relação à utilização de imóveis como garantia para diferentes opções
de financiamento. Uma das mudanças propostas está na
alteração da lei nº 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade de imóvel de família. A alteração proposta amplia o
rol de exceções aos imóveis que não podem ser penhora-

dos. “O projeto de lei inclui a alienação fiduciária, ao lado
da hipoteca e de outras garantias reais que permitem a penhora do bem de família, mesmo em dívidas de terceiros
e independentemente da destinação do crédito garantido
pelo devedor.
Agora caberá ao Senado examinar a proposição legislativa e deliberar acerca da sua aprovação.
Leia mais na página 07

Desenvolvimento da
Agricultura na Bahia é debatido
durante Fórum no Centro de
Convenções de Salvador
Leia mais na página 13
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“Esse recurso é exclusivo para a recuperação de pontes (Bela Vista, Raimundo Esteves e Assentamento Santana), pavimentação
de trechos de diversas ruas na cidade e nos
distritos danificadas pelas chuvas, limpeza
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Fonte Livro: “Conselhos aos jovens Advogados” de Benedito Calheiros Bonfim.
Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomﬁm.
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Bahiagás

Contexto
Por Maria Berenice Dias

Ajustes na Lei da Alienação Parental
A tentativa de romper o vínculo de
convivência entre pais e filhos sempre foi
a arma utilizada por quem não aceita o fim
do sonho do amor eterno. Como a culpa é
sempre atribuída ao outro, surge enorme
desejo de vingança. E é nesta hora se descobre que o ódio ao parceiro é maior do
que o amor aos filhos.
Esta é uma prática que sempre existiu.
E infelizmente se perpetua, mesmo com
o influxo das ciências psicossociais que
escancaram a necessidade de assegurar
proteção jurídica a quem sofre irreversíveis prejuízos ao ser usado como massa de
manobra.
Esta foi a responsabilidade assumida
pelo legislador quando da aprovação da
Lei da Alienação Parental, no ano de 2010.
Enfim, um nome a um nefasto proceder.
De forma didática são exemplificadas hipóteses que configuram atos de alienação
parental. Bem como as sanções a quem
os pratica. É determinada a realização de
perícia psicológica ou biopsicossocial, por
profissional ou equipe multidisciplinar,
com comprovada aptidão para diagnosticar tais atos.
Foi tal a repercussão da lei, que fez
aflorar um grande número de demandas
em juízo. Claro que foi enorme a resistência de quem se viu flagrado e foi alvo das
sanções legais. E assim começou um movimento buscando sua revogação, como
se com isso a justiça fosse deixar de reconhecer sua ocorrência.
Mais uma vez agiu com parcimônia o
legislador ao fazer alguns retoques na lei,
sem, no entanto, desnaturar o seu propósito de impedir que ocorra o rompimento
das relações parentais.
Com tal propósito a Lei 14.340/2022

www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

ampliou a garantia de visitação assistida,
que pode ocorrer em entidades conveniadas com a Justiça. Como é determinada a
avaliação periódica do acompanhamento
psicológico ou biopsicossocial, o juiz pode
nomear perito para a realização dos laudos.
Explicita que, sendo necessária a oitiva de crianças e adolescentes, a escuta
seja realizado por meio do depoimento especial. A referência se faz necessária porque as vítimas da alienação parental são,
sim, vítimas de violência.
Apesar de revogada a possibilidade
de suspensão do poder familiar, quando
caracterizados atos de alienação parental,
por motivo grave, o juiz pode adotar tal
providência, em sede liminar. Mas preferentemente deve ouvir a criança ou o adolescente por meio do depoimento especial
e a outra parte.
E, sempre que houver indícios de ato
de violação de direitos, é imposto ao juiz
o dever de comunicar o fato ao Ministério
Público.
Certamente com tais cautelas, a lei
continuará a ser importante ferramenta
de proteção a quem se encontra em situação de vulnerabilidade em decorrência do
estado de beligerância a que são submetidos por um dos genitores.
Afinal, a revogação da lei, não levaria
ao desaparecimento da alienação parental. E essa responsabilidade o Estado não
pode assumir, pois precisa garantir a crianças e adolescentes especial proteção, com
prioridade absoluta, conforme impõe o
Constituição da República.
Por Maria Berenice Dias
Advogada e vice-presidente nacional do Instituto
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).
E-mail: secretaria@mbdias.com.br
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No último gol
Com placar apertado, o Flamengo levou a melhor ontem em disputa com o BC
no STJ. A 1ª turma concluiu julgamento e, por 3 a 2, manteve decisão que reduziu
multa milionária aplicada ao clube em decorrência da troca de jogadores nos anos
90 com o Real Madrid. O BC apontava “operações de câmbio ilegítimas”.

Distribuidoras do Nordeste
participam de Encontro em Aracaju

A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás participou, na última quinta e sexta-feira
(02 e 03/06), em Aracaju, do Encontro das
Distribuidoras de Gás do Nordeste, promovido e organizado pela Sergipe Gás (Sergas). A
programação do evento incluiu debates sobre
as perspectivas do mercado de gás natural; a
negociação com novos supridores; o Projeto
Corredores Azuis e as legislações estaduais
para o setor. As Assessorias de Comunicação
das distribuidoras também participaram de
um encontro paralelo.
Os participantes visitaram a Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados da Proquigel Química S/A (Fafen/SE), primeiro consumidor no
Brasil a utilizar o novo Serviço de Movimentação Gás Canalizado (SMGC). A Proquigel reativou as Fafens, na Bahia e em Sergipe, após um
período de dois anos de hibernação.
O evento foi aberto pelo diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, que defendeu a
importância dos Encontros para a articulação
e o fortalecimento do segmento de gás natural. O diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, reforçou a fala do anfitrião, ressaltando
a relevância da construção de caminhos coordenados entre as Companhias, frente ao cenário de rápidas mudanças introduzidas pela
nova legislação.
Alinhamento - “O nosso mercado atravessa um momento singular, exigindo que
estejamos em diálogo permanente para nos
fortalecer e estar à frente das movimentações

que vêm ocorrendo no setor”, defendeu Gavazza. Segundo o dirigente, a Bahiagás tem se
posicionado na dianteira das transformações
do mercado. “Fomentar a entrada de novos
players, já fazemos há mais de uma década.
Iniciamos, em 2017, um movimento pioneiro
para aquisição de gás natural de supridores
independentes, através das Chamadas Públicas”, ressaltou o dirigente. Atualmente, a
Bahiagás é atendida por 10 contratos de suprimento, firmados com nove supridores nacionais e internacionais.
O diretor-presidente destacou outras
inciativas da Companhia, voltadas para aumentar a confiabilidade no provimento e a
competitividade do energético. “Firmamos,
recentemente, o primeiro contrato entre uma
transportadora (Transportadora Associada de
Gás S.A. - TAG) e uma distribuidora, com o
objetivo de tornar mais flexível a entrega do
energético”. O lançamento da I Chamada Pública para aquisição de Biometano, no final
deste mês de maio, também foi destacado.
“Buscamos cumprir, com estas ações, o nosso papel de indutora do desenvolvimento socioeconômico do estado, além de promover
melhorias para o meio ambiente”, concluiu
Gavazza.
O Encontro das Distribuidoras contou
com a participação dos diretores das diversas
Companhias do Nordeste, além de gestores
de diferentes áreas das Companhias.
(Fonte: Ascom Bahiagás)
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Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

