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O presidente Michel Temer (PMDB) sancionou, na 
quinta-feira (11/5), a lei nº 13444/17, que cria a Identifi-
cação Civil Nacional, um banco de dados centralizado com 
informações dos cidadãos e que deverá concentrar núme-
ros de RG, carteira de habilitação e título de eleitor dos 
brasileiros em um único documento, batizado de Docu-
mento de Identificação Nacional (DIN).

Presidentes debatem campanha 
de valorização da advocacia

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Mais de 44 mil residências já são 
abastecidas com gás natural
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O filme “Negação”, recentemente 
exibido nos cinemas do Brasil, trou-
xe a lume o debate acerca da possível 
existência da objetividade da verdade 
histórica e os limites da liberdade de 
expressão, em especial no meio cienti-
fico-acadêmico. Até que ponto o pes-
quisador pode influir, a partir de sua 
perspectiva subjetiva e pessoal, nos re-
sultados de sua pesquisa, ainda que tais 
resultados contrastem com conceitos e 
teses já solidamente estabelecidos? Na 
obra cinematográfica, inspirada em fa-
tos verídicos, David Irving processa judi-
cialmente a historiada da Universidade 
de Emory, Atlanta (USA), Deborah Lip-
stadt, por acusa-lo de antissemitismo 
a partir da distorção de acontecimen-
tos históricos que negariam, em última 
análise, a existência do genocídio de ju-
deus à época do terceiro Reich.  

O tema do Holocausto é recorrente 
e de referência obrigatória quando fala-
mos em violação de direitos humanos e 
democracia, seja pela crueldade e bru-
talidade dos acontecimentos, seja ainda 
pela recente data dos fatos em perspec-
tiva histórica. Seria possível questionar 
a existência história do Holocausto? E 
mais, seria possível divulgar tal posicio-
namento amparado pelo direito à liber-
dade de expressão? O discurso do ódio 
e a propagação do racismo já foram 
objeto de decisões judiciais, no Brasil e 
no exterior, que vêm restringindo o cha-
mado âmbito de proteção do direito à 
liberdade de expressão (HC 82424/2003 
- STF). Em sede de Direito internacional, 
a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos já sedimentou o entendimento 
de que a busca pela verdade história é 
um direito humano fundamental, e que 
é dever do Estado envidar esforços, ad-
ministrativos e judiciais, para a consecu-
ção de tal desiderato (Gomes Lund vs. 
Brasil, 2010). 

O texto constitucional brasileiro, 
em pelo menos dois dispositivos ex-
pressos, ratifica a limitação jurídica à 
liberdade de expressão, ainda que in-
serta no ambiente científico e acadê-
mico. O art. 5º, inc. XXXIII, da Cons-
tituição brasileira estabelece o direito 
à informação de interesse individual, 
coletivo e geral a ser prestado no pra-
zo legal pelos órgãos públicos, bem 
como o inc. XLII que prevê como crime 
inafiançável e insuscetível de graça ou 
anistia o racismo. A verdade histórica e 
o repúdio a atos que consubstanciam 
o racismo e o discurso do ódio, mesmo 
na academia e no mundo científico, 
são limites constitucionais à liberdade 
de investigação e expressão, consa-
grando postulados valorativos imunes 
ao pluralismo subjetivista e ao relativis-
mo moral, tão presentes nas ciências 
sociais e humanas, hodiernamente. 

Podemos escrever e falar sobre 
o que quisermos como pressuposto 
lógico da liberdade de expressão e 
manifestação? A resposta, no marco 
de um Estado de Direito, é negativa. 
A ordem jurídica impõe deveres fun-
damentais de respeito à história, na 
condição de ciência que dispõe de 
verdades objetivas cientificamente 
auferíveis. A Constituição proíbe o 
discurso do ódio, a incitação ao ra-
cismo e à violação de direitos, não 
constituindo a investigação científica 
um espaço autônomo à regulação ju-
rídica restritiva. Fica então a dica de 
cinema para juristas e não-juristas, 
como bela introdução ao debate so-
bre um tema imbricado que transita 
nas encruzilhadas do direito constitu-
cional e da filosofia do Direito. 

Por Italo Roberto Fuhrmann.
Advogado sócio fundador da Fuhrmann Advocacia & 

Consultoria. Professor de Direito Constitucional. 
Porto Alegre - Rio Grande do Sul.
ítalo.fuhrmann@gmail.com italo

Expressão que nos últimos anos vem 
ganhando espaço no vocabulário cotidia-
no dos brasileiros a Psicologia não surgiu 
por acaso, é produto de um processo his-
tórico, possui a sua própria história. Sua 
origem remonta ao século V a.C., possui 
duas importantes vertentes a primeira é 
na historia grega num período anterior 
a era cristã onde filósofos como Platão e 
Aristóteles dedicaram-se a compreender 
em torno do homem e sua interioridade e 
a outra com o desenvolvimento da moder-
nidade no final do século XIX, fase respon-
sável pelo surgimento da psicologia como 
ciência, fato recente tendo cerca de 138 
anos de história.   

O termo psicologia vem do grego e de-
riva das palavras Psyché 
(mente, alma ou espí-
rito) e logos (estudo). 
Podendo ser definida 
como a ciência que es-
tuda o processo mental 
humano e o comporta-
mento observável.

Alguns teóricos cos-
tumam afirmar em seus 
textos que a Psicologia 
passou por uma longa 
e penosa gestação até 
desvincular-se da filosofia e da fisiologia, 
à medida que foi se libertando das cita-
das ciências, a Psicologia foi adquirindo 
o status de ciência e começou a seduzir 
estudiosos e pesquisadores que passaram 
a definir o seu objeto de estudo, delimitar 
o campo, formular métodos para estudar 
o novo objeto e teorias como um corpo 
consistente de conhecimento na área.  
O estabelecimento formal da Psicologia 
deu-se em 1879, em Leipzig na Alemanha 
onde Wilhelm Wundt, considerado o pai 
da psicologia moderna ou científica cria o 
primeiro laboratório para a realização de 
experimentos.  

Atentando atender as distintas manei-
ras que caracterizam os seres humanos 
a psicologia se desenvolveu, construindo 
teorias baseadas no pensamento dicotô-
mico, vamos encontrar teorias que vão 
privilegiar a objetividade humana ou a 
sua subjetividade, trabalhando de forma 
específica, todavia convergindo-se no que 
diz respeito ao objetivo de colaborar para 
promover a saúde psíquica e o desenvolvi-
mento pessoal das pessoas.

No Brasil há pouco mais de 50 anos, 
em 27 de Agosto de 1962, a Psicologia 
foi regulamentada como profissão atra-
vés da Lei 4119.  Nos últimos 25 anos os 
estudos da psicologia transitaram da fase 
primária de organização, para um estágio 
de crescente afirmação. Os campos de 
atuação que outrora eram restritos á clíni-
ca, escolar-educacional e organização do 
trabalho, atualmente possui uma ampla 
diversidade, A resolução 13/2007 do CFP 
– Conselho Federal de Psicologia, habilitou 
os profissionais a atuarem nas seguintes 
áreas da psicologia: Escolar/educacional, 
organizacional do trabalho, trânsito, ju-
rídica, esporte, clínica, hospitalar, psico-
pedagogia, social, psicomotricidade e 

neuropsicologia. Ainda 
segundo o CFP no Bra-
sil existem 291.287 psi-
cólogos inscritos, sen-
do que 11.003 são da 
Bahia.

A Psicologia cresceu 
de uma forma impres-
sionante e assumiu um 
papel importante en-
tre nós, as mudanças 
ocorridas no Brasil e 
no mundo nos últimos 

anos no que se refere aos aspectos cul-
turais, social, político, ideológico, dentre 
outros, culminaram no surgimento de 
novo paradigma, demandando com isso a 
intervenção da psicologia. É certo que se 
faz necessário um maior desvendamento 
desta tão nobre ciência visto que ainda 
hoje muitos mitos a rondam, ademais as 
formas e instrumentos de trabalho utiliza-
vam e ainda utilizam recursos que, muitas 
vezes, não são compreendidos pela maio-
ria da população, às vezes por ser sofisti-
cados para o público com pouca escolari-
zação, às vezes por se ter dificuldade de 
entender a relação com o objetivo para o 
qual se emprega a técnica. Independente 
qual fato prevaleça, a psicologia precisa 
ser acessível a todos. Afinal não nos resta 
outra alternativa a não ser acompanhar a 
História. 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, pós-graduanda em Saúde Mental com ênfase em 
dependência química. Atua como psicóloga social e organiza-

cional. Itabuna – Bahia.
Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870

 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Denial – Liberdade de 
Expressão e o Direito à 
Verdade no Estado de Direito

Psicologia por que e para que?

Italo.fuhrmann@gmail.com italo limacarlineia@hotmail.com 

CONTEXTO 
JURÍDICO DIVÃ
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Habilitação no processo eletrônico é 
de responsabilidade do advogado

OAB defende participação obrigatória de 
advogados em mediação e conciliação

CNJ anuncia data do Encontro Nacional do Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

CONSELHO PLENO

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Diferentemente do que acontece nos pro-
cessos físicos, cabe ao advogado fazer sua 
habilitação no processo eletrônico. Com esse 
entendimento, a 2ª Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) não 
conheceu dos Embargos de Declaração apre-
sentados por uma empresa de construção, que 
indicou nulidade pelo fato de não constar nas 
intimações o nome de um dos seus advogados.

A decisão do colegiado foi tomada com base 
no voto do relator, desembargador Alexandre 
Nery de Oliveira. Segundo ele, não há qual-
quer nulidade no caso em questão. “Não cabe 
enunciar nulidade pedida por quem lhe tenha 
dado causa, inclusive porque a publicação ob-

servou os nomes dos advogados cadastrados 
pelo procurador da parte assim responsável”, 
destacou o magistrado.

Em seu voto, o relator também pontuou 
que, no momento do cadastro da petição inicial 
no PJe, podem ser inseridos no sistema tantos 
advogados quantos se queiram identificados. 
Essa incumbência também é do advogado res-
ponsável pelo cadastramento da inicial.

“Quando a parte peticiona requerendo 
que as publicações devam ocorrer em nome 
de advogado específico, cabe à parte, por seus 
procuradores, efetivar o cadastro pertinente, 
como se permite e exige o sistema do PJe-JT”, 
completou. (Ascom TRT-10)

 O Conselho Pleno autorizou a Ordem dos 
Advogados do Brasil a apresentar projeto que 
obrigue a participação de advogados nos Cen-
tros Judiciários de Solução de Conflitos e Ci-
dadania, tanto nas audiências pré-processuais 
quanto nas processuais. 

A decisão, unânime, é de terça-feira 
(9/5). A proposta visa alterar resolução do 
Conselho Nacional de Justiça e da Lei de Me-
diação. 

