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Projeto que 
altera lei das 
telecomunicações 
terá de voltar 
ao Senado

Foto: Ascom STF

O projeto de lei que altera a Lei Geral 
das Telecomunicações terá de voltar ao Se-
nado. A decisão é do ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que 

atendeu a pedido de 12 senadores de cinco 
partidos (PT, PC do B, PSB, PDT e PMDB) e 
determinou que o presidente Michel Temer 
não sancione o texto.

Memória e modernidade 
marcam 100 anos da 

Santa Casa de Itabuna

CENTENÁRIO

Com uma semana de Programação, a comemoração do 
Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna foi 
marcada por homenagens a pessoas que trabalham pela 
consolidação da instituição, bem como pela apresentação 
dos números e dos serviços dos três hospitais. A aliança 
entre a tradição e a modernidade de tecnologias em medi-
cina à serviço da saúde sintetiza o atual momento desta 
que é considerada a maior instituição filantrópica de saú-
de no interior do Norte e Nordeste. 

ENTREVISTA

Presidente da 
Câmara de 
Vereadores 
de Itabuna – 

Chico Reis (PSDB)

Faculdade Madre Thaís 
agenda vestibular para 
vagas remanescentes

EDUCAÇÃO
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Curso de Direito 
Processual Penal, 
de Walter Nunes 
da Silva Júnior

Resenha
“Uma das virtudes que fazem os gran-

des juristas — ao lado da dedicação ao es-
tudo, da visão enciclopédica do Direito e do 
mundo e do compromisso com seu tempo — 
é a capacidade de perceber, na hora certa, 
a demanda por conhecimento que exista 
acerca de determinado objeto. Esta é uma 
dentre as muitas qualidades de Walter Nu-
nes da Silva Júnior e do trabalho de fôlego 
que produziu: a colonização de um espaço 
de carência acadêmica. O processo penal, 
juntamente com o direito penal e outros 
elementos do sistema punitivo no Brasil, 
precisa de uma rearrumação doutrinária 
que redefina seu papel na sociedade demo-
crática contemporânea, com sua comple-
xidade, seu pluralismo e suas exigências 
heterogêneas por direitos fundamentais e 
segurança pública. O livro que aqui tenho 
a honra de prefaciar presta valiosa contri-
buição a essa causa.” Luís Roberto Barroso, 
Professor titular de direito constitucional 
da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro — UERJ.

Sobre o autor
Mestre e Doutor em Direito. Ex-Pro-

motor de Justiça, ex-Juiz de Direito, ex
-Procurador da República, Professor Ad-
junto da Graduação e da Pós-Graduação 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, Professor da Escola da 
Magistratura do Rio Grande do Norte – 
ESMARN, membro do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte, no biê-
nio 1993/1995, Membro do Conselho Cien-
tífico da Revista Constituição e Garantia 
de Direito do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, do Conselho Editorial da 
Revista Jurídica In Verbis dos Acadêmi-
cos do Curso de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, do Con-
selho Editorial da Revistado do Centro de 
Estudos Jurídicos da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte e do Conselho Edi-
torial da Revista Direito e Liberdade da 
Escola da Magistratura do Rio Grande do 
Norte, Presidente da Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil – Ajufe, no biênio 
junho/2006 a junho/ 2008, Juiz Auxiliar da 
Presidência e da Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça – STJ, no período 
de fevereiro/junho de 2009, Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
biênio julho/2009 a julho/2011, Supervisor 
do Departamento de Monitoramento e Fis-
calização do Sistema Carcerário do Conse-
lho Nacional de Justiça – DMF, no período 
de outubro de 2010 a julho/2011, Conse-
lheiro da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – EN-
FAM, escolhido para o período abril/2013 
a abril/2015, Juiz Federal e Corregedor do 
Presídio Federal em Mossoró/RN.

O Tribunal do Júri, previsto pela 
Constituição Federal como uma das 
garantias e direitos individuais fun-
damentais, lida ao mesmo tempo 
com a vida e a liberdade, os mais pre-
ciosos bens que existem. Além disso, 
é característico de um Estado demo-
crático, por possibilitar que membros 
da comunidade realizem a Justiça. A 
própria origem desse Tribunal tem 
como marco a luta do povo contra os 
poderes soberanos: conquistou-se o 
direito de analisar processos e julgar 
os acusados.

Entretanto, ao contrário do que 
se pode imaginar, nem tudo é le-
vado a Júri, mas apenas os crimes 
dolosos contra a vida, tentados ou 
consumados: delitos cometidos com 
a intenção de matar, e os crimes co-
nexos.

Mais especificamente, a lei de-
termina que esse Tribunal julgará o 
homicídio; o induzimento, a instiga-
ção ou o auxílio ao suicídio; o infan-
ticídio; e o aborto. Ou seja, irá a Júri 
quem mata outra pessoa, porque 
quer; quem ajuda de alguma forma 
ou instiga outra pessoa a se matar; 
a mãe que mata o próprio filho, du-
rante ou logo após o parto, sob a in-
fluência do estado puerperal; e quem 
provoca o aborto ilegal, seja a mãe ou 
terceiro. Lembrando que todos esses 
atos listados acima podem ser tam-
bém na forma tentada.

Percebe-se, então, que os crimes 
escolhidos pelo legislador para serem 
julgados pelo povo são os que mais 
chocam e afetam a sociedade. Sendo 

assim, de todos os cidadãos (maiores 
de 18 anos e sem antecedentes crimi-
nais) que se inscreveram ou foram 
indicados para a função, serão sorte-
ados 25, que deverão comparecer ao 
julgamento. Se pelo menos 15 com-
parecerem, o juiz sorteará 7 nomes 
para a formação do conselho de sen-
tença, iniciando a sessão.

São essas pessoas sorteadas que 
irão analisar com cuidado o proces-
so, ouvindo a vítima (se possível), as 
testemunhas, o acusado, o membro 
do Ministério Público (além do As-
sistente de Acusação, se houver), e, 
finalmente, a defesa.

Após, os 7 jurados se reunirão 
em uma sala secreta e terão a opor-
tunidade de exercer a sua cidadania 
ao responder, por meio de cédulas 
“não” e “sim”, às perguntas sobre a 
existência do crime e a autoria deliti-
va, condenando ou absolvendo o réu, 
através da íntima convicção.

Nota-se, desse modo, a importân-
cia do Tribunal do Júri no Processo 
Penal Brasileiro, e, citando o grande 
jurista Carlos Luiz Bandeira Stampa 
(in memoriam), “o Júri é realmente 
o pulso que indica a vitalidade de-
mocrática de um povo. Quando são 
impostas limitações ao Júri, a demo-
cracia está debilitada, corre perigo. É 
pulso fraco, irregular, sintoma de um 
organismo enfermo. A defesa da ins-
tituição do Júri é, portanto, a defesa 
da própria democracia”.

Por Camila Rocha Arléo Barbosa.
Advogada. Ilhéus – Bahia.

E-mail: 

O que é o 
tribunal do júri?

E-mail: claudiaarleo@uol.com.br

 DIREITO PENAL

Tel.: 98808-1810
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DIREITO INTERNACIONAL

ENCONTRO

CONSELHO FEDRAL DA OAB

Presidente da França perdoa 
vítima de violência doméstica 

que matou o marido

I Encontro Estadual da Jovem 
Advocacia da OAB-MA

OAB pede cancelamento de
regra do STJ com prazo para 

solicitação de sustentação oral

Ponto de vista!?

Uma mulher francesa que matou 
seu marido recebeu perdão presiden-
cial depois de ficar mais de três anos 
presa. Jacqueline Sauvage, que tem 
69 anos, deixou a prisão nesta sema-
na, logo depois de o presidente fran-
cês, François Hollande, assinar o per-
dão pelo crime cometido.

Segundo notícia do jornal The 
Guardian, esta foi a segunda vez 
que Hollande tentou libertar Jac-
queline. Em janeiro, ele concedeu 
o primeiro perdão presidencial, que 
foi rejeitado pela Justiça. Na oca-
sião, os juízes chegaram a afirmar 

que o Hollande estava desrespeitan-
do o Judiciário. Mas pela Constitui-
ção da França, o presidente do país 
tem poder para perdoar os crimes de 
um condenado.

Jacqueline foi condenada a 10 
anos de prisão por um júri popular 
por matar com três tiros nas costas 
seu marido, com quem ficou casada 
por quase 50 anos. Em sua defesa, ela 
afirmou que foram décadas de violên-
cia contra ela e suas duas filhas. Além 
de agressões físicas, as três também 
afirmaram ter sido abusadas sexual-
mente pelo homem.

No dia 16 de fevereiro, o presiden-
te nacional da OAB, Claudio Lamachia, 
estará na capital maranhense para a 
abertura da Caravana Nacional das 
Prerrogativas. Por ocasião desta agenda, 
Lamachia participará, também da sole-
nidade inicial do I Encontro Estadual da 
Jovem Advocacia da OAB-MA, realizada 
no Hotel Luzeiros, a partir das 14h.

O evento é uma iniciativa da Comis-
são de Jovens Advogados da Seccional 
e tem como tema principal “O Início da 
carreira – Capacitação e Defesa das Prer-
rogativas do Jovem Advogado”. Além de 
Lamachia, estão confirmados no evento 
O presidente da Comissão Nacional da 
Jovem Advocacia, Alexandre Mantova-
ni; o procurador nacional de Defesa das 
Prerrogativas, Charles Dias; e o membro 
do Instituto de Direito Administrativo da 
Bahia (IDAB), José Aras.

Lamachia acredita que a jovem advo-
cacia tem relevante importância no con-
texto atual do país. “Há 86 anos, a Or-
dem dos Advogados do Brasil cumpre o 

seu papel, prestando relevantes serviços 
à nação. E esta é a responsabilidade que 
cada jovem advogado precisa ter, hoje e 
sempre. Cada um figura como um bri-
lhante profissional representante da Or-
dem”, entende.

“É um encontro voltado para a jo-
vem advocacia que representa o pre-
sente e o futuro da nossa classe. Acre-
dito que este evento será de grande 
valia para todos, que poderão contar 
com palavras de incentivo e esclareci-
mento”, destaca o presidente da OAB 
Maranhão, Thiago Diaz.

