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FESTIVAL

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

EDITORA

Projeto que pune abuso de autoridade 
começa a tramitar na Câmara

Começou a tramitar na Câmara dos Deputados o projeto de 
lei que pune abuso de autoridade. Aprovado no Senado em abril, o 
projeto chegou à Mesa Diretora da Câmara no dia 10 de maio e será 
analisado pelas comissões permanentes antes de ir a Plenário. Na 
Câmara o projeto recebeu o número 7.596/2017.

No Senado, a proposta gerou muitos debates. Ao final, foi aprova-
do o texto de autoria do senador Roberto Requião, PDMB-PR, (foto), 
que juntou os dois projetos em trâmite no Senado sobre o tema. Caso 
o PL seja aprovado pela Câmara, será revogada a atual Lei do Abuso 
de Autoridade (4.898/65).

Dados do Censo Escolar apontam 
avanços na Educação na Bahia

GOVERNO

Maior evento de 
chocolate do Brasil chega 
à sua 9ª edição na Bahia

Leia mais na página 12
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Há muito tenho defendido uma pro-
funda revisão no modelo atual de prer-
rogativa de foro. Durante a sessão do 
Supremo Tribunal Federal que tratou 
do tema, o ministro relator Luis Rober-
to Barroso foi certeiro ao definir que, da 
maneira atual, o foro de prerrogativa 
redunda na impunidade. Esse é um fato 
que não se pode negar. O foro especial por 
prerrogativa de função tornou-se ao longo 
dos anos um mero privilégio. 

Trata-se de um escudo que cria uma 
casta de cidadãos privilegiados perante a 
Justiça às custas da sobrecarga dos tri-
bunais e em detrimento dos interesses da 
sociedade. Fato incontroverso dessa rea-
lidade é a constante preocupação dos go-
vernos em proteger seus aliados – ainda 
que flagrados em situações claramente 
condenáveis – com o intuito de preserva-
ção não apenas destes, mas em inúmeras 
vezes de si próprios. 

Especialmente em tempos de popula-
rização das colaborações premiadas. Não 
se trata aqui de expor os tribunais supe-
riores ou desqualificá-los. Trata-se ape-
nas de uma constatação óbvia de que o 
tamanho da demanda é muitas vezes su-
perior a capacidade de efetivar os julga-
mentos em tempo hábil, o que gera algo 

extremamente perigoso: a impunidade. 
É também responsabilidade dos tri-

bunais, em especial do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justi-
ça, transparecer para uma sociedade  — 
carente de bons exemplos daqueles que 
foram eleitos para representá-la — que a 
lei é para todos. Uma alternativa à farra 
atual é que seja estabelecido um meca-
nismo de proteção às instituições demo-
cráticas que confira prerrogativa de foro 
às poucas pessoas que realmente neces-
sitem dela. 

A proteção deve ser ao cargo, não a 
seus ocupantes temporários. É preciso 
que as deformações causadas pelo atual 
modelo, que incentiva a impunidade, se-
jam corrigidas. Os objetivos são atuar, de 
forma prática e efetiva, contra a corrup-
ção e a impunidade e em favor do descon-
gestionamento do sistema de Justiça. A 
OAB mais uma vez está vigilante quanto 
ao aprimoramento de nossas instituições 
republicanas e atua para que a impuni-
dade não seja mais uma chaga em nossa 
sociedade.

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

http://www.oab.org.br

A quem interessa 
a impunidade?

http://www.oab.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Homem que construiu casa na Serra da 
Bocaina pagará R$ 50 mil por danos morais

DECISÕES

O Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região condenou um homem que cons-
truiu casa no interior do Parque Nacio-
nal da Bocaína, na divisa entre Rio de 
Janeiro e São Paulo, a pagar R$ 50 mil 
por danos morais coletivos.

A Advocacia-Geral da União moveu 
ação pleiteando que o homem fosse con-
denado a desocupar imediatamente a 
área de preservação; demolir a constru-
ção; apresentar um plano de recuperação 
da área degradada e reparar os danos 
causados ao meio ambiente; pagar inde-

nização por danos morais coletivos.
Responsável por analisar o caso, a 

Justiça Federal em Angra dos Reis (RJ) 
acolheu os pedidos dos procuradores fe-
derais, com exceção do referente à indeni-
zação por danos morais. A AGU recorreu, 
então, ao TRF-2.

