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Aprovado projeto 
que trata do ajuste 
fiscal dos estados 
superendividados
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O Senado Federal aprovou o projeto de lei que trata do ajuste 
fiscal dos estados superendividados, instituindo o Regime de Re-
cuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Na prática, 
o texto concede uma moratória aos estados superendividados em 
troca de contrapartidas. O projeto segue para a sanção do presi-
dente Michel Temer.

Governador Rui Costa atende 
pedido especial da comunidade 

do Colégio Félix Mendonça

EDUCAÇÃO

Bahiagás participa do 1º Café com Energia do ano
BAHIAGÁS

Empresa calçadista anuncia 600 empregos em Camacã
GOVERNO

Av. Firmino Alves, 60 Edifício Módulo Center,
Sala 1.007, 10° andar, Centro, Itabuna-BA - CEP: 45600-185



Após assumir sua nova comarca, 
o magistrado foi convidado pelas au-
toridades locais para almoçar em um 
hotel. De início pensou em declinar do 
convite, pois, a seu juízo, não ficava 
bem aparecer em público acompanha-
do de pessoas até então desconhecidas 
e comprometer, de certo modo, sua 
autoridade. Eram, em sua maioria, 
políticos. Foi dissuadido pelo Pároco 
local. E lá se foi a comitiva. Chegando 
ao hotel foi calorosamente recepcio-
nado pelo Gerente e funcionários do 
estabelecimento. Entre uma conversa 
e outra, um drink e outro, percebeu 
a simplicidade daquelas pessoas, da-
quela gente humilde.  Servidos foram 
frutos do mar e pratos exóticos. Ao se 
servir, observou do outro lado o Pre-
sidente da Câmara colocando em seu 
prato um pouco de tudo (moqueca de 
peixe, carne, camarão, feijão, arroz, 
salada) que se avolumava à medida 
que ia se servindo. A certa altura já 
se encontrava ele na parte da sobre-
mesa.  Quando ia colocar um pouco de 
farinha sobre o macarrão, o gerente 
dele se aproximou e disse-lhe discre-
tamente: Presidente, é açúcar! Ao que 
ele respondeu disfarçando: lá em casa 
eu s como macarrão com açúcar!  O 
juiz fingiu nada ter presenciado. De-
pois do almoço, a comitiva retornou.

O tempo foi passando e novas pes-
soas foram conhecendo. Ficou fami-
liarizado com os jurisdicionados, sem 
perder a sua autoridade. Era muito 
respeitado.

Certa feita, o Delegado de Polícia 
o convidou para almoçar em um res-
taurante pitoresco da cidade. Lá foi 
apresentado a “Capado”, o proprietá-
rio do estabelecimento. Era uma figu-
ra engraçadíssima.

O Delegado, apesar de boa gente, 
era cismado. Para se ter uma ideia, 
cismava até da própria sombra. E 
“Capado” sabia disso.

Num dia de sábado, o delegado 
comprou um cambiasse de cerca de 8 

quilos e levou o bicho para “Capado” 
fazer uma moqueca que seria servida, 
no dia seguinte, aos seus convidados.

Na manhã de domingo, o juiz an-
tes de viajar para cidade vizinha onde 
iria almoçar com seus pais, resolveu 
passar no quiosque de “Capado”. Lá 
chegando, viu alguns tururins assan-
do, ardendo na brasa e um cheiro gos-
toso se espalhava pelo ar. Pediu-lhe 
que lhe fosse servido um pouco para 
experimentar da iguaria.

“Capado”, então, virou-se e disse: 
“Dotô, não compre a carne, porque eu 
fiz uma moqueca de peixe para o si-
nhô almoçar com seus pais”.

O juiz aceitou o presente e seguiu 
viagem. Afinal, não podia fazer uma 
desfeita ao amigo diante de tamanha 
gentileza.

Mais tarde, chega o Delegado e 
seus convidados. Uns dez. Todos se-
dentos e famintos.

Passaram a comer churrasco, re-
gado a cerveja e outros aperitivos.

Lá para às tantas, felizes e alco-
olizados, o Delegado pediu a “Capa-
do” para servir a esperada moqueca, 
ao que “Capado”, malandramente, 
respondeu: “olha, o juiz esteve aqui e 
disse que cambriassú é peixe de auto-
ridade e que ia levá-la, e assim o fez. 
Não podia fazer nada”... E rematou: 
“ele é quem manda, não é?”.

O delegado ficou embrabecido.
O ocorrido se espalhou pela cida-

de. Houve resenhas e deboches que 
irritavam o delegado cada vez mais. 
Queria prender qualquer pessoa que 
comentasse o assunto, inclusive a 
“Capado”.

“Capado” para se livrar das gar-
ras do Delegado procurou o juiz e lhe 
contou a verdade.

O Juiz sorriu e em seguida chamou 
o Delegado. Esclarecida a pegadinha, 
deram o assunto por encerrado.

Por Antônio Carlos de Souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Itabuna – Bahia.

O malandro e o delegado

E-mail: hyginoantonio@bol.com.br
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O Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil apresentou à Câ-
mara dos Deputados, na semana passa-
da, o segundo pedido de impeachment 
do presidente Michel Temer em menos 
de um ano e meio. É um momento triste 
para o País e também para a OAB. Nes-
te momento, gostaríamos de celebrar o 
sucesso do Brasil e das empresas nacio-
nais. Vamos trabalhar, portanto, para 
que isso seja possível.

A OAB apresentou o pedido de im-
peachment porque seu plenário, for-
mado por 81 conselheiros federais, le-
gítimos representantes das advogadas 
e dos advogados de todo o País, enten-
deu que Michel Temer cometeu crime 
de responsabilidade ao tomar conheci-
mento de atos ilícitos e não tomar pro-
vidências. Nossa Constituição é clara 
sobre essa situação e estabelece que a 
punição adequada é o impedimento.

O próprio presidente da República 
confirmou, em pronunciamentos públi-
cos, o teor de seu diálogo com Joesley 
Batista, dono da Friboi. Ao admitir o 
conteúdo da conversa, o presidente Te-
mer tornou superada a questão da in-
tegridade ou não da gravação feita pelo 
empresário.

Michel Temer ouviu o relato de ao 
menos um crime de obstrução de Jus-
tiça – quando Joesley lhe informou que 
tentava obter a cumplicidade de dois 
juízes e já obtivera a de um procurador 
(que está preso), para obstruir investi-
gações contra sua empresa no Ministé-
rio Público.

Assim como ocorreu no ano passado, 
quando a OAB apresentou um pedido 
de impeachment da então presidente 
Dilma Rousseff, a votação no Conselho 
Federal a respeito do impeachment foi 
precedida de consulta às seccionais da 
OAB nos Estados. A ampla maioria dos 
conselhos estaduais se posicionou pela 
legalidade da perda do mandato de Mi-

chel Temer.
Neste momento, espera-se da Câ-

mara dos Deputados comportamento 
à altura da situação dramática vivida 
pelo País e que precisa de solução. O 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
deve pautar, com agilidade, a votação 
do impeachment, garantindo ao acusa-
do o direito à ampla defesa.

A imprensa exerce papel crucial e, 
por isso, não abrimos mão de defender 
que os jornalistas possam trabalhar 
de forma independente, livres de pres-
sões e excessos cometidos por algumas 
autoridades. O mesmo com relação à 
advocacia. São inaceitáveis o grampo 
ilegal nas conversas entre advogados 
e seus clientes e a tomada de decisões 
com base em regras inventadas, como 
a proibição da gravação de audiências.

Só existe um caminho para a supe-
ração da crise. Trata-se do caminho do 
respeito às leis e à Constituição, e da 
rejeição inegociável dos atalhos ilegais 
e contrários ao Estado Democrático de 
Direito. Soluções por fora dessa pre-
missa serão desastrosas política, social 
e economicamente.

O Brasil tem uma democracia ma-
dura, com instituições sólidas. Preci-
samos corrigir as falhas que permitem 
a ocorrência de turbulências como as 
vivenciadas agora. A OAB, maior enti-
dade civil organizada do Brasil, repre-
sentante de mais de um milhão de ad-
vogados, atuará ativamente em defesa 
da Constituição e da democracia. Com 
esse espírito, a Ordem já conseguiu, 
por exemplo, derrubar a necessidade 
de autorização das Assembleias Legis-
lativas para processar governadores 
e conseguiu que o Supremo Tribunal 
Federal proibisse doações de empresas 
para partidos e candidatos.

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB. Brasília – DF

http://www.oab.org.br

Aprimoramento 
da democracia

http://www.oab.org.br 
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STJ divulga tese sobre 
concessão de prazo em 

dobro para defensor dativo

Parte de salário pode ser penhorada 
para pagar aluguéis atrasados, diz STJ

Primeira etapa do Circuito de Tênis 
essa semana no Clube Cidadelle

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÕES

ESPORTES

O Superior Tribunal de Justiça di-
vulgou, nesta segunda-feira (22/5), 
novas teses na página Pesquisa Pron-
ta http://www.stj.jus.br/SCON/pes-
quisa_pronta/ . Uma delas é sobre so-
bre concessão de prazo em dobro para 
defensor dativo. Segundo a corte, por 
não integrar o quadro de servidores 
da assistência judiciária estatal, usu-
fruindo apenas da intimação pessoal, 
o defensor dativo não possui a prerro-
gativa do prazo em dobro. 