As inscrições para I Encontro Esta-
dual da Jovem Advocacia já estão aber-
tas, são gratuitas para advogados e es-
tagiários inscritos na Ordem e podem 
ser feitas pelo site da Escola Superior de 
Advocacia (ESA). Demais profissionais e 
estudantes interessados em participarem 
do evento devem investir R$ 60 e R$ 30, 
respectivamente. Os participantes rece-
berão certificados de 10horas/aula me-
diante presença mínima de 75%.

O portal Migalhas repercutiu o pedi-
do feito pelo presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia, à ministra presidente 
Laurita Vaz pela revisão de alteração re-
gimental do Superior Tribunal de Justiça 
que prevê prazo de até dois dias úteis após 
publicação da pauta para que os advogados 
solicitem sustentação oral. Veja abaixo:

“Em ofício à ministra Laurita Vaz, 
o presidente nacional da OAB Claudio 
Lamachia pede a revisão de alteração re-
gimental do STJ que prevê prazo de até 
dois dias úteis após publicação da pauta 
para que os advogados solicitem susten-
tação oral.

A emenda 25 foi aprovada em ses-
são de 13/12 do ano passado, e Lama-
chia aponta que a alteração regimental 
‘revela-se contrária à diretriz que afas-

ta qualquer determinação limitadora do 
exercício da palavra do advogado perante 
órgãos jurisdicionais e administrativos’, 
como estabelece o Estatuto da Advocacia.

O presidente da Ordem citou julgado 
do CNJ que confirmou a permissão de 
inscrição de advogados para sustentação 
oral até o início da sessão de julgamento, 
bem como que o CPC/15 “torna evidente 
a faculdade de apresentação dos requeri-
mentos de preferência para sustentação 
oral até o início da sessão de julgamento”.

Além disso, aponta que a regra não 
vale para o Ministério Público, o que feri-
ria ‘o princípio da igualdade entre as par-
tes em processo penal’.

Por fim, pede a imediata suspensão e 
o consequente cancelamento da emenda 
25/16”. 

Como saber a diferença entre a dona de casa, o contador, um enge-
nheiro e o advogado? É só perguntar quanto são dois mais dois:

- A dona de casa diz: “Quatro!”
- O contador diz: “Acho que três ou quatro. Deixe-me verificar as 

contas de novo.”
- O engenheiro diz: “São quatro, mas aguenta cinco”
- O advogado pensa um pouco, faz um ar matreiro, aproxima-se do 

interlocutor e pergunta baixinho: “Quanto você quer que dê?”

TJ PR abre concurso com 
100 vagas para Técnico

O Tribunal de Justiça do Esta-
do Paraná (TJ PR) abriu concur-
so público com 100 vagas de nível 
médio. O salário é de R$ 5,5 mil e 
as inscrições iniciam no dia 23 de 
janeiro.

Vagas
A oferta é de 100 vagas para 

o nível médio no cargo de Técnico 
Judiciário, sendo 40 com lotação 
em Foros da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR e 60 
para as demais Comarcas do Inte-
rior do Estado.

A remuneração inicial é de 

R$5.516,51, acrescida de benefícios 
de auxílio alimentação e auxílio 
saúde.

Inscrições
As inscrições iniciam no dia 23 

de janeiro e vão até 21 de feverei-
ro de 2017 no site https://concursos.
tjpr.jus.br. A taxa custa R$100,00.

Provas
Os candidatos passarão por pro-

vas objetiva e discursiva em data a 
ser definida, no terceiro trimestre 
de 2017, na cidade de Curitiba/PR, 
podendo ser aplicada também em 
cidades vizinhas.

Serão 60 questões objetivas, 
sendo 20 de Língua Portuguesa; 15 
de Matemática; 15 de Noções de Di-
reito e Legislação; 5 de Informática; 
e 5 de Atualidades. A prova discur-
siva valerá 40 pontos e consistirá 
de uma redação.

O certame tem validade de 
dois anos, prorrogável por igual pe-
ríodo.
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Voltei a morar recente-
mente em Itabuna e estou 
terminando de construir um 
apartamento, por conta dis-
so precisei alugar um imóvel, 
mas o proprietário me man-
dou uma cópia do contrato do 
aluguel com tantas exigências 
que me perguntei: Quais são 
os meus direitos e 
deveres como inqui-
lino? Mariângela Ro-
drigues. 

 
Mariângela, locatá-

rio, locador, inquilino. 
Se estas palavras já 
causam certa confusão 
na hora de atribuir a 
aplicação correta ao su-
jeito adequado, as cláu-
sulas contratuais de 
aluguel de imóvel podem dar mais 
trabalho ainda. Afinal, são muitas 
as obrigações e direitos das duas 
partes, locador e locatário, para 
firmar um contrato de aluguel. 

Sem sombra de dúvida um 
dos problemas quando o assunto é 
aluguel é a garantia para assinar 
o contrato. A lei dispõe que apenas 
um tipo de garantia entre as três 
possíveis – fiador, seguro-fiança 

e caução – pode ser exigida pelo 
proprietário. Porém o que se vê, 
na maioria das vezes, é a cobrança 
de duas garantias.

Dentre as obrigações do lo-
cador podemos destacar as res-
ponsabilidades referentes à pro-
priedade. Pela lei, é ele que paga 
as taxas extras cuja finalidade é 

melhorar a estrutura do imóvel. 
Estão também no rol de suas obri-
gações os gastos com as ações tra-
balhistas e previdenciárias antes 
do contrato de aluguel. O IPTU 
também é arcado pelo proprietá-
rio, mas as partes podem negociar 
de forma diversa.

Quanto aos direitos do pro-
prietário, está incluído o reajuste 
do aluguel, que pode ser elevado 

em função do aumento salarial, 
por exemplo, e visita do imóvel, 
desde que comunicada com ante-
cedência. Além disso, o locatário 
não pode exigir do inquilino mais 
de um tipo de garantia para fir-
mar o contrato de locação. A lei 
dispõe que apenas um tipo de ga-
rantia pode ser cobrado pelo pro-

prietário.
Já com relação 

aos direitos e de-
veres do locatário: 
são de responsabi-
lidade do inquilino 
as despesas com 
salário de funcio-
nários, limpeza, 
conservação do uso 
comum do prédio, 
bem como os custos 
com ações traba-

lhistas e previdenciárias após a 
locação são de responsabilidade 
do inquilino. Além do mais, o lo-
catário deve ficar no imóvel até o 
fim do contrato, o que gera multa 
se for descumprido. Mas está in-
cluindo como um dos seus direitos 
a rescisão sem multa em caso de 
comprovada mudança de endereço 
por conta de emprego para outra 
cidade.

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

Direitos e Deveres do inquilino

Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça – 
divisa do Góes Calmon/Conceição, contendo 1 suíte 
c/ 16m2 + ¼ quarto amplo com 16m2, com armários 
nos quartos e cozinha, banheiro e sala amplos, copa-
cozinha, com 4 áreas de luz, área de serviços e 1 vaga 
ampla na garagem e condomínio de R$ 200,00. Preço de 
oportunidade - Telefone (73) 3613.2545 – 98856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

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

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Ema i l : ma i a d e rva l @g ma i l . co m

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e religio-

sas,publicidade volante, exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia
Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

Absolvo. Absolvo. (“Letra da salvação”, no dizer de Cícero).
Absque bona fide, nulla valet praescriptio. Nenhuma prescrição vale 
sem a boa fé.
Abundans cautela non nocet. Precaução demasiada não prejudica.
Abusus non tollit usum. O abuso não tira o uso.
Abyssus abyssum invocat. O abismo chama o abismo. (Violência gera 
violência).
Acceptans actum, cum omnibus suis qualitatibus acceptare videtur. 
O aceitante de um ato aceita-o com todas as suas qualidades.
Accessorium semper cedit principali. O acessório sempre cede ao 
principal.
Accidentalia negotii. As coisas acidentais do negócio.
Accipiens. Termo que designa aquele que recebe um pagamento.
Accusare nemo se debet. Ninguém deve acusar-se a si mesmo.
Acessio temporis. A cessão do tempo.
Acquisitio domini per possessionem prolixam et justam vel 
acquisitio per usum. Aquisição de domínio pela posse prolixa e justa ou 
aquisição pelo uso.
Acta simulata substantiam veritas mutare non possunt. Os atos 
simulados não podem mudar a substância da verdade.
Actio ad exhibendum. Ação exibitória.
Actio calumniae. Ação de calúnia.
Actio commodati. Ação de comodato.

“O papel do Estado, com efeito, não é exprimir, resumir o 
pensamento irrefletido da multidão, mas sobrepor, a esse 

pensamento irrefletido, um pensamento mais meditado e, por 
força, diferente. É, e deve ser, foco de representações novas, 
originais, as quais devem por a sociedade em condições de 

conduzir-se com maior inteligência que quando é simplesmente 
movida dos sentimentos obscuros, a agir dentro dela”.

Emile Durkheim

DECISÕES

Empresa em dificuldade financeira 
tem direito à Justiça gratuita

Empresas pequenas ou em crise tam-
bém podem requerer o benefício da Jus-
tiça gratuita em processos trabalhistas, 
como demonstra decisão da 10ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Re-
gião (Rio Grande do Sul).

O acórdão deu provimento, por unani-
midade, a Agravo de Instrumento de um 
restaurante que demonstrou sua incapa-
cidade financeira para arcar com as des-
pesas judiciais. Nesse aspecto, reformou 
o entendimento da primeira instância de 
não acolher recurso ordinário por falta de 
pagamento de custas.

O benefício da Justiça gratuita está 
fundamentado no artigo 5º, inciso LXXIV, 
da Constituição Federal, bem como nas 
disposições da Lei 5.584/70 e nos artigos 
98 e 99 do novo Código de Processo Civil. 
A concessão para empregadores pessoas 
jurídicas, todavia, requer a comprovação 
da hipossuficiência da empresa, demons-
trando não ter condições de arcar com as 
despesas processuais, incluindo custas e 
depósito recursal.

O restaurante pediu o benefício da 
Justiça gratuita por meio de recurso or-
dinário, porém ele não foi acolhido ante 
à ausência de depósito recursal. Con-

forme destaca a relatora do acórdão, 
desembargadora Ana Pereira Zago Sa-
grillo, o benefício “pode ser requerido a 
qualquer tempo, estando o processo em 
curso, inclusive na fase recursal” (con-
forme Orientação Jurisprudencial 269 
da SBDI-1 do TST), e havia sido invoca-
do pela parte reclamada na preliminar 
do recurso ordinário.

