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Leia mais na página 13

Leia mais na página 11

GOVERNO

A Rede FTC tem orgulho de
fazer parte desses 107 anos
de grandes conquistas.

“Nas praças, seus contos na memória!
Os compêndios enaltecem sua história!
Amada cidade grapiúna:

”- Hino de Itabuna
Itabuna tu és

agora!

O presidente nacio-
nal da OAB, Claudio 
Lamachia (foto), come-
morou na tarde do dia 
11/7 a aprovação – pela 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania 
(CCJ) – do Projeto de 
Lei nº 6823/2017 [apen-
sado ao PL 2176/15] que 
determina a contagem 
de prazos processuais 
em dias úteis na Justi-
ça Trabalhista. Se não 
houver recurso, o PL, 
que tramita em caráter 
conclusivo, segue para 
análise do plenário da 
casa.

Aprovado o PL que garante prazos 
em dias úteis na Justiça do Trabalho

Rede FTC lamenta 
morte do 

Professor Luiz 
Alfredo Omena

FALECIMENTO

Rui reúne Pacto pela 
Vida em Barreiras, 

região reduziu 
homicídios em 7,8%
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Os números mais do que impressio-
nam. Assustam. No registro de nasci-
mento de quase cinco milhões de crian-
ças e adolescentes matriculados nas 
escolas brasileiras, consta somente o 
nome da mãe. 

Diante desse dado, de pouco adianta 
o ECA (26) e o Código Civil (1.609) ad-
mitirem que o reconhecimento dos filhos 
não ocorra somente por ocasião do regis-
tro do nascimento. Vale tanto escritura 
pública como escrito particular e até tes-
tamento. Também pode ser feito perante 
o juiz, e isso em qualquer demanda judi-
cial (CC 1.609 IV). 

Do mesmo modo, absolutamente 
ineficaz o procedimento criado pela Lei 
8.560/92, chamado de averiguação ofi-
ciosamente da paternidade. Por ocasião 
do registro do nascimento, o Oficial do 
Registro Civil tem o dever de questionar 
a genitora e comunicar ao juiz sobre a 
identidade do suposto pai. O magistra-
do, depois de ouvir a mãe deve notificar 
o genitor. Sempre que houver silêncio, 
omissão ou negativa, ao Ministério Pú-
blico cabe propor ação investigatória de 
paternidade. 

Sequer a presunção de paternidade 
- gerada pela Lei 12.004/2009, quando 
há recusa do réu em se submeter ao 
exame de DNA - conseguiu reverter o 
número dos chamados “filhos de pais 
desconhecidos”. As consequências dessa 
omissão são severas. Subtrai do filho o 
direito à identidade, o mais significati-
vo atributos da personalidade. Também 
afeta o seu pleno desenvolvimento, pois 
deixa de contar com o auxílio de quem 
deveria assumir as responsabilidades 
parentais. Claro que a mãe acaba one-
rada por assumir sozinha um encargo 
que não é só seu. 

Visando reverter esta realidade o 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ ins-
tituiu o “Programa Pai Presente”, por 
meio do Provimento 12/2010, determi-
nando às Corregedorias de Justiça dos 

Tribunais de todos os Estados que enca-
minhem aos juízes os nomes dos alunos 
matriculados sem o nome do pai, para 
que deem início ao procedimento de ave-
riguação da paternidade. 

Agora, o CNJ, por meio do Provimen-
to 16, de 17/2/2012, faculta tanto à mãe, 
como ao próprio filho maior de idade, 
comparecerem perante qualquer Cartó-
rio do Registro Civil apontando o supos-
to pai. O Oficial lavra um termo e o enca-
minha ao juiz que ouve a mãe e notifica o 
genitor. Não havendo o reconhecimento 
espontâneo o Ministério Público ou a De-
fensoria Pública propõe ação investiga-
tória de paternidade. 

Ainda que reste evidenciado o es-
forço de reverter o número de “filhos da 
mãe”, absurdamente é assegurado que a 
notificação ao pai seja feita em segredo 
de justiça. 

Ao depois, de forma mais do que in-
justificada, é determinada a propositura 
de uma ação investigatória de paterni-
dade. Mesmo que tenha sido notificado 
judicialmente, o indigitado pai deverá 
ser citado, podendo fazer uso de todas 
as manobras para procrastinar o fim da 
demanda. Enquanto isso o filho fica sem 
alimentos, sem nome e sem identidade. 
Sabe-se lá por quanto tempo! 

Mais uma vez evidencia-se o exacer-
bado protecionismo ao homem, que aca-
ba sendo o grande beneficiado. Afinal, 
sempre teve direito ao livre exercício da 
sexualidade, como prova de virilidade, 
alvo da admiração e inveja de todos. Ou 
seja, a sociedade é conivente com sua 
postura irresponsável, pela qual paga 
o próprio Estado que precisa cumprir o 
comando constitucional de assegurar a 
crianças e adolescentes, com absoluta 
prioridade, todos os direitos inerentes à 
cidadania. 

Por Maria Berenice Dias.
Advogada  e Jurista brasileira. Fundadora e vice-presidente 
do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Porto 

Alegre – Rio Grande do Sul.

Filhos da mãe, 
até quando?

CONTEXTO 
JURÍDICO

 Os processos físicos em trami-
tação no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região serão digitalizados e 
incluídos no Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). A decisão foi tomada 
pelo Pleno da corte na quarta-feira 
(12/7), que, por unanimidade, apro-
vou a Resolução 13/2017.

De acordo com a resolução, não 

poderão ser migrados para o PJe os 
processos arquivados, exceto aque-
les que forem reativados; processos 
com decisão final transitada em 
julgado, não sendo tal vedação ex-
tensiva aos respectivos incidentes e 
processos incidentais, tampouco aos 
cumprimentos de sentença autua-
dos em apartado. (Ascom TRF-5)

Empresas representadas pela Fiesp e pelo Ciesp poderão continu-
ar a recolher a contribuição previdenciária sobre a receita bruta - e 
não pela folha de pagamentos - até dezembro. Liminar obtida pelas 
entidades no TRF da 3ª região as autoriza a continuar no programa de 
desoneração da folha de salários, extinto pela MP 774/17. Informações 
Valor Econômico.

TRF-5 vai digitalizar processos 
físicos que estão em tramitação

Desoneração

Aquisição de gasolina venezuelana 
constitui crime de contrabando

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

A 3ª Turma do TRF1 negou provi-
mento à apelação da sentença, da 1ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de 
Roraima, que condenou um cidadão 
do estado de Roraima preso em fla-
grante por agentes da Polícia Rodovi-
ária Federal realizando o transporte 
de aproximadamente 535 litros de 
gasolina de origem venezuelana e de 
duas partes (um pernil e uma paleta) 
de animal silvestre – paca – inclusive 
com as patas.

Em seu interrogatório, prestado 
em Juízo, o acusado confessou que é 
verdadeira a acusação da prática do 
crime de contrabando e que o produ-
to havia sido adquirido na Venezuela, 
mas que as peças de carne pertenciam 
a uma terceira pessoa que teria se 
evadido do local.

O apelante pede a desclassificação 
do crime de contrabando para o de 
crime ambiental, visto que sua condu-
ta consistiu somente em armazenar 
combustível, o que é vedado pela lei 
ambiental, e pleiteia a suspensão con-
dicional do processo.

Em seu voto, a relatora, juíza fede-
ral convocada Rogéria Castro Debelli, 
afirma que a importação de gasolina 
da Venezuela é crime de contrabando, 
sendo proibida por constituir mono-
pólio da União, nos termos dos arts. 
177, II e 238 da Constituição Federal 
e do art. 4º, III, da Lei nº 9.478/1997, 
salvo prévia e expressa autorização 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). A 
lei autoriza apenas a empresas ou a 

consórcio de empresas efetuarem o 
transporte de petróleo e seus deriva-
dos, não sendo permitido aos particu-
lares fazê-lo.

Salientou a magistrada que a 
aquisição e o transporte de 535 litros 
de gasolina procedente da Venezuela 
provocaram, além de lesão ao erário, 
violação à política pública do País na 
área de energia onde são regulados a 
produção, o refino, a distribuição e a 
venda de combustíveis derivados do 
petróleo.

A objetividade jurídica na hipóte-
se de contrabando de gasolina reside 
no interesse arrecadador do Fisco e, 
sobretudo, no direito de a Adminis-
tração Pública controlar o ingresso e 
a saída de produtos no território na-
cional pelas questões relacionadas 
à segurança, à saúde, ou à proteção 
do monopólio da União sobre a im-
portação dos produtos derivados do 
petróleo. Com efeito, não há falar em 
desclassificação do crime de contra-
bando para o de crime contra o meio 
ambiente capitulado no art. 56 da Lei 
nº 9.605/98.

Quanto à carne de paca, que o réu 
trazia consigo, a juíza ressalta que o 
próprio denunciado, na ocasião da pri-
são em flagrante, contou aos policiais 
que havia adquirido o produto no mes-
mo local em que comprou a gasolina.

Sendo assim, a relatora enten-
deu que a sentença não merece re-
paro. O Colegiado, acompanhando o 
voto da relatora, negou provimento 
à apelação.