O STJ também já decidiu que 
não há necessidade de descrição mi-
nuciosa dos fatos no momento de ins-
tauração do processo administrativo 
disciplinar, pois somente após o início 
da instrução probatória a comissão 

processante será capaz de fazer um 
relato detalhado das condutas supos-
tamente praticadas pelos servidores 
indiciados, capitulando as infrações 
possivelmente cometidas.

Ainda conforme a jurisprudência 
do STJ, tanto a certidão de antece-
dentes quanto a indicação de investi-
gações feitas pelo Ministério Público, 
a fim de apurar a existência de outros 
crimes praticados pelo réu, referem-se 
à personalidade dos agentes, podendo 
ser utilizadas, inclusive, pelo MP na 
sessão de julgamento para avaliação 
da personalidade do réu, de tal modo 
que possa até mesmo influenciar a 
decisão tomada pelos jurados na for-
mação de sua convicção. (Ascom STJ)

Parte do salário do devedor pode ser 
penhorada para pagamento de aluguel, 
desde que não coloque em risco a subsis-
tência do devedor e sua família.

A decisão é da 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, que manteve deter-
minação do Tribunal de Justiça de São 
Paulo que penhorou 10% do salário de 
um homem para quitar aluguéis atrasa-
dos há mais de uma década e respectivos 
encargos. A decisão foi unânime.

  Após a decisão do TJ-SP, o loca-
tário recorreu ao Superior Tribunal de 
Justiça alegando a impossibilidade de 
penhora do salário para o pagamento de 
verba de natureza não alimentar. Segun-
do ele, o bloqueio de parte de sua fonte 
de renda compromete sua existência e de 
sua família.

Diante desses argumentos, a ministra 
relatora, Nancy Andrighi, confirmou que 
a garantia da impenhorabilidade de ren-
dimentos é uma limitação fundada na 
necessidade de se preservar o patrimônio 
indispensável à vida digna do devedor.

Entretanto, considerando no caso a 

existência de duas vertentes aparente-
mente opostas do princípio da dignidade 
da pessoa humana — o direito ao mínimo 
existencial do devedor e o direito à satis-
fação executiva do credor —, a ministra 
apontou a necessidade da realização de 
um juízo de ponderação para que, excep-
cionalmente, possa ser afastada a impe-
nhorabilidade de parte dos vencimentos 
do devedor.

Nancy Andrighi também ressaltou 
que, ao negar o pedido de desbloqueio da 
verba remuneratória, o tribunal paulista 
entendeu que não havia outra forma de 
quitação da dívida e, além disso, concluiu 
que o bloqueio de pequeno percentual da 
remuneração do devedor não comprome-
teria a sua subsistência.

“Sob essa ótica, a regra da impenho-
rabilidade pode ser relativizada quando a 
hipótese concreta dos autos permitir que 
se bloqueie parte da verba remunerató-
ria, preservando-se o suficiente para ga-
rantir a subsistência digna do devedor e 
de sua família”, concluiu a relatora ao ne-
gar provimento ao recurso. (Ascom STJ)

Começará no dia 25/5, o Circuito Cidadelle 
de Tênis – 1ª Etapa, no Clube do Cidadelle Hou-
se, localizado na Rodovia Ilhéus-Itabuna, próxi-
mo ao Atacadão. O campeonato vai até domingo 
(28) e é uma realização da Construtora Cidadel-
le, em parceria com a Comissão Esportiva do 
Condomínio. 

O sorteio das chaves e a organização dos jo-
gos ficam sob a responsabilidade de Robert Lima, 
professor que ministra aulas de Tênis diariamen-
te no Clube Cidadelle. As disputas acontecem nas 
seguintes categorias: Iniciante Infantil; Iniciante 
Adulto; Quinta Classe; Quarta Classe; Terceira 
Classe; e Segunda Classe. Na programação cons-
ta ainda um Festival de Tênis Infantil. 

As três quadras de tênis do local serão utili-
zadas durante o Campeonato e o público pode-

rá acompanhar os desafios das arquibancadas 
cobertas que o Clube oferece. A organização do 
evento está preparando um lounge, com projeto 
da arquiteta Mariana Corbucci, de onde serão 
transmitidos os jogos de Roland- Garros, direto 
de Paris, na França. 

O Clube Cidadelle tem um calendário de 
eventos esportivos anual, que contempla Nata-
ção, Futvôley, Pescaria, Vôley, Corrida, Ciclismo, 
Tênis de Mesa e Futebol. Os campeonatos são 
exclusivos para Clientes Cidadelle e convidados. 

O Circuito Cidadelle de Tênis conta com o 
apoio de 15 empresas de Itabuna: Hoop; LP Car-
doso Construtora; Geosolares – Energia Solar; 
Casa do Estudante; Solução e Cia; Dissulba; 
Ace; Idealizar; Lap; Vitão Bar; Outplac; Lumi-
plack, Comandos, Sky e Diságua.

“Não aguento mais viver, eu não te-
nho amigos... meus pais nunca estão 
presentes para mim. Eu me odeio, sou 
imprestável, não mereço e não quero es-
tar viva...” (M.C. A, 13 anos, BA.). Este 
depoimento é de uma adolescente que 
apresenta sintomas compatíveis com 
Transtorno do Humor, estava em atendi-
mento em um Programa Social, centenas 
de jovens encontram-se na mesma situa-
ção, sofrem de forma silenciosa, um des-
ses jovens pode estar bem aí ao seu lado. 
Podendo, inclusive, ser seu filho.

Registrada e descrita desde a antigui-
dade o que chamamos de transtornos do 
humor atinge a humanidade há milhares 
de anos. Existem referências a esses trans-
tornos em vários textos antigos datados 
de 400 a.C., nos escritos de Hipócrates, 
Platão, Shakespeare, Homero e no Anti-
go Testamento onde é descrita a natureza 
depressiva do rei Saul. Na atualidade o 
assunto ultrapassou o universo acadêmico 
tornando-se motivo de numerosas repor-
tagens, blogs específicos, livros, conversas 
entre amigos..., mas afinal que doença é 
essa capaz de suscitar tantos questiona-
mentos sobre a condição humana?

A depressão é uma doença grave e li-
mitante, representa uma das principais 
causas de sofrimento psíquico, é demo-
crática, acomete pessoas das mais di-
versas personalidades, atinge qualquer 
faixa etária, suas causas são complexas, 
podendo ocorrer por: fatores biológicos 
(desequilíbrio entre neurotransmisso-
res), por herança genética, ou vir de fato-
res ambientais e/ou psicológicos, atingem 
o corpo como um todo, afetando o humor, 
os pensamentos, a saúde e o comporta-
mento. A característica mais comum 
desse transtorno é a presença de humor 
triste, vazio ou irritável, acompanhado 
de alterações somáticas e cognitivas que 
afetam significativamente a capacidade 
de funcionamento do indivíduo. 

Cabe ao médico especializado em Psi-
quiatria finalizar o diagnóstico e mensu-
rar a gravidade do transtorno, no que diz 
respeito ao tratamento a tríade básica 
é: a terapêutica medicamentosa (que in-
cluem os antidepressivos, os estimulan-

tes, estabilizadores de humor, os ansiolí-
ticos e os antipssicóticos), a psicoterapia 
(as linhas psicoterápica possuem pro-
posta diferente de tratamento, contudo 
a terapia cognitivo-comportamental de-
monstra inquestionável eficácia ao tra-
tamento) e outras terapias biomédicas 
como a EMTr – Estimulação Magnética 
Transcraniana e o ECT – Eletroconvul-
soterapia sendo esse utilizado como últi-
ma alternativa. Vale ressaltar que a pre-
cocidade do tratamento é fundamental 
para o sucesso terapêutico. O DSM-IV-
TR – Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais reconhece oito 
categorias do Transtorno.

De acordo a OMS – Organização 
Mundial de Saúde o número de pessoas 
diagnosticadas com depressão aumentou 
18,4% entre 2005 a 2015, a previsão é de 
que até 2020 seja a maior causa de inca-
pacidade no mundo, sendo que o Brasil é o 
país mais depressivo da América Latina, 
a prevalência maior ocorre entre as mu-
lheres 28%, seguida pelos jovens entre 14 
a 25 anos onde 21% apresentam sintomas 
indicativos de depressão, 10% da popula-
ção mundial irá sofrer de uma doença de-
pressiva em algum período da vida. Ainda 
segundo a OMS a média de falta no tra-
balho de um indivíduo com depressão é de 
sete dias por mês, enquanto a média geral 
é uma vez a cada 30 dias.

Os baixos níveis de reconhecimento, e 
o estigma associado ao transtorno fazem 
com que muitas pessoas confundam a de-
pressão com a tristeza. Estar triste nem 
sempre significa estar deprimido, triste-
za é sentimento passa, depressão chega 
e se instala. É um transtorno, necessita 
de tratamento adequado. Portanto, fique 
atento e procure ajuda profissional logo 
aos primeiros sintomas.