“Sucessão de absurdos”

Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados Previdenciaristas (Asbap). Membroidealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de
Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” (Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

Cuidado ao locar um imóvel

Aluguei uma casa por 2 anos,
confiando na palavra do dono,
mas no 8º mês o proprietário pediu o imóvel de volta e tive que
sair. Quais os cuidados devemos
tomar ao alugar um imóvel? Maria
do Carmo.
Maria, eis algumas dicas para tornar a relação inquilino e proprietário
mais segura: 1- Nunca aceitar um contrato verbal, como foi o seu caso. Antes
de assinar o contrato de locação, o inquilino deve pedir uma cópia do documento para ler atenciosamente, com
calma, cláusula por cláusula, destacando os pontos que não entender para
pedir explicações. O documento deve
conter informações completas de locador e locatário (inquilino) e do imóvel.
O inquilino deve atentar as detalhes,
como endereço correto do imóvel, datas do início e fim do contrato, finalidade da locação, valores do aluguel, multas em caso de atraso de pagamento e
infração de cláusulas contratuais, prazo
e índice de reajuste, forma e local de
pagamento, e de vencimento.
2 - Para garantir o contrato de loca-

ção, imobiliária e locador podem exigir
apenas um tipo de garantia, sendo as
mais usuais fiador com ao menos um
imóvel próprio, depósito caução de 3
alugueis e seguro fiança, mas há outras. Vale lembrar que só é permitido
uma das opções. Ainda nesse item.
A maioria dos inquilinos tem dúvidas
quanto ao depósito caução como garantia. Nesta modalidade, o locador
pode exigir o equivalente a 3 meses de
aluguel, que deverá ser restituído ao
inquilino, com juros e correção de poupança, quando o imóvel for devolvido
ao locador.
3 - Uma vez de posse do imóvel,
o inquilino se torna responsável pelas despesas comuns, como conta de
água, gás e luz, bem como pagamento
de IPTU e condomínio. Atentar que as
despesas de manutenção por uso do
imóvel passam a ser do inquilino. 4- O
inquilino deve conhecer as formas de
decisão e término do contrato, que
usualmente tem duração de 30 meses.
Em caso de dúvidas, é sempre bom
consultar um advogado ou corretor de
imóveis credenciado de sua confiança,
pois estes profissionais podem ajudá-lo

a entender melhor todas as suas obrigações e direitos no contrato.
Além disso, todo contrato tem validade legal a partir do momento em
que é assinado pelas partes: locador,
inquilino e fiador, bem como duas testemunhas, não sendo necessária reconhecer firma.
Além disso, a maneira mais segura
para ambas as partes é realizar a transação através uma empresa ou profissional conceituado (5), porque através
do profissional ou imobiliária o locador
terá mais segurança de que seu imóvel
estará sendo alugado pelo preço de
mercado, que o contrato lhe dará segurança jurídica, que a consulta cadastral do locatário foi verificada junto aos
órgãos de proteção ao crédito e que as
garantias contratuais foram tomadas,
contando ainda com a possibilidade do
imóvel ser administrado durante o período da locação. E quanto ao locatário,
este estará realizando uma transação
segura, tendo a certeza de que o imóvel
está em condições tanto física quanto
jurídica, além de ficar ciente dos seus
deveres e obrigações na relação pactuada.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Imobiliário para Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar
para os e-mails: vercil@jornaldireitos.com e jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com

ESTAMOS PREPARANDO A
EDIÇÃO DE 10 ANOS PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

Na sessão de ontem, ministro Schietti desabafou sobre
as condenações ilegais: “A lei não foi feita só para bonzinhos, foi feita para todos. Mesmo os criminosos possuem
direitos. O que distingue a civilização da barbárie é justamente o governo das leis, e não dos homens. Quando
substituem a racionalidade da lei pela sua própria vontade,
o resultado é esse que estamos vendo. Pessoas são jogadas
no calabouço.”

ADVOGADO - OAB 2909

Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Rua Miguel Calmon, 113
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

3211-4956
3211-1994
Cel.: 73 99198-0075
Fone: 73

Fonefax: 73

Email: romildanobre@ig.com.br

Derval
Maia
Corretor de Imóveis
CRECI 14245

73 98815-2906 73 99180-3369

Email: maiaderval@gmail.com
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EXECUTIVO

Prefeito Augusto Castro entregou
novas instalações do CREADH
Fotos: Roberto Santos

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destaca avanços na área da Saúde na
entrega do CREADH

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro
(PSD), entregou no final de tarde de quinta-feira, dia 9, as novas instalações do Centro
de Desenvolvimento e Reabilitação Humana (CREADH), na Rua da Inglaterra, Bairro
São Judas Tadeu. A obra de requalificação e
modernização do equipamento foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde em parceria com o Rotary Club.
O prefeito ressaltou a importância da
parceria com a Rotary Club, que considerou
fundamental para que o Creadh continue
prestando serviços especializados de reabilitação aos pacientes dos 33 municípios pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
“Temos que investir naquilo que é essencial
para a vida das pessoas. A gente sente a importância que esse Centro têm para os 1.300
pacientes que são atendidos mensalmente”,
destacou.
Segundo o prefeito Augusto Castro, a
gestão tem investido e vem desenvolvendo
projetos na área da saúde. “Itabuna é referência na alta, média e baixa complexidade.
Mantém hospitais ‘portas abertas’, ampliou
as Centrais de Regulação e Bases do SAMU192, requalificou e realocou a Policlínica
Municipal Dois de Julho e a UPA 24 Horas do
Monte Cristo”, citou.
Além disso fez referência ao mais arrojado programa de requalificação das Unidades
Básicas e de Saúde da Família, onde 9 das
32 já passaram por melhorias, a reabertura do Centro Médico Pediátrico de Itabuna
(CEMEPI) e da Maternidade Otaciana Pinto.
“Temos equipamentos importantes que pre-

Prefeito Augusto Castro, secretárias Andrea Castro e Lívia Mendes, e o
pessoal do CREADH

cisamos estar aptos a atender bem as pessoas”, acrescentou.
A secretária municipal de Saúde, Lívia
Mendes Aguiar, disse que o momento era de
muita alegria para todos. “Quero agradecer
ao Rotary Club pela parceria e o apoio que
proporcionou para essa requalificação. O
CREADH não parou o funcionamento nesse
período de reformas, pois conseguimos aos
poucos realizar novas adequações, novas salas”, comentou.
“Hoje, entregamos para a população um
novo ambiente e para as pessoas que fazem
reabilitação, fisioterapia e são portadores de
ostomias para possam ter assistência contínua. O CREADH está em processo de habilitação para virar Centros Especializados
em Reabilitação (CER), tipo II, inclusive para
atender pessoas com autismo”, afirmou.
O Governador do Rotary Club, Paulo
Pereira, disse que as novas instalações do
CREADH deram dignidade aos funcionários
e usuários dos serviços. “Foi tudo feito com
muito carinho. Firmamos uma parceria muito importante com a Prefeitura de Itabuna.
Doamos o material e mão de obra para a
maioria dos serviços”, informou.
Ele falou ainda que todos os usuários
lembram que aqui tinha uma rampa que fazia duas quinas. “Hoje temos uma rampa
de acessibilidade, projetada por arquitetos.
Lembro também que o local apresentava sérios problemas com água. Mas, agora construímos um reservatório para 40 mil litros,
melhorando o abastecimento”, declarou, ao
lado do vice-presidente do Rotary Club, Luiz
Coelho.