A 10ª turma do TRT-4 entendeu ter 
ficado comprovado, na documentação do 
recurso, a incapacidade econômica da 
empresa. Essa situação resultaria na ad-
missão do recurso original da reclamada 
e desconfiguraria a situação de “deserto”, 
na qual o recorrente deixa ativamente de 
realizar o depósito recursal. “[A empresa] 
Afirma que a atividade empresarial vem 
sendo mantida para pagar os débitos de-
correntes dos contratos de trabalho, for-
necedores, banco e demais débitos”, des-
taca o texto do acórdão.

Para provar esta situação, o restau-
rante demonstrou não ter rendimentos 
em faixa tributável, possuir diversas 
inscrições junto a órgãos de restrição ao 
crédito, saldo bancário negativo, dívidas 
com fornecedores e débitos perante o fis-
co. (Ascom TRT-4)

Rui Barbosa na famosa Oração aos 
Moços, de 1921, cunhou uma de suas 
melhores e mais verdadeiras frases: 
justiça atrasada não é justiça, senão 
injustiça qualificada e manifesta.

O Brasil passa por um de seus mo-
mentos mais importantes de depura-
ção, especialmente focado nas grandes 
esferas de poder, atingindo grandes 
corporações e quadros de renome da 
política nacional.

A trágica morte do ministro Te-
ori Zavascki, relator da Lava-Ja-
to no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal, cercou a nação de dúvidas 
quanto à celeridade no andamento 
da análise e homologação das colabo-
rações premiadas.

A OAB foi a primeira entidade a 
manifestar preocupação e requerer 
publicamente à presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, que de forma 
célere desse prosseguimento à homo-
logação, utilizando-se da qualificada 
equipe montada por Teori.

Fomos igualmente os primeiros a 
defender que fosse retirado o sigilo so-
bre o conteúdo das colaborações, para 
que não fiquemos a reboque de vaza-
mentos seletivos. É preciso que haja o 
máximo de transparência, permitindo 
que todos conheçam o papel de cada 
acusado nesse esquema criminoso. A 

luz do sol é sempre o melhor dos de-
tergentes.

Somente com a devida urgência, 
embasada pela qualificada análise 
técnica dos magistrados que acompa-
nham o processo, é que se faz justiça 
com o trabalho desempenhado com de-
nodo pelo falecido magistrado.

É preciso que a escolha da nova re-
latoria seja igualmente rápida e que, 
preservado o amplo direito de defesa 
dos citados, imponha ritmo adequado 
para que corruptos e corruptores pa-
guem por seus crimes, sem deixar à 
sociedade a ideia de que a força das 
leis serve apenas para punir o cidadão 
comum.

Hoje, cada cidadão paga muito caro 
pela derrocada econômica do país, que 
deixa sem recursos mínimos a saúde, a 
educação, a segurança e até mesmo o 
direito a uma aposentadoria digna. A 
corrupção é o cupim que corrói a estru-
tura do Estado brasileiro, enriquecen-
do de forma ilícita quem deveria servir 
ao povo. A sociedade, que foi absurda-
mente saqueada por agentes públicos 
e privados, espera uma resposta com 
rapidez!

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB.

Brasília – DF
http://www.oab.org.br

Justiça precisa ser 
célere com a Lava-Jato

http://www.oab.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Não foi por falta de aviso. A minis-
tra Cármen Lúcia se negou a derrubar 
o segredo das delações, e elas vão co-
meçar a pipocar na imprensa. Hoje, a 
Folha de S.Paulo conta que o ex-pre-
sidente da Odebrecht Infraestrutura, 

Benedicto Júnior, afirmou em sua de-
lação que se reuniu com Aécio Neves 
“para tratar de um esquema de fraude 
em licitação na obra da Cidade Admi-
nistrativa para favorecer grandes em-
preiteiras”.

Delação em pílulas



8º Dica 
É desaconselhável o advogado 

iniciar a profissão dedicando-se a es-
pecialidade em qualquer ramo do di-
reito, porque tal implica óbice ao bom 
desempenho de seu ofício e dificuldade 
na formação de clientela. Não que a 
especialização, tendência universal de 
todas as profissões, não seja necessá-
rias, imprescindível. Se exercício, con-
tudo, pressupõe perícia, aperfeiçoa-
mento técnico, eficiência, experiência, 
reputação, que só se conquista com o 
tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, 

constitui a culminância da carreira, é 
geralmente adquirida numa segunda 
ou última etapa da profissão. Ele há 
de ser antecedida de uma base mul-
tidisciplinar, teórica e prática, hau-
rida em outros ramos da disciplina, 
abrangentes de variadas atividades 
judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materiali-

zação de nossa vocação e sonhos estão 
condicionados por fatores materiais e 
econômicos. Muitas e muitas vezes, 
na profissão não fazemos o que dese-
jamos. Somos escravos de nossas ne-
cessidades materiais. Por isso mesmo, 
sem arbítrio e sem liberdade para op-
ções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa 

alegação de amplo direito de defesa e 
de que ninguém é obrigado a autoin-
criminar, o profissional instrua pa-
trocinado a distorcer fatos, mude a 
versão realmente ocorrida, como o que 
confunde e desserve à Justiça e come-
te infrações éticas. 

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DICAS PROFISSIONAIS

STJ divulga entendimentos sobre 
venda casada e contratos do SFH

Conheça a ferramenta

A Secretaria de Jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça divulgou 
entendimentos sobre venda casada e con-
tratos do Sistema Financeiro de Habita-
ção (SFH). Os temas estão na edição 74 
da publicação Jurisprudência  em Teses 
(ver em http://www.stj.jus.br/SCON/jt/) . 

Umas das teses diz que é considerada 
abusiva a prática de limitar a liberdade 
de escolha do consumidor vinculando a 
compra de produto ou serviço à aquisição 

concomitante de outro produto ou serviço 
de natureza distinta e comercializado em 
separado, hipótese em que se configura a 
venda casada.

Outro entendimento destaca que as 
normas do Código de Defesa do Consumi-
dor são aplicáveis aos contratos do Siste-
ma Financeiro de Habitação, desde que 
não vinculados ao Fundo de Compensação 
de Variações Salariais (FCVS) e posterio-
res à entrada em vigor da Lei 8.078/90.

Existem alguns erros de comuni-
cação que um profissional não pode 
cometer, principalmente quando é um 
advogado. São eles:

1. Não ir direto ao ponto
Quando estiver falando com um 

cliente ou em audiência, o advogado 
deve ir direto ao ponto. Claro que não 
estamos falando de ser sucinto demais, 
devendo explicar detalhadamente o que 
for necessário, mas sem rodeios, que só 
fazem atrapalhar a conversação.

2. Não pedir 
esclarecimentos
Sempre que estiver com um clien-

te, o advogado deve pedir todos os 
esclarecimentos necessários. Para co-
meçar um processo, o advogado tem 
obrigação de conhecer todos os deta-
lhes que o envolvem para não correr o 
risco de perder uma causa.

3. Sempre concordar 
com tudo
Um advogado que concorda com 

tudo mostra não ter personalidade ou, 
no mínimo, preguiça mental. Ao man-
ter relacionamento com os clientes, 
deve questionar tudo o que precisa, 
analisando as coisas como devem ser.

4. Não prestar atenção 
à linguagem corporal
A linguagem corporal fala muito 

mais do que imaginamos. É preciso 

prestar atenção na postura, nos gestos, 
no contato visual, no olhar de frente, 
com cabeça erguida e evitar os tiques 
ou expressões faciais estranhas.

5. Usar jargões em demasia
A linguagem do advogado deve 

ser clara, objetiva, em bom portu-
guês. Mesmo que esteja conversando 
com pessoas de nível social inferior, o 
advogado não pode usar gírias ou jar-
gões. Use sempre palavras que o in-
terlocutor pode entender.

6. Não informar o 
cliente sobre processos
O cliente deve ser respeitado em 

todos os momentos. Sempre que hou-
ver qualquer alteração em processos, 
ele deve ser avisado. O advogado não 
pode esquecer que está prestando um 
serviço e um processo que para ele 
próprio pode ser simples, para o clien-
te tem grande importância. Ao infor-
mar sobre o andamento dos processos 
sem esperar que o cliente o procure, o 
advogado está mostrando seu respeito 
para com o cliente.

7. Falar demais e 
escutar de menos
O advogado deve saber a hora de 

falar. Se precisar usar a retórica du-
rante uma audiência, isso deve ser 
feito com louvor, mas, quando estiver 
com um cliente, é necessário que fale 
menos e escute mais.

Lançada em maio de 2014, a ferra-
menta Jurisprudência em Teses apresen-
ta diversos entendimentos do STJ sobre 
temas específicos, escolhidos de acordo 
com sua relevância no âmbito jurídico.

Cada edição reúne teses de determi-

nado assunto que foram identificadas pela 
Secretaria de Jurisprudência. Abaixo de 
cada uma delas, o usuário pode conferir os 
precedentes mais recentes sobre o tema, 
selecionados até a data especificada no do-
cumento.  (Ascom STJ) 

A emenda e o soneto. A presi-
dente do STF negou a mineirice que 
é geralmente conciliadora e pode ter 
desagradado a gregos e troianos nes-
te processo todo. Há muitas críticas 
ao modus operandi. Primeiro, por ela 
ter fomentado, sem conhecimento dos 
pares que tinham preferência, a mu-
dança de turma do ministro Fachin. 
Depois, a distribuição da Lava Jato 
feita por meio eletrônico. Trata-se de 
uma situação extraordinária e que 
vai, sejamos francos, ao arrepio da lei. 
Com efeito, não há previsão legal para 
pegar um caso específico e sorteá-lo. 
E muito menos para uma turma “xis”, 

pois não existe prevenção de turma. A 
rigor, só os casos urgentes, e mesmo 
assim depois de 30 dias de vacância 
do cargo, a pedido da parte, deveriam 
ser redistribuídos (e o RISTF nem fala 
que é na mesma turma). No mais, os 
processos do ministro Teori deveriam 
ser carreados ao novo ministro indica-
do pelo presidente da República. Mas, 
entende-se que a situação é atípica. 
Sendo assim, a ministra deveria ter 
costurado isso melhor. Da forma como 
está, o resultado pode ser desastroso. 
Mas, como diz um amigo desta casa, 
sejamos otimistas, estamos construin-
do uma catedral.