O tribunal deu provimento integral ao 
apelo, reconhecendo ser devida a repara-
ção coletiva do dano moral, no valor de R$ 
50 mil, como uma forma de resguardar um 
meio ambiente ecologicamente equilibra-
do para futuras gerações. (Ascom AGU)

Tolerantes ou 
acomodados?

Até nos pequenos países, onde as 
dificuldades são também tão grandes 
como as nossas, percebe-se uma soli-
dariedade e corporativismo mais sólido 
e bem agregado que, em nosso grande, 
vasto, importante e rico Brasil. Nos ca-
sos das suas necessidades, principal-
mente nas básicas alusivas a saúde, sa-
neamentos, fome, miséria e segurança!

Pois, mesmo reconhecendo seus 
pequenos tamanhos, dificuldades nas 
soluções, falta de numerários, ou ver-
bas disponíveis, o povo vai as ruas gri-
tar e exigir soluções, vão, normalmen-
te, atrás de ajudas e solidariedades dos 
países ricos e a OEA (Organização dos 
Estados Americanos). Enfim, jamais 
ficam com lamúrias nas esquinas, jor-
nais, rádios e TVs, sem atentar para 
pressões, já que, seguramente, todos, 
digo todos os povos do mundo tem o 
direito de ter suas vidas protegidas e 
viverem dignamente, dentro das ne-
cessidades da raça humana!

Será que somos um povo tolerante 
ou um bando de acomodados?

Acomodados, ou já hipnotizados 
pelos nossos sagazes políticos, que 
incutiram em nossas cabeças que “é 
isso mesmo”, nós temos que aguentar, 
pois até poderia ser pior se não fossem 

suas interferências e interveniências. 
E nós, por acomodação, ou descaso, 
acreditamos nessa “farofa”, esque-
cendo as nossas eternas necessidades 
básicas, pulando atrás do trio elétrico, 
ou dançando um forró ou funk!

Sinceramente, com minha natu-
reza atenta para esses problemas, 
jamais me cansarei de alertar nossos 
queridos brasileiros, principalmente 
os mais atingidos, pois a tal da socie-
dade organizada (?), pouco está se li-
xando com a miséria alheia. Apenas 
faz, eventualmente, alguma coisa 
e, em seguida, que cada um que se 
vire! Sempre vindo a tona a verbor-
reia peculiar deles: “Eu pago meus 
impostos, a culpa é do governo!” Im-
postos todos pagam, até os garis. E 
todos que compram alimentos ou 
quaisquer objetos, são passivos de 
impostos. Essa desculpa podre e sur-
rada é uma vergonha social!

Chega de tolerância e basta de 
acomodação. Lembrem-se do slogan 
velho e verdadeiro: A UNIÃO FAZ A 
FORÇA!

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*

OPINIÃO

Cidadania, dizendo: ‘Advirta-
se que eventual recurso interposto 
contra esta decisão estará sujeito às 
normas do NCPC, inclusive no que 
tange ao cabimento de multa (arts. 
1.021, § 4º e 1.026, § 2º)’. O objetivo 
é um só: intimidar. Essa deselegan-
te lembrança é o mesmo que pedir 
para que as pessoas sumam da fren-
te dele, senão vão sofrer ao ver o que 
lhes acontecerá. Mais honesto seria 
aplicar a multa, quando merecido, 

mas sem a advertência, mesmo por-
que ela já está na lei e ninguém pode 
defender-se alegando desconhecer o 
texto legal. Talvez seja o caso de, se 
precisarmos recorrer dessa decisão, 
lembrar o intimidador relator de que, 
como ele não é infalível, a lei, com 
a sapiência de algumas centenas de 
anos, coloca vários outros recursos 
depois da decisão dele. Ah, bom tam-
bém lembrar-lhe que até em Brasília 
ainda há juízes.”

Advertência



O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJ MG) publicou edital de 
concurso público com oportunidades 

para o nível médio. 
A oferta é de 15 vagas, mais ca-

dastro de reserva, para nível médio, 
sendo 10 para Oficial de Apoio Judi-
cial e 5 para Oficial Judiciário, espe-
cialidade 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.
consulplan.net/concursos.  A taxa 
custa R$ 60,00.
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Começou a tramitar na Câmara dos Depu-
tados o projeto de lei que pune abuso de auto-
ridade. Aprovado no Senado em abril, o proje-
to chegou à Mesa Diretora da Câmara no dia 
10 de maio e será analisado pelas comissões 
permanentes antes de ir a Plenário. Na Câ-
mara o projeto recebeu o número 7.596/2017.