Estão abertas as inscrições para o 
curso Oralidad y Lenguaje Jurídico, orga-
nizado pelo Conselho Geral do Poder Ju-
dicial da Espanha. O curso é voltado para 
juízes, promotores e servidores de órgãos 
da Justiça dos países da América Latina 
e será realizado no Centro de Formação 
de Cartagena das Índias, na Colômbia, de 
17 a 20 de outubro de 2017.

O objetivo da capacitação é melhorar 
o grau de eficiência dos sistemas judiciais, 
identificar problemas na gestão escrita 

da administração da justiça, divulgar fer-
ramentas e boas práticas de oralidade, 
avançar na abordagem da administração 
da Justiça aos cidadãos e implementar 
códigos de boas práticas nos tribunais.

Os interessados poderão se inscrever 
até o dia 28 de agosto de 2017, utilizando 
o link http://intercoonecta.aecid.es.

Fonte: Enfam. (Assessoria de Comu-
nicação Social  

Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região)

A Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB, instituição criada em 1930, e que 
hoje reúne mais de um milhão de profis-
sionais de Direito em todo o país, reali-
zará a sua

XXIII Conferência Nacional da Ad-
vocacia Brasileira entre os dias 27 e 30 
de novembro de 2017, em São Paulo.

Desde a sua primeira edição, em 1958, 
tornou-se referência não apenas para a 
advocacia, mas também para a sociedade 
civil e as instituições políticas do Estado.

Nela, são debatidos temas vitais ao 
interesse público, com o propósito de 
buscar rumos objetivos para a superação 
dos desafios e reafirmar o espaço reser-
vado à advocacia: a luta para a constru-
ção de um país mais justo para todos. 
Durante a Conferência, uma atenção 
especial será reservada aos jovens advo-
gados e estudantes de Direito, o futuro 
da advocacia. É importante despertar 
neles, desde cedo, a vocação para a mis-
são social desta profissão.
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Conselho Geral do Poder Judicial 
da Espanha realiza curso sobre 
oralidade e linguagem jurídica

XXIII Conferência Nacional 
da Advocacia Brasileira

Alienari qui non potest, nec alienatione consentire. Não pode consentir na 
alienação quem não pode alienar.
Alieno nomine detinendi. Deter em nome alheio.
Alieno nomine. Em nome de outrem.
Alienum factum nemo promittere potest. Ninguém pode prometer fato alheio.
Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex 
et pars. Ninguém deve ser juiz em causa própria, porque ninguém pode podem 
ser juiz e parte ao mesmo tempo.
Aliud est celare, aliud tacere. Uma coisa é esconder, outra é calar.
Aliud est dare, aliud promittere. Uma coisa é dar, outra é prometer.
Aliunde. De outro lugar, de outra parte; de outra coisa.
Allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt. Alegar e não provar o 
alegado importa nada alegar.
Allegatio et nom probatio, quasi non allegatio. Quem alega e não prova faria 
melhor se estivesse calado.
Allegatio partis non facit jus. A alegação da parte não produz direito.
Ambiguitas, vel dubietas, in meliorem semper partem est interpretanda. 
A ambigüidade ou dúvida deve sempre interpretar-se no melhor sentido.
Animus abandonandi. Intenção de abandonar.
Animus abutendi. Intenção de abusar.
Animus adjuvandi. Intenção de ajudar.
Animus aemulandi. Intenção de imitar.
Animus alieno nomine tenendi. Intenção de possuir em nome de outrem.
Animus ambulandi. Intenção de ir e vir.
Animus calumniandi. Ânimo de caluniar.
Animus cancellandi. Intenção de cancelar, anular.
Animus celandi. Ânimo de ocultar.
Animus consultendi. Ânimo de consultar.
Animus contrahendi. Intenção de contratar.
Animus corrigendi. Intenção de corrigir.
Animus custodiendi. Intenção de proteger.

32 - Sempre que compareceres à audi-
ência ou Tribunal para participar de atos 
processuais, faze-o com o pleno conheci-
mento da causa patrocinada e do direito 
a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém inscri-
tos na OAB, comumente assumem e in-
trojetam as comoções e os interesses dos 
clientes como se fossem seus, com ele se 
confundindo, esquecendo de que é ape-
nas seu procurador, contratado para de-
fendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, 
da firmeza e vigor da exposição dos fatos 
e das medidas judiciais a serem tomadas, 
manda a ética que o jovem advogado seja 
reverente com o magistrado e a ele se re-
fira, tal como ao patrono da parte contrá-
ria, em termos urbanos, abstendo-se de 
alusões pessoais a um e outro, salvo as de 

caráter respeitoso e elogioso.
35 - Profissional principiante, procu-

ra ter cuidado, tato, habilidade em seus 
contatos com o juiz, no desempenho de 
teu ofício. Mesmo que o advogado mante-
nha relações pessoais ou familiares com o 
magistrado, ainda que tenha sido colega 
ou amigo de bancos acadêmicos, se encon-
trem com freqüência em reuniões sociais, 
em audiências. Mas, sob pena de causar 
constrangimento, dar ensejo a maledi-
cência e ser mal interpretado, não queira 
se mostrar intimo do julgador, este certa-
mente, não quererá deixar transparecer 
que sofre, em sua conduta e decisões, in-
fluência de sua amizade.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

CURSO



Na nossa última reunião 
condominial surgiu uma dúvi-
da, será que somos obrigados 
a contratar um seguro residen-
cial para o nosso condomínio? 
Celiana Almeida.

A contratação de seguro resi-
dencial não é uma prática comum 
no Brasil. Diferentemente de países 
como Estados Unidos, Inglaterra 
e Alemanha, França e até o Chile, 
onde utilização desse serviço che-
ga a utilização desse serviço chega 
à média de 85%,  no Brasil, apena 
10% dos domicílios contam com esse 
tipo de seguro, que cobre as despe-
sas em casos de acidentes, incên-
dios, danos estruturais e pequenos 
serviços domésticos, como os de ele-
tricista e de chaveiro, por exemplo.

O principal motivo para a pe-
quena adesão no Brasil é a contra-
tação de mais uma despesa, alegada 
pela maioria da população, de acor-
do com especialistas, que também 
alegam que o valor do anual da co-
bertura, em média, é 0,2% do valor 
do imóvel. É um valor tão irrisório 
que, se as pessoas soubessem de to-
das as vantagens, com certeza eles 
contratariam o serviço. Portanto, é 
uma cobertura importante para evi-
tar possíveis problemas futuro.

Apesar da baixa adesão no Bra-
sil, já existe um aumento da procu-
ra por seguros nas grandes capitais 
por causa dos caos de furtos e rou-
bos. E no Nordeste, a Bahia é um 
dos estados que mais crescem na 
adesão de seguros residenciais, com 
alta de 19%, maior até que a média 
nacional, neste ano, segundo espe-
cialistas, se comparado ao ano pas-
sado.

Diferentemente do seguro re-
sidencial, o seguro habitacional 
é obrigatório para quem financia 
imóvel e funciona como uma garan-
tia para o crédito imobiliário. Esse 
serviço, embutido na parcela do pa-
gamento mensal do imóvel, oferece 
benefícios ao comprador e vendedor, 
por garantir o ressarcimento ao pro-
prietário e para assegurar a integri-
dade da propriedade para o banco, 
caso o imóvel vá a leilão.

O seguro habitacional dá 
coWinvalidez, doença ou acidente, 
e danos físicos ao imóvel (incêndio, 
explosão, desmoronamento, deste-
lhamento, inundação ou alagamen-
to). O valor do seguro depende da 
seguradora escolhida pela contra-
tante, e também de fatores como a 
idade do comprador.

Quem regulamenta os seguros 
residenciais é a Superintendência 

de Seguros Privados (Susep), que 
só podem ser prestados por institui-
ções financeiras. 

Recomendamos alguns cuida-
dos ao contratar um seguro, seja 
habitacional ou residencial. O resi-
dencial que é opcional pode ser con-
tratado por meio de empresas par-
ticulares ou de instituições finan-
ceiras. Essa espécie de seguro cobre 
acidentes (incêndio, desabamento, 
destelhamento), danos estruturais 
(rachadura, infiltração, problemas 
elétricos) e serviços domésticos, 
como de chaveiro e eletricista. Além 
disso, esse tipo de seguro conta com 
cobertura básica, que funciona, 
normalmente, de segunda a sexta-
feira, e a especial, que funciona 24 
horas e conta com assistência mais 
ampla, incluindo reparos em ar-con-
dicionado e ventilador.

Quanto ao seguro habitacional 
que é obrigatório para quem finan-
cia imóvel, só pode ser feito por ape-
nas com instituição bancária. E é o 
dono do imóvel quem escolhe o ban-
co que prestará o seguro, e o valor é 
incluso na parcela do financiamen-
to. Além disso, o proprietário está 
coberto em caso de invalidez, morte 
e acidentes (incêndio, explosão, des-
moronamento, desabamentos, etc.). 
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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

Seguro residencial é necessário?

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
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

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

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

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
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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

“A norma, com efeito, não poderá estrangular a vida, antes deverá afeiçoar-
se a esta, para que não se cristalize nos formalismos estéreis. O direito, 
como hoje se observa, vai se modelando à luz das realidades áspera do 
mundo contemporâneo. E as suas matrizes eis que se forjam nos obscuros 
desvãos da inquietação popular. Sois, pois, senhores advogados, intérpretes 
desses dramas surdos que germinam em todas as camadas sociais”.

Jorge Lacerda – ex-Governador em
Santa Catarina

ESTAMOS PREPARANDO A PRóxiMA 
EDiçãO ESPEciAl DO DiA DO MAçOM.