Lava Jato e a presidência

A 7ª turma do TST deu provi-
mento a recurso da Previdência 
Usiminas para julgar improcedente 
reclamação trabalhista que pleitea-
va, para fins de complementação de 
aposentadoria, a aplicação do regula-

mento vigente na época da admissão. 
Decisão se deu com base no entendi-
mento de que não há direito adquiri-
do a regime previdenciário, antes da 
implementação de todas as condições 
para a conquista do benefício.

Complementação de aposentadoria 
- Direito adquirido
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Projeto que altera lei 
das telecomunicações 

terá de voltar ao Senado

O projeto de lei que altera a Lei Ge-
ral das Telecomunicações terá de voltar 
ao Senado. A decisão é do ministro Luís 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal, que atendeu a pedido de 12 se-
nadores de cinco partidos (PT, PC do B, 
PSB, PDT e PMDB) e determinou que o 
presidente Michel Temer não sancione o 
texto.

“Defiro parcialmente a medida limi-
nar requerida, para determinar que o 
Projeto de Lei da Câmara 79, de 2016, 
retorne ao Senado Federal para aprecia-
ção formal dos recursos interpostos pelos 
Senadores impetrantes e para que não 
seja novamente remetido à sanção presi-
dencial até o julgamento final deste man-
dado de segurança ou ulterior decisão do 
Relator do feito após o recebimento da 
decisão da autoridade impetrada sobre os 
recursos interpostos”, afirmou o ministro 
na decisão, conforme reportagem do por-
tal G1.

Os senadores alegam que a tramita-
ção do projeto feriu a Constituição, pela 
qual devem ser votados no Plenário os 
projetos que, aprovados em comissões, 
tenham sido objeto de recurso por um dé-
cimo do Senado. 

Para os parlamentares, o texto “ope-
ra uma mudança radical na prestação de 
serviços de telecomunicação, com a con-
versão de contratos de concessão para au-
torização, perdão de multas, transferên-
cia de patrimônio público para empresas 
privadas” e, em razão disso, não poderia 
ter sido analisada “com açodamento e ir-
responsabilidade”.

“O fato relevante que se apresen-
ta agora neste mandado de segurança é 
que não houve — ou, ao menos, não foi 
noticiado nos autos que tenha havido — 
apreciação formal e fundamentada dos 
recursos apresentados pelos impetrantes 
para que a matéria seja discutida em Ple-
nário”, afirmou Barroso na decisão.

Advogado em causa própria per-
de gratuidade de justiça e é condena-
do por litigância de má-fé. O causídi-
co entrou com ação contra vendedor 
e MercadoLivre por falha em receber 
produto, mas a juíza de Direito Si-
mone Gastesi Chevrand, da 25ª vara 
Cível do RJ, constatou que o advoga-
do propôs seis ações distintas contra 
o MercadoLivre requerendo danos 
morais e a gratuidade da justiça; e 
ainda viu que, na comarca da capi-

tal, o autor figura no polo ativo de 31 
processos, a maioria de cunho inde-
nizatório, em breve período de tem-
po (2013 a 2015), “o que causa, mini-
mamente, estranheza a esse Juízo”. 
Ao condená-lo por má-fé, afirmou: “o 
demandante descumpriu o dever de 
probidade processual, alterando a 
verdade dos fatos para obter vanta-
gem indevida, faltando com os prin-
cípios éticos que regem nosso siste-
ma processual.” 

Em causa própria e 
ganha litigância de má-fé
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Em breve a nova edição 
do jornal O COMPASSO 

Filosofia do Direito
1- De acordo com o contratua-

lismo proposto por Thomas 
Hobbes em sua obra Leviatã, o 
contrato social só é possível em 
função de uma lei da natureza 
que expresse, segundo o autor, 
a própria ideia de justiça.

 Assinale a opção que, segundo 
o autor na obra em referência, 
apresenta esta lei da natureza.

a) Tratar igualmente os iguais e desi-
gualmente os desiguais.

b) Dar a cada um o que é seu.

c) Que os homens cumpram os pactos 
que celebrem.

d) Fazer o bem e evitar o mal.

2- “Há um limite para a interfe-
rência legítima da opinião co-
letiva sobre a independência 
individual, e encontrar esse li-
mite, guardando-o de invasões, 
é tão indispensável à boa con-
dição dos negócios humanos 
como a proteção contra o des-
potismo político.”

John Stuart Mill

A consciência jurídica deve levar em 
conta o delicado balanço entre a li-
berdade individual e o governo das 
leis. No livro A Liberdade. Utilita-
rismo, John Stuart Mill sustenta 
que um dos maiores problemas da 
vida civil é a tirania das maiorias.

 Conforme a obra citada, assinale a 
opção que expressa corretamente a 
maneira como esse autor entende o 
que seja tirania e a forma de prote-
ção necessária.

a) A tirania resulta do poder do povo 
como autogoverno porque o povo 
não é esclarecido para fazer suas 
escolhas. A proteção contra essa ti-
rania é delegar o governo aos mais 
capacitados, como uma espécie de 
governo por meritocracia.

b) A deliberação de juízes ao imporem 
suas concepções de certo e errado 
sobre as causas que julgam, produz 
a mais poderosa tirania, pois sub-
juga a vontade daqueles que estão 
sob a jurisdição desses magistra-
dos. Apenas o duplo grau de jurisdi-
ção pode proteger a sociedade desta 
tirania.

c) Os governantes eleitos impõem so-
bre o povo suas vontades e essa for-
ma de opressão é a única tirania da 
maioria contra a qual se deve bus-
car a proteção na vida social, o que 
é feito por meio da desobediência 
civil.

d) A sociedade, quando faz as vezes 
do tirano, pratica uma tirania mais 
temível do que muitas espécies 
de opressão política, pois penetra 
nos detalhes da vida e escraviza a 
alma. Por isso é necessária a prote-
ção contra a tirania da opinião e do 
sentimento dominantes.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS MêS DE jANEIRO DE 2017.  1-D;2- C E 3- A.

O pai de uma criança portadora de deficiência mental grave obteve o direito 
de adquirir carro com isenção de IPVA. A decisão é da juíza de Direito Alexan-
dra Fuchs de Araújo, da 6ª vara da Fazenda Pública de São Paulo. Segundo 
a magistrada, a lei paulista 6.609/89, que restringe a isenção somente a defi-
cientes físicos maiores de idade, discrimina portadores de deficiência sem idade 
para dirigir, ou impossibilitados de dirigir, sendo incompatível com o princípio 
constitucional de igualdade perante a tributação.

IPVA - Isenção
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GAC homenageia 
personalidades nas 

comemorações dos 30 anos

O GAC - Grupo de Ação Comunitária, realizou almoço na quarta, 3/8, no Palace 
Hotel, para comemorar os seus 30 anos de existência. Fundado em 28 de julho de 1986, 
por iniciativa de nomes como Wagner Chieppe, Edmundo Dourado, Syneu Mendes, 
dentre outros e que congrega os presidentes das entidades legalmente eleitas da socie-
dade civil organizada de Itabuna, é hoje coordenado por Jean Luiz Baraúna.

Campos do Jordão, 
a “Suíça Brasileira”

O casal Vercil e Angélica Rodrigues 
passaram o último inverno em Campos 
do Jordão, na Serra da Serra da Man-
tiqueira (SP) é algo sublime, além de 
desfrutarmos das suas baixas tempera-

turas (entre 2º a 10º C), temos a oportu-
nidade também de nos deliciarmos com 
a sua alta gastronomia, bem como dos 
variados recantos turísticos em que a 
cidade nos oferece.

Consagrado como o maior evento de homena-
gem à imprensa que acontece em todo o país, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itabuna 
promoveu no último domingo, 5/6, a 23ª edição do 
Feijão Imprensa, no Espaço Espora de Ouro. 

CDL promove Feijão 
Imprensa 2016

Aniversário 
de 7 anos de 
nossa coluna
Vamos comemorar essa data 
fazendo uma retrospectiva do 
que melhor aconteceu no ano 
de 2016. Espero que gostem. 
Vamos relembrar?

Grand Voyages

Leva o nome Grand Voyages a 
travessia marítima Brasil – Eu-
ropa e vice versa, realizada to-

dos os anos pelos navios de cruzeiros 
europeus, que ocorre no inicio e final 
do verão brasileiro e dura em média 
20 dias.

E foi a bordo de um desses, mais 
precisamente do MSC/Esplendida - de 
bandeira italiana -, que embarcamos 
(eu e Vercil Rodrigues) mais uma vez 
para o “Velho Continente”.

Saímos do Porto de Santos e a via-

gem prosseguiu pelas cidades Búzios, 
Salvador e Fortaleza, no Brasil, e, após 
5 dias ininterruptos de navegação cru-
zando o Oceano Atlântico, chegamos 
a cidade de Santa Cruz de Tenerife/
Ilhas Canárias/Espanha, daí seguimos 
para Lanzarote/Arrecife, Cádiz e Vigo, 
também na Espanha; fomos em segui-
da para  Le Havre e Paris, na França; 
Southampton e Londres, na Inglater-
ra; Lisboa, em Portugal e Hamburgo, 
na Alemanha, ponto final desse mara-
vilhoso cruzeiro.
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Agral promove 
confraternização de fim de ano

A Academia Grapiúna de Letras 
(Agral), fundada em 4 de abril de 2011, a 
primeira Academia de Letras da cidade, 
presidida pelo acadêmico Ivann Krebs 
Montenegro, na terça-feira 13/12/2016, 

na casa do acadêmico-presidente, no 
bairro São Judas, na cidade de Itabuna, 
promoveu a sua tradicional confraterni-
zação de fim de ano, que marca também 
a última ação da Casa.

O casal Lucyano Stelitano e Priscila 
Nascimento, de Itabuna, em férias entre 
os dias de 13 a 26 de Setembro, visitou 
os Estados Unidos da América (EUA), 
mais precisamente a capital Washington 
(fundada 16 de julho de 1790), no Distri-
to Federal de Colúmbia e as cidades do 

Estado da Virgínia, Baltimore e Asburn, 
esta última distante a 30 minutos da 
capital, onde moram a irmã de Lucyano 
Stelitano, Andressa Stelitano Westover, 
o cunhado norte-americano Samuel Wes-
tover e os sobrinhos Alena Stelitano Wes-
tover e Luiz Felipe Stelitano Westover.