No Senado, a proposta gerou muitos deba-
tes. Ao final, foi aprovado o texto de autoria 
do senador Roberto Requião (PDMB-PR), que 
juntou os dois projetos em trâmite no Senado 
sobre o tema. Caso o PL seja aprovado pela 
Câmara, será revogada a atual Lei do Abuso 
de Autoridade (4.898/65).

O texto define os crimes de abuso de au-
toridade, cometidos por servidores públicos e 
membros dos três poderes da República, do 
Ministério Público, dos tribunais e conselhos 
de contas e das Forças Armadas.

A proposta lista 37 ações que poderão ser 
consideradas abuso de autoridade, quando 
praticadas com a finalidade específica de pre-
judicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a 

terceiro. Entre elas, obter provas por meios 
ilícitos; executar mandado de busca e apreen-
são em imóvel, mobilizando veículos, pessoal 
ou armamento de forma ostensiva, para ex-
por o investigado a vexame; impedir encontro 
reservado entre um preso e seu advogado; e 
decretar a condução coercitiva de testemunha 
ou investigado sem intimação prévia de com-
parecimento ao juízo.

Além disso, poderá ser punida a divulga-
ção de gravação sem relação com a prova que 
se pretendia produzir, expondo a intimidade 
do investigado; fotografar ou filmar um preso 
sem o seu consentimento; colocar algemas no 
preso quando não houver resistência à prisão.

O projeto prevê também punição para a 
“carteirada” — o ato de uma autoridade fa-
zer uso do seu cargo para obter vantagem ou 
privilégio indevido. Também será punida a 
autoridade que demorar demasiada e injusti-
ficadamente no exame de processo de que te-
nha requerido vista em órgão colegiado, para 
retardar o julgamento. 

A 2ª seção do STJ fixou duas teses 
sobre plano de previdência comple-
mentar. São elas: 1) Em caso de mi-
gração de plano de benefícios de pre-
vidência complementar, não é cabível 
o pleito de revisão da reserva de pou-
pança ou de benefício, com aplicação 
do índice de correção monetária; 2) 

Em havendo transação para migração 
de plano de benefícios, em observância 
à regra da indivisibilidade da pactua-
ção e proteção ao equilíbrio contratu-
al, a anulação de cláusula que preveja 
concessão de vantagem contamina 
todo o negócio jurídico, conduzindo ao 
retorno ao statu quo ante. 

Previdência

TJ MG publica edital de concurso

Ad solemnitatem. Para a solenidade. (Diz respeito ao requisito exigi-
do para formalizar o ato de validade da lei).
Ad substantiam actus. Para a substância do ato. (Diz respeito ao 
instrumento público, se for exigido como formalidade solene).
Ad tempus. No devido tempo; a tempo.
Ad unum. Até o último; sem exceção de nenhum.
Ad usum. De acordo com o uso. (Celebrar um casamento ad usum).
Ad valorem. Segundo o valor.
Adhuc sub judice lis est. O processo ainda se encontra em poder do juiz.
Adultherium est ad alterum thronum vel uterum accessio. 
Adultério é acessão ao leito ou útero de outro.
Adversus fiscum usucapio non procedit. Não procede usucapião 
contra o fisco.
Aequalitas in omnibus, in judiciis maxime, servanda est. A 
igualdade deve conservar-se em tudo, principalmente em juízo.
Aequitas sequitur legem. A eqüidade acompanha a lei.
Aequo animo. Com ânimo igual.
Affectio societatis. Inclinação social. (Vontade de formar e manter 
uma sociedade).
Affectio tenendi. Ânimo de reter a coisa.
Affidavit. Afirmou, assegurou. (Expressa uma declaração jurada, fei-
ta perante o magistrado).
Affirmans probat. O que afirma, prova.
Aflicto non est danda afflictio. Não se deve aumentar a aflição do 
aflito. (Provavelmente, o princípio da autorização legal para a prática 
de eutanásia em pacientes terminais).
Age quod agis. Faz o que fazes.
Agere invitus nemo complellitur. Ninguém é obrigado a agir con-
tra a vontade.
Alea jacta est. A sorte está lançada. (Frase de autoria de Júlio Cé-
sar. É usada pelos advogados quando impetram recursos de causas 
consideradas de difícil solução ou decisão, tidas mesmo como quase 
perdidas).
Alibi. Alhures, isto é, em outro lugar. (Prova exibida por uma pessoa, 
mediante a qual se evidencia o seu afastamento ou ausência de local 
determinado, na hora em que ali se consumou o delito ou fato crimino-
so de que se lhe atribui a autoria, demonstrando, assim, a impossibili-
dade material de o haver praticado). 