A OAB entende que esses centros são uni-
dades do Poder Judiciário e, mesmo promoven-
do apenas métodos alternativos de resolução 
de conflitos, como conciliações e mediações, 
suas decisões são finais. Por esse motivo, as 
partes precisam da orientação de advogados.

Para o presidente do Conselho Federal, 
Claudio Lamachia, a presença do advogado na 
sessão de mediação e conciliação reforça a im-
portância desses instrumentos. “O advogado é 

o profissional que traz segurança a todas as 
decisões judiciais. Relativizar sua imprescin-
dibilidade é dizer ao cidadão que sua causa é 
menor. Não existe direito menor. A busca pela 
Justiça, por qualquer meio, deve sempre con-
tar com o respaldo técnico e a confiança trazi-
da pelos advogados.”

A proposição partiu da Procuradoria Na-
cional de Defesa das Prerrogativas e da Comis-
são Nacional de Defesa das Prerrogativas com 
base em proposta formulada pelo conselheiro 
Nilson Antônio Araújo. Relator da matéria no 
Pleno, o conselheiro federal Josemar Carme-
rino dos Santos votou pela apresentação de 
proposta de alteração da Resolução 125 (artigo 
11) do CNJ e do artigo 10 da Lei 13.140/2015.  

Os textos passariam a vigorar com a ex-
pressa indicação da obrigatoriedade da parti-
cipação de advogados para assistir as partes. 
(Ascom Conselho da OAB)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou, na 
última terça-feira, dia 9, as datas da Reunião Preparatória 
e do 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Conforme 
pronunciado pela presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, em 2017, o 
Encontro Nacional do Poder Judiciário será realizado nos 
dias 20 e 21 de novembro, e a reunião preparatória aconte-
ce nos dias 4 e 5 de setembro, ambas em Brasília/DF.

Durante a Reunião Preparatória, representantes da 
Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário e 
responsáveis pela área de Gestão Estratégica dos tribu-
nais discutem as propostas de metas a serem alcançadas 
pelos tribunais no ano seguinte. A definição das metas é 

feita com a participação dos presidentes e corregedores dos 
tribunais, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciá-
rio. No evento, também é divulgado o desempenho parcial 
dos tribunais no cumprimento das metas do ano vigente.

Segundo a ministra Cármen Lúcia, foi determina-
da ao Departamento de Gestão Estratégica (DGE), do 
CNJ, a abertura de um espaço virtual de discussão com 
os tribunais para o recebimento de sugestões sobre as 
metas que serão debatidas durante a Reunião Prepara-
tória, em setembro. O ciclo de discussão sobre as metas 
anuais tem início geralmente no mês de maio e é feito 
por meio de lista de discussão utilizada pelos membros 
da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciá-

rio, conforme prevê a Portaria CNJ nº 138/2013.
“Eu determinei ao DGE que, daqui até os dias 4 e 5 de 

setembro, ficasse em permanente abertura virtual com 
os tribunais, para que todos pudessem participar com su-
gestões, sem a necessidade de se marcar outro encontro 
para isso”, disse a ministra. A facilidade de comunica-
ção com os tribunais por meio de ferramentas virtuais, a 
otimização de recursos financeiros, humanos e materiais 
dos tribunais e a existência de diversos cargos vagos de 
juízes e desembargadores foram alguns dos motivos elen-
cados pela presidente do CNJ para a realização, este ano, 
de uma reunião preparatória para o Encontro Nacional 
em vez de duas. Fonte: CNJ

Presidentes debatem campanha 
de valorização da advocacia

CONSELHO FEDERAL DA OAB

O Colégio de Presidentes de Sec-
cionais da OAB, reunido em Fortaleza, 
continuou o debate sobre a campanha 
nacional da entidade em favor da valo-
rização da profissão e contra a violação 
de prerrogativas. A ideia é que as Seccio-
nais tenham uma linguagem unificada, 
fortalecendo, desta forma, a mensagem 
da campanha.

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, explicou que o trabalho já 
começou de forma muito forte nas redes 
sociais em duas frentes: a penalização 
do desrespeito às prerrogativas e a valo-
rização da advocacia. “Estamos fazendo 
posts com a marca geral da OAB, facili-
tando para que cada Seccional passe a 
compartilhar a mensagem em suas pró-
prias redes. As redes sociais são instru-
mento fantástico para isso”, explicou.

Os presidentes de Seccionais tam-

bém discutiram outros formatos para a 
campanha, como o desenvolvimento de 
vídeos para a internet e spots de rádio, 
aumentando assim o alcance da campa-
nha e o engajamento de todos os advo-
gados do país. “Isto não é uma campa-
nha do Conselho Federal, precisamos de 
todas as Seccionais. Temos uma capila-
ridade espetacular, exército de mais de 
1 milhão de advogados. Precisamos nos 
unir para não ficar fracos. Precisamos 
dizer qual a importância dos advogados 
para a sociedade”, afirmou Lamachia.

Foi criado um grupo de trabalho com 
um presidente de cada região para ava-
liar os trabalhos a serem veiculados. São 
eles: Fernanda Marinela, de Alagoas; 
Antonio Fabrício, de Minas Gerais; Wal-
ter Ohofugi, de Tocantins; Paulo Brin-
cas, de Santa Catarina; e Juliano Costa 
Couto, do Distrito Federal.
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Selma, comprar um imóvel 
para investimentos ou moradia 
própria é objetivo de muitas pes-
soas. Em ambos os casos, o imóvel 
na planta se apresenta como uma 
opção repleta de vantagens 
porque as taxas podem 
ser menores e os valões 
mais baixos, representado 
uma economia de até 30% 
(trinta por cento) em rela-
ção aos imóveis prontos. 
Entretanto, é necessário 
tomar algumas precauções 
para fugir dos riscos que 
esse tipo de transação pode 
apresentar. Entre eles: os 
atrasos na entrega, quali-
dade do acabamento final, 
informações enganosas so-
bre metragens e até caso 
de fraudes.

Antes da Compra: 
1- consulte o Procon e em órgãos 
competente se há reclamações da 
empresa a ser contratada. Ou pro-
cure saber se a empresa já cons-
truiu outros imóveis e verifique jun-
to aos moradores/adquirentes se a 
construtora/incorporadora cumpriu 
com o quanto acordado em contra-

to; 2- certifique-se de que a propa-
ganda do material publicitário, in-
formativo ou feita pelo corretor na 
negociação foram comtempladas no 
contrato. É recomendável ainda, ve-

rificar se o projeto de construção foi 
aprovado pelas autoridades compe-
tentes; 3- confirme se a incorpora-
ção está regular perante o Cartório 
de registro de Imóveis, no caso de 
Itabuna são dois o 1º e o 2º; 3- em 
caso de financiamento, exija infor-
mações precisas sobre a aprovação e 

assinatura do compromisso de com-
pra e venda do imóvel e as condições 
gerais do financiamento.

No contrato: 1 - deve constar: 
prazo de carência, prazo de início e 

entrega da obra e das cha-
ves, a espécie de constru-
ção adotada, o valor total 
do imóvel e o número de 
registro do empreendimen-
to; 2- o contrato deve ser 
acompanhado do memorial 
descritivo do empreendi-
mento; 3- se a construtora 
ou incorporadora inserir em 
seu contrato cláusula que 
prorrogue o prazo de entre-
ga, que pode variar de 120 
a 180 dias, não aceite. Essa 
prática é considerada abusi-
va pelo Procon porque per-
mite a variação unilateral 
das condições contratuais.

Para evitar o mau negócio, 
orientamos o consumidor verifi-
car, com muita atenção, todas as 
informações relativas ao imóvel e 
no caso de dúvidas, é recomendá-
vel a consulta a um advogado de 
sua confiança antes da assinatura 
do contrato.

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

Eu e meu marido estamos prestes a comprar um 
imóvel na planta. Quais os cuidados devemos tomar 

para evitar problemas futuro? Selma Castro.

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 
– bairro Góes Calmon, 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, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia  + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 254).

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



Actus corruit, omissa forma legis. O ato é nulo, quando 
se omite a forma da lei.
Actus debet semper interpretari, ut aliquid operetur, 
non ut sit inanis et inutilis. O ato deve sempre interpre-
tar- se de maneira que produza algum efeito, e não para que 
fique inútil.
Actus in dubio, validus interpretari debet. O ato, em 
caso de dúvida, deve-se interpreta-lo como válido.
Actus judicialis potentior est extrajudiciali. O ato ju-
dicial pode mais do que o extrajudicial.
Actus limitatus, limitatum producit efffectum. O ato 
limitado produz efeito limitado.
Actus, a principio nullus, nullum producit effectum. 
O ato, nulo de princípio, nenhum efeito produz.
Actus, non a nomine, sed ab effectu, judicatur. O ato 
se julga não pelo nome mas pelo efeito.
Actus. Ato. (Indica qualquer ação proveniente da manifes-
tação da vontade da pessoa ou de diversas pessoas para a 
consecução de determinado fim ou objetivo, produzindo cer-
to efeito no direito).
Ad arbitrium. De forma arbitrária; arbitrariamente.
Ad argumentandum tantum. Apenas para argumentar.
Ad cautelam. Por precaução. (Ato praticado com a finali-
dade de evitar algum inconveniente).
Ad colorandum possesssionem. Dando aparência 
de pose.
Ad corpus. Por corpo; pelo todo. (Refere-se à venda de imó-
vel sem que se faça a medição da área respectiva). Opõe-se 
à venda ad mensuram.
Ad curiam. Com base na autoridade dos acórdãos.
Ad diem. Dia do prazo final para o cumprimento de uma 
obrigação.
Ad exemplum. Por exemplo.
Ad extremum. Até o extremo. (O mesmo que ad finem).
Ad finem. Até o fim. (O mesmo que ad extremum).
Ad hoc. Para isto. (Refere-se à pessoa ou coisa pronta a 
executar determinada missão).
Ad hominem. Ao homem; contra o homem.
Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado a 
fazer o impossível.
Ad instar. À semelhança.
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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

“Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, 
subserviência, espírito conservador, interpretação 

restritiva, razão de estado, interesse supremo, como quer 
te chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao 

ferrete de Pilatos! O bom ladrão salvou-se. Mas não há 
salvação para o juiz cobarde”.

 Rui Barbosa

A novA edição do jornAl o 
CoMPASSo eSTÁ CHeiA de novidAdeS

TJ MG publica edital de concurso

Reestabelecido o direito de aposentadoria por idade 
cumulada com pensão de soldado de borracha

CONCURSOS

DECISÕES

O Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJ MG) publicou edi-
tal de concurso público com opor-
tunidades para o nível médio. 

A oferta é de 15 vagas, mais 
cadastro de reserva, para nível 
médio, sendo 10 para Oficial de 
Apoio Judicial e 5 para Oficial Ju-

diciário, especialidade Comissão 
da Infância e da Juventude. A re-
muneração é de R$ 3.457,01.