Dicas para leitura: Mentes Depres-
sivas – As três dimensões da doença do 
século.

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 

Tolerantes ou 
acomodados?

limacarlineia@hotmail.com 
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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 in-
quilino? Mariângela 
Rodrigues.

 
Locatário, locador, 

inquilino. Se estas pa-
lavras já causam certa 
confusão na hora de 
atribuir a aplicação 
correta ao sujeito ade-
quado, as cláusulas 
contratuais de aluguel 
de imóvel podem dar 
mais trabalho ainda. Afinal, são 
muitas as obrigações e direitos 
das duas partes, locador e loca-
tário, 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 firmar 
o contrato de locação. A lei dispõe 

que apenas um tipo de 
garantia pode ser co-
brado pelo proprietário.

Já com relação aos 
direitos e deveres do lo-
catário: são de respon-
sabilidade do inquilino 
as despesas com sa-
lário de funcionários, 
limpeza, conservação 
do uso comum do pré-
dio, bem como os custos 
com ações trabalhistas 
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 direi-
tos a rescisão sem multa em caso 
de comprovada mudança de en-
dereço por conta de emprego para 
outra cidade.
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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 
– 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



Ad ínterim. Interinamente; prosivoriamente.
Ad judicem dicere. Falar perante o juiz.
Ad judicia. Para o juízo. (Refere-se à cláusula constante do 
mandado judicial outorgado pelo cliente ao seu patrono para 
representá-lo no foro em geral, com os mais amplos e ilimitados 
poderes).
Ad jura renenciata non daturregressus. Não se dá regres-
so a direitos renunciados.
Ad libitum. À escolha.
Ad litem. Para o litígio. (Cláusula de mandado ou procuração 
para determinado processo).
Ad litteram. Literalmente; ao pé da letra; palavra por pala-
vra. (O mesmo que ad litteris etverbis, ipssima verba, ip-
sis litteris virgulisque, ipsis verbis, litteratim, verbatim, 
verbis, verbo ad verbum, e verbo pro verbo).
Ad litteris etverbis. Letra por letra; textualmente. (O mesmo 
que ad litteram, ipssima verba, ipsis litteris virgulisque, 
ipsis verbis, litteratim, verbatim, verbis, verbo ad ver-
bum, e verbo pro verbo).
Ad mensuram. Conforme a medida. (Refere-se à venda de 
imóvel com determinação exata da área respectiva área).
Ad multos annos. Para muitos anos.
Ad necessitatem. Por necessidade.
Ad negotia. Para os negócios. (Refere-se à cláusula de pro-
curação para a realização ou efetivação de negócio ou procedi-
mento extrajudicial).
Ad numum. Até o último vintém.
Ad nutum. À orden; ao arbítrio de. (Diz-se da demissibilidade 
de um funcionário que não possui estabilidade, dependendo do 
arbítrio exclusivo do seu superior).
Ad perpetuam rei memoriam. Pela perpétua lembrança da 
coisa, do fato.
Ad personam domini respicitur. Com relação à pessoa do 
dono.
Ad probandum tantum. Apenas para provar.
Ad quem. Refere-se a juiz ou tribunal perante o qual se recor-
re da sentença ou do despacho de instância inferior; dia apra-
zado para o cumprimento de uma obrigação.
Ad referendum. Sob condição de ser aprovado. (Na dependên-
cia de aprovação pela autoridade competente; na dependência 
de confirmação por quem de direito).
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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

“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

ESTAMOS PREPARANDO A EDiçãO 
DE 5 ANOS DO jORNAl O COMPASSO

Certa tarde, um famoso advoga-
do ia para casa em sua “limousine” 
quando viu dois homens a beira da 
estrada, comendo grama. Ordenou 
ao seu motorista que parasse e, 
saindo, perguntou a um deles:

- Porque vocês estão comendo 
grama?

- Não temos dinheiro para comi-
da. - disse o pobre homem - Por isso 
temos que comer grama.

- Bem, então venham a minha 
casa e eu lhes darei de comer - disse 
o advogado.

- Obrigado, mas tenho mulher e 
dois filhos comigo. Estão ali, debai-

xo daquela árvore.
- Que venham também - disse 

novamente o advogado.
E, voltando-se para o outro ho-

mem, disse-lhe:
- Você também pode vir.
O homem, com uma voz muito 

sumida disse:*
- Mas, senhor, eu também tenho 

esposa e seis filhos comigo!
- Pois que venham também. - 

respondeu o advogado.
E entraram todos no enorme e 

luxuoso carro.
Uma vez a caminho, um dos ho-

mens olhou timidamente o advoga-

do e disse:
- O senhor é muito bom. Obriga-

do por nos levar a todos!*
O advogado respondeu:*
- Meu caro, não tenha vergonha, 

fico muito feliz por fazê-lo! Vocês 
vão ficar encantados com a minha 
casa... A grama está com mais de 
20 centímetros de altura!

 
Moral da história:
 
Quando você achar que um ad-

vogado está lhe ajudando, não se 
iluda, pense mais um pouco! ou en-
tão, corra! depois pense

Advogados

Loja Maçônica Areópago 
Itabunense elege sua nova diretoria

MAÇONARIA

Foi eleita, agora mês de maio 
do ano em curso, a nova diretoria 
executiva da Loja Maçônica Areó-
pago Itabunense, fundada no dia 
2 de fevereiro de 1922, portanto, a 
95 anos,  e jurisdicionada a Gran-
de Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB), Rito Escocês Anti-
go e Aceito.

Para conduzir os trabalhos da 
Loja para o biênio 2017 – 2019, fo-
ram eleitos José Jorge Jones San-
tana, Venerável Mestre; Marco 
Antônio Monteiro de Souza, pri-
meiro vigilante e Kleber Marcelo 
Brás Carvalho, segundo vigilante.

A posse/instalação ocorrerá no 
dia 12 de julho, no salão de even-
tos da Loja Maçônica, no centro de 
Itabuna.

Da esquerda: Kleber Marcelo Braz Carvalho, 2º Vigilante; 
José Jorge Jones Santana. Ven.·. Mes.·.  e Marco Antônio 

Monteiro de Souza, 1º Vigilante.



O título da novela “As filhas da mãe”, 
da Globo, não viola direitos autorais. As-
sim definiu, por maioria, a 4ª turma do 
STJ, ao afastar O título da novela “As 
filhas da mãe”, da Globo, não viola direi-
tos autorais. Assim definiu, por maioria, 
a 4ª turma do STJ, ao afastar a  a con-
denação da emissora. A ação foi movida 
pelo escritor Ronaldo Ciambroni, sob a 

acusação de que o título foi copiado de 
uma de suas peças teatrais com nome 
idêntico. O relator, ministro Salomão, 
votou pela condenação. Em voto diver-
gente, no entanto, o ministro Buzzi en-
tendeu que não havia originalidade no 
título, tratando-se de mera expressão 
popular. Buzzi foi acompanhado pela 
maioria do colegiado.

Em meio à turbulência política-ins-
titucional do país, é de suma importân-
cia noticiar que grandes questões de 
interesse da sociedade estarão em de-
bate. No próximo dia 12, acontecerá a 
audiência pública no STF para discutir 
o direito ao esquecimento. A audiência 
foi convocada pelo ministro Toffoli, re-
lator de ação na qual familiares de Aida 

Curi, vítima de um crime rumoroso 
praticado nos anos 1950, questionam a 
lembrança da trágica história em pro-
grama da Globo, com uso de imagens de 
Aida. A audiência terá como foco a apli-
cabilidade do direito ao esquecimento 
na esfera civil, em especial quando esse 
for invocado pela própria vítima ou por 
seus familiares.

23 - O ímpeto e o ardor do jovem 
advogado, impaciente com a notória 
lentidão dos processos, máxime daque-
le que tem poucas causas, fazem com 
que frequentemente, antecipando-se 
ao prazo para a elaboração de uma 
peça processual, precipite-se, incida 
em deficiências, incorreções, omissões.

24 - A prudência aconselha o advo-
gado a fornecer ao cliente cópia da ini-
cial ou as contestação, para que, nela 
aponha sua rubrica, evitando que, no 
futuro, como às vezes ocorre, seja acusa-
do de ter, à revelia do patrocinado, dis-
torcido ou cometido equívoco em relação 
a fato influente na solução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a man-
datário à orientação ou intromissão do 
cliente em matéria técnico-processual, 
em assunto de direito, uma vez que 
constituem temas nos quais o advoga-
do é independente e soberano.

26 - Lembre-se que o profissional 
do direito não é contratado para ga-
nhar causas, mas sim para postular, 
patrocinar direitos e interesses que po-
dem ser deferidos ou negados.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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“As Filhas da mãe”

Direito ao esquecimento

O MDA - Movimento de Defesa da Advocacia e a AASP pediram ao mi-
nistro da Fazenda, Henrique Meirelles, que o próximo presidente da CVM, 
que deverá ser indicado em junho, seja um advogado atuante e profundo 
conhecedor das estruturas de mercado e da importância da regulação para 
fortalecimento e aprimoramento de instrumentos de mercado para financia-
mento da empresa.