West Potomac Park 
(Lucyano e Priscila)O casal 

Lucyano 
Stelitano 
e Priscila 
Nascimento 
visita os EUA

Em merecidas férias 
José Carlos Oliveira 
vista o Reino Unido

Quem acaba de chegar de um giro pela Europa, mais 
precisamente, pelo Reino Unido – Inglaterra e Escócia, 
foi o advogado itabunense Dr. José Carlos Oliveira.

Do périplo de férias que duraram quinze dias, não 
poderia ficar de fora a Stranford-Upon-Avon, a cida-
de natal de Shakespeare, e aí com direito a tour pa-
norâmico e visita a “Shakespeare House” e a um pub 
típico bar da Inglaterra. E a cidade de Chester, mais 
conhecida como a “Cidade da Grande Muralha”, que 
foi construída pelos romanos e considerada um museu 
a céu aberto.

Roney Santana, o mais novo 
advogado ilheense

O jornalista e articulista 
jurídico Roney Santana, filho 
do também jornalista Roberto 
Santana, Diretor-presidente da 
Revista Folha da Praia, é o mais 
novo advogado ilheense. 

O agora Dr. Roney Santana, 
é formado em Comunicação So-
cial pela UESC e desde quando 
ainda era estudante de Direito 
assina a coluna jurídica “Na for-
ma da lei”, publicada na revista 
Folha da Praia.

Rotary Club promove a
7ª Feijoada Beneficente 

 Prestigiado o evento do Rotary Club Itabuna Sul, presidido por Hiromi Isozaki, no 
Ano Rotário 2015-2016, que promoveu no sábado (4/6), na Associação Atlética Banco 
do Brasil - AABB de Itabuna, denominado  7ª edição da feijoada beneficente, onde os 
recursos arrecadados com as vendas serão destinados às entidades Núcleo Cuidar, Lar 
Fabiano de Cristo e Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico (GAPO).
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Os pulmões, direito e esquerdo, 
são duas vísceras que ficam no tó-
rax e a finalidade deles é proceder 
as trocas gasosas. O gás carbônico 
proveniente do metabolismo é excre-
tado através das vias respiratórias 
superiores e, por outro lado, o oxi-
gênio do ambiente é inalado e, nos 
pulmões, misturado ao sangue e le-
vado a todas as partes do corpo. En-
tretanto, pelo mesmo percurso por 
onde entram e saem os gases, podem 
penetrar micróbios que irão adoecer 
o órgão, interferindo no desempenho 
do organismo.

A inflamação dos pulmões é cha-
mada de pneumonia que pode ser de 
origem bacteriana, virótica, inalação 
de produtos do petróleo etc. Aqui, 
trataremos das pneumonias causa-
das por bactérias. Elas ocorrem mais 
nos extremos da vida, nos primeiros 
anos de vida ou na velhice. No início 
da vida, a imunidade está se desen-
volvendo e no final, ela está se esgo-
tando. Contudo, as pneumonias sur-
gem em qualquer faixa etária.

As manifestações clínicas são 
tosse, escarro que pode apresentar 
raja de sangue ou não, dor no tórax 
devido ao comprometimento da pleu-
ra, a pele que recobre os pulmões.  
Dificuldade para respirar, febre, ca-
lafrios...

Pela própria condição, o pacien-
te procura o repouso, devendo ser 
num ambiente bem ventilado. Será 
fornecida medicação para a febre e 
hidratação ao paciente, fornecendo-

lhe sucos ou simplesmente água. A 
alimentação será leve, dando prefe-
rência às sopas e aos caldos. Caso 
ocorram vômitos serão administra-
dos remédios para vômitos.

O diagnóstico de pneumonia é 
fácil. A dificuldade se apresenta 
quando há complicações como: bac-
teriemia, condição em que os micro-
organismos invadem todo o corpo, 
infecções do coração, derrame pleu-
ral, devendo nesta situação, fazer 
uma drenagem do tórax.  A radio-
grafia tem muita utilidade não só no 
diagnóstico, mas também no desen-
rolar da enfermidade.

Logo que o agente etiológico in-
vade o corpo, este se defende produ-
zindo anticorpos para neutralizar os 
invasores.  Hoje, com os antibióticos, 
a mortalidade diminuiu sensivel-
mente. Como foi dito acima, a difi-
culdade no tratamento reside nas 
crianças abaixo de cinco anos ou nos 
idosos.

Só dois ou três dias após o trata-
mento com antibióticos a febre desa-
parecerá.  Se o paciente estiver sen-
do tratado em ambulatório, jamais 
deverá interromper a antibioticote-
rapia por conta própria. 

As crianças, devido à fragilidade 
do seu organismo, deverão ser hos-
pitalizadas, principalmente as com 
suspeita de complicações.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

As pneumonias

Não troque um coração que te ama, por olhares que apenas de desejam.

Não troque o certo pelo duvidoso. Mantenha o equilíbrio dos seus sentimentos e 
desejos. Não troque um coração feliz que te ama, por olhares que apenas te desejam 
nos quinze minutos de fama.

Viva o bom exemplo!
Viva os sentimentos nobres!
Viva os desejos desinteressados e egoístas!
Muitos desejam seguir você, aplaudir, bajular, elogiar, homenagear, mas sem-

pre há algum interesse por trás de alguma ação. 

Muitos desejam você... 
Desejam seguir teus passos...
Desejam teu sucesso...
Desejam tua fama...
Desejam teu conforto...
Desejam gozar da amizade dos teus amigos e amigas...
Desejam tua boa fama...
Desejam caminhar ao teu lado para se promover...
Desejam teu lar...
Desejam teu carro...
Desejam deu lazer...
Desejam teu dinheiro...
Desejam gozar da sua posição social...

Lembre-se:
Não troque um coração que te ama, por olhares que apenas te desejam.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mundo melhor. Itabuna – Bahia.

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Não troque o certo 
pelo duvidoso

ARTES

Por João Batista de Paula*

Edital - Contribuição Sindical - Exercício 2017 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO MUNICIPIO DE ILHÉUS 

CNPJ 16.473.407/0001-76 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO 
MUNICIPIO DE ILHÉUS – STERT – I. , inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
16.473.407/0001-76, conforme o disposto no Art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho e leis 
complementares, comunica a todos os trabalhadores em empresas de radiodifusão e televisão 
no município de Ilhéus, a obrigatoriedade do desconto em folha de pagamento no mês de março 
de 2017, a título de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL devidos por todos os empregados, filiados ou não a 
esta entidade, correspondente a 01 (um) dia do salário. Cabe aos empregadores fazerem os 
descontos em folha de pagamento e recolherem até o dia 30 de abril de 2017, em boletos da 
Caixa Econômica Federal, diretamente em favor da FITERT - Federação Interestadual dos 
Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão. O não recolhimento da Contribuição Sindical no 
prazo implicará nas penalidades previstas nos art. 600, da CLT e 7º da Lei Federal 6.986, de 13 de 
abril de 1982. 

Sala do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus - Estado da Bahia, 11 de fevereiro de 2017. 

ELIAS REIS, Presidente. 

E-mail: sindicato.radio.tv.ilheus@gmail.com 

Celular: 0xx 73 9 8832 9502 

 

 

É preciso 
dizer não 
à inveja

Vamos ao Evangelho de São Marcos, capí-
tulo 7, versículo 20: “Ora, o que sai do homem, 
isso é que mancha o homem”.

Precisamos estar muito atentos ao que o 
inimigo quer fazer conosco, pois ele nos quer 
tornar uma chaga só. O Senhor coloca em nos-
so interior o desejo de querer tudo e cobiçar 
tudo. O maligno está inclemente, ele quer nos 
tornar corruptos, suscitando a cobiça em nós; 
a partir dela, somos levados à corrupção e à 
sexualidade desenfreada.

“Da inveja nascem o ódio, a maledicência 
e a calúnia, nasce a ‘alegria’ causada pela 
desgraça do próximo e o desprazer causado 
por sua prosperidade”, afirma Santo Agosti-
nho. É por isso que o Décimo Mandamento 
(não cobiçar as coisas alheias) quer sanar 
em nós tudo isso. Os mandamentos não são 

só proibições, mas maravilhosos remédios 
quando os assumimos. É preciso dizer ‘não’ 
à inveja.

Reze comigo: “Eu renuncio a toda inveja e 
quero pureza de coração. Dá-me, Senhor, essa 
graça, e da minha parte eu assumo a não en-
trar em nenhum tipo de corrupção” (Faça o si-
nal da cruz sobre a sua boca, coração e mente).

Seu irmão,

Aguenta firme, meu filho!

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.
Fundador da Comunidade Canção Nova 
– www.cancaonova.com.br 

Cachoeira Paulista – São Paulo.

Por Monsenhor Jonas Abib
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Campanha do IPTU 
de Ilhéus inova e faz 

reflexão sobre o que é 
contribuir com a cidade

Chico Reis discute com prefeito 
e judiciário a regularização de 

imóveis no município de Itabuna

ILHÉUS LEGISLATIVO

A Prefeitura de Ilhéus lançou 
na sexta-feira (10), às 16 horas, no 
Teatro Municipal, a nova campanha 
institucional do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), a primei-
ra idealizada na gestão do prefeito 
Mário Alexandre. Proposta pela Se-
cretaria Municipal de Comunicação 
(Secom), criada e executada pela 
agência M21, a campanha traz uma 
oportuna reflexão sobre o sentido 
da palavra “contribuir”, e apresenta 
exemplos de cidadãos e cidadãs de 
Ilhéus que se destacam em suas ati-
vidades profissionais, mas que, além 
disso, contribuem de várias formas 
com a melhoria e a valorização da ci-
dade e da sua gente.

“Trabalhamos com criatividade. 
Campanhas anteriores estimulavam 
apenas a pagar IPTU por conta de 
um desconto financeiro”. Optamos 
por um distanciamento do “lugar 
comum”, explica o secretário de Co-
municação, Alcides Kruschewsky, 
“idealizamos uma nova campanha, 
mais humanizada, que traz na sua 
essência uma reflexão sobre o signi-
ficado da palavra contribuir que é, 
também, colaborar, cooperar, servir 
à Ilhéus, indo muito além do que fa-
zer simplesmente o que é obrigação”. 
Kruschewsky explica que a campa-
nha se inspira nas palavras do pre-
feito, que tem afirmado “que é muito 
importante que todos façam mais do 
que o dever, pois só assim conseguire-
mos transformar Ilhéus numa cidade 
melhor”.