Prefeito Augusto Castro, primeira-dama Andrea Castro, secretária de Saúde,
Livia Mendes e o Governador do Rotary, Paulo Pereira descerram a placa

“A coordenadora do CREADH, Maristela
Hillesheim, disse que a reforma foi muito importante para trazer qualidade de vida para
os pacientes e funcionários. Há tempos, a
estrutura física estava precisando passar por
obras para trazermos um ambiente humanizado para os pacientes”, disse
O imóvel foi requalificado em toda estrutura física, como reparos no telhado, troca de
pisos dos espaços de fisioterapia adulto e infantil, além de implantação de nova rampa de
acessibilidade e corrimões. Sua equipe multidisciplinar conta com terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo, médico neurologista infantil e
adulto, médico gastroenterologista, ortopedista, fisioterapeutas, dentre outros.
Dona Maria da Conceição Santana leva
sua filha Maria Letícia ao CREADH desde que
a criança tinha sete anos de idade. Atualmente com 25 anos, a paciente faz tratamento
com neurologista, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionista. “Minha filha tinha dificuldades na fala e não andava. Foi aqui que ela
se desenvolveu, começou a andar e a falar.
Não sei o que seria da gente sem esse serviço
que nos dá atenção e amor”, emocionou-se.
A solenidade teve a presença dos secretários de Promoção Social e primeira-dama,
Andrea Castro, Relações Institucionais e
Comunicação, Alcântara Pellegrini, da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José
Raimundo Araújo, de Governo, Fernanda
Ludgero, e do superintendente de Serviços
Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, vereador Gilson da Oficina (PL), diretor Regional do Detran, Gilson Nascimento, autoridades e convidados.

Governador do Rotary Club, Paulo Pereira, discursa na entrega do CREADH
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Expressões Jurídicas
1 - Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou coisa preparada para determinada missão ou
circunstância. Substituição temporária para caso especifico.
2 - Ad referendum = Para ser referendado. Diz-se do ato que depende de aprovação ou
ratificação da autoridade ou poder competente. Para aprovação.
3 - Animus Apropriandi = Intenção de apropriar-se
4 - Autorictas = autorização
5 - A Non Domino = Que não vem dono
6 - Calumnia Litium = Chicana ou alicantina
7 - De Merits = Do mérito
8 - Elegantia Iuris – Elegância na expressão do direito ou da lei
9 - Ex Autoritate Propria = Por sua própria autoridade
10 - Extra Murus = Fora do limite
11 - Extra petita = Fora do pedido
12 - Expressis Verbis =De maneira
13 - In articulus Mortis = Momento Próximo a morte.
14 - In casu = No caso.
15 - Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e obrigação são correlatos.
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RAPIDINHAS

Inimigos declarados
STJ aceita suspeição de juiz declaradamente inimigo de advogado. O TJ/MG
havia rejeitado o pedido ao considerar
que, como o advogado ingressou no feito após a distribuição, o embaraço teria
sido criado pela parte. A 5a turma do STJ,
no entanto, destacou que a quebra da
imparcialidade do julgador é evidente e
que a simples habilitação do advogado
nos autos de processo conduzido por
juiz que é seu inimigo, não se enquadra
por si só na situação do art. 256 do CPP.

Condenado

Bolsonaro foi condenado, por danos
morais coletivos, ao pagamento de R$ 100
mil por reiterados ataques à categoria dos
jornalistas. A condenação aconteceu no Dia
Nacional da Imprensa. Na decisão, a juíza de
Direito Tamara Hochgreb Matos, de SP, ressaltou que o cargo que Bolsonaro ocupa torna ainda mais grave o caso, por ser incompatível com a dignidade da função que ocupa
e pela enorme repercussão que encontram
suas manifestações em todo o país.

DIVERTIDAS

Direito e a vida real
O João chega para tio e fala:
- Tio, Maria Fernanda pegou meu brinquedo e não quer me devolver (Petição inicial).
- Maria venha cá, quero saber o que aconteceu (citação do réu)
- Meu pai, é mentira dele. (Contestação), inclusive a babá viu tudo (testemunha arrolada)
-Tio se o senhor ouvir a babá ela vai falar o que Maria quiser porque a babá é amiga dela e sua
empregada. (Impugnação de testemunha)
O tio para resolver a situação diz:
- Maria devolva logo esse brinquedo (Sentença).
- Meu pai, deixe eu ficar um pouquinho mais (Embargos Protelatórios)
- Se você não devolver agora vou cortar a sua mesada (multa do artigo 538,§ Único)
- Ah não vou falar com mainhaaaaa!!! (Apelação para Instância superior)
Veja como a história retrata a realidade. A vida de mundo jurídico.

Travessa Salomão Dantas, Loja 6,
Alto Mirante, Itabuna - BA - 45.603-242

73 98805-3929
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PONTO DE VISTA

PROJETOS
E LEIS

Por Antônio Nunes de Souza

Os pudicos desatualizados!
recentemente, o livro “A casa dos Budas
ditosos” que, seguramente, vão ver que
minhas crônicas e artigos parecem versículos bíblicos comparados as barbaridades que ele escreveu, apresentando com
a maior clareza possível, todas as sacanagens mundanas e mais algumas que,
mesmo com essa idade, desconhecia!
Minha comparação não é, em nenhuma
hipótese, uma heresia, apenas para dar
ênfase a citação e, ao mesmo tempo, estimulando para que leiam os
livros citados no sentido de
ampliar seus conhecimentos literários!
Portanto, compreendam minhas intenções de
escrever para o povo, sem
dar muitos valores às diretrizes da ABNT, que aprendi
na faculdade, pois, se começar a ser um escritor casto e
puro, usuário do português
de Camões, tenho certeza
que passarei a ser um chato
que quer dificultar as compreensões, ou esnobar demonstrando
ilustres conhecimentos. Não quero isso
e nem desejo que alguém no futuro diga:
Como disse o escritor Antonio Nunes, no
seu livro X, etc., basta que lembrem vagamente de mim e digam: Tinha um cara,
que nem me lembro o nome, mas escrevia umas crônicas do caralho!
Por Antônio Nunes de Souza
Escritor e Membro da Academia
Grapiúna de Letras (AGRAL)
E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com

FRASE
“A respeito da injustiça é cometida de duas formas: pela violência e pela fraude.
uma diz respeito áraposa, outra ao leão. todas duas são indignas do homem, mas
a fraude é a mais desprezível. de todas as injustiças a mais abominável é a desses
homens que, quando enganam, procuram parecer homens de bem!”
( Túlio Cícero – Orador – advogado e filósofo romano)
“ Os que acham que a MORTE é o maior de todos os males é porque não refletiram sobre os males que a INJUSTIÇA pode causar.”