CVM

“Tempos sombrios da advocacia” é o 
tema da V Semana Jurídica da FMT

EVENTOS JURÍDICOS

A V Semana Jurídica da Faculdade Ma-
dres Thaís (FMT), será realizada de 24 a 
26 de maio, no auditório Dr. Cid Gesteira, 
no térreo da sede da FMT, na Av. Itabuna, 
1491, Gabriela Center. Na cidade de Ilhéus. 
O evento público e gratuito tem como prin-
cipais parceiros a subseção local da OAB, o 
Hotel Joia do Atlântico e Inteiro teor.

Com temas instigantes aos estudantes 
e profissionais da área, visando promover 
a reflexão sobre os “Tempos sombrios da 
advocacia”. A Solenidade de abertura será 
presidida pelo coordenador cientifico Jose-
vandro Nascimento, autoridades e dirigen-
tes da instituição de ensino superior, às 19 
horas de quarta-feira (24/5).  

Para o professor Josevandro “o bacha-
rel em Direito deve observar, interpretar 
e aplicar o Direito a partir de uma pre-
missa humanística e da reflexão crítica, o 
profissional do Direito deve ter consciência 
do seu papel social e político, como agente 
transformador da sociedade. Nas mais di-
versas áreas de atuação  o egresso do curso 
de Direito deve defender a Democracia real 
e efetiva como um caminho para a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária 

e para a erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais e regionais”.

A V Semana Jurídica da FMT pretende 
reunir discentes, docentes, pesquisadores, 
profissionais da área e representantes da 
comunidade para a discussão de diversas 
questões acerca do tema do central a par-
tir de uma visão integral e interdisciplinar. 
Podem participar discentes outras institui-
ções de ensino superior da região. O crono-
grama do evento engloba diversas ativida-
des, como palestras, cursos e apresentação 
de trabalhos.

O Júri

O Exorcismo 
de Emily Rose

O Júri - EUA, 2003 - 127 min. 
Drama/suspense 
Elenco: John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hof-

fman, Rachel Weisz, Bruce Davison, Bruce McGill, Je-
remy Piven, Nick Searcy, Stanley Anderson, Cliff Curtis, 
Nestor Serrano

O Júri é um drama de tribunal baseado no romance 
best seller de John Grisham. A história mostra falcatruas que marcam um julgamento 
com júri popular nos Estados Unidos, revelando detalhes poucos conhecidos do grande 
público, como a manipulação de jurados e a compra de veredictos. 

(The exorcism of Emily Rose) 
EUA, 2005. 
Direção: Scott Derrickson. 
Elenco: Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott. 

Duração: 119 minutos.
O Exorcismo de Emily Rose - nfoca um embate 

tecnicamente muito bem elaborado entre acusação e 
defesa perante o Tribunal do Júri norte americano. 
autêntico filme de Tribunal. 

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787



TJMG publica 
edital de concurso

CONCURSO

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJ MG) publicou edital de concurso públi-
co com oportunidades para o nível médio. 

A oferta é de 15 vagas, mais cadas-
tro de reserva, para nível médio, sen-
do 10 para Oficial de Apoio Judicial e 
5 para Oficial Judiciário, especialidade 

Comissão da Infância e da Juventude. 
A remuneração 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.consul-
plan.net/concursos.  A taxa custa R$ 
60,00.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS MêS DE MAIO DE 2017.  1.A, 2- D E 3- B.
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Aprovado projeto que 
trata do ajuste fiscal dos 

estados superendividados

O Senado Federal aprovou o projeto 
de lei que trata do ajuste fiscal dos esta-
dos superendividados, instituindo o Re-
gime de Recuperação Fiscal dos Estados 
e do Distrito Federal. Na prática, o texto 
concede uma moratória aos estados supe-
rendividados em troca de contrapartidas. 
O projeto segue para a sanção do presi-
dente Michel Temer.

O projeto de lei estabelece que estados 
com obrigações superiores à disponibilida-
de de caixa ou em situação de calamidade 
fiscal, como Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul, poderão suspender 
o pagamento da dívida com a União pelo 
prazo de três anos. Após esse período, os 
estados voltam a quitar seus débitos, mas 
ainda com parcelas reduzidas.

Em troca dessa suspensão das dí-
vidas, os estados terão que elevar a alí-
quota de contribuição previdenciária de 
servidores (ativos e aposentados) de 11% 
para, no mínimo, 14%. Está previsto ain-
da o congelamento de reajuste dos servi-
dores públicos e a restrição à realização 
de concursos públicos.

Antes, deverão aprovar leis estaduais 
com um plano de recuperação que prevê 
obrigações como a privatização de empre-
sas dos setores financeiro, de energia e de 
saneamento, por exemplo.

Além da suspensão do pagamento 
das dívidas com a União por três anos, 
os estados não sofrerão de imediato as 
consequências de uma possível inadim-
plência no pagamento de empréstimos ao 
sistema financeiro e a instituições multi-
laterais, como o Banco Mundial e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.

Pelo texto, o governo federal não pode-
rá executar as contra garantias oferecidas 
pelo estado para obter a garantia primá-
ria da União. Assim, os valores não pa-
gos serão honrados pelo governo federal e 
contabilizados pelo Tesouro Nacional, com 

correção segundo os encargos financeiros 
previstos nos contratos originais. O total 
acumulado será cobrado no retorno do pa-
gamento das parcelas das dívidas com a 
União, após o período da moratória.

Na vigência do Regime de Recupe-
ração Fiscal, os estados beneficiários só 
poderão contratar empréstimos que con-
tribuam para a melhoria do equilíbrio 
financeiro, como os de financiamento de 
programa de desligamento voluntário 
de pessoal e de custeio de auditoria do 
sistema de processamento da folha de 
pagamento de ativos e inativos. Outras 
exceções se destinam ao financiamento 
da reestruturação de dívidas com o siste-
ma financeiro; à modernização da admi-
nistração fazendária; e à antecipação de 
receita da privatização de empresas.

Antes da aprovação das leis do plano 
de recuperação pela assembleia legislati-
va, o estado e o governo federal poderão 
assinar pré-acordo de adesão ao regime. 
Dele deverão constar o interesse do es-
tado em aderir ao regime; o atendimento 
aos requisitos; a capacidade do plano pro-
posto para equilibrar as contas públicas; 
e o compromisso do governo federal de 
homologar o regime de recuperação tão 
logo todas as medidas previstas no plano 
se encontrem em vigor.

O monitoramento do cumprimento 
das condições acordadas será feito por 
um conselho de supervisão composto de 
três membros, um indicado pelo minis-
tro da Fazenda, um auditor federal de 
controle externo do Tribunal de Contas 
da União e um integrante indicado pelo 
estado em regime de recuperação fiscal, 
além de três suplentes. O conselho deve 
monitorar o cumprimento do plano de re-
cuperação e apresentar ao Ministério da 
Fazenda, mensalmente, relatório sobre a 
execução e sobre a evolução da situação 
financeira do estado. (Ascom Senado)

Direito Tributário
1 - O Presidente da República 

descumpriu ordem judicial, 
emanada de autoridade com-
petente, impondo à União o 
pagamento de vantagens atra-
sadas, devidas aos servido-
res públicos federais ativos e 
inativos. A Advocacia Geral 
da União argumentava que a 
mora era justificável por con-
ta da ausência de previsão de 
recursos públicos em lei orça-
mentária específica.

Apesar disso, um grupo de parla-
mentares, interessado em pro-
vocar a atuação do Ministério 
Público, entendeu ter ocorrido 
crime comum de desobediên-
cia, procurando você para que, 
como advogado(a), informe que 
órgão seria competente para 
julgar ilícito dessa natureza.

Dito isto e a par da conduta des-
crita, é correto afirmar que o 
Presidente da República deve ser 
julgado

a) pela Câmara dos Deputados, após 
autorização do Senado Federal.

b) pelo Senado Federal, após autori-
zação da Câmara dos Deputados.

c) pelo Supremo Tribunal Federal, 
após autorização da Câmara dos 
Deputados.

d) pelo Supremo Tribunal Federal, 
após autorização do Congresso Na-
cional.

2- Carlos, contando com 59 (cin-
quenta e nove) anos de idade, 
resolve se inscrever em con-
curso público para o cargo de 
Agente de Polícia, dos qua-
dros da Policia Civil do Estado 
Beta. Todavia, sua inscrição 

é negada com base no edital, 
que reproduz a Lei Estadual 
X, segundo a qual o candidato, 
no momento da inscrição, deve 
ter entre 18 (dezoito) e 32 (trin-
ta e dois) anos de idade. Incon-
formado, Carlos consulta um 
advogado a respeito de possí-
vel violação do direito funda-
mental à igualdade.

