
Assembléia Legislativa para que a 

solicitação de recuperação fosse 

encaminhada ao diretor geral do Derba, 

Luiz Sérgio Cordeiro de Oliveira 

Martins. No documento, o deputado 

alertou à direção do órgão sobre os 

riscos que a estrada em péssimas 

condições representava aos motoristas 

e moradores da região.   

De acordo com Jaime Cruz, gerente 

regional do Derba em Feira de Santana, 

a  operação tapa-buraco estará 

concluída até o início da próxima 

semana e que uma licitação para a total 
asfalto que apresentava diversas BA-499, que liga a Estrada 

recuperação da estrada está em 
irregularidades e grande quantidade do Feijão ao distrito de 

andamento. “Por enquanto estamos 
de buracos estava praticamente sem Bonfim de Feira, que estava A garant indo  um tráfego  menos  
condições de tráfego, dificultando o em péssimas condições de tráfego, 

problemát ico  na  estrada,  mas  
acesso dos moradores de Bonfim de começou a ser restaurada pelo 

brevemente estaremos dando um novo 
Feira.governo estadual, através do 

aspecto à BA 499”, destaca.
O deputado estadual Zé Neto fez uma Departamento de Infra-Estrutura de 
indicação à Mesa Diretora da Transporte da Bahia (Derba). O 

Acordo deve acabar com falta
de médicos no Clériston Andrade
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problema do déficit de médicos à forma e aos valores pagos pela governo estadual. Para o parlamentar 

clínicos e pediatras no Hospital Fundação José Silveira (entidade aos poucos o estado está construindo O
Clériston Andrade foi praticamente contratada pela Sesab) durante os com a classe médica um relacionamento 

resolvido na semana passada, quando plantões nos fins de semana, o que mais confiável. “Buscamos resolver as 

reuniram-se na Secretaria de Saúde ocasionava a  migração destes  situações dentro da transparência, 

em Salvador o diretor do HCA, profissionais para outros empregos.  A colocando as condições do estado e suas 

Eduardo Leite, a coordenadora de situação foi levada para o secretário p o s s i b i l i d a d e s .  A g o r a  t e m o s  a  

Emergência da unidade, Wilma Jorge  Sol la ,  que  autor izou  a  possibilidade de alcançarmos êxito 

Ribeiro, representante da classe contratação em caráter emergencial também com relação  às dificuldades que 

médica, o diretor da Rede Própria da destes médicos, através de Pessoa vínhamos enfrentando com Clínicos e 

Sesab, Ricardo Gouveia, e a assessora Jurídica, para que a situação seja Pediatras, bem como acertar as 

jurídica da Secretaria, Joana Rocha. solucionada imediatamente. negociações com intensivistas”, informa, 

A unidade hospitalar enfrentava há A reunião com o secretário Jorge Solla destacando, ainda, que em breve haverá 

quase dois meses o déficit de médicos, foi intermediada pelo deputado a retomada das neurocirurgias no 

especialmente Clínicos e Pediatras, estadual Zé Neto, que tem levado as hospital, atividade que o Clériston não 

por conta de divergências com relação demandas de Feira de Santana ao realizava há 23 anos. 

Estrada de Bonfim de Feira
começa a ser recuperada

A recuperação da estrada, segundo a direção do Derba, estará pronta na próxima semana 



poder Judiciário baiano tem muito unanimidade pela Assembléia Legislativa momento. “Com esta lei, estaremos 

o que comemorar neste final de da Bahia no dia 31 de outubro. A partir de b u s c and o  me l h o re s  d i as  n a  aç ão  O
ano. O governador Jaques Wagner agora, o número de desembargadores no jurisdicional da Bahia. Sabemos que a LOJ 

sancionou na manhã de terça-feira, dia estado sobe de 47 para 53 e quase dobra a não atende a todas as necessidades, mas as 

27 de novembro, a nova Lei de quantidade de juízes, que passa de 663 emendas foram feitas a partir do debate com 

Organização do Judiciário. A solenidade para 1.154. O número de varas também foi os setores do judiciário e com a sociedade, 

foi realizada na Governadoria, em ampliado. As varas criminais passam de construída dentro das possibilidades do 