Filmes de 30 segundos serão exi-
bidos nas emissoras de televisão re-
gionais, protagonizados por persona-
lidades como o casal de professores 
Antônio Santos(Dedé) e Maria Adé-
lia, que distribuem sopão entre os 
moradores de rua em momentos que 
estão fora das salas de aula; como o 

escritor e memorialista José Rezende 
que, através de um trabalho solitário 
de resgate histórico, conseguiu reu-
nir um importante acervo fotográfico 
da história de Ilhéus e disponibiliza 
gratuitamente o seu conteúdo para jo-
vens estudantes que se interessam em 
conhecer melhor a cidade.

Noutro filme, o artista plástico 
ilheense Goca Moreno revela a sua 
sensibilidade artística com inspira-
ção em figuras como Gabriela, Jorge 
Amado, São Jorge, Iemanjá e tantas 
outras temáticas, hoje espalhadas 
pelo quatro cantos do mundo. Tam-
bém o exemplo do professor de educa-
ção física, Alberto Kruschewsky, que 
estimula a prática esportiva e o sur-
gimento de talentos em diversas mo-
dalidades amadoras. Tem também o 
cantor e compositor Itassucy, exem-
plo para inúmeros artistas e músicos 
locais pela forma solidária e partici-
pativa com que atua, seja em eventos 
culturais ou, até mesmo, em eventos 
sociais, cercados de um verdadeiro 
espírito de cidadania e de respeito 
ao próximo. A campanha também 
terá peças para jornais, spots para 
rádios e fullbanneres para sites, de 
acordo com o secretário Alcides Krus-
chewsky. 

“Para além de divulgar o com-
promisso que o cidadão tem em pa-
gar o IPTU e gerar novas oportuni-
dades para Ilhéus, a campanha traz 
a oportunidade de a cidade se ver e 
se sentir mais valorizada”, explica o 
publicitário Marco Lessa. Daí a es-
colha por personalidades do esporte, 
das artes, da cultura e do foco em 
ações sociais e de solidariedade ao 
próximo. “É, na prática, o sentimen-
to do novo prefeito de que a admi-
nistração deve ser através da per-
manente corresponsabilidade com o 
cidadão”, completa.

O presidente da câmara municipal 
de Itabuna, Chico Reis (PSDB), esteve 
reunido com o prefeito Fernando Gomes 
(DEM) para discutir a situação dos imó-
veis irregulares no município. Em Ita-
buna existe um número elevado de imó-
veis que ainda não foram cadastrados e 
outros que estão irregulares há vários 
anos representando prejuízo tanto para 
o município quanto para a população 
que convive em meio às construções ir-
regulares.

A situação faz com que o município 
também deixe de arrecadar. O prefeito 
também convocou representantes dos 
cartórios de Registro de Imóveis que atu-
am na cidade, o ministério público, repre-
sentante da Justiça e da associação dos 
proprietários de imóveis da cidade.

Na ocasião, Glaúcio Rogério, juiz de 
direito da comarca de Itabuna disse que 
com a regularização todos saem ganhan-
do, e salientou que a Justiça está dispos-
ta a estreitar relacionamentos tanto com 
o poder executivo quanto legislativo com 
a finalidade de melhorar a vida das pes-

soas e também evitando assim demandas 
judiciais desnecessárias. ”essa reunião 
hoje buscou criar alternativas para que 
o Judiciário com a prefeitura, legislativo 
e cartórios extrajudiciais de mãos dadas 
tentem resolver esse problema para a po-
pulação de Itabuna”, disse o juiz.

O secretário Chico França do Desen-
volvimento Urbano de Itabuna disse que 
com a regularização o município arrecada 
e as pessoas regularizam a sua vida e que 
”vai ser feito o recadastramento e iremos 
convidar os proprietários de imóveis para 
regularizar”, disse França.

O presidente da Câmara, vereador 
Chico Reis pontuou a necessidade de se 
discutir de maneira específica a situação 
de cada cidadão que se encontra em con-
dições irregulares para que os proprietá-
rios antigos não sofram prejuízos e que os 
novos já iniciem seus empreendimentos 
e construções de modo regularizado sa-
lientando que a Câmara Municipal está 
aberta para o diálogo e as possíveis tra-
mitações de projetos que visem à atender 
a demanda da comunidade.
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O desprezo... Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

O desprezo é um amontoado de emoções 
conturbadas. Na sua “composição básica”, 
no entanto, dois sentimentos se destacam e 
se embaralham: a raiva e a angústia. A pes-
soa que despreza sempre revela o que há de 
mais negativo sobre a pessoa desprezada, 
e expressa uma grande raiva ao salientar 
essa negatividade. Quem despreza,  tam-
bém é incapaz de ressaltar algo de bom da 
convivência e da afetividade em relação ao 
ente desprezado, e isso gera também uma 
grande angústia interior (quase inexprimí-
vel) que por sua vez realimenta a raiva. 

Por vezes coisas ruins acontecem em 
nossas vidas. Nesses momentos, a decepção 
ou as dores (físicas e/ou emocionais) decor-
rentes daqueles episódios, podem nos entris-
tecer profundamente, obstruindo-nos a espe-
rança. E às vezes (muitas vezes) culpamos 
os outros por essas infelicidades. E muitas 
vezes também, a pessoa “culpada” nem sabe 
do que é “culpada” e nem entende a razão de 
ser responsabilizada por isso. Quando essa 
atribuição de culpa chega ao seu ápice, mui-
tas vezes, simultaneamente, o desprezo vem 
à tona, enfurecido ou silencioso. Em ambos o 
casos isso é muito perigoso. 

Desprezar faz muito mal à saúde psí-
quica. E tem mais ainda: pode ser um passo 
expressivo rumo à depressão, o que é algo 
também muitíssimo perigoso. Ser despre-
zado, por sua vez, é uma das formas mais 
cruéis de sofrimento. E quando o desprezo 
parte de alguém que amamos (isso ocorre 
com mais frequência do que supomos) a 
crueldade torna-se uma tragédia. Perdemos 
os sentidos quando isso acontece. Sofrer o 
desamor da pessoa amada é um sentimento 
quase inominável. Para piorar o desprezo 
quase nunca anda só, e, comumente, vem 
acompanhado de agressões verbais e acusa-
ções psicoemocionais.

As palavras carregadas de desprezo, 
quando desferidas, são tão impactantes 
quanto sucessivos socos na cabeça, ou pior: 
na alma! O estrago é devastador. Os danos 
podem ser irreparáveis. As marcas psico-
emocionais podem nunca mais se fechar. 
Quando perdemos a capacidade de nos co-

locar no lugar do outro e ignoramos suas 
tristezas e alegrias, derrotas e vitórias, 
realizações e expectativas e não nos impor-
tamos com esse “outro”, nos aproximamos 
da insanidade e da apatia quase absolutas. 
Nesse momento, acentua-se uma combina-
ção explosiva de sentimentos (notadamente 
a raiva e a angústia) que podem nos con-
duzir, perigosamente, à intolerância e ao 
radicalismo.

Um bom relacionamento requer bom 
senso, bom humor, harmonia e amor. Não 
vale a pena viver sem amor. Nada vale a 
pena sem amor. Afinal, não é o tempo que 
passa, somos nós que passamos pelo tempo. 
E temos pouco tempo para viver... Quando 
a morte vier e reduzir tudo à pó, então será 
tarde demais pra dizer que gostaria de ter 
tido outra chance para fazer diferente (fazer 
melhor). A cumplicidade amorosa, aquela 
que se preocupa e cuida e se importa, deve 
ser o primeiro grande laço afetivo de nossas 
vidas. E deveria mesmo nos fortalecer, mu-
tuamente, ao longo dessa nossa jornada.

Não dá para amar sozinho. Ninguém 
é alto suficiente. Ninguém sabe tudo. Nin-
guém é melhor que ninguém. E quando ou-
vimos da pessoa amada, palavras cruéis, 
grosseiras, estúpidas; ou quando nos depa-
ramos com aquele silêncio tão cruel, gros-
seiro e estúpido quanto àquelas palavras 
ferinas, porque esse silêncio está cheio de 
desprezo, então percebemos que a pessoa 
amada não se importa com o que sentimos 
e isso também nos fere de quase-morte. 

Se o amor pode doer, o desprezo dói 
muito, muito mais. O desprezo é maligno. 
Porém há maneiras de se combater a sua 
malignidade, por exemplo: permita que o 
amor seja sempre o primeiro sentimento 
nos guiar; consinta que esse mesmo amor 
revele-nos a fragilidade da vida.).

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC, Ilhéus –BA) Administrador de Empresas gradua-
do pela Universidade Católica de Salvador 

(UCSAL, Salvador – BA). Especialista em História 
do Brasil (UESC, Ilhéus – BA). 

Membro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL).   
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

O silêncio 
faz bem

Vivemos em meio ao barulho. Os 
sons poluem nossos ambientes. Difi-
cilmente em meio às grandes cidades 
temos tempo e condições para o silên-
cio. A corrida do trabalho afeta a nos-
sa vida. Também nossa interioridade 
é afetada pela ausência de silêncio. 
Ele tem a capacidade de nos colocar 
em contato com nossa alma. Na alma 
encontro a verdade que sou e que pos-
so me tornar. Muitas pessoas ficam 
longe de si mesmas devido à falta de 
silêncio interior. Sua mente não está 
límpida. Está poluída por tudo. Silen-
ciar é trazer a mente ao nosso contro-
le. Os pensamentos se unificam em 
torno de nosso interior. Ali sinto que 
estou em casa. Os pensamentos vão se 
unindo em torno de uma única ideia. 
Até mesmo se unem em torno de ideia 
alguma. Isso esvazia o pensamento. A 
poluição já não me habita. As muitas 
ideias que me levam longe de mim, 
longe de casa, longe do contato com 
a minha alma perdem sua força. Já 
não existem. Agora estou em torno de 
uma única ideia.

Atualmente as pessoas são joga-
das para lá e para cá pela força dos 
pensamentos. Estão em contato com 
diferentes realidades, cada qual exi-
gindo sua dose de energia. Gastam 
sua energia e muitas vezes ficam es-
gotadas. Eu preciso perceber quando 
estou enredado nesse turbilhão de coi-
sas. Devo me perguntar, onde me leva 
tudo isso. Se minha vida precisa pas-
sar por todas essas atividades, posso 
encontrar tempo para, no silêncio, es-
vaziar o pensamento?