Marco Legal de Garantias
de Empréstimos reforça possível
penhora de bens de família
www.camara.leg.br/

Normalmente, para evitar polêmicas,
nunca ligo ou alimento algumas opiniões
recebidas através de e-mails, quer sejam
elogiosas, quer sejam condenatórias.
Mas, não tendo vindo nada criativo na minha mente, vou aproveitar para despertar
a atenção de alguns leitores que acham
abusivos meus termos utilizados com liberdade para ilustrar os fatos e ocorrências nas crônicas e artigos, justificando
que escrevo na linguagem corriqueira do
dia-a-dia, tão comum nas
comunicações da internet,
mesas de bares, banquetes, ruas, televisões, rádios,
livros, teatros, etc., sem
que as intenções sejam
pejorativas e chulas. Simplesmente, tudo é usado
para dar ênfase ao assunto,
qualificando-o como algo
especial ou depreciativo,
conforme o emprego na
sentença!
Sessenta anos atrás eu,
às escondidas na biblioteca de Santo Amaro, li os livros de Jorge
Amado, Cacau, Suor, Carnaval e outros,
onde você poderia encontrar as maiores
sacanagens nordestinas, descrições de
atos sexuais com detalhes, muitos nomes considerados “feios”, mas, como era
algo inovador e tratava-se de um mestre
da literatura que surgia, a admiração era
grande e ninguém ousava dizer que eram
condenatórias, E hoje, sessenta anos depois, gostaria que vocês lessem, de João
Ubaldo Ribeiro, nosso querido imortal da
Academia Brasileira de Letras, que faleceu
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Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o PL nº 4188/2021, o Marco
Legal das Garantias de Empréstimos, que
implementa mudanças em relação à utilização de imóveis como garantia para diferentes opções de financiamento. Uma das
mudanças propostas está na alteração da
lei nº 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade de imóvel de família. A alteração
proposta amplia o rol de exceções aos imóveis que não podem ser penhorados. “O
projeto de lei inclui a alienação fiduciária,
ao lado da hipoteca e de outras garantias
reais que permitem a penhora do bem de
família, mesmo em dívidas de terceiros e
independentemente da destinação do crédito garantido pelo devedor.
Agora caberá ao Senado examinar a
proposição legislativa e deliberar acerca da
sua aprovação.
De iniciativa do Poder Executivo, a versão do projeto do Marco Legal das Garantias de Empréstimos que vem para análise
do Senado é o substitutivo do relator na
Câmara, deputado João Maia, do PL do Rio
Grande do Norte. João Maia argumenta que
a reformulação das normas que regulamentam as garantias no Brasil é necessária para
diminuir o risco de inadimplência do devedor, contribuindo, dessa forma, para a redução do custo do crédito.
Atualmente, a recuperação do crédito
é tarefa incerta e demorada. Recupera-se
apenas 14,6% do valor das garantias no
Brasil, contra 85,3% no Reino Unido, 81,8%
nos Estados Unidos. Esses dados indicam
que o tratamento atual dispensado ao tema
das garantias pelo ordenamento jurídico
brasileiro necessita ser reformulado para
melhorar esses números e, por conseguinte, reduzir os juros pagos pelo tomador
brasileiro. E ter acesso a crédito barato também é um dos elementos fundamentais do
exercício de cidadania financeira.

A proposta cria as Instituições Gestoras
de Garantia, as IGGs, empresas que serão
intermediárias entre os tomadores de empréstimo e as instituições financeiras. As
IGGs vão avaliar os bens dados em garantia
nos empréstimos bancários e, posteriormente, as condições do empréstimo, como
prazos e juros, serão negociadas pelo tomador com as instituições financeiras. Atualmente, os bancos fazem a avaliação do bem
dado em garantia. João Maia cita exemplo de
inovação que as IGGs podem proporcionar.
Atualmente, um bem dado em garantia
que valha R$ 1 milhão pode estar garantindo um crédito, por exemplo, de R$ 100 mil.
Ou seja, há uma grande parte da garantia
— potencialmente de até R$ 900 mil — que
não poderá ser utilizada em outra operação
de crédito com outra instituição financeira.
O formato da IGG permite que a mesma
garantia possa ser utilizada para quantos
créditos couberem na garantia sem precisar ser providos pela instituição financeira
credora inicial.
O texto também possibilita que o único imóvel da família seja penhorado se for
dado como garantia de empréstimo. Além
disso, permite que um mesmo imóvel possa ser dado como garantia em mais de um
empréstimo. O projeto ainda acaba como o
monopólio da Caixa Econômica em relação
aos penhores civis. Pela proposta, joias, relógios, canetas e prataria de valor poderão
ser penhorados em outros bancos. Segundo o relator, a permissão da concorrência
nos penhores civis abrirá um corredor de
oportunidade de acesso a crédito barato
ao tomador cidadão. Se o projeto do Marco Legal das Garantias de Empréstimos for
aprovado no Senado da forma como veio
da Câmara, será enviado para sanção presidencial. Alterado pelos senadores, volta
para a análise dos Deputados.
(Rádio Senado)
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ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206,
Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA
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SAÚDE

Santa Casa de Itabuna e Secretária
de saúde do Estado discutem
ampliação de leito no Manoel Novaes

A secretária de Saúde do Estado da Bahia, a médica Adélia Pinheiro, esteve no início
da semana, no Hospital Materno-infantil Manoel Novaes, unidade referência no interior
do estado para especialidades como Neonatologia, Pediatria Cirúrgica, Ginecologia e

Obstetrícia. Um dos assuntos discutidos no
encontro foi a ampliação em 100% no número de leitos na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI-Neo) e a implantação de 10 leitos maternos adultos.
Durante a reunião com a secretária