Salvador. 60 para 127, as varas da Fazenda Pública estado. Avançamos, agora outros passos 

A nova LOJ substitui a antiga lei, que passaram de 13 para 57 e as varas de podem ser dados com a certeza que os três 

data de 1979 e entrará em vigor em 120 Relação de Consumo que teve um poderes harmônicos e independentes já 

dias. A sua construção durou sete meses, aumento de 29 em toda Bahia. provaram que há disposição para seguir”, 

quando foram realizadas 11 audiências O projeto também cria os Conselhos comenta.

públicas com todos os setores do M u n i c i p a i s  d e  C o n c i l i a ç ã o  q u e  O governador Jaques Wagner destacou que 

Judiciário, com desembargadores, funcionarão nas cidades onde não houver foi um dia registrado na história da Bahia, 

juízes, a Associação Baiana dos comarca instalada. A aplicação da LOJ devido a sua importância. “Após 30 anos 

Magistrados, os promotores,  os será feita paulatinamente, pois os gastos conseguimos sancionar uma Lei de 

defensores públicos, a UPB, a OAB, os do Judiciário não podem superar o teto Organização Judiciária que melhorará o 

servidores e seus representantes constitucional de 6% do orçamento fiscal serviço jurisdicional. Esta lei é conseqüência 

sindicais, além de algumas cidades do do estado. da independência do Poder Judiciário, que 

interior, que apresentaram suas Para o presidente da Comissão de busca atender os baianos com mais 

demandas. Constituição e Justiça da Assembléia, dignidade”, afirma.

Com 369 emendas, a lei foi aprovada por deputado Zé Neto, o estado vive um novo 
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Governador Wagner sanciona
Lei de Organização Judiciária
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aumento do número de contratos Desenbahia, o que nos foi prometido até comercial e industrial da cidade. Na 

de microcrédito para Feira de fevereiro. Esta reunião foi positiva e a oportunidade, participará de um almoço O
Santana foi o assunto que levou o diretor partir de agora, teremos boas perspectivas com o deputado Zé Neto e o setor industrial 

e o presidente da Câmara de Dirigentes para a cidade, pois o microcrédito trata-se produtivo representado. 

Logistas (CDL), Welington Nunes e de pequenas importâncias que variam de O deputado estadual Zé Neto acredita que 

Alfredo Falcão, respectivamente, ao R$ 300,00 a R$ 5 mil reais, mas é um esta é mais uma das questões relacionadas 

encontro do presidente da Agência de recurso que chega às mãos de muitas ao afinamento das políticas públicas do 

F o m e n t o  d o  E s t a d o  d a  B a h i a  pessoas”, informa. estado com os interesses da classe 

(Desenbahia), Luiz Alberto Petitinga. O Feira de Santana já chegou a ter cerca de produtiva. “O caminho é rever dificuldades 

encontro aconteceu na sexta-feira dois mil beneficiados com o microcrédito históricas que impedem o desenvolvimento 

passada, dia 23 de novembro, na sede da do Desenbahia,  hoje  conta com de nossa região. Estamos tratando Feira de 

Agência, em Salvador, e foi intermediado aproximadamente 500 e o percentual de Santana como uma cidade que deve 

pelo deputado estadual Zé Neto. i n a d i m p l ê n c i a  e s t á  a c i m a  d a s  aprimorar suas estruturas e esses diálogos 

 Alfredo Falcão explica que no município expectativas. Luiz Alberto Petitinga realizados com a Desenbahia, as Secretarias 

já ocorreu um número de contratos informa que pretende implantar uma de Infra-Estrutura, Fazenda, Indústria e 

maior do que os atuais e por isso, é Gerência de Negócios da Desenbahia em Comércio e outras têm melhorado tanto o 

necessário ampliar esta quantidade em Feira de Santana até o mês de abril. No dia diálogo do governo com o município e região 

busca de um maior desenvolvimento 6 de dezembro o presidente da como vem demonstrando resultados”, 

para a região. “Para retomarmos este Desenbahia, Luiz Alberto Petitinga, destaca.

processo dependemos de uma ação da estará no município para visitar os pólos 

Governo discute ampliação do microcrédito para Feira