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

PSB ajuiza ADIn questionando 
dispositivo da lei de repatriação que 
proíbe a divulgação de informações 
prestadas por aqueles que repatriarem 
ativos de origem lícita. Para o partido, 

a norma contraria o princípio da mo-
ralidade, transparência e eficiência da 
Administração Pública, previstas no 
artigo 37, caput, da CF. O relator é o 
ministro Barroso.

Repatriação de recursos

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia (foto), comemorou na tar-
de do dia 11/7 a aprovação – pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) – do Projeto de Lei nº 6823/2017 
[apensado ao PL 2176/15] que determi-
na a contagem de prazos processuais em 
dias úteis na Justiça Trabalhista. Se não 
houver recurso, o PL, que tramita em ca-
ráter conclusivo, segue para análise do 
plenário da casa.

“A medida atende uma reivindicação 
da OAB e de toda a advocacia trabalhista 
para proporcionar uma melhor organiza-
ção do trabalho do advogado, bem como 
a efetiva prestação jurisdicional ao cida-
dão, além de uniformizar o sistema pro-

cessual brasileiro quanto à contagem dos 
prazos processuais”, afirma Lamachia. 

A aprovação do PL significa uma im-
portante vitória para a advocacia tra-
balhista, alterando dispositivos da CLT 
para adequar os prazos trabalhistas às 
disposições do novo Código de Processo 
Civil. Assim, os prazos processuais pas-
sam a ser contados apenas em dias úteis 
no âmbito da Justiça do Trabalho. O pro-
jeto estabelece, ainda, a suspensão dos 
prazos processuais nos dias compreendi-
dos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Pelo texto, os prazos podem ser pror-
rogados pelo tempo estritamente neces-
sário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude 
de força maior, devidamente comprovada.

Aprovado o PL que garante 
prazos em dias úteis na 

Justiça do Trabalho

Travestis e transexuais poderão 
incluir nome social no CPF

DECISÕES

A partir de agora, transexuais e 
travestis também poderão ter o nome 
social incluído no documento de Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF). Para 
fazer a mudança, é preciso compare-
cer a uma unidade de atendimento da 
Receita Federal e pedir a inclusão.

Regulamentação atende decreto 
assinado pela ex-presidente Dilma 
Rousseff.

O cadastro será feito imediata-
mente e passará a constar no CPF, 
acompanhado do nome civil. O nome 
social constará dos documentos “Com-
provante de Inscrição” e “Comprovan-
te de Situação Cadastral” no CPF.

As orientações foram divulgadas 
na quinta-feira (20/7) pela Receita 
Federal, após a publicação no Diário 
Oficial da União. Decreto publicado 
em abril de 2016 pela então presi-
dente Dilma Rousseff estabelece que 
órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e 
fundacional devem adotar o nome so-

cial da pessoa travesti ou transexual, 
de acordo com seu requerimento.

O decreto estabeleceu prazo de 
um ano para órgão e entidades se 
adequarem à norma. O texto assegu-
ra a travestis e transexuais o direito 
de requerer, a qualquer momento, a 
inclusão de seu nome social em do-
cumentos oficiais e nos registros dos 
sistemas de informação, de cadastros, 
de programas, de serviços, de fichas, 
de formulários, de prontuários e con-
gêneres dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
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Dois trabalhadores estavam caminhan-
do pelo acostamento da Via Dutra, voltando 
de uma indústria onde haviam trabalhado 
duro o dia inteiro, quando um Advogado, 
que vinha a toda velocidade no seu carro 
importado, atropela os dois.

Um deles atravessou o pára-brisa e caiu 

dentro do carro do advogado, enquanto o ou-
tro voou bem longe, a uns dez metros do lo-
cal do atropelamento.

Três meses depois, eles saíram do hospi-
tal e, para surpresa geral, foram direto para 
a cadeia....Um, por ‘invasão de domicílio’ e 
o outro por ‘se evadir do local do acidente.

Atropelamento

O presidente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, voltou a criticar o governo fede-
ral pela decisão do presidente da República, 
Michel Temer, de promover aumento das 
alíquotas de PIS/Cofins sobre combustíveis. 
O reflexo da medida já foi sentido pela po-
pulação, que viu os preços dos combustíveis 
saltarem de um dia para o outro. Lama-
chia afirmou que o governo transfere para 
o cidadão a conta de seus erros de gestão e 
que a alta terá impactos em todo o sistema 
produtivo sacrificando toda a sociedade. Se-
gundo o presidente da Ordem, o aumento 
de impostos é “inaceitável”.

“O inaceitável aumento da carga tribu-
tária explicita a opção do governo de, mais 
uma vez, transferir para o cidadão a conta 
dos erros cometidos da condução da máqui-
na pública”, disse Lamachia. “A carga tri-
butária no país já é desproporcional às con-
trapartidas recebidas pelos pagadores de 
impostos. Essa nova e equivocada medida, 
que incide sobre os combustíveis, atrapalha 

todo o sistema produtivo. Para tentar sal-
var o governo, não é possível sacrificar a so-
ciedade”, acrescentou o presidente da OAB.

Ao comentar a decisão de Temer, La-
machia voltou a contextualizar a medida 
diante das agressivas liberações de verbas 
feitas pelo governo a deputados comprome-
tidos em absolver o presidente da República 
da denúncia que foi apreciada na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados. A denúncia ainda será votada 
no Plenário da Casa.

“Milhões são gastos para liberar emen-
das para deputados na tentativa de conseguir 
votos para barrar a denúncia contra o presi-
dente da República. Ao mesmo tempo, pes-
soas investigadas por corrupção continuam 
ocupando cargos públicos, o que indica falta 
de prudência com a gestão. Ao invés de profis-
sionalizar a gestão do Estado e usar com efi-
ciência os recursos já arrecadados, o governo 
opta por impor aos brasileiros que paguem a 
fatura da gestão”, declarou Lamachia.

“Opção do governo é transferir para o 
cidadão a conta de seus erros”, diz Lamachia

Itabuna inaugura programa 
de remição de pena pela 

leitura no estado da Bahia

MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendendo a uma recomenda-
ção do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que dispõe sobre atividades 
educacionais complementares para 
fins de remição da pena pelo estudo, 
a Promotoria de Justiça de Itabuna, 
em parceria com o Poder Judiciá-
rio, Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Defensoria Pública da Bahia e 
Conjunto Penal de Itabuna, lançou no 
município o programa ‘Remição pela 
Leitura’. O objetivo é dar cumprimen-
to à função ressocializadora da pena, 
finalidade prevista na Lei de Execu-
ções Penais e na Convenção America-
na de Direitos Humanos. Trata-se de 
uma medida ressocializadora indica-
da para internos do regime fechado 
ou semiaberto, na qual os participan-
tes alfabetizados devem apresentar 
uma resenha escrita de um livro que, 
após a aprovação da equipe técnica 
multidisciplinar, permite ao detento 
o abatimento de quatro dias de pena 
por cada livro lido no período de 30 
dias, além de apresentar boa conduta 
carcerária. Já os detentos com defici-
ência, analfabetos ou semianalfabetos 
têm acesso ao áudio-livre e serão sub-
metidos a uma avaliação oral.

“Ele contribui de forma significa-
tiva para a transformação pessoal dos 
envolvidos, reduzindo a reincidência 
criminal, além de ir ao encontro das 
necessidades da população local que 
sofre muito com a escalada da violên-
cia e imprescinde de ações de difusão 
da cultura da paz”, destacou a pro-
motora de Justiça Cleide Ramos. Ela 
complementou que, além de ser uma 

forma de ressocialização do preso, o 
programa se constituiu como uma al-
ternativa viável para a superlotação 
do Conjunto Penal de Itabuna, unida-
de prisional que possui mais detentos 
no interior do estado da Bahia, exce-
dendo quase três vezes sua capacida-
de inicial de lotação. O programa pilo-
to foi implantado no Conjunto Penal 
de Itabuna com a participação inicial 
de 20 detentos, que se inscreveram de 
forma voluntária, e tiveram o prazo 
de 21 a 30 dias para a leitura da obra, 
apresentando ao final do período uma 
resenha a respeito do livro.

A inauguração do programa coin-
cidiu com a edição da Súmula Vin-
culante 56 do Supremo Tribunal Fe-
deral, editada no último dia 29 de 
junho, que estabelece que a falta de 
vagas nos estabelecimentos prisionais 
para os regimes semiaberto e aberto 
não autoriza a manutenção do preso 
em regime mais gravoso. “A institui-
ção de projetos de ressocialização no 
Conjunto Penal de Itabuna, tais como 
a remição pela leitura e o trabalho 
interno e externo, permitem que os 
beneficiários de regime semiaberto 
possam permanecer custodiados na 
própria unidade penitenciária, ao 
invés de serem imediatamente libe-
rados, mediante prisão domiciliar”, 
ressaltou Cleide Ramos. O programa 
se soma às ações do ‘Pacto pela Vida’, 
que vem sendo realizado no Municí-
pio desde 2013 com o objetivo princi-
pal de reduzir os índices de violência, 
com ênfase na diminuição dos crimes 
contra a vida. 
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1- Marcelo, renomado advogado, foi 

convidado para participar de ma-
téria veiculada pela Internet, por 
meio de portal de notícias, com a 
finalidade de informar os leitores 
sobre direitos do consumidor. Ao 
final da matéria, mediante sua au-
torização, foi divulgado o e-mail 
de Marcelo, bem como o número 
de telefone do seu escritório.