Espaço Livre

PorSanta
Antonio
Nunes de
Souza Novaes para assegurar atendimento
Adélia Pinheiro, o provedor da
Casa,
Manoel
Francisco Valdece, falou sobre o ganho que
digno aos pacientes do sul, extremo-sul e até
os moradores da Bahia terão com a criação
de outras regiões como sudoeste e oeste da
de 20 leitos. Os pedidos de aprovação dos
Bahia. A titular da secretaria estadual de Saúprojetos já foram deferidos pela Diretoria de
de afirmou ainda que o governo baiano tem
Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e o
trabalhado muito para superar um enorme
início das obras agora depende da captação
desafio, que é a falta de profissionais pediáplanose eobstetras.
projetosRessaltou
em cada que
minuto
Cheias
de doces encantos,
de recursos
financeiros.
“Estamos belezas,
fazendo
tricos
esse da
é um
minha vida,
pode ter por
a certeza
ela
elegâncias,
meiguices,
amor
um charmes,
esforço muito
grande para
disponibilizar
problema
enfrentado
todas que
as regiões
está presente. A internacional mulher!
e carinhos. Essa receita de um pudim brasileiras.
Então, como posso escrever como
bem aventurado só caberia em um ser
Adélia Pinheiro se comprometeu a avase fosse um dia especial, se para mim,
abençoado: a internacional mulher!
algumas demandas
apresentadas
e destratando-se
delas, todos
os momentos
Sua criação, mesmo tendo sido liar
tacou
que o Estado
hospitais
são especiais?
Os tem
diasconstruído
são comuns
e
de uma modesta costela, as mãos do
modernos
e
equipados
em
todas
as
regiões
rotineiros, mas, com relação a essa briArquiteto/Escultor Maior, não poupou
da
Bahia,
mas que encontra
lhante
e luminosa
criatura, dificuldade
sempre meem
nem tempo nem precisão, para, com
rejuvenescem.
A internacional
carinho, fazer algo superior, belo, que
encontrar
profissional
para atuarmulher!
em todas
Parabenizo-as
com
um
carinho
pudesse com destreza e paciência doas novas unidades. A secretária também elotodoo trabalho
especial realizado
pela passagem
do Manoel
seu
minar a fúria dos homens. A internagiou
no Hospital
dia oficial, mantendo meus maiores
cional mulher!
Novaes para atrair e manter médicos para
respeitos de apreço e afetividade, deTodos os homens que são inteligenassegurar
a cobertura
24 horas
por dia, nos
sejando que
a ampliação
de destaques
se curvamnovos
perante
uma mulher,
parates
a população
e modernos
leitosnão
de
na as
semana.
em dias
todas
suas lutas e conquistas
demonstrando
como elas são seres sete
UTI”,sóexplicou
o provedor.
Para
o
vice-provedor
daeSanta
Casa,
sejam sempre entendidas
aceitas
porPedotados
superioridades,
mas,
prinA diretoradetécnica
do Hospital
Manoel
cipalmente,
estarem
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com
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a população
hoje dizendo
precisa naque,
capital.
antoniodaagral26@hotmail.com
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Elas são internacionalmente
maravilhosas!

Estado de pobreza é presumido para concessão
da gratuidade judiciária mediante simples
aﬁrmação na petição inicial da parte interessada

BEM ESTAR
Por Maria Regina Canhos Vicentin

A enfadonha escola
Recentemente, Sr. José lamentou constatar que sua filha pequena não demonstrava interesse pela escola. Ele recordou o
tempo em que, ansioso, esperava pelos ensinamentos da professora. Disse que se sentia
fascinado com o aprendizado, e não conseguia entender porque sua menina estava
tão desmotivada. Ela chegou a lhe falar que
gostaria que a aula passasse bem depressa, a
fim de voltar logo para casa. Sr. José, perplexo, não sabia onde encontrar uma resposta
para seus questionamentos.
Sem querer esgotar o assunto, arrisquei
alguns palpites quando lhe disse que os métodos de ensino infelizmente não evoluíram.
Os professores continuam dando aulas exatamente como faziam anos atrás. Lousa, giz,
apagador... Aula expositiva.
Sr. José ficava fascinado com os livros e ensinamentos porque na época em que era criança não existia televisão nem computador. Uma
carta demorava dias para chegar, e as pessoas
achavam mágica poder falar com outras, tão
distantes, através de um aparelho chamado telefone. Hoje em dia, não é mais assim.
Nossas crianças parecem nascer sabendo operar o forno de micro-ondas. Elas mesmas esquentam seu leite e o tomam assistindo à tv. O controle remoto não apresenta
mistério algum para elas, e mudam de canal
com uma velocidade e destreza de fazer inveja a qualquer digitador experiente. No
computador, visualizam em segundos inúmeras páginas de jogos, pesquisas, relacionamentos. São capazes de ouvir música, ler,
conversar com amigos, e receber e-mails,
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tudo simultaneamente. A rapidez, o colorido, todo esse aparato tecnológico se faz
presente nos lares e cativa nossas crianças,
enquanto nossos educadores continuam a
lecionar como no passado.
Nada estranho uma criança se queixar
das aulas e desejar abandonar a escola. Ela
encontra muito mais motivação fora que
dentro da sala de aula. Mesmo os palestrantes atuais estão enfrentando sérios desafios
para manter a atenção do público. Que diremos dos professores que precisam competir
com a televisão e o computador? Será que
estão sendo preparados para isso, ou amargam a frustração de não conseguirem manter a atenção em classe?
Não vai aqui nenhuma crítica ao professorado que mantém muitos verdadeiros heróis, mas às formas obsoletas de ensino, que
não conseguem acompanhar a evolução dos
tempos nem motivar os alunos ávidos por
diversidade, velocidade, colorido. Mesmo os
adultos já não se interessam em assistir uma
preleção que não possua recursos audiovisuais. Numa época em que a neolinguística
nos revela a existência de pessoas auditivas,
visuais e sinestésicas, precisamos urgentemente reformular os métodos de ensino,
pois nossas crianças não querem apenas ouvir. Elas desejam também ver, tocar, cheirar,
degustar e intuir o saber.
Por Maria Regina Canhos Vicentin
Bacharela em Direito, pós-graduada
na área de educação, escritora, psicóloga
clínica e judiciária. Jaú - São Paulo.
E–mail: contato.mariaregina.com.br

Sob a relatoria do desembargador federal Souza Prudente, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)
negou provimento à apelação da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa) e confirmou a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara

Federal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, mantendo, assim, a concessão de
gratuidade judiciária (isenção das custas e
despesas judiciais e extrajudiciais relativas
aos atos do andamento do processo até o
seu provimento final) ao apelado.