As inscrições iniciaram às 14h 
do dia 19 de junho e vão até 28 de 
julho no site da Consulplan: http://
www.consulplan.net/concursos.  A 
taxa custa R$ 60,00.

A Primeira Turma do 
TRF 1ª Região, por unani-
midade, negou provimen-
to à apelação interposta 
pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) con-
tra sentença que julgou 
procedente o pedido para 
determinar o restabeleci-
mento imediato do bene-
fício de aposentadoria por 
idade a um beneficiário, a 
ser pago cumulativamen-
te com a pensão vitalícia 
de dependente de serin-
gueiro.

Em suas razões, o 
Instituto requereu a reforma da sen-
tença sustentando a vedação legal da 
acumulação do benefício de aposenta-
doria com a pensão vitalícia de depen-
dente de seringueiro.

Ao analisar o caso, o relator, de-
sembargador federal Carlos Augusto 
Pires Brandão, afirmou inexistir ve-
dação legal na cumulação da pensão 

especial de seringueiro com a aposen-
tadoria por idade. Destacou também 
que o artigo 54 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, regula-
mentado pela Lei 7.986/1989, prevê a 
concessão de pensão vitalícia ao se-
ringueiro carente que trabalhou na 
produção de borracha por ocasião da 
Segunda Guerra Mundial.

O magistrado esclareceu ser 

indevida a suspensão da 
aposentadoria do autor, 
principalmente porque foi 
demonstrado que a parte au-
tora efetivamente cumpriu 
os requisitos para percepção 
do benefício, conforme reco-
nhecimento administrativo 
pela autarquia mostrando-
se, portanto, sem fundamen-
to a cessação do benefício por 
parte do INSS.

O relator concluiu que, 
“desse modo, estando de-
monstrado o amparo legal 
para cumulação dos bene-
fícios em questão, deve ser 

reconhecido o direito ao restabe-
lecimento do benefício de aposen-
tadoria por idade, no valor de um 
salário mínimo vigente em cada 
competência, desde a cessação in-
devida, avaliou.

Deste modo, o Colegiado acompa-
nhando o voto do relator, negou provi-
mento à apelação.

O menino vê uma lápide 
no cemitério e pergunta a 
mãe:

- “Mãe, neste cemitério 
são enterradas duas pessoas 
em cada cova?”

- “Não, filho, apenas uma! 
Por que esta pergunta?”

- “É porque neste túmu-
lo está escrito: ‘Aqui jaz um 
advogado e um grande ho-
mem...’”

O menino!



19 - Não te esqueças. Jovem advo-
gado, de que o profissional, no conta-
to estreito como cliente precisa reves-
tir-se de grande paciência, tolerância, 
compreensão, a ponto de muitas vezes 
assumir também o papel de assistente 
social.

20 - Deves ter sempre presente 
que, na prática, a lei nem sempre tem 
o sentido que dela emerge quando a 
lemos, mas sim o significado, não raro 
inteiramente diverso, que lhe dão os 
tribunais ao interpretá-la e aplicá-la.

21 - A petição inicial, por sua deci-
siva importância fática e jurídica, deve 
ser uma peça cuidadosa, bem pensada 

e fundamentada, elaborada em termos 
claros, concisos, em qualquer lingua-
gem simples, escorreita e objetiva.

22 - Nunca deixes para o último 
dia do prazo a elaboração do recurso, 
contestação ou qualquer peça pro-
cessual importante, como sói acon-
tecer com advogados muito atarefa-
dos ou pouco responsáveis, porque 
grande é o risco de apresentação de 
um trabalho deficiente, imperfeito, 
incompleto, como tudo o que é feito 
de afogadilho.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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Um juiz da Grande São Paulo conse-
guiu resolver um litígio de uma forma um 
tanto inusitada. Depois da audiência de 
instrução, o magistrado criou um grupo 
de WhatsApp com os advogados envolvi-
dos no processo, e foi através do aplica-
tivo de celular que as partes chegaram 
a um acordo e resolveram a situação em 
menos de uma semana. 

Partes chegaram a acordo por meio 
de grupo no WhatsApp criado por juiz. 

Isso aconteceu na 5ª Vara do Traba-
lho de São Bernardo do Campo. O caso 
envolvia uma vendedora que trabalhou 
sob contrato de pessoa jurídica em uma 
empresa e acionou a Justiça para ter re-
conhecido o vínculo empregatício.   

Segundo o juiz do trabalho substituto 
Vinícius José de Rezende, o processo foi 
simples: após a audiência de instrução, 
ele entregou os termos da sentença às 
partes e sugeriu a criação de um grupo 
no WhatsApp, onde seriam iniciadas as 

tratativas da conciliação. 
A audiência física ocorreu apenas 

para a homologação do acordo, depois de 
os envolvidos chegarem a um consenso.

Rezende ainda destacou a efetividade 
da ferramenta. “A utilização dessa tecno-
logia inovadora na conciliação contribui 
para a economia de recursos e para a ce-
leridade do andamento processual.” (As-
com TRT-2)

Partes chegam a acordo através de 
grupo de WhatsApp criado por juiz

O advogado 
Vercil Rodrigues 
lança “Dicas 
de Direito 
Previdenciário”

O Advogado Vercil Rodri-
gues, que também é jornalista 
e professor, acaba de lançar 
seu mais novo livro na sea-
ra jurídica, “Dicas de Direito 
Previdenciário”, pela Direitos 
Editora. 

Em um esquema de per-
guntas e respostas, Dr. Vercil 
Rodrigues explora os prin-
cipais temas e dúvidas das 
pessoas em Direito Previ-
denciário, seja em relação ao 
Regime Geral de Previdência 
Social (INSS), seja em relação 
aos Regimes de Previdência 
dos Servidores Públicos. E 
vai mais além. Aborda alguns 
efeitos dos benefícios previdenciários nos 
vínculos empregatícios, demonstrando do-
mínio da matéria e a sua repercussão para 
além da relação de benefício, estabelecida 
entre segurado e a Previdência Social.

No “Dicas de Direito Previdenciário”, 
Vercil Rodrigues se preocupa em não trazer 
apenas conceitos estereotipados acerca do 
tema. De fato, há uma verdadeira aproxi-
mação da obra com o rigor técnico-jurídico 
e a prática necessária ao cotidiano do mun-
do previdenciário, de modo que o presente 
livro servirá como parâmetro para diver-
sos seguimentos, tanto para operadores do 
Direito quanto para aqueles que de algum 
modo vivenciam o mundo previdenciário. 
É factível que o autor utiliza linguagem 

clara e inteligível através 
de temas próprios, de modo 
que os leitores conseguirão 
encontrar com facilidade 
respostas para os questio-
namentos trabalhados na 
presente intentada literária. 
Nesse sentido, o trabalho 
configura-se como obra de 
vanguarda, visto que traz 
uma abordagem pragmática 
embasada em estudos sóli-
dos e robustos da doutrina e 
da jurisprudência dominan-
te.

Sobre o livro declarou o 
advogado, auditor do traba-
lho aposentado e membro-

fundador da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (Aljusba), José Carlos 
Oliveira, que faz a apresentação da obra: 
“Na forma inteligente com que o NEO JU-
RISTA se dispôs a escrever este livro, o fez 
com o critério de quem domina a matéria, 
embasando suas assertivas na legislação 
pertinente e no melhor de nossa doutrina, 
não deixando de externar seu próprio po-
sicionamento. Assim, face aos importan-
tes assuntos tratados neste livro, entre os 
quais estão: desempregado e auxílio-doen-
ça; auxílio-doença e empresa extinta; donas 
de casa e aposentadoria; inclusão previden-
ciária; aposentadoria especial no serviço 
público; estabilidade provisória e salário
-maternidade, será um privilégio de lê-lo”. 

Centro Judiciário de Conciliação da Bahia realiza 1ª 
edição do Projeto de Desistência de Recursos do INSS

CONCILIAÇÃO

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Seção Judiciária da Bahia realizou nos dias 
24, 25, 27 e 28 de abril a primeira edição 
do Projeto de Desistência de Recursos. A 
iniciativa abrange apreciação dos processos 
selecionados pelas Turmas Recursais da 
(SJBA) e submetidos à análise da Procura-
doria Federal para verificar a viabilidade 
de desistência dos recursos interpostos em 
processos físicos que versavam sobre apo-
sentadoria rural, pensão por morte rural, 
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez 
e benefício assistencial por incapacidade.

A ação é fruto da parceria entre a coor-
denadora das Turmas Recursais dos JEFs 
da SJBA, juíza federal Marla Consuelo Ma-
rinho; a coordenadora do Centro de Conci-
liação da SJBA, juíza federal Ana Carolina 

Fernandes; a procuradora-chefe em exercí-
cio da Procuradoria Federal na Bahia, Iva-
na Roberta de Souza, e o coordenador da 
equipe de trabalho remoto de benefícios por 
incapacidade no estado da Bahia, procura-
dor federal Ricardo Caldas.

Dos 2.406 processos triados pelas Tur-
mas Recursais para fazerem parte do muti-
rão, 1.839 foram objeto de desistência pela 
equipe de procuradores fenderias que atu-
aram em regime de mutirão nas salas de 
audiências da Seccional baiana, resultando 
em 76% de sucesso, índice que representa 
a diminuição dos acervos das Turmas, bem 
como a satisfação das partes com a solução 
das demandas. (Informação da Secos/SJBA 
e Ascom Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região)



RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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Governo sanciona lei 
sobre documento 

único para brasileiros

O presidente Michel Temer (PMDB) 
sancionou, na quinta-feira (11/5), a lei nº 
13444/17, que cria a Identificação Civil Na-
cional, um banco de dados centralizado com 
informações dos cidadãos e que deverá con-
centrar números de RG, carteira de habilita-
ção e título de eleitor dos brasileiros em um 
único documento, batizado de Documento de 
Identificação Nacional (DIN).

A lei foi publicada no Diário Oficial da 
União de sexta (12/5), mas ainda caberá ao 
Tribunal Superior Eleitoral fixar prazos 
para implantar a novidade no país. Temer 
vetou três pontos da redação aprovada no 
Senado: foram retiradas a pena de 2 a 4 
anos de prisão, mais multa, para quem ven-
der dados do sistema (a prática, contudo, 
segue proibida); a garantia de que a primei-
ra emissão do DIN seria sempre gratuita e 
a determinação de que todos os documentos 
seriam impressos pela Casa da Moeda.

O texto foi sugerido em 2015 pelo mi-
nistro Dias Toffoli, quando presidia o TSE. 
O atual presidente do tribunal, ministro 
Gilmar Mendes (que ajudou a articular 
apoio à proposta), participou de cerimônia 
da sanção junto com o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e outras autoridades.

A corte eleitoral fica responsável por 
gerir todas as informações, garantir confi-
dencialidade do conteúdo e oferecer ferra-
mentas que “conversem” com sistemas ele-
trônicos de todas as esferas de governos e 
das polícias Federal e Civil.