Sobre essa situação, de acordo com 
o Código de Ética e Disciplina da 
OAB, assinale a afirmativa corre-
ta.

a) Marcelo não pode participar de maté-
ria veiculada pela Internet, pois esse 
fato, por si só, configura captação de 
clientela.

b) Marcelo pode participar de matéria 
veiculada pela Internet, mas são ve-
dadas a referência ao e-mail e ao nú-
mero de telefone do seu escritório ao 
final da matéria.

c) Marcelo pode participar de matéria 
veiculada pela Internet e são permi-
tidas a referência ao e-mail e ao nú-
mero de telefone do seu escritório ao 
final da matéria.

d) Marcelo pode participar de matéria 
veiculada pela Internet, mas é veda-
da a referência ao número de telefone 
do seu escritório ao final da matéria, 
sendo permitida a referência ao seu 
e-mail.

2- Cláudio, advogado inscrito na Seccio-
nal da OAB do Estado do Rio de Ja-
neiro, praticou infração disciplinar 
em território abrangido pela Seccio-

nal da OAB do Estado da São Paulo. 
Após representação do interessado, 
o Conselho de Ética e Disciplina da 
Seccional da OAB do Estado do Rio 
de Janeiro instaurou processo disci-
plinar para apuração da infração.

Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da 
OAB, o Conselho de Ética e Discipli-
na da Seccional da OAB do Estado do 
Rio de Janeiro

a) não tem competência para punir disci-
plinarmente Cláudio, pois a competên-
cia é exclusivamente do Conselho Sec-
cional em cuja base territorial tenha 
ocorrido a infração, salvo se a falta for 
cometida perante o Conselho Federal.

b) tem competência para punir disci-
plinarmente Cláudio, pois a compe-
tência é exclusivamente do Conselho 
Seccional em que o advogado se en-
contra inscrito, salvo se a falta for co-
metida perante o Conselho Federal.

c) tem competência para punir discipli-
narmente Cláudio, pois a competên-
cia é concorrente entre o Conselho 
Seccional em que o advogado se en-
contra inscrito e o Conselho Seccional 
em cuja base territorial tenha ocorri-
do a infração, salvo se a falta for co-
metida perante o Conselho Federal.

d) não tem competência para punir dis-
ciplinarmente Cláudio, pois a compe-
tência é exclusivamente do Conselho 
Federal, ainda que a falta não tenha 
sido cometida perante este, quando o 
advogado for inscrito em uma Seccio-
nal e a infração tiver ocorrido na base 
territorial de outra.

Tel.: 98808-1810
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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

AGRAL promove 
reunião ordinária

Na quarta-feira (5/7), na sede do 
Lions Clube Itabuna Grapiúna, Rua 
Espanha, nº 19, no Bairro São Judas, a 
Academia Grapiúna de Letras (Agral), a 
primeira academia do gênero fundada na 
cidade de Itabuna e que tem agora como 
presidente o acadêmico Ramiro Soares de 
Aquino (biênio 2017 – 2019), realizou a 
sua primeira reunião ordinária. 

Na oportunidade ficou definido, entre 
outras coisas, o calendário da academia 
para o segundo semestre de 2017, com o 
agendamento das próximas reuniões que 
acontecerão sempre as terças-feiras, na 
sede da Lions Clube, às 19 horas, ficando 

assim definido as datas: 5/7; 22/8; 19/9; 
24/10; 21/11; 19/12.

Na prestigiada reunião, o presiden-
te colocou em votação e foram aprovadas 
pela assembleia mudanças no estatuto 
que permitam o envio de correspondên-
cias pela diretoria da “Casa de Jorge Ama-
do”, convidando os confrades e confreiras 
ausentes às reuniões a frequentarem-nas, 
mas caso não desejem, que peçam o des-
ligamento da Academia, ou serão afasta-
dos, respeitando os acadêmicos doentes e 
os que a idade não permita a locomoção, 
além dos membros-fundadores.

Em ato continuo, o acadêmico-presi-

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

dente Ramiro Aquino, lembrou aos pre-
sentes que se encontra vaga a cadeira de 
nº 24, com o falecimento da confreira Jas-
minea Benício dos Santos, e que prova-
velmente ainda neste segundo semestre, 
promoverá inscrições com vista à eleição 
para preenchimento da vaga.

Antes de encerrar a reunião, o acadê-
mico Vercil Rodrigues, doou à biblioteca 
da Academia a obra de sua autoria “Dicas 
de Direito Previdenciário” (Direitos edito-
ra 2017), entregue a Diretora de Bibliote-
ca, Eglê Santos Machado. E o acadêmico 
Geraldo Vaz de Quadros, falou sobre o 
seu mais novo livro que está no prelo e 
com previsão de lançamento ainda nesse 
semestre, “A Criação do Mundo – O que 
está por trás do gênese da Bíblia”. 

Ao final da dialética e proveitosa 

reunião, foi servido aos acadêmicos, 
convidados e familiares um espetacular 
e variado lanche, com direito inclusi-
ve a champanhe, organizado por Ivone 
Montenegro, filha do residente de hon-
ra e secretário da Agral. Ivann Krebs 
Montenegro.
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Os pulmões, direito e esquer-
do, são duas vísceras que ficam 
no tórax e a finalidade deles é 
proceder as trocas gasosas. O gás 
carbônico proveniente do meta-
bolismo é excretado através das 
vias respiratórias superiores e, 
por outro lado, o oxigênio do am-
biente é inalado e, nos pulmões, 
misturado ao sangue e levado a 
todas as partes do corpo. Entre-
tanto, pelo mesmo percurso por 
onde entram e saem os gases, po-
dem penetrar micróbios que irão 
adoecer o órgão, interferindo no 
desempenho do organismo.

A inflamação dos pulmões 
é chamada de pneumonia que 
pode ser de origem bacteriana, 
virótica, inalação de produtos do 
petróleo etc. Aqui, trataremos 
das pneumonias causadas por 
bactérias. Elas ocorrem mais nos 
extremos da vida, nos primeiros 
anos de vida ou na velhice. No 
início da vida, a imunidade está 
se desenvolvendo e no final, ela 
está se esgotando. Contudo, as 

pneumonias surgem em qual-
quer faixa etária.

As manifestações clínicas 
são tosse, escarro que pode apre-
sentar raja de sangue ou não, 
dor no tórax devido ao compro-
metimento da pleura, a pele que 
recobre os pulmões.  Dificuldade 
para respirar, febre, calafrios...

Pela própria condição, o pa-
ciente procura o repouso, de-
vendo ser num ambiente bem 
ventilado. Será fornecida me-
dicação para a febre e hidrata-
ção ao paciente, fornecendo-lhe 
sucos ou simplesmente água. 
A alimentação será leve, dan-
do preferência às sopas e aos 
caldos. Caso ocorram vômitos 
serão administrados remédios 
para vômitos.

O diagnóstico de pneumonia 
é fácil. A dificuldade se apresen-
ta quando há complicações como: 
bacteriemia, condição em que os 
microorganismos invadem todo 
o corpo, infecções do coração, 
derrame pleural, devendo nesta 

situação, fazer uma drenagem 
do tórax.  A radiografia tem mui-
ta utilidade não só no diagnós-
tico, mas também no desenrolar 
da enfermidade.

Logo que o agente etiológico 
invade o corpo, este se defende 
produzindo anticorpos para neu-
tralizar os invasores.  Hoje, com 
os antibióticos, a mortalidade di-
minuiu sensivelmente. Como foi 
dito acima, a dificuldade no trata-
mento reside nas crianças abaixo 
de cinco anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias após o tra-
tamento com antibióticos a febre 
desaparecerá.  Se o paciente esti-
ver sendo tratado em ambulatório, 
jamais deverá interromper a anti-
bioticoterapia por conta própria. 

As crianças, devido à fragili-
dade do seu organismo, deverão 
ser hospitalizadas, principal-
mente as com suspeita de com-
plicações.

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*As pneumonias

O termo preconceito é 
composto pelo prefixo latino 
Pré (anterioridade, antece-
dência) junto ao substantivo 
conceito (opinião, reputação, 
julgamento, avaliação), as-
sim preconceito significa uma 
opinião formada precipitada-
mente, sem maiores pondera-
ções, um conceito formado an-
tes de se ter os conhecimentos 
necessários.

Do ponto de vista ético o 
preconceito é degradante e ex-
cludente, já do ponto de vista 
teórico, o preconceito significa 
um obstáculo ao conhecimen-
to. Situações como um negro 
caminhado à noite sem mo-
tivo aparente e é parado por 
policiais, um jovem ao decla-
rar sua opção sexual se tornar 
alvo de bullying e/ou rejeição, 
a famosa frase que todo baia-
no e preguiçoso, pessoas com 
deficiência sendo estigmati-
zadas como menos capazes, e 
tantas outras situações que 
vivenciamos no nosso dia a 
dia nos mais variados contex-
tos, são claros e reais exem-
plos de preconceito, fato esse 
que é responsável por grande 
sofrimento psíquico e pode ser 
considerado como um grave 
problema social. 