PARA RIR
O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avidamente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma
pessoa pergunta o motivo.
O advogado doente responde:
“Estou procurando brechas na lei”.

www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com
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II CAMINHADA ECOLÓGICA

Segunda Caminhada Ecológica levou cerca de 170
aventureiros à Serra da Estância Manacá em Ibicaraí

As escadarias da Igreja Matriz Senhor
Deus Menino, na Praça Régis Pacheco, em
Ibicaraí, presenciaram no início da manhã de
domingo, dia 29 de maio, a ‘união’ de aproximadamente 170 aventureiros de Ibicaraí
e alguns participantes de Floresta Azul, Itabuna, Ilhéus, Buerarema, Feira de Santana,
Eunápolis e Salvador, que se reuniram com
o propósito de subir andando a Serra da Estância Manacá – na região norte do município – para a Segunda Caminhada Ecológica
em favor das matas, montanhas e das mais
de 100 nascentes que existem no município.
Depois da bênção do diácono Sandoval
Farias, foi feita uma foto para registrar o momento e em seguida os aventureiros se deslocaram para a entrada da cidade, onde foi
feita uma segunda foto oficial e na sequência
os participantes foram escoltados por uma
guarnição da Polícia Militar, comandada pelo
Subtenente Raniere, que guiou o grupo até o
início da caminhada.
A caminhada durou mais de nove horas,
por estradas vicinais, trilhas, fazendas e intermináveis ladeiras, até o topo da Serra, culminando na Estância Manacá e contou com a
presença de uma ambulância cedida pela Secretaria de Saúde, um carro de apoio ofertando
água e frutas e um veículo da Mineradora Cibra,
que também disponibilizou água e barrinha de
cereais para os participantes da Caminhada.
Na volta os aventureiros pararam na fazenda de Juscelino, irmão de Aroldo Melo, que
cedeu o espaço como ponto e apoio, onde foi
servido frutas e água para todos os integrantes, que ainda tiveram tempo para caminhar

em um trecho de roça de cacau, tomar banho
de cachoeira e conhecer uma gruta.
Na parte final os aventureiros ajudaram
a plantar 20 mudas de árvores nativas da
região, que foram ofertadas pela Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
do município e ainda puderam se deliciar
com um almoço promovido pelos próprios
aventureiros.
O ambientalista Arnold Coelho falou da
importância dessas caminhadas e da proximidade do homem urbano com o meio ambiente e da sociedade civil organizada que
precisa vivenciar e saber como está e o que
é preciso ser feito para proteger as nossas riquezas naturais.

A Nutricionista Francine Melo fez uma
oração de agradecimento a Deus por aquela
ação e uma rápida palestra sobre os benefícios de uma alimentação anti-inflamatória.
O Geólogo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul (CDS-LS),
Thiago Goncelves, falou um pouco sobre a
importância de ações como essa e o belo trabalho que a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente tem feito em Ibicaraí, colocando a
cidade em destaque no cenário regional.
A Caminhada foi uma realização da Turma da Caminhada, que contou com a organização de Arnold Coelho e Dominguinhos
Original, e o apoio de Lucas Cardoso, Ionaldo Borges, Sandoval Novais, Wiliam Melo,

CONTINUA NA PÁGINA 12

12

www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

Ano XIV - nº 142 - Sul da Bahia - Junho de 2022 - R$ 2,00

ESPAÇO LIVRE
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

A superação da violência pelo amor
Gostaria de falar sobre a superação da
violência. Você acredita ser possível superar a violência pelo amor? Nós percebemos
que a violência sempre aumenta. As notícias
sobre a violência terrorista, a violência criminosa, a violência entre jovens cresce a cada
dia e não podemos fechar os olhos diante
disso. Podemos constatar que o crime organizado abrange sempre mais pessoas,
mais círculos e gostaria de influenciar sempre maiores campos de vida pública. Apesar
disso nós não abrimos mão da esperança de
que o amor é mais forte do que a violência.
A violência nunca desaparecerá do
mundo. Pensar nisso seria algo irreal de
minha parte, mas eu não me entrego, eu
acredito na força do bem e da força do amor.
Quando os cristãos realçam também publicamente seu amor, sem fechar os olhos à
realidade da violência, haverá sempre a possibilidade da vitória do amor. Mas essa vitória será perene, pois o mal existe no mundo.
A violência muitas vezes é consequência de
feridas que as pessoas sofreram e que agora desejam passar a pessoas que nada tem
a ver com elas. Se for verdade que crianças
feridas passam suas feridas adiante, então é
mais importante ainda criar as crianças com
amor, para que as feridas não continuem a
se propagar sempre mais. Há necessidade

Fábio Valentim, Fredson Santos, Olivério Leal
e Epitácio Melo.
Vale ressaltar que a prefeitura de Ibicaraí foi parceira desse evento, cedendo parte
dos alimentos e refrigerantes para o almoço,
200 garrafas de água, refrigerantes, veículo
de apoio, ambulância e apoio logístico e 10
camisas para o pessoal da organização.
A Cibra Mineradora disponibilizou um
veículo com água e barrinhas de cereais e
dois profissionais para falar da Mineradora.

O comerciante e vereador Herbert Santana
colaborou com 150 reais para a compra de
frutas e o vereador Aroldão cedeu o espaço
da fazenda para ponto de apoio.
O resto desse dia de aventura fica por
conta dos inúmeros depoimentos (fotos e
vídeos) dos ‘guerreiros’ que subiram a serra
e estão propagando mais essa aventura em
suas redes sociais.
Por Arnold Coelho - Ambientalista

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

de fé e esperança para confiar no amor que
pode curar pouco a pouco crianças, jovens,
pessoas feridas e assim impedir a violência,
rompendo o espiral de sempre novas feridas. Violência gera violência.
O amor tende a quebrar esse espiral da
violência. A violência predomina no mundo
através de associações terroristas e criminosas e precisa, por um lado, de uma resposta enérgica. É preciso colocar limites claros
que digam francamente que a sociedade
não aceita violência. Por outro lado, não devemos admitir que grupos de violência ditem as regras do jogo. Estou convencido
de que a verdadeira superação da violência
acontece por via mental e espiritual. Precisamos confiar na força do espírito e do
amor. A resposta inteligente e realmente
eficaz para a violência que acontece na nossa cidade, nas nossas casas, no nosso país,
no mundo é amor. Por isso, ame, aprenda a
amar, o amor nos renova e renova quem está
ao nosso redor, pessoas amorosas renovam
o mundo, pensemos nisso.
Deus te abençoe e te guarde.
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo
Cantor, compositor e sacerdote.
Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e
www.padreezequiel.com.br
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Neonatal
do tipo
canguru e convencional.
O equipamento, que começa a funcionar neste sábado (5), é referência para os
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Iraquara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte,
Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares.
“Nós não tínhamos em nenhum município
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Na nova maternidade, gestantes e puérverno do Estado entregou nos últimos meses
Rui ainda anunciou convênio com o mu- Simultaneamente ao Fórum acontece
realizado, na quinta-feira (09), no Centro de
peras terão acesso a serviços de urgência e
unidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e,
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das pelo projeto Bahia Produtiva, explicou:
O secretário da SDR, Jeandro Ribeiro, partié nesse contexto que esta maternidade foi
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AGRICULTURA