Também será criado um comitê para 

recomendar o padrão biométrico da Iden-
tificação Civil Nacional, a regra de forma-
ção do número e os documentos necessários 
para expedição do DIN, além de adminis-
trar o fundo de verbas do sistema. O grupo 
será composto por três representantes do 
Executivo federal; três representantes do 
TSE; um da Câmara dos Deputados; um 
do Senado e um do Conselho Nacional de 
Justiça.

Documentos emitidos por entidades 
de classe somente serão validados se aten-
derem aos requisitos de biometria e de 
fotografia, em até dois anos.  A proposta 
original tentava revogar a Lei 9.454/1997, 
criada para unificar a emissão de carteiras 
de identidade, sem nunca sair do papel. 
Esse dispositivo acabou retirado ainda na 
Câmara.

Resistência
A iniciativa despertou, a princípio, re-

sistência em 26 tribunais de Justiça do 
país: presidentes dos TJs e corregedores 
entendiam que a competência de registros 
públicos é da Justiça comum.

O corregedor-geral da Justiça de São 
Paulo, Manoel Pereira Calças, afirma que o 
problema estava na nomenclatura anterior: 
Registro Civil Nacional. O termo, segundo 
ele, “parecia indicar que haveria a migração 
do registro feito pelos cartórios para outro ór-
gão”. Com a mudança, afirma, “evidenciou-se 
que a competência para realizar o registro ci-
vil das pessoas naturais continuará a ser da 
exclusiva competência dos cartórios”.

Direito Tributário
1- João e Pedro são, por lei, con-

tribuintes obrigados solidaria-
mente a pagar determinado 
tributo. Foi publicada lei que 
isenta os ex-combatentes do 
pagamento de tal tributo, sen-
do este o caso pessoal somente 
de João.

Tendo em vista essa situação, assi-
nale a afirmativa correta.

a) Sendo um caso de isenção pessoal, 
a lei não exonera Pedro, que per-
manece obrigado a pagar o saldo 
remanescente, descontada a par-
cela isenta em favor de João.

b) Pedro ficará totalmente exonerado 
do pagamento, aproveitando-se da 
isenção em favor de João.

c) O imposto poderá ser cobrado de Pe-
dro ou de João, pois a solidariedade 
afasta a isenção em favor deste.

d) Pedro permanece obrigado a pagar 
integralmente o imposto, nada obs-
tante a isenção em favor de João.

   
2. O Município X instituiu taxa a 

ser cobrada, exclusivamente, 
sobre o serviço público de co-
leta, remoção e tratamento de 
lixo e resíduos provenientes 
de imóveis. A igreja ABC, com 
sede no Município X, foi noti-
ficada da cobrança da referida 
taxa.

Sobre a hipótese apresentada, as-
sinale a afirmativa correta.

a) As Igrejas são imunes; portanto, 
não devem pagar a taxa instituída 

pelo Município X.
b) A taxa é inconstitucional, pois não 

é específica e divisível.
c) A taxa é inconstitucional, uma vez 

que os Municípios não são compe-
tentes para a instituição de taxas 
de serviço público.

d) A taxa é constitucional e as Igrejas 
não são imunes.

3 - O Município Alfa realizou obras 
nas praças públicas de deter-
minado bairro, incluindo ilu-
minação e arborização. Tais 
obras acarretaram a valoriza-
ção imobiliária de dezenas de 
residências daquela região. 
Em decorrência disso, o muni-
cípio instituiu contribuição de 
melhoria.

 Sobre a contribuição em ques-
tão, segundo o CTN, assinale a 
afirmativa correta.

a) É inválida, pois deveria ter sido 
instituída pelo Estado Beta, onde 
está localizado o Município Alfa.

b) É válida, porque foi instituída para 
fazer face ao custo de obra pública 
da qual decorre a valorização imo-
biliária.

c) É válida, mas poderia ter sido 
instituída independentemente da 
valorização dos imóveis dos contri-
buintes.

d) É inválida, porque deveria ter, 
como limite individual, o valor 
global da despesa realizada pelo 
Poder Público na obra e não a va-
lorização de cada imóvel.

A fofoca custou caro para dois frequen-
tadores da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, no Rio de Janeiro. Eles foram conde-
nados a pagar R$ 5 mil cada um para uma 
mulher por terem espalhado que receberam 
uma “revelação divina” de que ela teria tra-

ído o marido. 
O caso, que aconteceu no bairro de Re-

alengo, na capital fluminense, foi julgado 
pelos desembargadores da 18ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Rio de Janei-
ro. (Ascom TJ-RJ)

Espólio não tem legitimidade para ajui-
zar ação anulatória de registro de nascimen-
to, pois sua capacidade processual é voltada 
para a defesa dos interesses que possam afe-
tar a esfera patrimonial dos bens que com-
põem a herança até que ocorra a partilha. A 
decisão é da 3ª turma do STJ, que seguiu o 

voto do relator, ministro Bellizze, para quem 
a demanda veicula direito de natureza pes-
soal, que não importa em aumento ou dimi-
nuição do acervo hereditário, e assim a legi-
timidade ativa deve ser reconhecida apenas 
em favor dos herdeiros, que poderão ingres-
sar com nova ação em nome próprio.

O IAB - Instituto dos Advogados Brasi-
leiros vai entrar com uma representação no 
CNJ contra a emenda regimental nº 25 do 
STJ, segundo a qual o advogado, para fazer 
a sustentação oral, tem que requerê-la até 
dois dias úteis após a publicação da pauta de 

julgamento. 
A emenda foi aprovada pelo pleno da 

Corte nos estertores de 2016 e, após reação 
da OAB, teve o início de sua vigência poster-
gada. Contudo, a medida já está sendo apli-
cada pelos ministros do Tribunal.

Publicadas no DOU de hoje, duas 
novas leis alteram o ECA: a lei 13.440 
determina perda de bens usados em 
exploração sexual de menores, além da 

reclusão de quatro a dez anos e multa; 
e a lei 13.441 disciplina a infiltração de 
policial na internet para investigar pe-
dofilia.

Fiéis são condenados a pagar R$ 5 mil 
por espalhar fofoca na igreja

Ação anulatória de registro de nascimento

Sustentação oral

Crianças e adolescentes

Presidente Michel Temer (ao centro) sancionou lei sobre a Identificação Civil Nacional
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

AMALCARG empossa 
nova diretoria

Em noite festiva, na terça-feira 
(2/5), no Templo da Loja Maçônica 28 
de Julho, tomou posse a nova Direto-
ria Executiva e o Conselho Fiscal para 
o biênio 2017–2019, da Academia Ma-
çônica de Letras, Ciências e Artes 
da Região Grapiúna (AMALCARG), 
sediada na Rua Moura Teixeira, 10, 
Centro, na cidade de Itabuna. 

O evento foi conduzido pelo acadê-
mico e presidente (2015-2017), que es-

tava deixando o cargo, José Carlos Oli-
veira, tendo como mestre de cerimônia 
o também acadêmico Washington Fa-
rias Cerqueira, que na atual diretoria 
ocupará o cargo de tesoureiro.

A AMALCARG que foi fundada 
no dia 21 de outubro de 2008 é a pri-
meira academia do gênero do interior 
do Estado e a primeira fundada na 
cidade de Itabuna, terá como presi-
dente o Mestre-Maçom Antônio da 

Silva Costa, eleito no último dia 7 de 
fevereiro.

A posse foi prestigiada por familia-
res, amigos, pelas Ordens DeMolay e 
Filhas de Jó, autoridade civis, a exem-
plo do Diretor-geral da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC), professor 
Luiz Alfredo Cortez de Omena, milita-
res, políticos e pela imprensa regional, 
especialmente os jornais impressos e 
eletrônicos DIREITOS e O COMPAS-

SO, o jornal do Maçom da Bahia, re-
presentados pelo Diretor-presidente, 
o jornalista-escritor e advogado Vercil 
Rodrigues.

A nova diretoria ficou assim com-
posta: Presidente de Honra: José Car-
los Oliveira, Presidente: Antônio da 
Silva Costa; Vice-Presidente: Paulo 
Roberto Alves Dantas; Secretário: Er-
nande Costa Macedo e Tesoureiro: Wa-
shington Farias Cerqueira.

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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FMT comemora 
Dia do Enfermeiro

EDUCAÇÃO

No dia 12 de maio é comemorado 
o Dia Internacional da Enfermagem. 
Profissionais que só pode ser defini-
dos pelos cuidados, pela atenção, pela 
dedicação e ética. A Faculdade Madre 
Thaís, de Ilheús, vai comemorou a data 
com as atividades acadêmicas e pales-
tras no Auditório Dr. Cid Gesteira, no 
Térreo do Gabriela Center, na Avenida 
Itabuna. O profissional de enfermagem 
é o maior responsável o processo de re-
cuperação ou manutenção do estado de 

pessoas com enfermidades.
Conscientes os professores do Cur-

so de Enfermagem da Faculdade Ma-
dre Thaís (FMT), sabem que “apenas 
atributos técnicos não dariam todas 
as ferramentas necessárias para que 
os nossos futuros profissionais façam o 
seu trabalho. Várias situações exigem, 
além do conhecimento acadêmico, mui-
ta paciência, amor e, em alguns casos, 
bom humor e coragem para lidar com o 
inusitado que ocorrem nos hospitais ou 

Travessa São José, nº 14, Bairro São Caetano, 
Itabuna - Bahia - Tel. (73) 3617-3927 e 98859-0794 

Praça Virgílio Damásio, nº 194 – A, 1º Andar, Centro 
Ipiaú – Bahia - CEP 45.570-000 Telefone: (73) 3531-3394.

mesmo em casa de pacientes que preci-
sam de cuidados,” pondera a professora 
Sarah Tannus, coordenador do Curso 
na FMT. 

Ela acrescenta “ser versátil é quase 
que uma regra para eles. Cada paciente 
é uma pessoa diferente, com enfermi-
dades diferentes, respostas diferentes, 
atitudes e humor particular e os pro-
fissionais de enfermagem precisam se 
adaptar para conseguirem ajudar a es-
tes pacientes se recuperar.”

Estágio - A professora Renata Cou-
to, preceptora no Estágio Supervisiona-
do I da FMT, coordenou uma ação en-
volvendo sete discentes de Enfermagem 
numa atividade do estágio da saúde da 
mulher em parceria com a Secretaria 
da Saúde, do Município de Ilhéus, que 
referencia a comunidade para coleta de 
citologia na Faculdade Madre Thais. 
Dez pacientes foram beneficiadas.

Sara Oliveira Tannus professora coordenadora 
do curso de Enfermagem da FMT
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O amor 
supera tudo
A nossa 
essência 
é o amor

Ira é o sentimento de irritação, 
raiva, rancor generalizado em função 
de alguma situação. Mesmo que esse 
sentimento surja diante de coisas er-
radas, o Senhor quer nos convencer 
de que o remédio humano que usa-
mos não é eficiente. Gritar com o fi-
lho, xingar, bater, reagir com ira não 
resolve.