A dicotomia Inato/Adquiri-
do, sempre foi muito estudada, 
os pesquisadores ávidos pela 
resposta - O que determina o 
comportamento humano? Se-
ria o biológico ou o socialmente 
determinado? Vários estudio-
sos expõem as suas teorias 
no intuito de explicar e que 
determina o comportamento 
e as características pessoais, 
todavia, essa discursão parece 
ainda não ter chegado a um 
consenso. O que se sabe é que 
o preconceito possui: Compo-
nentes cognitivos – é o que se 
julga saber, acarretando os es-

tereótipos que leva ao precon-
ceito; Componente emocional 
- é o que se sente acerca de um 
algum elemento; Componen-
te comportamental - é o que 
se esta disposto a fazer. Luft 
(2007), de forma irrefutável 
conceitua o preconceito como 
uma doença que turva o nos-
so olhar e entorta nossa alma, 
que nos enfraquece e emburre-
ce, é uma das moléstias mais 
sérias e perversas deste nosso 
mundo e ainda que se apresen-
te encoberta, produz efeitos 
devastadores. 

 Na Constituição Federal 
no seu Art. 5º diz que Todos 
são iguais perante a lei, to-
davia, o que se observa na 
contemporaneidade ainda é 
a intolerância, a ignorância 
onde se atribui significados 
pejorativos a outros indi-
víduos ou grupos de forma 
generalizada, associado-os 
a características étnicas ou 
raciais, julgando-os intrínse-
cas ao sujeito que se referem 
sem, no entanto, considerar 
suas particularidades.

O que se deve considerar 
é que não existem pessoas su-
periores ou inferiores, o que 
existe são pessoas diferentes, 
na sua forma de ser, de pen-
sar, de agir.  No continuo pro-
cesso de evolução temos ainda 
muito a aprender com as dife-
renças sociais e intelectuais, 
temos que aprender a respei-
tar as diferenças, não é uni-
camente aceitar, e sim respei-
tar para que assim possamos 
também ser respeitados nas 
nossas particularidades.

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia Organi-

zacional e do Trabalho, pós-graduanda em 
Saúde Mental com ênfase em dependência 

química. Atua como psicóloga social e orga-
nizacional. Itabuna – Bahia.

Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870
E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Preconceito: 
Inato ou adquirido

DIVÃ

limacarlineia@hotmail.com 

Não deixe fenecer 
o batismo do Espírito 
Santo em você

Por Monsenhor Jonas Abib

“Eu não sou digno de me 
abaixar para desamarrar 
suas sandálias. Eu vos 
batizei com água, mas ele 
vos batizará com o Espírito 
Santo”. (Mc 1, 7)

Veja meus irmãos João fez a 
parte dele, ele batizou com água, 
mas agora precisamos ir atrás 
correr, nos atirar em buscar des-
se derramamento do Espírito 
Santo, de sermos batizados. Você 
precisa ser senhor e senhora pen-
tecostes, cultivar em você a graça 
do batismo Espírito Santo. 

O Batismo do Espírito San-
to é como uma planta, uma flor, 
que precisa ser cultivada e sem 
o cultivo ela fenece e morre. 
Quanta gente recebeu o batismo 

do Espírito Santo, mas depois fe-
neceu, e em muitos até morreu. 
O Senhor quer que você cultive 
a graça do batismo do Espírito 
Santo. E os meios maravilhosos 
para isso são os dons. Na primei-
ra carta aos coríntios capitulo 
12, São Paulo explica claramen-

te o que são os dons, seus valores 
e a necessidade. 

O cristão que quer viver o 
evangelho precisa dos dons e 
precisa dele, o dom não são dele, 
mas ele usa. Deixa-se usar pe-
los dons. Você precisa orar em 
línguas muitas vezes, não só 
no grupo de oração, mas pesso-
almente, a oração em línguas é 
como a água jogada na planti-
nha do batismo do Espírito San-
to, ela não pode fenecer. “Batiza-
me Senhor no teu Espírito“.

 
Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.
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Rede FTC lamenta morte do 
Professor Luiz Alfredo Omena

FALECIMENTO

A Rede FTC divulgou Nota de Pesar 
lamentando o repentino falecimento do pro-
fessor Luiz Alfredo Cortez de Omena, 55 
anos, diretor geral da Unidade FTC Itabu-
na, ocorrido na noite de ontem (sexta-feira, 
21). Vitima de infarto, o diretor veio a óbito 
no Hospital Calixto Midlej Filho, onde rece-
beu atendimento de emergência. O sepul-
tamento será realizado amanhã (23/07) às 
10h30min na Capela B do Cemitério Jardim 
da Saudade em Salvador.

Natural do Recife (PE), Alfredo Omena 
atuava há 12 anos no segmento de Educa-
ção, tendo passado por Instituições de En-
sino Superior no Sul da Bahia, Salvador e 
em Curitiba (PR). Graduado em Engenha-
ria Elétrica com especializações nas áreas 
de Qualidade, Marketing e Administração, 
havia retornado à Itabuna após 3 anos para 
assumir a direção da FTC. Omena deixa 
a esposa, a psicóloga Manoela Campos de 
Omena, e a filha Luana Campos de Omena.

Manifestações de pesar
Por meio de notas, diversas instituições 

manifestaram pesar e solidariedade aos 
familiares e à Rede FTC pelo passamento 
do professor Alfredo Omena. A Associação 
dos Municípios do Sul e Sudoeste da Bahia 
(Amurc) Consórcio Litoral Sul, por meio do 
seu presidente Antônio Mário Damasceno, 
destacaram o grande legado deixado pelo pro-
fissional, de grande representante da institui-
ção de ensino superior na região. “Ao mesmo 
tempo, nos solidarizamos com os familiares e 
amigos, desejando Paz e Fé neste momento 
de perda irreparável”, expressa a nota.

Com consternação, a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itabuna também registrou em 

nota divulgada à imprensa e comunidade o 
falecimento do diretor da FTC - Unidade Ita-
buna, Luíz Alfredo Omena. “Gestor ávido e 
educador nato, Omena deixou sua marca na 
relação interinstitucional entre a FTC e San-
ta Casa, reiterando apoio mútuo em ações e 
atividades afins”, destaca o provedor da Insti-
tuição, Eric Ettinger de Menezes Júnior. 

Na nota, ele citou como mais recente 
contribuição, seu apoio e dedicação pesso-
al para o sucesso do Projeto de Extensão 
“Gincana Fisioterapia e Números - campa-
nha de doação de sangue”, demonstrando 
zelo pelo coletivo e efetividade nas ações de 
responsabilidade social no contexto da co-
munidade regional. “Em Deus, aguardamos 
conforto e memória pelo exemplo para a fa-
mília, amigos enlutados, corpo de técnicos, 
discentes e docentes da FTC e para toda so-
ciedade grapiúna”, finaliza o provedor.

Luiz Alfredo 
Omena, 
diretor da 
FTC Itabuna

Mais um 
aniversário 
da cidade!

Faltando alguns dias para o maior 
evento festivo de nossa cidade, que é 
seu aniversário, os reboliços já come-
çaram a circular, principalmente na 
área política, onde os interesses são 
grandes daqueles que estão no poder 
esbravejarem as obras que foram re-
alizadas em suas gestões, as que es-
tão em andamentos e, logicamente, 
as que virão e já foram programadas 
para suas futuras inaugurações.

Essa ladainha é tão repetida a 
cada ano que, para o próprio povão, já 
não entusiasma mais. E, antes desse 
discurso dos prefeitos, tem os “enche 
rolas” dos vereadores que, para capi-
tanear votos para suas reeleições, di-
zem que tais obras foram solicitadas 
por eles, atendendo as reivindicações 
do povo que o elegeu, enxertaram ou-
tras que ainda não foram programa-
das e iniciadas por falta de licitações, 
ou verbas estaduais e federal. Pelo que 
os senhores estão vendo, nosso evento 
maior serve mesmo para que os políti-
cos desabrochem em mais promessas 
e mentiras nos palanques, tentando e 
conseguem ludibriar o pobre povo que 
já se acostumou e se acomodou a ser 
agraciado com esse palavreado cheio 
de “farofas e papos de jacaré”!

Para não dizer que não haverá 
alguma parte destinada a alegria da 
população, teremos os desfiles civis, 
militares e estudantis, que, com suas 
bandas e alegorias, alegram as crian-
cinhas, deixando-as embevecidas, 
balançando bandeirinhas e com uma 
bola de gás na outra mão.

Esses desfiles, embora repetitivos 
e com promessas abstratas, sempre 
deixam lembranças em nossas men-
tes, uma vez que, os adultos se dis-
traem levando suas crianças, e a ju-
ventude aproveita para suas normais 
paqueras nos shows musicais notur-
nos, que são indispensáveis para mar-
car as administrações.

Dependendo do grau de cultura e 
cidadania dos prefeitos e suas bancas 
de vereadores, consegue-se ver tam-
bém alguns eventos paralelos ligado 
a literatura, saúde, ou educação que, 
normalmente, são patrocinados por 
empresas privadas, obviamente, para 
alcançar seus interesses financeiros e 
simpatia popular!

Esse é, nada mais nada menos, 
que um vídeo tape de todos os anos, 
que nos submetemos aos interesses 
políticos, como cordeirinhos amestra-
dos.

Contudo, de qualquer forma, te-
mos um dia de feriado, onde aqueles 
que realmente trabalham para o en-
grandecimento da comunidade, tem a 
oportunidade de descansar um pouco 
das suas labutas!