 Diante do caso concreto, assinale 
a opção que se harmoniza com 
a ordem jurídico-constitucio-
nal brasileira.

a) Houve violação ao princípio da 
igualdade, pois o sistema jurídico-
constitucional brasileiro veda, em 
caráter absoluto, que a lei estabele-
ça requisitos de ordem etária para 
o provimento de cargos públicos.

b) Não houve violação ao princípio da 
igualdade, pois o sistema jurídico-
constitucional brasileiro permite 
que a lei estabeleça limite de idade 
para inscrição em concurso públi-
co quando tal medida se justificar 
pela natureza das atribuições do 
cargo a ser preenchido.

c) Houve violação ao princípio da ra-
zoabilidade, pois as atividades ine-
rentes ao cargo a ser ocupado não 
justificam a previsão do critério 
etário como requisito para inscri-
ção no concurso público que visa ao 
seu provimento.

d) Não houve violação ao princípio da 
igualdade, pois o sistema jurídico-
constitucional brasileiro concede 
aos administradores públicos po-
der discricionário para definir, por 
via editalícia, independentemente 
da lei, os limites etários para a 
participação em concursos.

Uma será indenizada pela editora 
Abril e por uma produtora pela troca de 
filme infantil por erótico. A gravação vi-
nha junto com revista vendida em banca 
de jornal, e foi transmitida pela mulher 

para os familiares, incluindo crianças. 
No lugar de “Procurando Nemo”, as ce-
nas eram de filme intitulado “Sexo Selva-
gem”. Valor da condenação de R$ 5 mil foi 
mantido pelo TJ/RJ.

Nemo picante
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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

A AIABB promove 
mais um encontro 

Todo mês, sempre depois do dia 
20, a Associação Itabunense dos Apo-
sentados do Banco do Brasil (AIABB), 
fundada no ano de 1995 e presidida 
por Ivann Krebs Montenegro, promo-
ve o seu tradicional almoço-encontro.

O encontro dos aposentados e pen-
sionistas do Banco do Brasil aconte-
ce sempre na Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB) de Itabuna e 
tem como objetivos a manutenção do 
relacionamento, as informações de in-
teresse geral; o afastamento da sau-
dade; a revitalização da alegria e da 
saúde mental e o fortalecimento da 

amizade, inclusive com autoridades e 
convidados especiais.

No último encontro-almoço ficou 
definida entre outras coisas, a data 
da sua tradicional festa junina, que 
esse ano leva o nome de “Forró Eu e 
Ela”, que acontecerá na sexta-feira 
(30/6), na sede da AABB, com direito 
a comidas e bebidas típicas, além de 
música (forró) ao vivo.

A sede da AIABB fica localizada 
no sexto andar do prédio do Banco do 
Brasil (BB), ao lado da Superinten-
dência Regional do Banco do Brasil, 
no centro da cidade.

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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Faculdade Madre Thaís realiza vestibular 
VESTIBULAR

Diversos candidatos a uma vaga num 
dos 12 cursos de graduação da Faculdade 
Madre Thaís (FMT) de Ilhéus, realizam 
no domingo (4), as provas do vestibular 
2017.2, das 9 às 13 horas. Mas o candi-
dato que ainda não fez a sua inscrição 
poderá fazê-la até sábado, na secretaria 
da instituição de ensino superior, situa-
da na Avenida Itabuna, 1.491, 1º andar 
do Gabriela Center. 

A Faculdade Madre Thaís, sempre 
atenta à crescente demanda pela formação 
superior nas diferentes áreas de conheci-
mento, está formando as primeiras turmas 
para os recém-lançados cursos de Gastrono-

mia e de Farmácia. A FMT está disponibi-
lizando vagas para os cursos de Adminis-
tração, Enfermagem, Biomedicina, Direito, 
Logística (tecnológico), Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão 
de Recursos Humanos (tecnológico) e Ser-
viço Social.

O principal diferencial nos cursos, de 
bacharelado da FMT, é a associação de 
atividades teóricas e práticas, que permi-
tem a inovação e facilitam a inserção dos 
profissionais no . Outro mérito é o corpo 
de professores, composto por especialis-
tas, mestres e doutores com atuação no 
mercado, além da localização privilegia-

da e a moderna infraestrutura.
A FMT está inscrevendo interessa-

dos, no processo seletivo 2017.2, para os 
turnos matutino e noturno, na Avenida 
Itabuna, 1.491, até sábado (3) das 8 às 15 
horas. Para os candidatos que optarem 
pela utilização do ENEM, o prazo para 
inscrição termina nesta quinta-feira 
(1/06), mediante apresentação do Bole-
tim, constando nota e número de inscri-
ção no ENEM. As provas serão aplicadas 
no dia 4 de junho (domingo), das 9 às 
13horas, na sede da Faculdade Madre 
Thaís, à Avenida Itabuna, 1491, Gabrie-
la Center, Ilhéus-Bahia.

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.

      Silvano & Carla      Sérgio & Zanza      Christiano Reiz● ●  ● Ari PB    Pisit Mota●  

NO CORDONAS RESTAURANTE / ITABUNA -BA
7 a 10 de junho

o que é bom, vai ficar ainda melhor

Saiba mais em
www.codornasrestaurante.com.br 

apoio
realização

CLIENTE:
CAMPANHA:

DATA APROV.:

Codornas Restaurante
2º Fesval de Camarão

______________________________
assinatura cliente

ANÚNCIO JORNAL 28,5 X 14 CM
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A eficácia da pregação está diretamente 
ligada ao testemunho de vida

Talvez, você possa não ser um profeta 
como Jeremias e Isaías, mas Deus quer 
falar por intermédio de você.

A sua vida precisa falar muito mais 
que suas palavras, mas estas também 
são necessárias, porque muitos precisam 
ouvi-las. Deus quer que a sua vida seja 
uma luz para as outras pessoas, de ma-
neira que testemunhe a misericórdia e o 
amor do Senhor.

Não somente Jesus semeia a semen-
te, mas Ele é a semente. Para que todos 

possamos recebê-Lo, devemos fazer com 
que o nosso coração seja uma terra boa, 
para colher frutos bons. De nossa parte, é 
esforço e cuidado.

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

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

Cachoeira Paulista – São Paulo.

Por Monsenhor Jonas Abib

Toda vez que nosso organismo é in-
vadido por um agente estranho como 
fungos, bactérias e vírus, ele se protege, 
procurando inativar e destruir o invasor, 
a fim de preservar nossa saúde. Assim, 
na nossa corrente sanguinea começa a 
produção de anticorpos, num fenômeno 
chamado de anticorpogênese, que dura 
alguns dias. Se uma pessoa for vacinada 
hoje contra febre amarela e for picada no 
dia seguinte pelo Aedes aegypti contami-
nado pelo vírus daquela doença, ela ado-
ecerá. É necessário que transcorra dez 
dias para, de fato, ocorrer a imunização. 
Com o tétano é preciso três doses da va-
cina para se estabelecer a imunidade. E 
assim por diante.

Edward Jenner, um médico inglês do 
século XIX, não tinha esse conhecimento, 
mas a intuição o guiou para a realização 
de uma das grandes descobertas da me-
dicina. Naquele tempo grassava a varíola 
que apresentava uma alta taxa de morta-
lidade. Jenner notou que as ordenhadoras 
de vacas tinham nas mãos pústulas que 
depois se cicatrizavam. Jenner teve um 
estalo. Aquelas pústulas eram varíola se 
bem que numa forma benigna. O passo 
seguinte foi inocular a secreção de uma 
pústula num braço, previamente escarifi-
cado, dum garoto.  No braço do menino, 
dias depois, surgiu a ferida que cicatrizou, 
atestando que tudo correra bem. Jenner 
acabava de fazer História e se erigir num 
benfeitor da Humanidade. A Sociedade de 
Medicina de Londres nunca o convidou a 
fazer uma palestra. A varíola das orde-
nhadoras de vacas era um vírus atenuado 
e o eminente médico coletava as secreções 
e as armazenava em frascos para vacinar 
as pessoas que o procuravam.

Louis Pasteur, acreditando que a 
doença raiva era de caráter infeccioso, 
teve a idéia de submeter à saliva de cães 
raivosos a tratamento químico para ate-
nuar o agente infeccioso – vírus – numa 
época em que o microscópico eletrônico 

ainda não fora inventado. Pasteur estava 
de posse de uma vacina que necessitava 
ser experimentada em humanos. Um dia, 
apareceu-lhe um pai trazendo-lhe o filho 
que fora mordido por um cão raivoso. 
Sem a vacinação o óbito seria certo. Pas-
teur, que era biólogo, resolveu vacinar o 
jovem, preservando-lhe a vida.

Vital Brasil Mineiro da Campanha, 
condoído pelas pessoas que iam ao óbito 
devido a picadas por cobras venenosas e 
baseado nos estudos de um médico fran-
cês sobre o assunto, resolveu produzir um 
soro para neutralizar o veneno de cobra. 
Na vacina se espera que o organismo pro-
duza anticorpos o que leva alguns dias. 
Na soroterapia, porém, o veneno de cobra 
segundo a espécie é produzido no corpo de 
um animal que produzirá os anticorpos e, 
por fim, estes são injetados no homem, 
dando-lhe imunidade automática embora 
sua duração no corpo seja fugaz o que não 
acontece com as vacinas. Estas conferem 
imunidade por toda vida como a vacina 
da febre amarela ou de vez em quando a 
pessoa necessita de uma dose de reforço 
como na vacina antitetânica.  