Deus nos ensina que a única solu-
ção é o amor. Às vezes, você é obrigado 
a corrigir e castigar, mas nada disso 
pode ser feito sob a influência da ira. 
Você pode ter todas as razões para fa-
lar firmemente com o seu cônjuge, a 
fim de corrigi-lo, mas saiba que a solu-
ção não vem por meio da ira, que não é 
de Deus. A solução é o amor! Essa é a 
nossa essência.

O Espírito Santo é quem semeia o 
amor em nós. Pais e filhos precisam 
usar esse sentimento santo que têm 
semeado no próprio coração. Precisa-
mos acabar com a nossa má vontade 
dentro de casa, a qual, às vezes, é jus-
tificada pelo cansaço. O amor supera 
tudo, até mesmo o cansaço. Deus já 
semeou em nós a “boa vontade”, e ela 
deve ser usada também nas horas di-
fíceis.

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade Canção 
Nova – www.cancaonova.com.br 

Cachoeira Paulista – São Paulo.

Por Monsenhor Jonas Abib

Essas patologias são causadas por 
organismos microscópicos que habi-
tam a luz dos intestinos, causando ao 
hospedeiro desde um leve desconforto 
abdominal até doenças gravíssimas. 
Há várias espécies de amebas, mas  
só a E. histolytica é patogênica, isto é, 
causa doença.

A giardíase, cujo agente etiológico 
é a G. lâmblia, é menos agressiva que 
a amebíase, contudo causa transtorno 
ao paciente devido à diarréia.

Ambas as patologias cursam com 
desconforto abdominal, náuseas, fla-
tulência e diarréia. Esta pode ser 
sanguinolenta traduzindo um quadro 
grave.     O hospedeiro pode levar anos 
sem apresentar nenhum sintoma. En-
tretanto, ele, excretando no meio am-
biente a E. histolytica passará a ser 
um transmissor da doença na comuni-
dade.  Somente o seu tratamento in-
terromperá sua condição de portador 
assintomático.

Alguns pacientes, a depender do 
seu sistema imunológico, após a disen-
teria amebiana, desenvolvem absces-
sos hepáticos, devido à migração dos 

cistos da luz intestinal para o fígado. 
Os pacientes se queixam de febre, su-
ores e dor na região do fígado, revelan-
do o seu comprometimento. Quando as 
lesões comprometem o metabolismo 
hepático surgirá a icterícia. Se ocorrer 
uma ruptura dos abscessos, seu conte-
údo se escorrer para os pulmões cau-
sará pleurisia ou se para o peritônio, 
aparecerá inflamação daquela mem-
brana.

Felizmente, hoje, há remédios 
para curar tais doenças e alguns 
deles são eficazes simultaneamen-
te para o tratamento da amebíase 
e giardíase.  Contudo, o melhor é a 
prevenção. Beber água tratada e fil-
trada, lavar as mãos, principalmen-
te ao sair do sanitário, andar sempre 
calçado e em terrenos encharcados 
fazer uso de botas de cano longo. Hi-
gienizar as unhas, lavar bem frutas 
e legumes antes de consumi-los, cozi-
nhar os alimentos etc.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Amebíase e Giardíase

O décimo 
filho

Era um casal como tantos outros. Já vi-
viam há muitos anos e tiveram dez filhos. 
Amavam a todos eles, mas tinha pelo déci-
mo filho um sentimento especial. Através 
dele se sentiam marido e mulher; dos ou-
tros, era como se fossem um pouco estra-
nhos. Quando se referiam ao décimo filho, 
um dizia para o outro:

- Cadê o nosso filho?
Era o último filho do casal, privilegia-

do pela procriação prazerosa. Tanto o pai 
quanto a mãe o conceberam, num verda-
deira troca da libido.

O mesmo não aconteceu com os outros 
filhos. Estes, eram somente filhos do pra-
zer sexual paterno. Neles, se identificavam 
menos. Quando se referiam a estes, um di-
zia para o outro:

- Cadê o seu filho?
O marido se questiona a respeito da 

procriação. Se a mulher só engravidasse 
se sentisse prazer, eles só teriam um filho. 

Um único filho que seria o décimo filho. 
Talvez levasse o mesmo tempo para nas-
cer. Mas ainda assim seria muito mais jus-
to e gratificante. Muitos casais não teriam 
filho nenhum; outros, só os adulterinos.

Para ele, a mulher só deveria engra-
vidar se sentisse prazer no ato sexual. 
Não podia aceitar uma relação sexual-
mente desigual entre o homem e a mu-
lher. Tanto deixaríamos de ter o controle 
da natalidade como um problema, quanto 
não haveria aborto de gravidez indeseja-
da. Nesse aspecto, era como se o Criador 
tivesse se nivelado com a falibilidade da 
criatura humana.

Um filho só poderia ser fruto, portanto, 
do prazer sexual recíproco entre o marido e 
a mulher, ou do prazer sexual recíproco das 
suas relações adulterinas.    

Por Jorge Luís Santos.
Advogado e cronista.  

Blog: Jorge. arteblog.com.br 

Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

“Nada se 
sabe tudo
se imagina” Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Sísifo era um pastor de ovelhas e filho 
de Éolo, o deus dos ventos. Era tido como a 
pessoa mais ardilosa que já existiu. Mora-
va num povoado chamado Éfira e, ao me-
lhorar as condições do lugar, passou a cha-
má-lo de Corinto, que mais tarde se tornou 
uma grande cidade. Casou-se com Mérope, 
filha do deus Atlas.

Um dia, Sísifo percebeu que seu reba-
nho diminuíra. Estava sendo roubado. En-
tão, marcou suas ovelhas, seguiu o rasto 
delas e foi dar na casa de Autólico. Arrolou 
testemunhas da ladroagem e enquanto os 
vizinhos discutiam sobre o roubo, rodeou 
a casa em busca de mais alguma ovelha 
e encontrou a filha do ladrão, Anticleia. 
Seduziu-a e a engravidou, vingando-se do 
malfeitor.

Voltando para casa, Sísifo, que anda-
va sempre escondido, presenciou Zeus, o 
deus do Olimpo, raptando Egina, filha de 
Asopo. Não deu outra, aproveitando-se do 
fato, Sísifo, em troca da construção de um 
poço para sua cidade, entregou o deus se-
dutor. Claro que Zeus ficou sabendo que 
Sísifo o tinha dedurado, então pediu que 
seu irmão Efaístos o levasse para o Hades, 
mundo subterrâneo onde viviam as almas 
condenadas.

Pressentindo a fúria de Zeus, Sísifo 
pede à esposa que não o enterrasse após 
sua morte e, chegando ao Hades, arma 
uma cilada para Efaístos e o aprisiona. 
Conversa com Perséfone, a esposa do deus, 
e a persuade a deixá-lo voltar e organizar 
o seu funeral, além de punir os que negli-
genciaram seu enterro. Ela lhe concede a 
volta por apenas três dias. Mas, voltando 
à superfície, ele passa a viver normalmen-
te com sua esposa, como se nada tivesse 
acontecido.

Vendo aquele absurdo, pois ninguém 
deveria enganar a morte, Zeus ordenou 
que Hermes o conduzisse novamente 
ao Hades e que lá recebesse um castigo 
exemplar. Deveria rolar uma enorme pe-
dra morro acima, até o topo. Porém, che-
gando lá, o esforço despendido o deixaria 
tão exausto que a pedra se lhe soltaria e 
rolaria morro abaixo. No dia seguinte, o 
processo se daria novamente, e assim pela 
eternidade, como forma de envergonhá-lo 

pela sua esperteza em querer enganar os 
deuses e a morte.

Esse mito fala do desejo humano em 
busca da eternidade e/ou de vencer a mor-
te. 

Tantas vezes rolamos, rolamos e rola-
mos pedras, sem nenhum sentido. Apenas 
porque isso tem que ser feito, ou porque 
esse é o nosso trabalho. Será? Bem, alguém 
nos disse que tem sido assim e assim o é. 
Dizem que tem que ser assim. Quem diz? 
Os pais? A escola? A igreja? Os amigos? A 
sociedade? E você, o que diz pra si mesmo? 
Muitos têm rolado a pedra morro acima, 
simplesmente porque é tudo quanto sabem 
fazer. E assim, persistimos, insistimos, de-
batemo-nos diante de situações inúteis, 
sem solução porque isso precisa ser feito! 
Como assim?  

Teimamos que o Outro seja como nós 
queríamos que ele fosse! Martelamos 
nossas ideias (impondo-as como “legiti-
mamente certas”!). Queremos mudanças 
que nos atendam as nossas expectativas 
individuais. Encarceramo-nos em ideolo-
gias de todas as ordens e natureza, ame-
drontados feito crianças mimadas (somos 
crianças mimadas sempre que negamos 
o inevitável!), por quê? Talvez porque, in-
conscientemente, mesmo quando agimos 
de forma, aparentemente racional, reali-
zamos o trabalho de Sísifo!  

Tudo passa: a dor passa, a tristeza pas-
sa, a alegria passa, o ódio passa, a traição 
passa, a felicidade passa, o prazer passa, 
o desejo passa, a vontade passa, a vitória 
passa, a derrota passa... A vida é breve. A 
vida deve ser vivida, apenas. Pois, para 
além dela, não nada há. Ou como muito 
melhor disse Ricardo Reis, um dos hete-
rônimos de Fernando Pessoa (1888-1935): 
“Tão cedo passa tudo quanto passa! ...Tudo 
é tão pouco! Nada se sabe, tudo se imagi-
na. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. 
O mais é nada.”

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
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CDL estimula lojistas 
por uma cidade limpa

CAMPANHA

A diretoria da CDL de Itabuna, 
que vivencia a campanha promocio-
nal “Venha comprar em Itabuna, co-
mércio arretado de bom”, para come-
morar o Dia das Mães, Namorados e 
as festa juninas e que este ano é cen-
tralizada na praça Camacã, produziu 
correspondência a ser distribuída a 
todos os lojistas das principais arté-
rias da cidade, estimulando os comer-
ciantes, associados ou não à entidade, 
a colaborarem com a manutenção de 
uma cidade limpa e atraente.

Sob o título “Que cidade quere-
mos?” a CDL entende que não é res-
ponsabilidade somente da Prefeitura 
cuidar da cidade e exorta os lojistas 
a cuidarem do seu próprio lixo, res-
peitar os horários de coleta, varrição 
da porta de suas lojas e de manter as 
suas vitrines atualizadas. 

“Vamos pessoalmente, de loja em 
loja, entregar essa solicitação e não 
temos dúvidas de que teremos a com-
preensão dos lojistas e a prevalência 
do espírito de cidadania dos comer-
ciantes”, diz confiante o presidente 
Jorge Braga, da CDL.  