Projeto que pune abuso 
de autoridade começa 
a tramitar na Câmara

Constatada a inércia do advoga-
do constituído na prática de ato pro-
cessual, necessário, previamente à 
nomeação de defensor dativo ou de 
remessa dos autos à Defensoria Pú-
blica, a intimação do réu para consti-

tuição de novo advogado, sob pena de 
violação dos princípios do contraditó-
rio e da ampla defesa. Com este en-
tendimento, a 5ª turma do STJ anu-
lou ação penal de homem condenado 
por roubos.

Cerceamento de defesa 

Aprovado cancelamento 
de precatórios depositados 
e parados há mais de 2 anos

 O cancelamento de precatórios e Re-
quisições de Pequeno Valor (RPV) federais 
depositados há mais de dois anos em ban-
co federal e não sacados pelos beneficiários 
foi aprovado pela Câmara dos Deputados 
por 303 votos a 69. O governo estima que 
a medida pode gerar uma arrecadação R$ 
8,6 bilhões. A matéria agora segue para o 
Senado.

O texto foi votado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara. Diz o 
texto do Projeto de Lei 7.626/17 que o can-
celamento nesses casos já era reconhecido 
pelo Judiciário depois de constatado que 
os credores não se manifestaram após dois 
anos a partir do depósito.

Pelo projeto, o valor dos precatórios ou 
RPV cancelados não será extinto de forma 
definitiva. O credor poderá pedir a reaber-
tura de novo crédito, “mantendo a mesma 
posição antes ocupada na ordem para pa-

gamento da respectiva dívida.”
A proposta estabelece que pelo menos 

20% do valor cancelado será destinado à 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
e mais 5% serão destinados ao programa 
de proteção de crianças e adolescentes 
ameaçados de morte. Além disso, quando 
os credores forem entes da administra-
ção direta, indireta ou fundacional, 2% do 
montante principal, no máximo, será re-
servado para o pagamento de honorários 
advocatícios contratuais.

O poder Executivo, criador da propos-
ta, ressalta no texto que a existência de 
depósitos de precatórios não levantados 
gera uma “ineficiência na utilização de re-
cursos públicos para o pagamento de pre-
catório que, por muitas vezes, ficam dispo-
nibilizados por mais de dez anos sem que 
a parte beneficiária saque os recursos”. 
(Ascom Agência Brasil)



Recebi alguns imóveis como 
heranças e gostaria de alu-
gá-los, mas tenho medo que os 
inquilinos estraguem. Quais os 
cuidados que posso tomar para 
me resguardar desse problema? 
Mirian Vasconcelos.

A cláusula de contratação de 
locação que coloca o locatário como 
responsável por eventuais danos 
causados ao imóvel, é insuficiente 
para determinar quem de fato deve 
arcar com as despesas. O Código 
Civil estabelece o que, em princípio 
deve ser assumido por cada uma 
das partes.

Mas especialistas em direito 
imobiliário asseguram que a melhor 
maneira de evitar problemas é deta-
lhar ao máximo a situação em que a 
propriedade se encontra no momen-
to da assinatura do contrato.

A maioria dos conflitos entre 
locadores e locatários envolve a dis-
cussão em torno de quem vai arcar 
com custos de reformas. Ou seja, a 
quem deve ser enviada a conta por 
vazamentos, fiações com defeito e 
mesmo erros de projetos que são de-
tectados somente depois que o con-
trato de locação foi assinado?

A melhor forma de evitar dis-
cussões e ações na Justiça é a rea-

lização de um laudo de vistoria téc-
nica, preferencialmente companhia 
de um engenheiro ou técnico.

É necessário checar tudo, se as 
torneiras estão funcionando, se há 
energia em todas as tomadas. E o 
inquilino (locador) precisa ser muito 
mais atencioso, pois ele vai assumir 
no contrato que a casa ou aparta-
mento está em boas condições.