Vital Brasil iniciou aplicando doses 
pequenas de veneno de cobra segundo a 
espécie em cavalos. Após algum tempo 
quando os cavalos já tinham produzido 
bastantes anticorpos, ele fazia neles uma 
sangria. O sangue, após passar por pro-
cessos de filtração, era colocado em ampo-
las para serem comercializadas. É impor-
tante reiterar que há soros antiofídicos, 
segundo a espécie da cobra venenosa.

Graças àqueles pesquisadores muitas 
mortes foram, tem sido evitada e continu-
arão a ser evitadas. Posteriormente, foram 
desenvolvidos soros anti-escorpiônicos, an-
tiaracnídeos e, presentemente, está-se a 
desenvolver soros para vespas e abelhas.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Soros e 
Vacinas

Empresa calçadista anuncia
 600 empregos em Camacã

O resultado preliminar 
do processo seletivo 

simplificado para a educação

A calçadista Lia Line recebeu as 
chaves de um galpão industrial onde a 
empresa instalará a décima fábrica na 
Bahia. A entrega foi realizada pelo se-
cretário de Desenvolvimento Econômi-
co, Jaques Wagner, nesta segunda-feira 
(29), no município de Camacã, no sul da 
Bahia. “A parceria com o Governo do Es-
tado tem sido a melhor possível. Nossos 
investimentos dão o retorno esperado e, 
em contrapartida, empregamos milhares 
de pessoas em várias regiões. Todos saem 
ganhando”, afirmou o diretor do grupo 
que controla a Lia Line, 
Irivan Soares.

Com investimento pre-
visto de R$ 5,8 milhões 
para implantação de uni-
dade fabril, a Lia Line 
pretende criar 600 novos 
empregos na região para a 
fabricação da marca femi-
nina Sua Cia. A estimativa 
é produzir 600 mil pares 
por ano quando a unidade 
estiver com a capacidade 
plena. “Não existe melhor 
política social do que criar 

emprego e renda. O trabalhador baiano 
corresponde, se apega à oportunidade e 
veste a camisa. E isso são os próprios em-
presários que dizem”, explicou Wagner.

Motivada com a qualidade da mão de 
obra local, a Lia Line quer investir em ca-
pacitação. Poucos técnicos serão levados de 
fora para que possam preparar os morado-
res da região para, inclusive, assumirem 
posições de comando na empresa. “Que-
remos deixar nosso legado. Além de fazer 
bons negócios, assumimos um compromis-
so social com a Bahia”, acrescenta Soares.

O resultado preliminar do processo 
seletivo simplificado para a contratação 
de professores e profissionais da Edu-
cação, por meio do Regime Especial de 
Direito Administrativo (Reda), foi divul-
gado na segunda-feira (29). As provas fo-
ram realizadas no dia 7 de maio, nos 27 
territórios de identidade da Bahia. O re-
sultado preliminar está disponível no site 
da organizadora da seleção. Na página, o 
candidato deve acessar o menu ‘concurso’ 
e depois o link referente à função para a 
qual ele concorreu. 

O candidato poderá - dentro do prazo 
de dois dias, a contar da segunda (29) - 
interpor recurso contra o resultado preli-
minar divulgado para o seguinte e-mail: 
ibrae.concurso.ba.3@gmail.com. O resul-
tado final deve ser divulgado na primeira 
semana de junho, enquanto a convocação 
acontecerá até o início de julho. A previ-
são é a de que estes profissionais come-
cem a trabalhar no segundo semestre.

Vagas - A seleção é destinada à con-
tratação de 2.485 professores da Educa-
ção Básica, Educação no Campo e mais 
215 vagas para professor Indígena. O 
processo seletivo também envolve 961 va-
gas para a função de técnico de nível mé-
dio/mediador para o Ensino Médio com 
Intermediação Tecnológica (Emitec).

São ofertadas ainda 519 vagas para 
professores da Educação Profissional e 
Tecnológica e 211 vagas iniciais e imedia-
tas para professor substituto da Educa-
ção Básica, além de 2.243 vagas que po-
derão vir a surgir ao logo do ano letivo e 
enquanto durar a validade do processo se-
letivo. São mais 157 vagas para preceptor 
de estágio de Enfermagem das unidades 
da Educação Profissional e Tecnológica 
e mais 655 vagas da Educação Especial, 
destinadas a técnicos de atendimento 
educacional especializado, tradutor/in-
térprete de Libras, cuidador educacional, 
braillista e instrutor de Libras.

GOVERNO
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Bahiagás participa do 1º 
Café com Energia do ano

BAHIAGÁS

Na última quinta-feira (25/5), a 
Bahiagás participou do 1º Café com 
Energia de 2017 promovido pelo Sebrae 
em parceria com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (SDE). O evento, 
realizado no hotel São Salvador (Stiep), 
aconteceu com o objetivo de discutir o ce-
nário do setor de petróleo e gás e contou 
com a presença de empresários do ramo.

O diretor-presidente Luiz Gavazza 
(foto) palestrou no encontro. Em sua 
fala ele apresentou a Companhia e suas 
diretrizes estratégicas, que são diversi-
ficação, massificação e, principalmente, 
da interiorização do gás natural, que 
está a todo vapor com o projeto do Gás 
Sudoeste – Duto de Distribuição de Gás 
Natural do Sudoeste.

Este, que será o principal projeto 
da Bahiagás nos próximos anos, foi um 
dos pontos importantes tratados por 
Gavazza durante sua participação. Ele 
abordou as premissas básicas da obra, 
as características do duto, as cidades 
beneficiadas e o potencial da região. 

Gavazza destacou ainda outras ci-

dades com obras em andamento, como 
Alagoinhas, que teve um reforço do duto 
para abastecer principalmente as cer-
vejarias e início da construção da rede 
urbana. E Itabuna, onde será feita a ex-
pansão da rede para os segmentos resi-
dencial e comercial.

O diretor-presidente da Bahiagás 
finalizou sua participação salientando 
a necessidade de desenvolver novas for-
mas de levar o gás ao consumidor. “Te-
mos que trabalhar para viabilizar uma 
expansão ainda maior do gás natural 
como energético competitivo. Para isso, 
é muito importante encontrarmos so-
luções inovadoras no transporte do gás 
para levarmos os benefícios do energé-
tico aos lugares que têm demanda pelo 
produto”. 

O 1º Café com Energia contou ain-
da com as participações do superinten-
dente do Sebrae-BA, Adhvan Furtado; 
do superintendente de promoção de in-
vestimentos da SDE, Paulo Guimarães; 
e dos consultores do Sebrae, Eduardo 
Aragon e Edgar Muniz.

Em visita técnica, vereadores 
constatam obras no Adonias Filho

Legislativo sugere medidas para 
proteção de animais em Itabuna

Seis vereadores de Itabuna ouvi-
ram do coordenador Cláudio Lyrio que 
o Centro de Cultura Adonias Filho está 
totalmente liberado para funcionamen-
to pelo Corpo de Bombeiros. A sala do 
teatro, contudo, ficará indisponível para 
apresentações até agosto deste ano. Isso 
ocorre, informa Lyrio, por conta das obras 
realizadas em preparação para o Plano 
contra incêndio e pânico.

Lyrio disse que o Governo da Bahia 
licitou a empresa que implantará o Plano 
nos centros de cultura baianos. “O ser-
viço começou por Vitória da Conquista.” 
Segundo o coordenador, para Itabuna já 
foram adquiridas as poltronas com trata-
mento antichamas e as portas adequadas 
para saídas de emergência. As melhorias 
no teatro devem beneficiar ainda sistema 

elétrico, carpete e o teto.
Sobre o muro que cerca o Adonias Filho, 

condenado pelos Bombeiros, a direção infor-
mou aos vereadores que vai demolir o muro 
e erguer novas paredes. Os parlamentares 
constataram duas empresas trabalhando na 
obra. Lyrio aproveitou para pedir apoio do 
Legislativo para cobrar da Prefeitura ser-
viços de drenagem pluvial no Jardim do Ó, 
área de constantes alagamentos.

Participaram da visita técnica os verea-
dores Beto Dourado, Júnior Brandão, Pas-
tor Francisco, Nel do Bar, Antônio Caval-
cante e o presidente da Casa, Chico Reis. “É 
proveitosa a fiscalização parlamentar além 
das paredes dos gabinetes. Assim o Legis-
lativo pode contribuir de forma mais eficaz 
na solução de questões sociais importantes 
para nosso município,” declarou Chico.

Para coibir os maus-tratos a animais em 
Itabuna, Charliane Sousa (PTB) e Beto Dou-
rado (PSDB) vão propor que Plenário aprove 
e encaminhe indicação ao Governo da Bahia 
para criação de delegacia especializada em 
proteção animal. Essa medida tem apoio da 
juíza do Trabalho Eloína Machado que se 
comprometeu em buscar recursos para as 
instalações físicas da unidade.