Decoração
Uma das propostas da CDL junto 

à Prefeitura foi cuidar da ornamenta-
ção da cidade, onde a entidade teria a 
responsabilidade de produzir a deco-
ração (bandeirolas e balões) e o poder 
público se encarregaria de oferecer a 
infraestrutura, como a colocação dos 
ornamentos, palanques, iluminação, 
etc. A Fundação Itabunense de Cultu-
ra e Cidadania se responsabiliza com 
a grade de shows. 

Paralelamente a TV Cabrália 

fará o seu concurso de quadrilhas 
juninas. Outra novidade das festas 
serão as barracas alimentícias explo-
radas pelos clubes de serviço e outras 
entidades.  

O Diretor de Promoções e Even-
tos da CDL, Carlos Leahy, acredita 
que “com a cidade bem decorada e 
limpa teremos uma campanha atra-
ente e inovadora e atrairemos um 
grande público regional a Itabuna.” 
A decoração foi inaugurada na se-
gunda-feira, 8, com a presença dos 
dirigentes dos lojistas, autoridades e 
patrocinadores. As reuniões da CDL 
às quintas-feiras já estão sendo ali 
realizadas.

Tel.: 98808-1810

Gincana da FTC ajuda banco 
de sangue da Santa Casa

A busca por doadores de sangue 
atrai novos captadores para o Banco de 
Sangue da Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna. Agora é a vez da Rede FTC 
(Faculdade de Tecnologia e Ciências) 
– Unidade Itabuna voltar a integrar a 
corrente do bem a partir de uma Ginca-
na que está mobilizando alunos, profes-
sores, artistas da cidade e a sociedade 
em geral.

Segundo a professora do Curso de 
Fisioterapia Kelly de Mello Bomfim, a 
Rede FTC propôs a temática “A mate-
mática está em tudo” e cada professor 
tinha como missão desenvolver alguma 
atividade acadêmica ligada ao tema cen-
tral. “Assim, o colegiado de Fisioterapia 
da FTC Itabuna, em reunião, sugeriu 
realizar uma Gincana com alguns obje-
tivos direcionados também para a ques-
tão social. Uma das provas da Gincana 
é conseguir um determinado número de 
doadores de sangue para a Santa Casa de 
Misericórdia da nossa cidade”, explicou a 
professora.

A Gincana acontece entre os dias 16 
e 18 de maio e o prazo final para con-

quistar doadores é o dia 16. “O curso de 
Fisioterapia foi dividido em 5 equipes, 
com alunos do 1º ao 9º semestres (para 
incentivar a integração) e 2 professo-
res auxiliadores. Atualmente temos as 
equipes: Branca (Marcone e Nathalia), 
Amarela (Elisangela e Flamarion), Azul 
(Adriana e Welber), Rosa (Andrea e Si-
las) e Verde (Simon e Mirele)”, detalhou. 
Além da professora Kelly, ficam na coor-
denação da Gincana a professora Aman-
da e a professora Pryssilla Oliveira, esta 
coordenadora do Curso de Fisioterapia.

O empenho das equipes tem se refle-
tido inclusive nas redes sociais. Atual-
mente, diversos vídeos postados chamam 
a atenção para a Gincana e pedem a 
participação da comunidade. Para o co-
ordenador do Banco de Sangue, Adelson 
Bispo, a iniciativa é louvável e o objetivo 
ainda maior. “Precisamos desta mobili-
zação social. O Banco de Sangue é uma 
verdadeira reserva que salva vidas a todo 
o momento e não sabemos quem, nem 
mesmo quantas pessoas podem precisar 
desta reserva no próximo instante”, de-
clarou Adelson.

SOLIDARIEDADE
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Projeto em debate na 
Câmara transforma Itabuna 
em “Cidade Universitária”

Cidade Universitária leva em conta a importânciade Itabuna como polo regional

Com o objetivo de colocar Itabuna num 
patamar das cidades favoráveis ao desen-
volvimento da educação superior, criando 
facilidades para a implantação instituições 
de ensino, desenvolvendo políticas específi-
cas de incentivo à inovação e ao empreen-
dedorismo universitário, bem como através 
do estabelecimento de convênios e parcerias 
com as empresas júnior e a iniciativa priva-
da, o prefeito Fernando Gomes encaminhou 
para apreciação do Legislativo Municipal, 
em caráter de urgência, o Projeto de Lei que 
transforma Itabuna em “Cidade Universi-
tária”. A ideia é consolidar Itabuna como 
principal polo de educação e serviços da re-
gião sul da Bahia, ampliando assim as pers-
pectivas de geração de emprego e renda. 

Ao defender a proposta o prefeito des-

taca o clima favorável ao projeto com a 
concretização da implantação do curso de 
Medicina das Faculdades Santo Agostinho 
(FAZ), que tem inauguração prevista para 
28 de julho, e a necessidade de apoio do le-
gislativo e da sociedade civil organizada. 
Ele também anuncia para os próximos me-
ses a chegada à Itabuna de outra importan-
te unidade de ensino superior, que se soma 
às demais instituições já em funcionamen-
to, a exemplo da Universidade Federal do 
Sul da Bahia, da Unime, FTC e Unopar.

Fernando Gomes também lembra que 
teve participação não apenas na luta pela 
estadualização da Uesc, como também na 
implantação do seu curso de Medicina, re-
sultado de uma mobilização que envolveu 
lideranças políticas e toda a sociedade civil 

O projeto da Cidade Universitária leva 
em conta que Itabuna por ser um polo da 
região Sul da Bahia reúne um grande nú-
mero de instituições de ensino superior com 
campus e escritórios locais que operam pelo 
sistema de ensino à distância EAD, e se 
consolida como polo regional de educação e 
prestador de serviços, funcionando também 
como um centro de logística, fatores gerado-
res de emprego e renda.

Na justificativa, é destacado que no 
artigo 30 da Constituição Federal compete 
aos municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local, assim, “o Programa Cidade 
Universitária propõe colocar Itabuna no pa-
tamar das cidades simpáticas ao estudante 
universitário, desenvolvendo políticas espe-
cíficas de priorização do alunado, vocacio-
nando-o em contrapartida para a prestação 
de serviços em locais de interesse público.”

O projeto que declara Itabuna, cidade 
com uma população de 220 mil habitantes, 
como polo educacional e cidade universitá-
ria tem como base a sua condição de polo 
regional de serviços na área de educação, 
saúde e como um importante centro finan-
ceiro. Também enfatiza que a cidade reúne 
uma pluralidade de instituições de ensino 
superior, “públicas e privadas, havendo, 
ademais, a notícia da implantação de ou-
tras duas instituições, consolidando cursos 
como direito, medicina, odontologia, enge-
nharia, fisioterapia, contabilidade, pedago-
gia e outras carreiras”.

Ao considerar a situação de Itabuna 
como polo da microrregião do cacau, com 
mais de 100 municípios no seu entorno, que 
direcionam diariamente um extenso núme-
ro de alunos para as universidades locais, o 
projeto que declara Itabuna cidade univer-
sitária consubstancia os atos administra-
tivos para a promoção e favorecimento da 

educação superior na cidade, com a finali-
dade de fomentar as práticas educacionais 
facilitando a acessibilidade e o manejo da 
infraestrutura de apoio às instituições de 
ensino superior.

Tecnologia - O secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, José Vivaldo Men-
donça, que representou o governador Rui 
Costa, durante a solenidade de assinatura 
do protocolo para implantação do curso de 
medicina das Faculdades Santo Agostinho 
e anúncio do projeto da Cidade Universitá-
ria, disse que Itabuna está incluída entre 
os 27 polos de desenvolvimento tecnológico 
da Bahia, os quais estão sendo implanta-
dos pelo governo em todas as regiões do 
estado.

Para ele, inovação é fazer isto que está 
sendo realizado em Itabuna através da par-
ceria entre o Governo Municipal e a inicia-
tiva privada no sentido de transformar a 
cidade num centro de ensino superior. Ele 
parabenizou o prefeito Fernando Gomes 
pela sua determinação e luta em defesa de 
Itabuna e da região, contribuindo para o 

seu desenvolvimento através da educação: 
“e o que vemos aqui é a união entre o gover-
no, a academia e o setor produtivo com um 
objetivo comum, o que vai permitir avanços 
e inovações no rumo do desenvolvimento,” 
complementou Mendonça.

De acordo com o secretário, a proposta 
do governo do estado é construir na região 
Sul da Bahia, um ambiente de Governan-
ça, com a participação da Amurc, do Con-
sórcio de Desenvolvimento Sustentável 
Litoral Sul e o envolvimento dos prefei-
tos com o objetivo de retomar o desen-
volvimento da região. “A região precisa 
retomar a pauta do cacau, e partir para 
a diversificação, fortalecendo o sistema 
Cabruca e demais sistemas de plantio”. E 
finalizou ressaltando que Itabuna, com a 
sua infraestrutura, é o ponto de conexão 
que unirá ações e processos para o desen-
volvimento regional.

Os polos de desenvolvimento tecnoló-
gico da Bahia têm como áreas prioritárias 
Biotecnologia e Saúde, Tecnologia da In-
formação e da Comunicação, Energia e En-

genharias. O Parque Tecnológico terá sua 
estrutura dividida em três eixos centrais: 
Eixo da Inovação, que vai operar como ins-
trumento de atração de empresas; Eixo da 
Tecnologia, que abriga a esfera institucio-
nal de suporte à interação entre universi-
dades e empresas; o Eixo da Ciência, que 
envolve a estratégia de fortalecimento da 
produção científica.

Apoio - O empresário Edimar Margot-
to acredita que com o Projeto da Cidade 
Universitária e a chegada das Faculdades 
Santo Agostinho, “estamos preparando Ita-
buna e a região para a retomada do desen-
volvimento e Fernando Gomes vem fazendo 
isso com maestria, através da sua liderança 
e competência”.  Ele citou como efeito multi-
plicador dos centros de ensino superior, que 
o novo curso de medicina da FAS começa 
com a oferta de 85 vagas no primeiro ano e, 
num prazo de seis anos, mais de 510 estu-
dantes já estarão atuando como estagiários 
nos postos de saúde e hospitais, ajudando 
na melhoria do atendimento aos pacientes. 
“Acredito que este projeto representa uma 
grande oportunidade para Itabuna, que em 
contrapartida está oferecendo todo o supor-
te de infraestrutura para as Faculdades 
Santo Agostinho e as demais instituições 
de ensino superior”.

O juiz Antônio Higino parabenizou o 
prefeito Fernando Gomes pela iniciativa de 
transformar Itabuna numa Cidade Univer-
sitária, destacando que a educação é prio-
ridade e um fator essencial para qualquer 
projeto de desenvolvimento, o que aparece 
como prioridade para o governo local, que 
também investe em geração de emprego, 
renda e no combate à violência, uma ação 
abrangente e com impacto na cultura, eco-
nomia e difusão do conhecimento no âmbito 
regional.