A rapidez das informações faz com 
que o mergulho nesse mundo polua a 
mente e faça o coração perder a tran-
quilidade. Há pessoas que se perdem 
nesse cenário e já não conseguem ter 

foco. Diante disso se perde a noção do 
que é importante. Dá para questionar 
onde me leva tantas informações. O 
que elas ajudam para a qualidade de 
vida? Preciso de todas essas informa-
ções? Algumas pessoas compreendem 
que não podem ficar desconectadas. 
Essa compreensão existe. Mas, o que 
ela traz? Seria bom pensar também 
em quantas informações que recebo 
ou acesso que não me acrescentam 
nada. 

Existe hoje aquilo que Augusto 
Cury chama de síndrome do pensa-
mento acelerado. Significa ocupar o 
pensamento o tempo todo sem descan-
so. Estar sempre mergulhado no tur-
bilhão das ideias. Meu pensamento é 
bombardeado por todos os lados pelas 
informações que vem de fora, pelas 
minhas preocupações com a realida-
de que me envolve e com as moções 
interiores que nem sempre conheço 
bem. Compõe o conjunto de minhas 
reflexões e ideias. Por vezes, isso se 
apresenta como um rolo compressor 
que esmaga. 

E perceber que isso pode estar 
acontecendo isso comigo é o primeiro 
passo para a mudança. Dar-se conta 
de que podemos estar mergulhados 
nesse turbilhão que nos engole. 

O exercício de parar, fazer silên-
cio, ajuda muito. Mas é um exercício. 
Preciso aprender a praticar. Encon-
trar no meu dia momentos em que eu 
possa estar comigo mesmo. Reduzir os 
pensamentos ao vazio que me conecta 
com a alma. Ali me sinto inteiro. Ali 
os pensamentos não me jogam por to-
dos os lados, sem direção. 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.pa-

dreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE
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ENTREVISTA

DIREITOS - Como presidente da 
Câmara de Vereadores, eleito para 
o biênio 2017- 2018, quais são as 
suas propostas para este período? 

Chico Reis - Primeiro dar trans-
parência dos gastos feitos pela Câma-
ra de Vereadores; promover a Câmara 
Itinerante; divulgar todos os atos que a 
Câmara for fazer para que a população 
fique ciente do que os vereadores estão 
fazendo, entre outras coisas.

DIREITOS - O senhor se elegeu 
vereador em oposição ao prefeito 
Fernando Gomes. Agora eleito presi-
dente da Câmara como será a sua re-
lação com o Executivo itabunense? 

Chico Reis - Fernando Gomes se 
elegeu por um partido e eu me elegi por 
outro, mas hoje é de independência, não 
existe nem oposição e nem situação. O 
que for bom para o povo estarei de acor-
do, e o que for ruim votarei contra.

DIREITOS - O senhor faz parte 
do grupo político do Deputado Esta-
dual Augusto Castro (PSDB). Qual 
a participação dele em sua eleição 
para a presidência da Câmara? 

Chico Reis - Como na minha elei-
ção para vereador, e agora para presi-
dente da Casa, ele não teve nenhuma 
participação. Faço parte do PSDB. Eu 
fazia parte do grupo de Augusto Castro 
quando ele era candidato a Deputado 
Estadual. Hoje ele segue o caminho dele 
e eu sigo o meu, mas somos do mesmo 
partido, o PSDB.

DIREITOS - Os últimos presi-
dentes que passaram pela Câmara 
prometeram dotá-la de sede pró-
pria. O senhor pensa em realizar tal 
intento? 

Chico Reis - Hoje nós estamos aqui 
locados em um imóvel que é da FICC, 
então,  penso que sim. Já tive uma con-
versa com o prefeito para poder fazer 
uma sede própria da Câmara de Vere-
adores. Vamos entregar o espaço, que é 
da Cultura. Precisamos ter um espaço 
próprio para legislar. Nós estamos hoje 
aqui invadindo um espaço que é não é 
nosso.

DIREITOS - O senhor foi home-
nageado com a Comenda Monse-
nhor Moisés no centenário da San-
ta Casa de Misericórdia. Fale sobre 
esta homenagem.

Chico Reis - Foi um trabalho que 
vinhamos fazendo no mandato anterior, 
então,  fui reconhecido. Fiquei feliz por 
este reconhecimento, porque a gente 
briga pelo que é bom para a sociedade. 
A Santa Casa (Calixto Midlej, Manoel 
Novaes, São Lucas, Plansul e Cemité-
rio) tem  esse papel, então por isso nossa 
briga junto ao prefeito para trazer mais 
recursos. A nossa luta foi reconhecida 
pela Santa Casa.

DIREITOS - O Jornal DIREITOS 
no último dia 15/1/2017 completou 
8 anos de fundação nas versões im-
pressa e on-line www.jornaldirei-
tos.com e o senhor, ainda na Facul-
dade de Direito, o viu viu nascer. 

Qual a mensagem que deixa para os 
nossos leitores? 

Chico Reis - Eu lembro quando 
Vercil Rodrigues fundou o Jornal Direi-
tos. Hoje está levando este conceituado 
veículo de comunicação com muita com-
petência. Lembro sim, foi há 8 anos e eu 
na época era estudante de Direito. Que-
ro aproveitar a oportunidade e convidar 
a comunidade de Itabuna a frequentar 
a Casa Legislativa, que aqui é a Casa 
do Povo, a Casa das Leis. A população 
precisar estar presente, principalmen-
te os leitores do jornal Direitos, que são 
formadores de opinião.

DIREITOS - A Câmara votou, 
em regime de urgência, três pro-
jetos do Executivo, dentre eles: a 
Polícia Municipal, antiga Guarda 
Municipal, e também a reforma ad-
ministrativa. Vocês tiveram todo o 
cuidado e tempo necessários para 
que o projeto saísse daqui com 
toda segurança para os servidores 
e para que não gerasse nenhuma 
despesa excessiva para o municí-
pio. Como o senhor viu a tramita-
ção destas matérias aqui na Câma-
ra Municipal? 

Chico Reis - Fizemos de acordo 
com o regimento interno da Casa, não 
foi passado por cima do mesmo. Fize-
mos de acordo com a Lei e tivemos a 
recomendação do Ministério Público. 
Fizemos também uma análise minun-
ciosa junto ao jurídico da casa. Portan-
to, fizemos tudo certinho, tudo o que o 
regimento diz. A reforma administrati-

“Transparência 
gestão dos gastos e 
promover a Câmara 
Itinerante é o nosso 

compromisso”

Presidente da Câmara de Vereadores 
de Itabuna – Chico Reis (PSDB)

va foi aprovada pelos vereadores e foi 
bem discutida por mais de 20 dias. O 
projeto da Guarda Municipal também 
teve a total atenção da Casa. Por tudo 
isso posso garantir que todos os verea-
dores estão de parabéns pelo trabalho 
que desenvolveram.

DIREITOS - O senhor pretende 
aproximar da população este traba-
lho do Legislativo - os vereadores 
aonde na verdade eles são eleitos - e 
mostrar para a população o verda-
deiro papel do vereador. O senhor 
pretende fazer isto através de ses-
sões itinerantes  que vão acontecer 
nos bairros?

Chico Reis - Vamos fazer a Câma-
ra Itinerante, sempre divulgando duas 
semanas antes para a comunidade ficar 
ciente do que vai acontecer. O cidadão 
vai poder ver qual é o papel do edil no 
Legislativo Municipal. Por sua vez os 
moradores vão poder fazer suas recla-
mações, e o vereador ouvir, porque o ve-
reador tem que ser cobrado, e esse é um 
meio de ser feito esta cobrança.

DIREITOS - O senhor pretende 
intensificar com a mídia uma parce-
ria para dar transparência dos atos 
de sua gestão?

Chico Reis - Sim, queremos! Hoje 
nós temos o Portal da Transparência, 
mas as pessoas não utilizam para ana-
lisar o que a Câmara recebeu, o que a 
Câmara gastou. Nós vamos divulgar 
através de mídia impressa e eletrônica 
(outdoor, revistas, jornais e rádios), para 
que as pessoas possam ter conhecimento 
daquilo que a Câmara recebeu, daquilo 
que a Câmara gastou e poder cobrar. O 
cidadão precisa saber por que a Câmara 
gastou com isso ou com aquilo e cobrar 
do vereador.

DIREITOS - Deixe o seu convite 
para as pessoas comparecerem às 
sessões que ocorrem às segundas e 
terças–feiras (Comissões Técnicas) 
e as sessões das quartas–feiras (Ple-
nárias).

Chico Reis - Quero parabenizar o 
jornalista e advogado Vercil Rodrigues 
pelo Jornal Direitos. Quero agradecer 
a oportunidade de falar com os seus lei-
tores e deixar o convite para que a po-
pulação compareça às segundas e ter-
ças-feiras nas sessões de comissões e às 
quartas-feiras na sessão ordinária. Pre-
cisamos da presença da sociedade civil 
organizada na nossa casa, assistindo as 
sessões, participando no processo de de-
senvolvimento da nossa cidade.



O amor precisa ser cultivado
Às vezes, as crianças dizem coisas 

comoventes. Quero dividir com vocês a 
frase de uma menina de oito anos que 
me deixou muito feliz. Próximo ao dia 
das crianças, ela pediu à mãe uma bo-
neca Barbie, do recém-lançado filme 
Moda e Magia. O custo do brinquedo não 
é nada acessível, então a mãe propôs 
que a filha escolhesse algo mais bara-
to, esclarecendo que não tinha dinheiro 
suficiente para comprar aquela boneca. 
Conformada, a menina escolheu um jogo 
de canetinhas coloridas que podem ser 
usadas em azulejos, pois basta lavar 
com água e sabão que a tinta sai facil-
mente. Satisfeita com o seu presente, a 
menina convidou a mãe para tomar ba-
nho com ela. Poderiam brincar juntas fa-
zendo desenhos na parede do banheiro. 
A mãe concordou e ambas tomaram um 
banho divertido. A brincadeira consistia 
em cada qual desenhar algo que a ou-
tra teria de adivinhar o que era. Assim, 
muitos desenhos foram feitos. Dando se-
quência à brincadeira, a menina fez algo 
semelhante a um coração. De cima, saía 
uma haste onde havia duas folhinhas. A 
mãe logo imaginou se tratar de um pês-
sego, no entanto, foi surpreendida pela 
resposta da filha: - Não, mãe. É um cora-
ção cultivado de amor! A mãe chorou de 
emoção diante das palavras da menina, 
pois percebeu que o amor é realmente 
uma construção, e precisa ser cultivado.