Parabéns Itabuna querida! Que 
esse seja um ano um pouco diferente 
do que foi descrito acima, e tenhamos 
novidades e obras representativas 
que orgulhem o nosso crescimento!

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

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

Por Antônio Nunes de Souza*

CRÔNICA
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DIREITOS – O que é o CERPAT? E 
quais os objetivos desse centro?

Marino Moura – Centro de Referência 
em Prevenção, Assistência e Tratamento 
(CERPAT) é uma unidade de saúde que 
realiza ações de diagnóstico e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Nesse 
serviço, é possível realizar testes para HIV, 
sífilis e hepatites B e C gratuitamente. To-
dos os testes são realizados de acordo com 
a norma definida pelo Ministério da Saú-
de e com produtos registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
por ela controlados.

O atendimento na unidade é inteira-
mente sigiloso e oferece a quem realiza o 
teste a possibilidade de ser acompanhado 
por uma equipe de profissionais de saúde 
que a orientará sobre o resultado final do 
exame, independente dele ser positivo ou 
negativo. Quando os resultados são positi-
vos, aqui mesmo no Centro o paciente rece-
be todo o atendimento e tratamento neces-
sário para a sua patologia.

DIREITOS – O CERPAT é ligado a 
alguma Secretaria municipal? Se sim, 
a qual?

Marino Moura - Sim. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde sob a direção da Secretária 
Lísisas São Mateus, o CERPAT faz parte do 
Departamento de Média e Alta Complexi-
dade sob a Coordenação Municipal da Vigi-
lância Epidemiológica.

DIREITOS – De onde vêm as verbas 
aplicadas nas ações do CERPAT?

Marino Moura - A verba do Centro é 
Tripartite, ou seja, é proveniente de recur-
sos enviados pela União, pelo Estado e pelo 
Município, inclusive o quadro de pessoal 
são contratados pelas três esferas – União, 
estado e município.

DIREITOS – Quais as ações desen-
volvidas pelo CERPAT em sua admi-
nistração?

Marino Moura - Mantive as ações já 
existentes, ampliei e/ou modifiquei algu-
mas. Atualmente este Centro de saúde re-
aliza ações dentro da unidade (ações intra-
muros) e fora dele (ações extramuros), que 
consiste na distribuição de preservativos 
masculino e feminino e gel lubrificante em 
bares, postos de combustíveis e festas popu-
lares, faz participações em mutirões, pales-
tras educativas em diversos locais, Ronda 
Noturna – que é a distribuição noturna de 
preservativos e gel em locais considerados 
de grande fluxo de pessoas e o Fique Saben-
do projeto desenvolvido em locais escolhido 
pela equipe ou a convite de outras entida-
des que consiste na entrega de preservati-
vos e palestras educativas aos presentes, 
quando solicitado o Centro disponibiliza 
profissionais para realizar palestras em ou-
tras instituições.

DIREITOS – A quantidade de fun-
cionários no CERPAT é suficiente para 

o atendimento de quem precisa?

Marino Moura - Sim, a equipe do CER-
PAT é bem diversificada atende aos requi-
sitos exigidos, no momento esta completa, 
tem capacidade para atender mais de 150 
pessoas diariamente, ofertando diversos 
serviços na área de saúde especializada to-
dos gratuitamente. 

DIREITOS - Quais os tipos de atendi-
mentos que são oferecidos no CERPAP?

Marino Moura - São oferecidas sete 
especialidades, que atende pacientes de 
Itabuna e outros 21 municípios, sendo re-
alizados diagnósticos, aconselhamentos, 
distribuição de medicamentos, acompanha-
mento, prevenção pós-exposição (PEP) e de-
senvolvidas ações para prevenção de HIV, 
HTLV, hepatites A, B e C e outras infecções 
sexualmente transmissíveis (IST), realiza-
mos também teste laboratorial de hepatite 
B e hepatite C,   teste laboratorial de HIV,  
teste laboratorial de sífilis,  teste rápido de 
HIV, hepatites e sífilis, Serviço de Assistên-
cia Especializada em HIV/AIDS. Também 
disponibilizam insumos de prevenção, como 
camisinhas masculinas e femininas para a 
população geral, gel lubrificante para pro-
fissionais do sexo e homens que fazem sexo 
com homens.

A equipe do CERPAT é composta por: 
médicos especialista sendo o Urologista 
(Dr. Júlio Brito), a Pediatra (Dra. Eliane 
Sá), o Infectologista (Dr. Antônio Lisboa), 
a Hepatologista (Dra. Suely Cristina).  O 
CERPAT possui também em seu quadro 
de pessoal: dois biomédicos, uma Psicóloga; 
uma Assistente Social; uma Fisioterapeu-
ta; um Dentista; quatro enfermeiras; uma 
Farmacêutica, dois auxiliares de Farmácia; 
dois técnicos de enfermagem; dois digitado-
res; três recepcionistas; um Auxiliar admi-
nistrativo. A equipe exclusiva para realizar 
atendimentos externos (itinerantes) em 
hospitais, UBS – Unidades Básicas de Saú-
de, na Comunidade e em locais que for soli-
citado. O CERPAT conta também com labo-
ratório e farmácia próprios para realização 
de exames e dispensação de medicamentos.

DIREITOS – Como o cidadão que pre-
cisa desse centro faz para ser atendido?

Marino Moura – Através da demanda es-
pontânea, o usuário pode dirigir-se ao CER-
PAT e terá direito a passar por uma sessão 
de aconselhamento, que pode ser individual 
ou coletivo, a depender do serviço. O aconse-
lhamento é uma ação de prevenção que tem 
como objetivo oferecer apoio emocional ao 
usuário, esclarecer suas informações e dúvi-
das sobre DST e HIV/AIDS e, principalmen-
te, ajudá-lo a avaliar os riscos que corre e as 
melhores maneiras que dispõe para preve-
nir-se. O centro funciona na Avenida Amélia 
Amado – 914 – Centro, de segunda a sexta-
feira, das sete às dezessete horas, inclusive 
no horário do almoço, munido de RG e cartão 
do SUS e solicitar o serviço desejado. Não é 
necessário encaminhamentos de outros ór-
gãos de saúde. Maiores informações o nosso 
telefone é: (73) 3215-6401 e o endereço ele-
trônico: cerpatita@gmail.com.

DIREITOS – Quais são as próximas 
campanhas e/ou ações do CERPAT?

Marino Moura – Darei continuidade aos 
eventos já citados, sendo a próxima campa-
nha prevista a realização de eventos ainda 
em planejamento para o dia 1º de Dezembro 
– Dia Mundial de Luta contra a AIDS.

DIREITOS – Qual o papel e a im-
portância do Psicólogo (a) no atendi-
mento do CERPAT?

Marino Moura - A descoberta do diag-
nóstico da infecção por HIV/AIDS ou ISTs 
– Infecções Sexualmente Transmissíveis é 
bastante delicado e acaba acarretando uma 
avalanche de sentimentos e emoções.  Co-
mumente esse processo ocorre em etapas 
como a negação, a revolta, a depressão e a 
aceitação, sendo que não necessariamente 
todos os pacientes irão passar por cada uma 
delas é um processo muito particular/ sin-
gular. O paciente precisa construir estraté-
gias para lidar com o preconceito que infe-
lizmente ainda é recorrente no Brasil com 

a população de pessoas vivendo com HIV/
ISTs. Assim o acompanhamento psicoterá-
pico para esse grupo é de extrema impor-
tância, não só pela dificuldade ao receber 
o diagnóstico, mas também na conscienti-
zação da necessidade em se construir uma 
rede de apoio, se será necessário compar-
tilhar o diagnóstico com algum familiar, 
na construção de futuras relações afetivas, 
enfim há momentos em que as questões psi-
cossociais são mais urgentes do que as mé-
dicas e é ai que o trabalho do profissional de 
psicologia faz toda a diferença, o propósito é 
que o psicólogo promova escuta ativa, iden-
tificando danos oriundos da condição emo-
cional do paciente. 

No CERPAT a nossa psicóloga faz uso 
de diversas abordagens, individual e em 
grupo. Podendo essas duas modalidades 
principais se desdobrar em um leque de ati-
vidades como: atendimento individual de 
orientação, aconselhamento focado em um 
tema específico, psicoterapia, atendimento 
em grupo fechado com tempo delimitado, 
rodas de conversa, grupos de salas de espe-
ra, palestras educativas, entre outros.

Coordenador do Centro de Referência 
em Prevenção, Assistência e Tratamento (CERPAT)

“A nossa psicóloga faz 
uso de diversas abordagens, 

individual e em grupo”

ENTREVISTA | MARINO ALVES DE MOURA



Rui reúne Pacto pela 
Vida em Barreiras, 

região reduziu 
homicídios em 7,8%

Governo intensifica 
programação dos festejos do 
107º aniversário de Itabuna

A segurança pública em todo 
o oeste do estado da Bahia este-
ve em discussão, na quinta-feira 
(20), durante reunião da Carava-
na do Pacto pela Vida. O encon-
tro aconteceu no município de 
Barreiras, com a presença do go-
vernador Rui Costa, de represen-
tantes dos poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, das polí-
cias Militar, Civil e Técnica, além 
de outros órgãos relativos ao de-
senvolvimento social. Os 37 mu-
nicípios da região reúnem 34,2% 
do PIB agropecuário da Bahia e 
incluem municípios como Luís 
Eduardo Magalhães e São Desi-
dério, que se destacam na produ-
ção de soja, algodão e outros pro-
dutos da agroindústria. 