ITABUNA

organizada. Hoje, Itabuna tem também mi-
lhares de alunos matriculados na Uesc e na 
cidade também residem centenas de pro-
fessores, além de estudantes oriundos de 
outras cidades que movimentam o mercado 
imobiliário e o comércio local.

Segundo o prefeito, visando criar faci-
lidades para o novo curso de medicina da 

FAS, a prefeitura vai viabilizar convênios 
com o Hospital de Base Luís Eduardo Maga-
lhães e com a Maternidade Ester Gomes, de-
vendo disponibilizar ainda no próximo ano 
uma área para implantação do campus das 
Faculdades Santo Agostinho. Hoje, o Hblem 
já recebe estagiários de medicina, enferma-
gem, psicologia e outros cursos de saúde.

Projeto em debate na Câmara transforma Itabuna em “Cidade Universitária”

Sede da Faculdade Federal do Sul da Bahia, no bairro de Ferradas, em Itabuna
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Estado lança edital de 
concurso para a área 
de segurança pública

Obras da Barragem do Rio 
Colônia em ritmo acelerado

Governadores do Nordeste divulgam 
carta após encontro na Bahia

VIII ENCONTRO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE
Carta de Salvador

O governador Rui 
Costa anunciou, em 
transmissão ao vivo no 
Facebook  goo.gl/g50y-
Gi), o lançamento do 
edital do concurso pú-
blico para o provimento 
de 2.750 vagas na área 
de segurança pública do 
Estado da Bahia. O edi-
tal de abertura de inscri-
ções, elaborado conjun-
tamente pela Secretaria 
da Administração (Saeb) 
e pelos comandos ge-
rais da Polícia Militar 
da Bahia e do Corpo de 
Bombeiros Militar da 
Bahia, será publicado 
nesta quarta-feira (10), 
no Diário Oficial do Estado (DOE). 

“Chegou a hora de se inscrever, esco-
lher o local de fazer a prova e ajudar a se-
gurança pública e esse trabalho maravilho-
so feito pelo Corpo de Bombeiros”, afirmou 
Rui. Com validade de um ano, prorrogável 
por igual período, o concurso terá duas eta-
pas e será realizado pela Saeb e pelo Insti-
tuto Brasileiro de Formação e Capacitação 
(IBFC), que na Bahia é responsável pelos 
concursos públicos da Embasa e Agerba. 

As inscrições acontecerão de 15 de maio 
a 19 de junho, exclusivamente pela inter-
net, no site da IBFC, seguindo o horário 
de Brasília. A taxa custa R$ 70. De acordo 
com o edital, 2 mil vagas são destinadas ao 
Curso de Formação de Soldado da Polícia 
Militar e 750 vagas são voltadas ao Curso 
de Formação de Soldado do Corpo de Bom-
beiros Militar.

Podem concorrer jovens de nacionalida-
de brasileira ou portuguesa, entre 18 e 30 
anos, que tenham concluído ensino médio 
ou formação técnica profissionalizante de 
nível médio, sendo também observadas ou-
tras exigências do edital. Para o secretário 
da Segurança Pública, Maurício Barbosa, 
“esta é mais uma demonstração de que a 
Segurança Pública é uma prioridade do Go-
verno do Estado. Novos efetivos são indis-
pensáveis no combate à violência, permitin-
do ampliação do policiamento comunitário 
e da sensação de segurança dos cidadãos 
baianos”. 

Das duas mil vagas disputadas para in-
gresso na Polícia Militar, 1.819 serão desti-
nadas a candidatos homens e 181 para can-
didatas mulheres. Para ingresso no Corpo 

de Bombeiros Militar, das 750 vagas ofer-
tadas, 672 serão destinadas para homens e 
78 para mulheres. Os candidatos poderão 
escolher, no ato da inscrição, a região para 
a qual tenham interesse. 

Seleção e ingresso

O concurso contará com duas etapas, 
com provas objetivas e discursiva, previs-
tas para o mês de agosto. Será apenas um 
dia de seleção, com duração de quatro horas 
e trinta minutos. O resultado obedecerá à 
ordem de classificação, seguindo a publica-
ção das notas finais em ordem decrescente, 
observando cargo, região e sexo. 

O comandante-geral da PM, coronel 
Anselmo Brandão, ressalta que “a Polícia 
Militar está preparada para conduzir o pro-
cesso seletivo e a formação dos novos pro-
fissionais que estarão servindo à sociedade 
baiana muito em breve. Todo o esforço que 
cada um dos futuros candidatos está reali-
zando está prestes a ser colocado em práti-
ca. Recomendo ainda mais empenho e dedi-
cação a cada um que pretende exercer essa 
tão nobre missão social nessa reta final”. 

Após a homologação do concurso, os 
candidatos habilitados serão convocados, 
dentro do quantitativo de vagas previsto 
de cada corporação, para a realização de 
exames pré-admissionais. Esta convocação 
será realizada pela Polícia Militar e pelo 
Corpo de Bombeiros Militar e os aprovados 
ingressarão no curso de formação das cate-
gorias, que também é de responsabilidade 
das corporações. Os alunos soldados que se 
formarem passarão a integrar, posterior-
mente, os quadros do Estado.

As obras da Barragem do Rio Colô-
nia, em Itapé, executadas pelo Governo 
da Bahia, através da Embasa, seguem em 
ritmo acelerado, com previsão de conclusão 
para o segundo semestre deste ano. 

A barragem, que vai garantir o abaste-
cimento de água em Itabuna, terá um re-
servatório de 63 milhões de metros cúbicos, 
com uma área alagada de 1.322 hectares, 
uma altura de 21,4 metros, e um volume de 
35 mil metros cúbicos de concreto, forman-
do um espelho d’água de 25 quilômetros 
quadrados. Além da barragem em si, o pro-

jeto inclui a relocação da estrada, de linhas 
de energia, a construção de habitações, en-
tre outras obras complementares.

O investimento total é de R$ 108 mi-
lhões. “Esta obra é uma das prioridades da 
nossa pasta, do governo Rui Costa, e se tra-
duzirá muito em breve em uma nova rea-
lidade para a população dessas localidades 
com acesso a água com potabilidade, mais 
saúde, desenvolvimento econômico e social 
e a tão esperada segurança hídrica”, desta-
ca o secretário de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento, Cássio Peixoto.

Após realização da oitava edição do 
Encontro de Governadores do Nordeste, 
na quinta-feira (11), em Salvador, os ges-
tores divulgaram uma carta aberta em 
coletiva de imprensa. Participaram do en-
contro o governador da Bahia, Rui Costa; 
o governador de Alagoas, Renan Filho; o 

governador do Ceará, Camilo Santana; o 
governador do Maranhão, Flávio Dino; o 
governador da Paraíba, Ricardo Coutinho; 
o governador do Piauí, Wellington Dias; o 
governador do Rio Grande do Norte, Ro-
binson Faria; e o vice-governador de Ser-
gipe, Belivaldo Chagas.

Reunidos em Salvador, Bahia, os Go-
vernadores do Nordeste, com a participação 
da senadora Lídice da Mata e do senador 
Roberto Muniz, somam esforços em prol de 
uma agenda de medidas capazes de dirimir 
os efeitos da crise econômica nos âmbitos 
nacional e regional, contemplando as se-
guintes deliberações:

1. Dívida com o BNDES - Cobrar o 
cumprimento da Lei Complementar 156/16, 
que estabeleceu a dilatação, com carência, 
do prazo para pagamento das dívidas refi-
nanciadas pelos estados e Distrito Federal. 
Diante da recusa do BNDES e da União em 
cumprir o disposto na lei, os estados nor-
destinos deliberaram no sentido de tomar 
as medidas judiciais cabíveis, seguindo o 
mesmo caminho adotado nos casos da re-
negociação das dívidas com a União e das 
multas com a repatriação.

2. Operações de crédito - O governo 
federal tem negado aos estados nordestinos 
o direito constitucional de acessarem linhas 
de crédito para investimento em áreas fun-
damentais para o desenvolvimento da re-
gião. A maioria dos estados nordestinos dis-
põe de confortável perfil de endividamento, 
e, portanto, plena capacidade para contrair 
novas operações de crédito. Esta postura 
agride o pacto federativo e fere a autonomia 
dos estados.

3. PLP 54/15 (Convalidação de Bene-
fícios) - É inadiável a convalidação dos be-
nefícios e/ou incentivos fiscais e/ou financei-
ros concedidos respeitando-se os contratos 
celebrados, medida essencial ao restabeleci-

mento da segurança jurídica e ao ambiente 
de negócios, que acontecerá com a aprovação 
do PLP 54/15, amplamente discutido e apro-
vado no Senado Federal e que encontra-se 
em tramitação com regime de urgência na 
Câmara dos Deputados. Consideramos um 
retrocesso qualquer medida que altere o con-
teúdo do texto aprovado no Senado.

4. Depósitos judiciais - Decidimos co-
brar do governo federal, por intermédio do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Fe-
deral, o cumprimento da Emenda Constitu-
cional 94/16, que estabeleceu que os Estados 
podem utilizar 75% dos depósitos judiciais 
de que são parte, e até 10% dos depósitos ju-
diciais de que não são parte para pagar pre-
catórios. No caso dos depósitos de que não 
são parte, nenhum estado conseguiu retirar 
os 10% previstos na nova legislação.

5. Previdência complementar - De-
liberamos por consolidar uma previdência 
complementar regional, a PrevNordeste, 
visando à adesão dos estados à fundação de 
previdência complementar já instituída na 
Bahia. A gestão compartilhada dará celeri-
dade à adoção da medida por todos os esta-
dos da região, ampliará a base de pessoas 
assistidas e reduzirá assim o custo com ta-
xas administrativas, tornando o fundo mais 
seguro e atrativo para os servidores.

6. Segurança Pública - Os governa-
dores deliberam, por fim, pela publicação de 
uma nota pública que segue em anexo a essa 
carta, manifestando a urgente e necessária 
participação do governo federal no enfrenta-
mento da questão da segurança pública.

ESTADO
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A provável interrupção dos ser-
viços públicos no Hospital São Lucas, 
que são custeados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), vai nortear a sessão 
especial do Legislativo itabunense 
na terça, 16, no Plenário Raymundo 
Lima, às 14h.

O vereador Júnior Brandão (PT), 
autor do requerimento, quer escla-
recer informações conflitantes e dú-
vidas referentes à continuidade do 
atendimento no hospital que é manti-
do pela Santa Casa e também recebe 
verba pública.

Devem participar do ato a secretá-
ria de Saúde, Lísias Miranda, o prove-
dor da Santa Casa, Eric Ettinger Jú-
nior, a diretora do Núcleo Regional de Saúde, Marisa 
Eduane, o juiz de Direito Ulisses Salgado, o promo-
tor de Justiça Patrick Pires e o funcionário da Santa 
Casa, Antônio Carlos Dias.