A ativista Marcela Andrade defendeu o 
fim do abandono dos animais nas ruas itabu-
nenses, a adoção responsável e o controle po-
pulacional dos bichos. A secretária de Saú-
de, Lísias Miranda, anunciou a contratação 
de um médico veterinário para ampliar as 
castrações químicas no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ). Este ano, já houve 520 
esterilizações de cães e gatos.

Outra importante frente para a proteção 
animal, dois abrigos de Itabuna (nos bairros 
Urbis V e Manoel Leão) deverão contar com 
a ajuda governamental. Segundo Charliane, 

o prefeito Fernando Gomes garantiu refor-
mas e fornecimento de ração para os aloja-
mentos que são mantidos por voluntários. 
Com superlotação, os abrigos acolhem 145 
animais que viviam abandonados.

Aos vereadores, o diretor do CCZ, Wal-
demar da Fonseca, apresentou dados da va-
cinação antirrábica em Itabuna. Pouco mais 
da metade (51%) dos 35 mil cães e gatos ita-
bunenses já foi imunizada. Fonseca lamen-
tou a ausência de um veículo exclusivo para 
atender a demanda. Charliane propôs muti-
rões de vacinação com a disponibilização de 
um ônibus para transportar os bichos.

Também participaram da sessão espe-
cial do Legislativo nessa terça, 30, a secre-
tária de Educação, Anorina Lima, o diretor 
do Departamento de Vigilância Sanitá-
ria, Lucas Santana, os vereadores Guinho 
(PDT), Pastor Francisco (PRB) e Júnior 
Brandão (PT) e vários defensores da causa 
animal.

LEGISLATIVO
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CDL prepara os últimos detalhes 
do Feijão Imprensa 2017

Recuperação de abrigo 
de ônibus gera maior 
atenção no trânsito

Prefeitura voltará a 
estimular a prática do remo

Em comemoração ao Dia da 
Imprensa, oficialmente em 1º 
de junho, a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Itabuna, 
realizará no domingo (11/6), no 
Espora de Ouro, a partir das 12 
horas, a 24ª edição do evento, 
iniciado em 1994, que é consi-
derado o maior evento de home-
nagem à imprensa que ocorre 
no país, e que costuma reunir 
em torno de mil pessoas, dentre 
profissionais de imprensa nos 
seus diversos segmentos – jor-
nais, rádios, tevês e blogs, pa-
trocinadores da campanha da 
entidade lojista, parceiros do 
evento, autoridades, dentre ou-
tros convidados.

“Este ano a festa terá as ca-
misas ofertadas pela Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), uma das 
patrocinadoras do evento, fican-

do reservadas as costas para ou-
tros parceiros”, declarou Carlos 
Leahy, Diretor Promocional da 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Itabuna.

O presidente da CDL – Ita-
buna, Jorge Braga, ressalta a 

parceria com o Espora de Ouro, 
que já dura sete anos, destacan-
do que Leda Baracat, a proprie-
tária, “é uma parceria de pri-
meira linha”.

Fotos do Feijão Imprensa 
2016.

A secretaria de Infraestrutu-
ra, Transportes e Trânsito (Sein-
tra) da Prefeitura de Ilhéus, ini-
ciou na quarta-feira, 24, serviços 
para recuperação da estrutura 
do abrigo de ônibus localizado 
na Avenida Lomanto Júnior, no 
bairro do Pontal. De acordo com 
o superintendente de Obras, Ra-
fael Castro Lima, durante o perí-
odo desse trabalho haverá neces-
sidade de redobrada atenção no 
fluxo de veículos naquela artéria.

O abrigo de ônibus, conhe-
cido pelos moradores do bairro 
como “Alvorada”, um dos maio-
res da cidade, foi inaugurado em 
1962, construído por ordem do 
então prefeito Henrique Cardo-
so. À época, era utilizado para 
dar conforto aos passageiros que 

utilizavam as lanchas que fa-
ziam o transporte público e atra-
vessavam a Baía do Pontal.

O engenheiro Rafael Castro 
Lima explica que durante o pe-
ríodo da obra será necessário o 
isolamento de uma parte da fai-
xa exclusiva utilizada por ônibus 
e pelo transporte escolar. Ele 
chama a atenção também dos pe-
destres e usuários do abrigo para 
evitar qualquer acidente no local.

O abrigo Alvorada é conside-
rado um dos símbolos paisagís-
ticos do Pontal, na zona sul. De 
acordo com o memorialista José 
Rezende Mendonça, o nome do 
abrigo se deve a semelhanças com 
a estrutura  do Palácio da Alvo-
rada, em Brasília, que tinha sido 
inaugurado na mesma época. 

Durante audiência ocorri-
da no Centro Administrativo de 
Ilhéus, o prefeito Mário Alexan-
dre recebeu o presidente do Clu-
be de Regatas Ilhéus, Rivelino 
Mariston. Na oportunidade, foi 
apresentado o histórico e a impor-
tância da prática da modalidade 
no município e solicitado um ter-
mo de concessão de uso de algum 
espaço para o desenvolvimento de 
atividades e formação de atletas.

Ilhéus já foi destaque nacio-
nal desta modalidade esportiva, 
com ápice na década de 1980. As 
baías do Pontal e da Sapetinga 
são estuários propícios à prática 
da modalidade. Diversos atletas 
formados em clubes tradicionais 
da cidade – a exemplo do Pontal, 
Colo Colo, Satélite, Jorge Amado 
e Sizínio Barros -  integraram clu-
bes importantes do remo nacio-
nal, como o Vasco da Gama e Fla-
mengo, no Rio de Janeiro. Nomes 
de Ilhéus – Flávio Andrade, Car-
litão, Raimundão, dentre outros – 
integraram seleções nacionais da 

modalidade, conquistando títulos 
pan-americanos. O então técnico 
Buck, do Flamengo e da seleção 
brasileira, considerava o remo de 
Ilhéus como um dos mais qualifi-
cados do Brasil.

O prefeito de Ilhéus, Mário 
Alexandre, se sensibilizou com a 
história vitoriosa do remo local e 
confirmou o interesse do municí-
pio em fomentar o esporte. “Esta-
mos felizes em receber o Rivelino 
aqui em nosso gabinete e relem-
brar tanta coisa boa que esse es-
porte trouxe para nossa cidade. 
Iremos fomentar a prática e fazer 
essa parceria que só traz saúde 
e bem estar para nossa cidade.”, 
afirmou.

Já o presidente do Clube, co-
memorou o momento de resgate 
da modalidade no sul da Bahia. 
“Agradeço em nome de todos os 
praticantes pelo apoio e respeito 
ao Clube de Regatas Ilhéus” con-
cluiu Rivelino. O prefeito deter-
minou o estudo de um local onde 
será construída a sede do clube. 

HOMENAGEM ILHÉUS 



Itabuna receberá 17 
academias ao ar livre

Justiça autoriza agentes a entrarem 
em imóveis fechados para combater 

o Aedes aegypti em Itabuna

Um projeto que pretende transformar 
o centro e vários bairros de Itabuna por 
meio da implantação de 17 academias ao 
ar livre dará um novo visual ao município. 
A medida atende uma determinação do 
prefeito Fernando Gomes, que será exe-
cutada via Secretaria de Administração e 
Fundação Itabunense de Cultura e Cida-
dania (FICC).

De acordo com o secretário Dinail-
son OIiveira, os espaços que abrigarão as 
academias serão definidos por técnicos do 
governo municipal, que ainda receberão 
sugestões de lideranças comunitárias. “As 
duas primeiras academias serão inaugu-

radas durante as comemorações do ani-
versário de Itabuna - 28 de julho -, e serão 
instaladas na Avenida Firmino Alves e na 
Praça Pastor Hélio Lourenço, no Góes Cal-
mon”, anuncia. 

Dinailson informa ainda que as de-
mais academias serão instaladas de forma 
gradual. “Teremos espaços que serão uma 
ótima opção para os iniciantes da prática 
de atividade física, principalmente as pes-
soas carentes, que não tem condições de 
frequentar academias, seja idoso, jovens 
ou, adultos”. O projeto terá a coordenação 
do professor de educação física Paulo Ro-
berto Rezende e João Rocha. 

A Justiça autorizou a Prefeitura de 
Itabuna, por meio dos agentes de combate 
às endemias da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), a entrar em imóveis fecha-
dos e desabitados para combater o mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da Den-
gue, Chikungunya e Zika vírus. O pedido 
de autorização foi encaminhado pela SMS 
ao Ministério Público Estadual e assina-
do pelo juiz de Direito, Ulisses Maynard 
Salgado.

Com isso, os agentes de combate às 
endemias credenciados poderão entrar em 
casas desabitadas, ou não, lotes, áreas cer-
cadas e não habitadas ou em obras inaca-
badas. O alvará judicial também autoriza 
romper obstáculos, se for necessário, para 
o caso de alguns proprietários negarem o 
acesso dos agentes ao interior do imóvel 
para combater o mosquito.