Na abertura da reunião, Rui 
ressaltou que o Pacto pela Vida 
é uma articulação entre o Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, 
o Ministério Público e a Defen-
soria. “É uma articulação entre 
os poderes para que possamos 
cuidar da segurança pública par-
tindo da compreensão de que o as 
instituições dependem uma da 
outra”. Segundo ainda o governa-
dor, “para um juiz julgar, absol-
ver ou condenar, ele depende de 
um bom processo instruído pela 
polícia civil, que também depen-
de do trabalho da Polícia Militar 

no policiamento ostensivo. E essa 
reunião busca fazer uma reflexão 
e identificar soluções para as difi-
culdades em nossas instituições”.

Presente na reunião, o se-
cretário estadual da Segurança 
Pública, Maurício Teles Barbosa, 
informou que, de 1º de janeiro a 
30 de junho deste ano, a Região 
Integrada de Segurança Pública 
Oeste (Risp Oeste) apresentou 
uma redução de 7,8% no núme-
ro de homicídios. Participam da 
também do encontro o coman-
dante geral da Polícia Militar, 
coronel Anselmo Brandão, os se-
cretários estaduais da Educação, 
Walter Pinheiro, de Assuntos 
Penitenciários, Nestor Duarte, 
de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social, Carlos 
Martins, e da Promoção da Igual-
dade Racial, Fabya Reis.

À tarde, às 14h, Rui partici-
pa da solenidade de inauguração 
do Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos (Cejusc), 
no Fórum Tarcílio Vieira de Melo, 
na Rua Anibal Alves Barbosa, no 
centro da cidade. Em seguida, às 
14h30, inaugura o Centro Inte-
grado de Comunicações (Cicom), 
com sede na Rua Ruy Barbosa. 
Às 15h, entrega o Distrito Inte-
grado de Segurança Pública (Di-
sep), do Tipo I, local onde recebe-
rá a imprensa. 

A programação dos festejos do 107º de 
emancipação política e administrativa de Itabu-
na, o mais importante polo regional de comércio 
e serviços, que se consolida como Cidade Uni-
versitária, inclui para o dia 28 de julho, a inau-
guração da Sede da Faculdade Santo Agostinho 
– BR 415, e a entrega da comenda Firmino Al-
ves a dez personalidades que se destacaram nos 
diversos setores de atividade com relevantes 
serviços prestados à população, entre as quais 
o governador Rui Costa. A cerimônia, que será 
realizada na AABB, incluirá ainda uma home-
nagem póstuma ao jornalista José Adervan Oli-
veira, fundador do jornal Agora. 

A largada começará no domingo (23) com 
a realização da 19ª Corrida Cidade de Itabuna 
promovida pela Associação Atlética de Atletis-
mo (AIA), com a participação de mais 600 atle-
tas inscritos de cinco estados do país. As ações 
prosseguem dia 24, com um Mutirão da Saúde 
na Unidade de Saúde José Maria Magalhães 
Neto (Antigo Sesp), às 8 horas, e com as come-
morações do Dia Municipal da Poesia, que será 
celebrado com um recital às 17 horas, no Café 
Pomar. Este evento será promovido pelo Clube 
do Poeta. 

Dia 25 (terça-feira), o prefeito Fernando Go-
mes participará de uma série de solenidades a 
partir das 9 horas, na Secretaria de Segurança, 
Transporte e Trânsito (Sesttran), no bairro Lo-
manto, onde passará em revista ao efetivo da 
Guarda Civil Municipal. Em seguida, ele entre-
gará certificados de qualificação para GCMs e 
de CNHs a alunos da Escola Municipal de Trân-
sito, e formalizará a entrega à Emtran, de um 
simulador veicular de direção. Às 15 horas, ele 
inaugurará a Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETA 5), na Avenida Amélia Amado, em frente 
à Secretaria da Saúde, e às 16 horas, participa-
rá na Praça Otávio Mangabeira, do lançamento 
do “Projeto FICC na Praça”, e às 19 horas, do 
lançamento do projeto Interbairros na Usemi. 
A programação prevê a inauguração pelo pre-
feito no dia 26 (quarta-feira), às 10 horas, da 
barragem e da estação de tratamento de água e 
esgoto de Itamaracá; às 14 horas, inauguração 
da Casa das Artes, na Rua Miguel Calmon, e às 
16 horas, será a vez da inauguração de obras de 
pavimentação e infraestrutura na Rua do Pra-
do, na Vila Zara. 

Às 17 horas, será entregue a pavimentação 

de cinco ruas e acessos do bairro Novo Morumbi, 
e às 19 horas, será a vez da entrega de títulos de 
cidadão itabunense pela Câmara Municipal de 
Itabuna. As atividades prosseguem no dia 27, 
pela manhã, com a realização de mais uma ro-
dada de negócios Itabuna/Brusque, com a parti-
cipação do prefeito Fernando Gomes, da equipe 
da Secretaria de Sustentabilidade Econômica, 
bem como vereadores e empresários das duas 
cidades. Às 10 horas, haverá a abertura do 1º 
Encontro Motocar na Avenida Aziz Maron, e às 
10h30, será realizada a reabertura do Espaço 
Solidário do Cesol, na praça Olinto Leone. 

Às 15 horas, será a vez da inauguração do 
Banco de Alimentos, no Sítio V, onde o prefeito e 
o presidente da Emasa, Jader Guedes, também 
assinarão uma ordem de serviço para duplica-
ção da Estação de Tratamento de Ferradas, na 
zona oeste da cidade, às 15h30. Às 17h30 será 
inaugurada na Biblioteca Plínio de Almeida, a 
Galeria dos Prefeitos e Intendentes, pintados 
pelo artista plástico Walter Moreira. 

No dia 28 de Julho, segundo a secretária 
de Governo, Maria Alice Araújo Pereira, in-
clui uma alvorada festiva no dia 28, seguida 
às 07h30 de uma apresentação da Fanfarra da 
FICC, com 80 músicos, e de uma Missa Solene 
às 8 horas, na Catedral de São José. Às 10h30 
haverá a inauguração da Policlínica 2 de Julho 
na Rua Rui Barbosa, próximo ao Centro de Cul-
tura Adonias Filho, e às 11h30 inauguração da 
Enfermaria B, do Hospital de Base, que ganha 
mais 38 leitos. Às 17 horas haverá a inaugura-
ção da Faculdade Santo Agostinho, na BR-415. 

Na AABB, será às 18 horas, a entrega da 
Comenda Firmino Alves a dez personalidades 
que se destacaram e contribuíram para o de-
senvolvimento de Itabuna e da região ao lon-
go dos últimos quatro anos, juntamente com o 
lançamento do Anuário Estatístico de Itabuna 
2013/2016. A programação será encerrada com 
a Festa da Cidade, na Praça Rio Cachoeira, 
com apresentações de Fabrício Pancadinha, 
Rian Girotto & Henrique, Boyzinho e Lordão. 
No dia 29, às 8 horas, na Vila Olímpica, será 
realizado o projeto “A Vila é Nossa”, com pro-
vas de futsal, natação, handebol e voleibol, e 
às 19 horas um show gospel em homenagem 
ao Dia da Cidade. Já no dia 30 de Julho, às 8 
horas, acontecerá o evento de Mountain Bike, 
na Praça Rio Cachoeira. 

GOVERNOITABUNA
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Legislativo vai conceder 31
títulos de Cidadania Itabunense

Câmara de Itabuna moderniza 
agência reguladora extinta em 2014

Após deliberação do Ple-
nário, em votação secreta, o 
governador Rui Costa e o vice 
João Leão (nascidos em Sal-
vador e Recife/PE, respecti-
vamente) e mais 29 pessoas 
naturais de outras cidades 
tornaram-se cidadãos itabu-
nenses. A sessão solene para 
entrega da homenagem ocor-
rerá em 26 de julho na AABB, 
no São Judas Tadeu. O ato co-
memora 107 anos da emanci-
pação de Itabuna.

Pelo Regimento da Câmara 
Municipal, o Título de Cidada-
nia é concedido a pessoas que 
tenham prestado relevantes 
serviços a Itabuna, ao Brasil e/
ou à humanidade. A honraria, 
aprovada em forma de decreto 
legislativo, deve ser acompa-
nhada da biografia da pessoa 
justificando o motivo da home-
nagem.

Na mesma sessão solene 
serão entregues 12 diplomas 

de Honra ao Mérito. Eles serão 
conferidos a pessoas nascidas 
em Itabuna e que se distingui-
ram por sua dedicação pela ci-
dade. Entre os itabunenses lau-
reados com o Diploma, este ano, 
estão a secretária municipal de 
Governo, Maria Alice Araújo, e 

a delegada da Polícia Civil, Ka-
tiana Amorim.

Os decretos legislativos 
com a relação de todos os ho-
menageados (Cidadania e Hon-
ra ao Mérito) serão publicados 
no Diário Oficial da Câmara na 
internet.

Com a sanção do Executi-
vo, publicada em 10 de julho, a 
Agência de Regulação, Contro-
le e Fiscalização dos Serviços 
Públicos de Itabuna (Arsepi) 
voltou a existir. Na tramitação, 
o projeto de lei recebeu mais 
de 30 emendas. É a terceira 
vez que o Legislativo aprecia 
propostas relacionadas à au-
tarquia, criada em 2010 por 
Fernando Gomes e extinta em 
2014 por Claudevane Leite.