Algumas pessoas me perguntam por 
que o mundo está superficial, violento, 
frio. Imaginam que o amor deveria solu-
cionar todos os problemas, e o veem como 
algo mágico, pressupondo que brota das 
pessoas como a água da mina. Cometem 
um pequeno equívoco. As pessoas nas-
cem capacitadas para amar, mas isso não 
quer dizer que sejam obrigadas a fazer 

essa escolha. Atualmente, muitos optam 
em seguir sozinhos (individualismo), dei-
xando de lado ações comunitárias, altru-
ístas e solidárias. Procuram a satisfação 
de seus próprios desejos (egoísmo), pouco 
se importando se ferem ou magoam as 
outras pessoas. Priorizam o aspecto fi-
nanceiro (ter), ao invés de investirem em 
valores imutáveis e perenes, como a mo-
ral e a ética. Optam por acumular bens e 
riquezas, desejando sempre mais (ganân-
cia), quando poderiam partilhar os dons 
e talentos com os quais foram agraciados 
desde o nascimento. É uma questão de 
escolha.

Para escolher o amor, precisamos co-
nhecê-lo. Ele não brota simplesmente dos 
corações, mas precisa ser cultivado. A vi-
vência do amor exige renúncia, principal-
mente ao egoísmo (amor-próprio), e atos 
de serviço (doação). Examine como é isso 
mesmo que acontece quando uma mulher 
se torna mãe. Ela cede o próprio corpo 
para o desenvolvimento de uma nova 
vida, suportando todos os incômodos ad-
vindos dessa situação. Posteriormente, 
ela continua se doando ao amamentar e 
cuidar de seu filho. Hoje em dia, muitas 
mulheres já estão fazendo outras esco-
lhas. Algumas optam por não terem fi-
lhos. Outras por não amamentar. Muitas 
por deixar a criança aos cuidados de ter-
ceiros. Vai ficando difícil cultivar o amor, 
pois não existe tempo nem interesse para 
isso. Impressiono-me com tantas lamen-
tações, já que o resultado dessas atitudes 
é tão óbvio. Só pode dar amor quem o re-
cebeu, quem aprendeu e assimilou o sig-
nificado de amar. Isso não me parece tão 
difícil de entender, já que a protagonista 
de nossa história tinha apenas 08 anos de 
idade. Vale ressaltar que somente cora-
ções cultivados podem dar frutos!

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educa-

ção; escritora, psicóloga clínica e judiciária. 
Jáu – São Paulo 

(www.mariaregina.com.br)  
E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
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Uma triste 
verdade!

Passamos dezenas de anos ouvindo 
dos mais velhos e experientes que, ver-
gonhosamente, “todo homem tem seu 
preço”. Desde criança, mesmo ouvindo 
repetidamente, pois canalhas não é pri-
vilégio da atualidade, que não acredi-
tava e tinha minhas dúvidas achando 
uma afirmação sem bases, ditas somen-
te por pessoas que foram de alguma 
forma injustiçados em seus negócios, 
ou principalmente, com problemas di-
retamente com as leis e a justiça!

Mas, com o passar do tempo, esse 
professor sem diplomas ou certifica-
dos, você vai vendo que trata-se de 
uma realidade absurda e exagerada 
(obvio que existem raríssimas e hon-
rosas exceções), de pessoas que se 
vendem, muitas vezes até por favores 
ou preços módicos, desonram-se gros-
seiramente, fazendo também que não 
acreditemos na tal bendita e aclamada 
justiça, como um referencial de corre-
tas decisões!

É tão comum presenciarmos per-
dões e solturas de criminosos em to-
das as vertentes, apadrinhados poli-
ticamente, ou através de brechas nas 
leis, já deixadas pelos próprios juris-

tas, para que no futuro, consigam suas 
“triste e desonradas” vitórias!

Na área trabalhista os problemas e 
soluções são as mesmas, somente que, 
por uma questão de corporativismo e 
interesses governamentais, os proces-
sos adormecem por muitos anos, che-
gando ao ponto de seus corretos favore-
cidos, morrerem sem ver seus direitos 
cumpridos. E isso não ocorre somente 
na área governamental, pois, nas bases 
trabalhistas, por migalhas ou milha-
res, a “honrada justiça” protela até não 
poder mais, fazendo propostas aviltan-
tes de acordos bastantes desonestos, 
usando da necessidade dos empregados 
envolvidos!

Infelizmente é uma triste verdade 
dizer que: “A justiça é somente cega 
para quem lhe paga o colírio para os 
olhos, ou cirurgias de cataratas”! 

Quando vocês jovens ouvirem a fra-
se: “Todo homem tem seu preço”, não 
se espante, faz parte do esquema que 
comanda o mundo!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia Grapiúna de Letras 

(Agral). Itabuna – Bahia.
E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio Nunes de Souza*

CRÔNICA

Rua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363
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Memória e modernidade marcam 
100 anos da Santa Casa de Itabuna

Com uma semana de Programação, a 
comemoração do Centenário da Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna foi marcada por 
homenagens a pessoas que trabalham pela 
consolidação da instituição, bem como pela 
apresentação dos números e dos serviços 
dos três hospitais. A aliança entre a tradi-
ção e a modernidade de tecnologias em me-
dicina à serviço da saúde sintetiza o atual 
momento desta que é considerada a maior 
instituição filantrópica de saúde no interior 
do Norte e Nordeste. 

O ponto alto da programação foi a Ou-
torga da Comenda Monsenhor Moysés Gon-
çalves do Couto e da Medalha Calixto Midlej 
Filho, que aconteceu no dia 28 de janeiro, 
data exata da celebração do Centenário. A 
Comenda, honraria concedida a personali-
dades que contribuem para o desenvolvi-
mento da instituição, este ano foi entregue 
à médica e Irmã Auxiliadora, Dra. Mércia 
Margotto, ao prefeito de Itabuna Fernando 
Gomes e ao deputado Antônio Brito.

Sobre a Medalha Calixto Midlej Filho, a 
homenagem foi criada nesta gestão do prove-
dor Dr. Eric Ettinger Júnior para homenage-
ar seguimentos com significativa atuação em 
prol da Santa Casa de Itabuna. Receberam a 
Medalha os Ex-Diretores do Hospital Calixto 
Midlej Filho, representado na solenidade por 
Dr. Isaac Romeu Ribeiro; os Ex-Diretores do 
Hospital Manoel Novaes, representados por 
Dr. Jaime César Nascimento; e os Ex-Pro-
vedores da Santa Casa, representado pelo 
ex-provedor Dr. Eric Ettinger de Menezes. 
Todas as Medalhas ficarão expostas em Ga-
lerias já existentes na instituição. 

De igual importância foram as homena-
gens aos funcionários, durante a solenidade 
do Protempo – Programa de Reconhecimen-
to por Tempo de Serviço, que homenageou 

30 funcionários ainda em serviço e com 
mais de 30 anos de casa. Outros 20 funcio-
nários também foram homenageados pelo 
desempenho em favor da instituição, entre 
os quais alguns aposentados e representan-
tes do Grupo Depende de Nós.

Mais Centenário
Após uma semana no Shopping Jequi-

tibá, a Exposição Fotográfica Santa Casa 
– 100 anos, que tem curadoria de Rami-

ro Aquino, está agora itinerante nos três 
hospitais da instituição, começando pelo 
Hospital Calixto Midlej Filho, onde já está 
instalada. Ainda como saldo positivo da pro-
gramação do Centenário, a divulgação do li-
vro “Centenário Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna – um século de bons serviços”, de 
autoria do médico e historiador João Otá-
vio de Macedo. Também seguem em pleno 
funcionamento as obras entregues durante 
a programação, sendo a Requalificação do 
Centro Cirúrgico do Hospital Manoel No-
vaes e a nova Brinquetodeca desta mesma 
Unidade, além da Capela Nossa Senhora 
das Dores, no Hospital Calixto Midlej Filho. 

“A Semana do Centenário foi um su-
cesso, digna deste momento tão importan-
te para a instituição. Mas nada disso seria 
possível se não tivéssemos o apoio das Em-
presas e Amigos do Centenário”, destacou o 
Provedor Dr. Eric Ettinger Júnior.

CENTENÁRIO

Foto histórica pós-
descerramento da 
Placa do Centenário 
no dia 28.01

O Deputado Antônio Brito 
recebendo a comenda Monsenhor 
Moysés Gonçalves do Couto

Kokó e plateia 
cantando 

junto o Hito 
da Santa 

Casa durante 
solenidade do 

dia 28.01

Dr. Jaime César recebendo uma das três 
Medalhas Calixto Midle Filho entregues 
durante o Centenário
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Faculdade Madre Thaís agenda vestibular para vagas remanescentes
Os discentes das turmas matutinas 

e noturnas dos cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Engenharia Elé-
trica, Engenharia Civil, Enfermagem, 
Fisioterapia, Logística, Recursos Huma-
nos e Serviço Social da Faculdade Madre 
Thaís (FMT), em Ilhéus, já retomaram as 
atividades letivas do primeiro semestre 
de 2017. As aulas tiveram inicio segun-
da-feira (30).

A FMT, porém, garante a todos in-
teressados a oportunidade de ingressar 
em um dos seus cursos de graduação. 
A Faculdade Madre Thaís, tem aten-
dimento personalizado, o Vestibular 
Agendado. Assim oportuniza ao can-
didato marcar o melhor dia e horário 
para fazer a prova. Realizado em cada 
semestre essa modalidade se destina 
ao preenchimento das vagas remanes-

EDUCAÇÃO

centes da primeira etapa do Vestibular 
que contempla:  ENEM e Vestibular 
Tradicional.

A diretora Acadêmica da FMT, pro-

fessora Tatiana Barcelos explica que esse 
processo seletivo consiste na realização 
de uma prova no mesmo modelo do Vesti-
bular Tradicional. Os interessados devem 

procurar a secretaria da Faculdade, situ-
ada na Avenida Itabuna, 1491. Centro 
Comercial Gabriela Center, em Ilhéus, 
ou através do telefone (73) 3231-1487.