Em abril, questionada por vereadores, a titular 

da Saúde itabunense declarou ser contra o fecha-
mento do São Lucas (defendido pela Santa Casa), 
mas descartou ampliar a receita do hospital. “Não 
existe justificativa para o aumento do recurso [re-
passado via SUS]. É uma questão de gerir e não de 
receber o tempo todo mais dinheiro.”
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Vereadores pedem celeridade no 
Plano itabunense de mobilidade

Situação do São Lucas pauta 
agenda do Legislativo itabunense

Em sessão especial Na terça, 
9, vereadores cobraram celerida-
de da prefeitura na elaboração 
do Plano Municipal de Mobilida-
de Urbana. O secretário de De-
senvolvimento Urbano, Patrick 
Monteiro, reconheceu que o pra-
zo é curto, mas adiantou que o 
Executivo já trabalha no Termo 
de Referência que é o primeiro 
passo para a licitação da empre-
sa que prestará consultoria na 
montagem do Plano, o qual será 
apreciado pelo Legislativo.

Em resposta ao vereador 
Júnior Brandão (PT), o governo 
municipal assegurou que reali-
zará audiências públicas para 
permitir que a sociedade tam-
bém contribua na confecção do 
Plano de Mobilidade. Ainda sem 
cronograma de ações definido, 

o titular da Sedur alegou que o 
prazo para criação do Plano ter-
mina em abril de 2019.

Contudo, para o juiz de Di-
reito Gláucio Klipel, que par-
ticipou da sessão, Itabuna tem 
agora menos de um ano para 
aprovar e sancionar o Plano. O 
magistrado informou que após a 

conversão da MP 748/16 em lei, o 
prazo máximo caiu de sete para 
seis anos a contar de 2012 quan-
do a Lei 12.587 entrou em vigor.

O vice-prefeito Fernando 
Vita e o secretário de Susten-
tabilidade, John Nascimento, 
também participaram da ses-
são especial (Vita apareceu de 
surpresa e saiu logo depois). 
O secretário Cláudio Dourado 
(Settran) justificou a ausência, 
mas foi criticado por não enviar 
um representante da pasta.

Cobranças – Na sessão, os 
vereadores aproveitaram para 
fazerem outras cobranças rela-
cionadas, por exemplo, à ocu-
pação de calçadas por bares, re-
cuperação de estradas vicinais, 
material publicitário em vias 
públicas. A Prefeitura afirmou 
que tomará providências.

LEGISLATIVO
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Educação de Ilhéus participa do Programa 
Nacional de Formação Continuada, do FNDE

Democratização do 
debate e valorização 

do servidor

Gestores escolares, integrantes 
do Plano de Ações Articuladas (PAR) 
- um conjunto de ações, apoiado téc-
nica e financeiramente pelo Minis-
tério da Educação que visa ao cum-
primento das metas do Compromisso 
Todos pela Educação -, conselheiros 
municipais, professores e cidadãos 
com interesse em conhecer as ações e 
programas do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), 
participam em Ilhéus do Programa 
Nacional de Formação Continuada.

 “Este é o primeiro módulo da 
iniciativa e tem o objetivo de incen-
tivar habilidades e conhecimento so-
bre as políticas públicas destinadas 
a educação”, destaca a professora 

Altemira Teles, coordenadora dos 
Anos Finais da Secretaria Municipal 
de Educação e tutora dos cursos. 

O Programa Nacional de For-
mação Continuada a Distância, nas 
Ações do FNDE – Formação pela 
Escola – visa fortalecer a atuação 
dos agentes e parceiros envolvidos 
na execução, no monitoramento, na 
avaliação, na prestação de contas e 
no controle social dos programas e 
ações educacionais financiados pelo 
FNDE. É voltado, portanto, para a 
capacitação de profissionais de ensi-
no, técnicos e gestores públicos mu-
nicipais e estaduais, representantes 
da comunidade escolar e da socieda-
de organizada.

Na quinta-feira (11), o prefeito de Ilhéus, Mário 
Alexandre Sousa prestigiou o evento no Salão Nobre do 
Palácio Paranaguá e falou do compromisso do seu go-
verno com a educação de qualidade. “Iniciativas como 
esta também fazem parte do programa de valorização 
do servidor, implantado pelo atual governo e terão um 
modelo de capacitação contínuo e permanente”, garan-
tiu. Segundo Mário, participação democráticas inova-
dores, transparentes e legais, sempre serão colocadas 
em prática pelo atual governo municipal.

ILHÉUS

Especialista em gestão de saúde pública, 
enfermeira assume Secretaria em Ilhéus

A enfermeira Elizângela Santos de 
Oliveira assumiu a gestão da Secreta-
ria de Saúde (Sesau) do município de 
Ilhéus. A nomeação, feita pelo prefeito 
Mário Alexandre, foi publicada no Diá-
rio Oficial eletrônico nesta quinta-feira, 
11 de maio. A Sesau estava sob a gestão 
provisória do secretário Oswaldo Arthur 
Dunkel, desde que o prefeito municipal 
decretou Estado de Emergência na Saú-
de local. 

Natural de Salvador, Elizângela é gra-
duada pela Unijorge, especialista em Ges-
tão Pública e Administração Hospitalar, 
PSF (Programa de Saúde da Família) e 
Obstetrícia. Até o momento, ela respondia 
pela Superintendência do Fundo Munici-
pal de Saúde, função que agora será exer-
cida pelo ex-secretário Oswaldo Arthur 
Dunkel.

A nova secretária de Saúde de Ilhéus 
possui vasta experiência em saúde pública, 
tendo atuado como assessora, durante oito 

anos, na Prefeitura de Simões Filho. Como 
especialista em Gestão Pública, Elizângela 
prestou consultoria a diversos municípios 
da região metropolitana de Salvador.

A enfermeira recebe a Secretaria de 
Saúde num momento em que foram de-
senvolvidas diversas ações, como abertura 
de salas de vacinas, convênio com o Hos-

pital Sírio Libanês para a pós-graduação 
de profissionais, realização de reformas de 
unidades de saúde no Ilhéus II, Banco da 
Vitória, Iguape, Malhado, Nelson Costa, 
Nossa Senhora da Vitória, reabertura do 
Pronto Atendimento da Zona Sul, disponi-
bilização de suporte do SAMU no Pronto 
Atendimento, mutirões de saúde e ações 
sociais, encaminhamento da abertura de 
processos licitatórios, dentre outras. Eli-
zângela afirma estar ciente dos desafios 
enfrentados pela rede pública de saúde no 
Município e que, com a equipe da Sesau, 
implantará um projeto de gestão cujos re-
sultados serão percebidos pela população. 

“Neste momento, estamos cuidando das 
licitações, necessidades da atenção básica, 
SAMU, vacina canina, prioridade com o 
bloqueio da febre amarela, campanhas de 
vacinação, ações da saúde bucal para pres-
tação de serviços à população por meio da 
parceria de odontólogos voluntários, entre 
outras ações”, declarou Elizângela. 

Sec. de Saúde Elizângela Santos de Oliveira
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alguns exemplos.
Crescimento – O Relatório apresenta 

um panorama com os principais indicado-
res da Companhia. Demonstra o aumento 
do número de clientes, com a ligação de 
6.724 novos usuários, e a ampliação da ma-
lha de dutos em mais de 44 km. Tudo isso 
possibilitado por investimentos na ordem 
de R$ 56 milhões. Somente em Salvador fo-
ram investidos R$ 13,5 milhões, com 21 km 
de rede construída.

Junto com o crescimento da Bahiagás 
vem também o aumento do compromisso da 
Companhia com o desenvolvimento do es-
tado. O aporte na área de responsabilidade 
social alcançou a soma de R$ 3,6 milhões. 
Com destaque para o projeto ‘Mulher com 
a Palavra’. Iniciativa da Secretaria de Polí-

ticas para as Mulheres do Estado da Bahia 
(SPM-BA), que levou, em quatro edições, 
aproximadamente 6 mil pessoas ao Teatro 
Castro Alves (TCA).

O documento mostra também as pers-
pectivas para o ano de 2017. Com a pre-
visão de ligação de 10 mil novos clientes, 
numa rede de distribuição de 64 km e 
investimentos de R$ 74,96 milhões. Des-
taque para a implantação da 1ª fase da 
Rede Urbana de Alagoinhas, com exten-
são total de 10 km, e as obras do Duto de 
Distribuição de Lauro de Freitas, para 
atendimento aos clientes residenciais e 
comerciais na região.

O arquivo do Relatório da Administra-
ção 2016 também estará disponível no site 
da Bahiagás (www.bahiagas.com.br).
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Mais de 44 mil residências já são 
abastecidas com gás natural

A expansão do consumo de gás natu-
ral no segmento residencial registrada 
no estado, resultante da estratégia de in-
vestimentos no desenvolvimento do setor, 
implementada pela Companhia de Gás da 
Bahia – Bahiagás, foi o destaque do Relató-
rio da Administração 2016 da Companhia, 
publicado na última quinta-feira (13/04), 
em jornais impressos de grande circulação 
do estado e no Diário Oficial da Bahia. O 
documento também foi veiculado nos prin-
cipais jornais do interior, nas regiões onde 
a Bahiagás tem atuação.

O direcionamento da Companhia ga-
rantiu uma significativa ampliação da base 
de usuários do gás natural e possibilitou a 
superação da marca de 44 mil clientes re-
sidenciais. Com estes números, a Bahia se 
tornou o maior consumidor do energético 
no segmento, fora do eixo Rio de Janeiro/
São Paulo, estados com tradição centenária 
no setor. A cidade de Feira de Santana é o 
maior símbolo deste crescimento no âmbito 
residencial. A Bahiagás iniciou, em 2016, 
o atendimento a este setor no município e 
chegou ao final do ano com mais de 1.000 
usuários. 

Projetos – O processo de interioriza-
ção do gás natural também é destaque no 
Relatório. Ele demonstra o avanço do Pro-
jeto Gás Sudoeste, que, finalizado, será o 
maior duto de distribuição do Nordeste e o 
segundo maior do País, com cerca de 300 
km de extensão. Com valor total estimado 
de R$ 505 milhões, a construção irá atender 

aos setores de mineração e outros usuários 
dos segmentos industrial, comercial e au-
tomotivo.

Outros projetos importantes também 
constam no documento. As ações do Pro-
grama de Incentivo ao Uso do Gás Natural 
Veicular, como a campanha de estímulo à 
conversão de veículos particulares para o 
uso do GNV; e a assinatura do Convênio 
com a Secretaria da Administração do Es-
tado da Bahia (Saeb), para conversão de 
veículos da frota própria do Estado; além 
da habilitação para a importação do GNL 
(Gás Natural Liquefeito), através do Ter-
minal de Regaseificação da Bahia (TRBA), 
localizado na Baía de Todos os Santos, são 
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