Para o relator Ricardo Xa-
vier (PPS), as contribuições 
parlamentares modernizaram 
a Arsepi. Robinho (PP) acres-
centou contratos de saúde às 
funções normativa e fiscaliza-
tória da autarquia. Beto Dou-
rado (PSDB) e Babá Cearense 
(PHS) estenderam a atuação 
da Arsepi sobre os serviços de 
água e esgoto. “A Câmara, num 
diálogo propositivo com o Go-
verno, dotou a Agência de me-

canismos modernos de gestão 
na área regulatória”, ressalta 
Xavier.

Ronaldão (PMN) propôs 
vários dispositivos legais para 
reforçar a autonomia decisó-
ria (ações de poder de polícia) 
e administrativa. Ele ainda 
emendou o texto objetivando 
a proteção dos usuários contra 
monopólio e elevação dos lu-
cros às custas do consumidor. 
Antônio Cavalcante (PMDB) 
acrescentou “formação geren-
cial específica” como exigência 
para os cargos comissionados.

Durante a tramitação em 
Plenário (em 05 de julho) dois 
vereadores votaram contra 
a recriação da Arsepi. Jairo 
Araújo (PCdoB) alegou a ine-
xistência de serviços públicos 
terceirizados que demandem 
normatização de agência re-
guladora em Itabuna. Outro 
a se opor, Guinho (PDT) de-
clarou que a Arsepi servirá 
apenas para empregar alia-
dos políticos sem qualificação 
profissional.

LEGISLATIVO

A cidade é formada de pedras, casas,  edifícios, lama, floresta, 
gente rica e gente pobre, mas se não existisse o amor, o desejo de 
poder e fama nada disso existiriam.

Bela é a cidade
Florida, impa e estruturada.
Viva a cidade.
Viva você.
Viva os ideais.
Viva os bons exemplos.
Viva o amor de Deus.

A cidade é nossa casa, nossa morada, nossa referência, nossa 
historia, nosso elo cultural e emocional. É o ponto de partida e de 
chegada.

Gente construindo.
Gente administrando.
Gente da justiça.
Gente da religião.
Gente sorrindo e amando.
Gente nascendo e gente morrendo.

Amo minha cidade.
Amo minha gente.
Amo os que falam a língua da gente.
Amo a vida da cidade.
Você é a cidade.

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

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

A cidade, 
bem e bela 
florida

HOMENAGEM

Por João Batista de Paula*

Angélica
Mulher de ânimo, e faz dele 

o ativador do seu ser. Pessoa in-
fluente escolhe a felicidade e não 
a melancolia; a alegria, e não a 
tristeza; o otimismo, e não o pes-
simismo – e leva os outros a faz-
er o mesmo.

Angélica acredita no pod-
er da unidade – não apenas no 
número, mas na força que este 
tem. Ela crê que uma ideia ou 
um momento podem ser podero-
sos. Ela tem um potencial dado 
por Deus para influenciar e im-
pactar os outros, para moldar o 
futuro de muitos, para mudar 
muitas vidas e para fazer a dif-
erença em termos eternos.

Apresenta mosaicos da vida 
de uma pessoa de aparência fisi-
camente, frágil, cujo interior agi-
gantou-se de tal modo, tornan-
do-a uma supermulher: bonita, 
autêntica, dinâmica, intelectu-
al, alegre, disponível, trabalha-
dora incansável, obediente aos 
seus preceitos, sempre disposta 
a erguer o estandarte da fé in-
abalável. 

Com o seu amado Dr. Vercil é 
um casal vinte. Redatora da col-

una social do jornal Direitos. Na 
advocacia pronta a ouvir e orien-
tar quem ali busca o seu profis-
sionalismo. Sempre preocupada 
em fazer do seu exercício o in-
strumento do bem estar coletivo. 
A doutora sempre lembra que o 
cidadão ou cidadã devem com-
preender que remédios amargos 
são produtivos. Mesmo que haja 
situações embaraçosas são evi-
dentes saber enfrentá-las.

Ela expressa suas ideias 
de modo a se fazer entender. 
Angélica investe no horizon-
te relacional que se descortina 
na geografia existencial mod-
erna. Diz Saint Exupéry: “são 
os caminhos invisíveis do amor 
que liberta o homem”. Portanto 
na aproximação e na troca afet-
uosa de seres e saberes que lib-
ertamos e somos libertados pela 
força invisível do amor salvador.  
Doutora Angélica, você trabalha 
na missão sagrada de amorizar 
o mundo.  

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinha@hotmail.com



Candidatos são entrevistados
para vagas temporárias na SDS

Projeto-piloto 
de iluminação 

cênica já
valoriza Teatro 

e Casa de 
Jorge Amado

“Estou esperançosa por esta oportu-
nidade”. Foi assim que candidata Narlen 
Monique Mota Gonçalves, de 22 anos, 
psicóloga, resumiu a espera na tarde de 
sexta-feira (21), antes de ser entrevistada 
pela Comissão do processo seletivo da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social (SDS), 
da Prefeitura de Ilhéus.

A seleção garantirá o preenchimento 
das 279 vagas temporárias nos programas 
do governo federal e estadual. Hoje pela 
manhã, foram convocados para a entrevis-
ta os inscritos nos cargos de nutricionista, 
pedagoga, psicopedagoga, técnico social e 
advogado. Já no período da tarde, foi a vez 
dos cargos de psicólogo e assistente social.

O mesmo sentimento de Narlen foi 
compartilhado pela candidata recém-for-
mada em Assistente Social, Luciana Mou-
ra, de 42 anos. “Os desafios são grandes, 
muitas pessoas experientes concorrendo, 
mas, a cada dia estou me capacitando e 
acreditando que esta vaga será minha”, 
acredita.

Entrevista – De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, Soane Galvão, 
as entrevistas estão ocorrendo dentro do 
tempo estimado e obedecendo as especifi-

cações do barema, baseado no Edital. “São 
5.180 candidatos que serão avaliados pela 
Comissão do processo seletivo, que está 
analisando criteriosamente as documen-
tações que foram entregues durante a ins-
crição”, explicou a secretária.

Amanhã (22), das 08h às 12h serão os 
cargos de coordenador I e supervisor. Já 
na segunda-feira, 24, das 08h às 12h, será 
a vez dos inscritos para o cargo de auxiliar 
de serviços gerais.  Das 13h às 17h serão 
os inscritos para os cargos de padeiro, au-
xiliar de padaria, costureira e auxiliar de 
costura.

Na terça-feira, 25, pela manhã, são os 
candidatos aos cargos de digitador e au-
xiliar de lavanderia.  À tarde, visitador, 
coordenador II, Orientador Social Urbano 
e Orientador Social Rural. No último dia, 
quarta-feira, 26, pela manhã, 08 h às 12h, 
será os inscritos para agente social, cuida-
dor social e facilitador social. E no período 
vespertino, 13h às 17h, auxiliar adminis-
trativo e auxiliar de cozinha.  

As entrevistas estão acontecendo das 
8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da 
(SDS), na Rua Mário Alfredo, S/N, bairro 
Conquista.

O centro de Ilhéus ganhou 21 tom e co-
res especiais. A Casa de Jorge Amado e o 
Teatro Municipal de Ilhéus foram os dois 
primeiros prédios públicos do município a 
ganhar, em caráter experimental, um pro-
jeto de iluminação cênica. A iniciativa tem 
o objetivo de destacar, à noite, a riqueza 
arquitetônica de Ilhéus – uma cidade de 
483 anos de fundação - e valorizar o pa-
trimônio histórico local. O projeto é piloto 
já que, de acordo com o secretário muni-
cipal de Serviços Urbanos, Jorge Cunha, 
a proposta é que esta ação, em outros im-
portantes prédios e monumentos da cida-
de, aconteça a partir de setembro e esteja 
concluída no período da alta estação.

Também no dia 11 no final da tarde, os 
primeiros pontos com iluminação pública 
com luminárias de Led foram instalados 
na praça J.J. Seabra, espaço que compõe 
o cenário do Palácio Paranaguá, no centro. 
As luminárias de LED, ou lâmpadas base-
adas nessa tecnologia, são mais eficientes, 
com luz branca e homogênea, oferecendo 
brilho mais intenso. Suas principais carac-
terísticas positivas para o espaço público 
são economia de energia e a não emissão 
de radiação UV. Têm uma vida útil de 
60.000 horas de funcionamento, com eco-
nomia de energia de até 60% em compara-
ção as lâmpadas de vapor de sódio. 

A equipe também iniciou a recupera-
ção de 22 pontos de energia no canteiro 
central da Avenida Soares Lopes. Um ca-
minhão munck especial, capaz de atingir 
a grandes alturas, está sendo utilizado na 
operação. O trabalho de substituição de 
lâmpadas e bocais nos bairros de Ilhéus 
também continua. Até o momento a cidade 
já teve substituído um total de 600 pontos. 
Mas há ainda, pelo menos, 1.400 pontos 
para ser recuperado, de acordo com Jorge 
Cunha.

ILHÉUS
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Candidata, Luciana Moura, Assistente SocialCandidata, Narlen Monique, psicóloga

Iluminação Cênica experimental 
no Teatro Municipal