Desenvolvimento da Agricultura na Bahia é debatido
durante Fórum no Centro de Convenções de Salvador

ações voltadas ao desenvolvimento rural. Durante o pronunciamento, ele destacou a importância das secretarias trabalharem em conjunto.
“Há uma relação umbilical entre a Seagri e a SDR, num olhar cirúrgico para o rural
baiano. Este evento é uma agenda positiva

e federações ligadas à agricultura. Todo esse
diálogo é imprescindível, para aumentarmos
ainda mais nossa capacidade de execução de
políticas públicas”, observou Ribeiro.
A programação do fórum contou com
apresentações temáticas e capacitações liga-

cutimos melhorias, evoluções e desenvolvimento, ainda mais, de nossa agricultura. Essa
irmandade que existe entre nós e a SDR ajuda
a alavancar ainda mais o desenvolvimento em
nosso Estado”, reforçou o secretário da Seagri, Leonardo Bandeira.

tros, são excelentes para mostramos toda a
potência que a agricultura familiar baiana
tem. Assim é possível fazer conexões com
possíveis compradores e parceiros comerciais”, finalizou. (Assessoria de Comunicação da SDR/CAR)
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IN MEMORIAM
Opinião
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Envolvendo famílias e pais

Não há felicidade perfeita

“A educação, direito de todos e dever do
estado e da família, será promovida e incenNós,
muitas
vezes, ouvimos
a declarabre os quais você não tem controle e essa
tivada
com
a colaboração
da sociedade,
vição
de
que
o
dinheiro
não
traz
felicidaé uma ideia importante. Nós não controlasando o pleno desenvolvimento da pessoa,
de. E esta ideia traz implícita a questão de
mos a vida como a gente quer, mesmo se
seu preparo para o exercício da cidadania e
que alguma outra coisa irá trazer a felicivocê se isolasse em um lugar maravilhoso,
sua
qualificação
parasaibamos
o trabalho”
(art. real205
dade,
embora não
o que
rodeado por tudo que um dia você preConstituição
Federalséria.
Brasileira)
mente essa coisa
A maioria de nós
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mostram
o envolvimento
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procurando
“essa que
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ilusória, seja
em que estivesse acordado, seus hormôatravés
donadinheiro,
do amor,
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nios poderiam ainda desencadear estados
da
família
vida escolar
das crianças
é fundas
buscas
espirituais
ou,
se
as
coisas
ficaemocionais sobre os quais você não teria
damental. A família é capaz de despertar o
rem
muito
difíceis,
através
até
mesmo
do
controle e provavelmente você se sentiria
interesse e a curiosidade delas e incentivar a
álcool
ou
das
drogas,
porque
tudo
é
busca
triste e sozinho.
sua aprendizagem. Por isso seu compromisde felicidade. Olhe para a sua própria vida
A questão é: nossa experiência emoso é indispensável.
por um momento e veja se encontrar essa
cional não é algo que possamos controlar
Não
que
seimpulsiotransforcoisa
quequeremos
o fará feliz
é ovocês
que te
completamente e ainda assim a maioria
mem
em
professores
de
suas
crianças,
basta
na? O fato é que nós não temos a receita
das pessoas da nossa cultura acredita inque
acompanhem
a vida não
escolar
delas,
valode felicidade
e também
temos
a receiquestionavelmente que a meta definitiva
ta da felicidade
perfeita,
que é aquilo
que
é ser feliz 24 horas por dia e sete dias por
rizem
suas tarefas,
estimulem-nas
a gostamuitos
pensam
ser
possível
conquistar.
semana. Se é assim que nós definimos o
rem de aprender e a serem curiosas também
O
que
queremos
dizer
com
felicidanosso sucesso, estamos provavelmente
na vida fora da escola.
de?Para
Normalmente
ela
representa
um
cernos preparando para o fracasso. A felicienvolver a família e os pais na escola
to estado emocional, um sentimento de
dade está sempre misturada com tristeza,
de seus filhos é necessário que os pais, mães
mobilizar
envolver toda comunidade
espaz de alegria, contentamento, satisfação
angústia, e sofrimentos...
Felicidade tem
eque
os responsáveis
conversem
com
os
profescolar
no planejamento,
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e no
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com tudo aquilo
que acontece
sores
e acompanhem
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Religião
RELIGIÃO
Por Monsenhor
Habib
Por
Monsenhor Jonas
Jonas Abib

Senhor,
Tu tens
palavras
deorgulho
vida eterna
É preciso
domar
nosso

A Eucaristia nos recompõe. Ela é o
ponto
de união. Há
força
em nós
Infelizmente,
nósuma
somos
orgulhosos,
para
nos
desunir.
A
Eucaristia
é
a força
e muito autossuficientes. Mas nosso
ordivina
e
o
poder
de
Deus
para
nos
gulho não passa de tolice, porque,unir.
deSabendo disso, o inimigo de Deus enpois, a própria vida, os próprios acontetra numa guerra, e já conseguiu atingir
mostram
o que são na
as verdanossas
acimentos
muitos que
não acreditam
capacidades.
de
da Eucaristia. A descrença começa
Na verdade,
uma gota de
sangue
na cabeça
e na inteligência
e passa
pe-a
los
sentidos:
visão, cérebro
tato e pamaisnossos
ou a menos
no nosso
nos
ladar…
faz uma pessoa que perdeu todo juízo
Tudo se contradiz.
Uma outra
ou raciocínio,
toda a capacidade.
Euforme
ma da tentação nos fazer desacreditar
lembro bem de um médico que conheci
é mais imperceptível: as pessoas coquando avivi
em São
Paulo, muito
conhemeçam
tratar
a Eucaristia
como
algo
cido, era Não
de uma
fora
do
normal.
têm competência
mais respeito
com
ela.
Não mas
se ajoelham
do Santíscomum,
tambémdiante
orgulhoso,
até na
simo
Sacramento.
Duranteisso.
a celebramaneira
de falar já mostrava
ção,No
pegam
a
Eucaristia
de
qualquer
auge de sua carreira teve
um promaneira. O inimigo quer aniquilar
blema vascular nas veias que irrigam o
nossa fé na Eucaristia porque sabe da
cérebro.
rapidamente
perdeu o
força
queMuito
ela é para
nós e, consequencontrole,
o
uso
da
razão,
e
toda
medicitemente, de como o mundo éabenefina e ciência
dele
foi embora.
Em questão
ciado
por nós
através
da Eucaristia
que
recebemos.
de meses ficou com uma vida vegetativa.
O
com os
discípu-a
Eraque
umaacontecia
pessoa grande
e geniosa,
los,
hoje
está
acontecendo
conosco.
vida inteira foi muito orgulhoso. Deus o
Por isso Jesus, corajosamente, como
tenha na Sua glória, que tenha conseguifez com os apóstolos, nos pergunta:
do toda
remissão
ainda nesta
vida.irComo
“E
vocês,
não querem
também
emfoi umaNão
pessoa
muito descrer
orgulhosa,
autosbora?
querem
e serem

suficiente, perdeu o uso da razão.
Era incapaz de comer por si só, sujava tudo. Aonde foi o orgulho daquele
homem? Parece que a própria vida o “humilhou”. Mas eu apenas apontei esse homem para nós termos um exemplo concreto. Gente, o que é o nosso orgulho,
autossuficiência, senão tolices?
Em vez de sermos orgulhosos, vaidosos, precisamos ser como diz o Salmo 131: “Eu fiz calar e sossegar a minha
alma”. Colocar nossa ganância e ambição
- que são filhas muito próximas do nosso
levados pelos próprios sentidos e deorgulho - em freios é uma questão de desacreditar na minha presença real na
cisão!
De vez
quando
Eucaristia?
Euem
que
sou o temos
Senhoralguns
não
ímpetos,
mas
aí
depende
denão
nós vou
por
vou voltar atrás, e também
freios.
amarrar vocês numa prisão”. É preciso
hojeDeus
surgir
novos “Pedros” que digam:
o abençoe!
“Senhor, a quem iríamos nós? Atrás de
Por seu irmão,
que líder, de qual filósofo e pensador
Monsenhor
Jonaspalavras
Abib da vida
iríamos?
Só Tu tens
eterna”.