O coordenador de Endemias da SMS, 

Roberto Góes, informou que a autorização 
judicial obedece a alguns procedimentos. 
Entre eles, que os agentes de combate às 
endemias acessem os imóveis fechados 
acompanhados de auxiliares e de técnicos 
habilitados em abertura de portas (chavei-
ros) e da Policia Militar, se houver neces-
sidade, em caso da ausência ou resistência 
por parte do morador. Ele adianta que não 
haverá prejuízos para os donos de imóveis, 
pois as fechaduras serão recolocadas após 
inspeção, limpeza e tratamento de locais 
com possíveis focos de larvas.

Já a secretária de Saúde, Lísias São 
Mateus, disse que esta é mais uma medida 
para reforçar as ações de controle e com-
bate ao principal inimigo transmissor de 
arboviroses, para evitar que ocorra uma 
nova epidemia, como a que aconteceu no 
ano passado quando o município decretou 
situação de emergência.

ITABUNA 
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Cirurgia ortognática é destaque 
na Santa Casa de Itabuna

A Santa Casa de Misericórdia de 
Itabuna retomou o Serviço de Cirurgia 
e Traumatologia Buco-maxilo-facial no 
Hospital Manoel Novaes, tendo à fren-
te os cirurgiões dentistas Dr. Rafael 
Zetehaku Araújo (CRO-BA 14.198), Dr. 
Eduardo de Lima Andrade (CRO-BA 
12.865) e Dra. Ana Carolina Lemos Pi-
mentel (CRO-BA 12.116). Especializa-
do em traumas de face e ossos do crâ-
nio, o serviço trata doenças e tumores 
da boca, dos ossos maxilares e da face, 
corrige anomalias e alterações faciais. 
Entre os destaques, a realização da ci-
rurgia ortognática, procedimento para 
correção das alterações e deformidades 
dos maxilares.

Com a retomada do Serviço, o Hos-
pital Manoel Novaes incrementa o le-
que de procedimentos especializados 
em alta complexidade e a equipe de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-
facial cuida ainda de enxertos para re-
posição de osso perdido ou atrofiado na 
boca (maxilar e mandíbula), realizando 
todas as cirurgias bucais odontológicas. 
“Estamos aptos a tratar também casos 
mais complexos de reconstrução facial 
que exigem abordagens em ambiente 
hospitalar, problemas articulares com 
dores faciais (na ATM) e problemas 
respiratórios decorrentes de apneia do 
sono”, declarou o médico Dr. Rafael Ze-
tehaku Araújo.

Mais benefícios - Segundo Dr. 
Eduardo Andrade, um diferencial que 
o Serviço apresenta é a atuação em pro-
cedimentos eletivos, com Ambulatório 
de Cirurgia Buco-maxilo-facial e pla-
nejamento cirúrgico-terapêutico. “Ha-
bitualmente só se lembra do Cirurgião 
Buco-maxilo dentro de um Hospital 
para os casos de trauma e cirurgias re-

paradoras. Nosso serviço é muito mais 
amplo, atuando também para preven-
ção e correção de disfunções que impac-
tam principalmente na qualidade de 
vida do paciente”, declarou Eduardo.

Este é o caso das Cirurgias Ortog-
náticas, que tem como objetivo princi-
pal restabelecer a estética e a função 
dos pacientes, colocando os ossos e os 
dentes nos locais corretos. “Esta corre-
ção visa reparar e possibilitar uma cor-
reta mastigação, fonação e respiração, 
além da proporcionar uma adequada 
harmonia facial com reparação da esté-
tica facial e do sorriso”, acrescentou Dr. 
Eduardo. Outra área de atuação preva-
lente do Serviço de Buco-maxilo-facial 
também via Cirurgia Ortognática é o 
tratamento contra Síndrome da Apneia 
Obstrutiva do Sono (SAOS), que pode 
ocasionar alterações cardíacas, hiper-
tensão, cansaço crônico, estresse, im-
potência, além de alto grau de irritabi-
lidade e transtornos de personalidade.

Atuando também no Centro Cirúr-
gico do Hospital Calixto Midlej Filho, 
outro destaque do serviço são as Ci-
rurgias de ATM (Articulação Temporo-
mandibular), como se chama a “junta” 
da mandíbula com o crânio. “É uma ar-
ticulação importantíssima, responsável 
por todos os movimentos da mandíbula 
e sua interface com o sistema masti-
gatório, da fala, o respiratório e até o 
sistema postural e o vestíbulo coclear, 
que controla equilíbrio e audição”, deta-
lhou Dr. Eduardo. “Somente na primei-
ra semana de maior foram realizadas 
três cirurgias diferentes de ATM e uma 
remoção de tumor da ATM, todas no 
Centro Cirúrgico do Hospital Calixto e 
com excelentes resultados”, declarou o 
buco-maxilo.

SANTA CASA

ANTES DEPOIS
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Rotary Club Itabuna Sul promove a 8ª Feijoada Beneficente 

Com renda revertida em benefício à 
Associação de Pais e Portadores das Sín-
dromes Deficitárias Neurológicas (Apos-
deb – BA.) – Núcleo Cuidar; Grupo de 
Apoio ao Paciente Oncológico (Gapo) e 
Lar Fabiano, o Rotary Club Itabuna Sul, 
presidido por Francineide Torres Ribei-
ro, ano rotário 2016 – 2017, promoveu 
nas dependências da Associação Atlética 

Banco do Brasil (AABB), a sua tradicio-
nal Feijoada do Rotary – ano 8º.

Durante o organizado evento, que 
teve sorteios de brindes e a realização de 
um bingo, o destaque na parte musical foi 
a “Banda Liberdade Provisória”, formada 
por advogados, que com um repertório de 
primeira e um fino entrosamento, ani-
mou os presentes.

BENEFICÊNCIA

ACADEMIA 
DE LETRAS DE 
ILHÉUS (ALI)

Convite

Da esquerda: Pawlo Cidade 
e André Rosa Ribeiro

Prezados Confrades e Senhoras Con-
freiras, da Ordem do Presidente da Acade-
mia de Letras de Ilhéus (ALI), André Luiz 
Rosa Ribeiro (foto), convocamos todos os 
membros desta Academia para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 1º de 
junho de 2017, na sede da academia, com 
a seguinte pauta:

n Leitura e Aprovação 
da redação final do novo regimento

Aguardamos a presença de todos.

Cordialmente,  Pawlo Cidade 
– Secretário da ALI.
Ilhéus – Bahia, 20 de maio de 2017. 

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos 
livros “Breves Análises Jurídicas” e “Analises 
Cotidianas” (Direitos Editora), Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; 
Membro-fundador e Vice-presidente da 
Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).



Governador Rui Costa atende pedido especial 
da comunidade do Colégio Félix Mendonça
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EDUCAÇÃO

Na quinta-feira (25/5), o Governador 
do Estado da Bahia Rui Costa junto com 
o Secretário da Educação Walter Pinheiro, 
sensibilizados com o pedido da comunida-
de do Colégio Estadual Félix Mendonça 
(CEFM), da cidade de Itabuna, autoriza-
ram em caráter especial a matrícula de 80 
estudantes do Ensino Fundamental (8ª sé-
rie e 7º ano) na unidade.

As matrículas tem caráter de especia-
lidade porque o Colégio Félix Mendonca é 
uma unidade da rede pública estadual e de 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, 
os estados só são responsáveis pelas ma-
trículas dos alunos do Ensino Médio, téc-
nico e profissionalizante, enquanto que as 
matrículas da Educação Infantil e do Ensi-

no Fundamental são de responsabilidades 
dos municípios, mas mesmo assim o estado 
matriculou esses alunos, que inclusive já 
começaram a estudar.

A comunidade escolar agradeceu ao 
governador e ao secretário da educação 
através do Sr. José Barreto Bittencourt – 
Assessor Especial do GAB/SEC-BA., que 
veio pela segunda vez a Itabuna, a sen-
sibilidade do governo em conceder a ma-
trícula para seus filhos. Na oportunidade, 
agradeceram também o compromisso do 
governador Rui Costa em promover uma 
revolução educacional na Bahia, ofere-
cendo uma educação de qualidade, com a 
implantação de diversas politicas publi-
cas de valorização do processo de ensino
-aprendizagem, oferecendo projetos que 

agregam valores e despertam as habilida-
des dos aprendizes preparando-os para o 
mercado de trabalho com nível de quali-
dade e eficiência.

Representando os alunos do 7º ano, 
Renam Rodrigues, 12 anos, declarou que: 
“Em nosso município a nossa escola fala 
da família com serenidade e nos oferece 
conhecimento do mundo em que vivemos. 
Portanto, nós agradecemos a todos por nos 
dá a oportunidade de ter uma educação de 
qualidade”. Enquanto a diretora da unida-
de, professora Rose Guerra complementa: 
“É o estado se comprometendo com a for-
mação do aprendiz e reforçando o slogan 
Educar para Transformar, pois quando se 
pensa no estudante e em sua formação ci-
dadã estamos transformando vidas”.