Fundador da Comunidade

Por seu
irmão,
Monsenhor
Canção
Nova
– CachoeiraJonas Abib
Fundador
Comunidade
Paulistada– São
Paulo. Canção Nova
– Cachoeira Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br
www.cancaonova.com.br
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GOVERNO DO ESTADO

Sudoeste baiano: investimentos em saúde, educação,
segurança e infraestrutura transformam a região
O Governo do Estado tem investido, nos
últimos 15 anos, para transformar a vida da
população do sudoeste baiano. São diversas
ações e obras que geram renda e impulsionam a economia da região, a exemplo de
novas estradas e do Aeroporto Glauber Rocha. Os investimentos incluem também a
construção de unidades de saúde, escolas e
delegacias.
Somente na área da saúde, R$ 135 milhões foram investidos no período entre
2007 e 2022, sendo R$ 53 milhões em obras.
Também foram destinadas 155 ambulâncias
aos municípios da região, que somam um
aporte de R$ 12,9 milhões. Já os equipamentos de saúde cedidos aos municípios representam um investimento de R$ 7,5 milhões.
Entre os destaques, a policlínica regional de saúde em Vitória da Conquista foi
inaugurada em agosto de 2019, após um
investimento de R$ 22 milhões. A unidade
presta serviços de média complexidade, ampliando o acesso ambulatorial da população
a diversas especialidades e exames.
Referência para o sudoeste baiano, o

ria, agregando assistência a ortopedia
e cirurgia vascular. Mais recentemente,
realizamos a Feira Cidadã. Todas essas
ações fazem parte da política estadual
de saúde voltada para ampliar a qualidade de saúde da nossa população”,
destaca a secretária da Saúde do Estado,
Adélia Pinheiro.
No Hospital Afrânio Peixoto, o investimento chega a R$ 14,8 milhões apenas
em obras. Os recursos foram aplicados
na adequação do novo perfil assistencial
do hospital, reforma do centro cirúrgico,
criação de 63 leitos e obras complementares.

Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC)
recebeu R$ 12 milhões em obras de ampliação,
reformas e abertura de leitos. Os recursos permitiram a implantação de 20 leitos de terapia

intensiva adulto (UTI), sala de politrauma e reforma da UTI pediátrica, entre outros serviços.
“O Estado, através da Secretaria da Saúde,
também implantou mais 48 leitos de enferma-

Rodovias e aviação regional
Nos últimos oito anos, mais de 750
quilômetros de rodovias do sudoeste
passaram ou estão passando por obras
de infraestrutura, com um investimento de R$ 195 milhões. Em 2019, o Programa de Recuperação e Manutenção
de Rodovias (Premad) foi responsável
por restaurar 552 quilômetros de estradas nas cidades de Brumado, Vitória da
Conquista, Itambé, Livramento de Nossa Senhora, Caturama e Igaporã.
Atualmente, está em andamento
uma importante obra para o sudoeste
baiano, na BA-640, com pavimentação

de 38,3 quilômetros de ligação entre
Mirante e Bom Jesus da Serra. A previsão
para o término da obra é dezembro de
2022.
Mais 92 quilômetros de rodovias da
região também estão com os processos
licitatórios em andamento. O investimento é de aproximadamente R$ 68
milhões na pavimentação da BR-415,
do Anel Viário Leste de Vitória da Conquista até Barra do Choça; na rodovia
que liga o entroncamento da BA-026
até o distrito de Jurema, em Licínio de
Almeida; do acesso ao distrito de São

Rede escolar

Na área da educação, entre
2007 e 2022, os investimentos na
infraestrutura da rede escolar do
sudoeste somam R$ 196 milhões
em novas unidades, ampliações,
modernizações, quadras e reformas de escolas.
Exemplos de novas unidades são
o Colégio Estadual Zuleide Freire de
Abreu, inaugurado em dezembro de

2019, em Jacaraci, e o Colégio Estadual José Palles Sobrinho, inaugurado em janeiro de 2021 e que funciona em tempo integral no município
de Encruzilhada.
Também estão em execução as
novas sedes do Colégio Estadual
Coronel Cândido Silveira Santos, em
Aracatu, do Colégio Estadual Daria
Viana de Queiroz, em Barra do Cho-

Sebastião, em Vitória da Conquista; e
na restauração da BA-142, entre Anagé
e Tanhaçu.
Em julho de 2019 foi inaugurado o
Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da
Conquista, resultado de um investimento de R$ 105 milhões feito pelos governos do Estado e federal. Na cidade de
Itapetinga, outro investimento em aviação será publicado em breve no Diário
oficial do Estado (DOE). A recuperação
da área de movimentação de aeronaves
do aeródromo tem previsão de investimento de R$ 4 milhões.

Mais segurança

ca, do Colégio Estadual Juvencio
Amaral, em Bom Jesus da Serra, do
Colégio Estadual João Lopes de Oliveira, em Caetanos, e do Colégio Estadual Duque de Caxias, em Licínio
de Almeida.
Passam por modernizações
unidades escolares em Condeúda,
Vitória da Conquista, Belo Campo,
Planalto e Poções.

O Governo do Estado investiu mais R$ 6,1 milhões no
Programa de Modernização das Estruturas de Segurança
Pública, entre reformas e construções, para unidades das
polícias Civil e Militar de Vitória da Conquista, Caetanos,
Encruzilhada e Barra do Choça. As obras beneficiarão a
população de 24 municípios da região sudoeste.
Barra do Choça receberá novas sedes para a Delegacia Territorial e o 4º Pelotão da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Poções). Nas obras, que
já estão em fases avançadas de execução, foram empregados mais R$ 2,5 milhões. Ainda estão em andamento
as obras da DT de Caetanos e de Pelotões da PM para os
municípios de Caetanos e Encruzilhada.
Em Vitória da Conquista, os espaços que abrigam a
Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e a Operação
Ronda Maria da Penha, unidades da PC e PM especializadas no combate à violência de gênero, também passam
por reforma.
Além disso, em 2022, as unidades do Comando de
Policiamento Regional (CPR) Sudoeste receberam 196
veículos novos, de quatro e duas rodas, totalizando um
investimento de mais de R$ 700 mil.