O Código Civil brasileiro - Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
prevê três tipos de benfeitorias nos 
imóveis: as necessárias, a exemplo 
de conserto de caixa d’água, em que 
normalmente as despesas são ban-
cadas pelo dono do imóvel; as úteis, 
como consertos de portas internas; 
e as voluptuárias, como a instalação 
de piscina. No caso das úteis, há es-
paços para negociação entre as par-
tes, mas no caso das voluptuárias, a 
obra normalmente só é feita se o lo-
catário assumir as despesas e ainda 
assim obtiver autorização do dono.

Os especialistas em direi-
to imobiliário destacam que nem 
sempre uma reforma que não seja 
expressamente útil vai recair so-
bre o locatário apenas porque ocor-
reu após a assinatura do contra-
to. Qualquer dano provocado pela 
ação do tempo, como a queda de um 
muro externo, deve ser responsabi-

lidade do proprietário.
As três benfeitorias previstas 

no Código Civil são as reformas ne-
cessárias – que na linguagem jurídi-
ca, são aquelas de maior valor hie-
rárquico, pois, de acordo com o códi-
go civil, estão estritamente a cargo 
do locador, podendo ser realizado 
pelo locatário com posterior indeni-
zação, como alterações nos sistemas 
hidráulico e elétrico, sem os quais 
os locatários não podem usufruir do 
imóvel de forma adequada. As refor-
mas úteis – são aquelas que aumen-
tam ou facilitam o uso do imóvel 
locado, como troca de portas inter-
nas, por exemplo. Essas reformas 
são indenizáveis ou não, a depender 
do contrato assinado. É importante 
que no documento o proprietário não 
faça objeção a eventual indenização. 
E por último, reformas voluptuárias 
– obras caras que destinam exclu-
sivamente a aumentar a capacida-
de de o imóvel proporcionar recreio 
e lazer aos moradores. Pelo código 
civil, essas benfeitorias não são in-
denizáveis e devem ser retiradas ao 
fim do contrato de locação. É o caso 
de piscinas, quadras desportivas e 
saunas, por exemplo, Ainda assim, 
as construções desses aparelhos es-
tão sujeita à expressa aprovação do 
proprietário do imóvel.

1º Caderno
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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

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO 
POR DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL

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

“Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se 
encerra, para ele, a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, 
nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. 

Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela 
anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio 
a estes contra aqueles. Não servir sem independência à justiça, nem quebrar 
da verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados, nem 

pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas 
impopulares, nem à das perigosas, quando justas. Onde for apurável um 

grão, que seja, de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo do 
amparo judicial. Não proceder, nas consultas, senão com a imparcialidade 

real do juiz nas sentenças. Não fazer da banca balcão, ou da ciência 
mercatura. Não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. 

Servir aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Amar a 
pátria, estremecer o próximo, guardar fé em Deus, na verdade e no bem”. 

Rui Barbosa

A edição de 5 ANoS do jorNAl o 
CoMPASSo eSTÁ CHeiA de NoVidAdeS

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

Os ânimos se exaltaram na última 
sessão da 3ª turma, ocorrida na ter-
ça-feira passada. Faltando poucos se-
gundos para o fim da sustentação oral 
de um causídico, o presidente Belliz-
ze educadamente informou o término 
do prazo, dando-lhe um minuto para 
conclusão do raciocínio. Coisa, aliás, 
comum nos tribunais. Pois bem, mas 
inacreditavelmente veio o advogado 
da outra parte - que já havia tido sua 
vez na tribuna - “exigindo” um mi-
nuto a mais. O ministro Bellizze, in-

conformado com a cena surreal a que 
presenciava, até cogitou, porque é um 
judicioso magistrado, de dar o tal mi-
nuto. Mas o relator, ministro Cueva, 
antecipou-se e pediu vista regimental, 
advertindo que era caso até de repre-
sentação à Ordem dos Advogados. O 
advogado ainda insistiu que não sabia 
que “podia extrapolar” o tempo. E o 
ministro Bellizze, mantendo a calma, 
explicou didaticamente que ele só deu 
o prazo ao ex adverso para concluir o 
raciocínio.

A 3ª turma do STJ, em decisão por 
maioria, manteve determinação para que 
a Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) 
inclua nos contratos uma cláusula com 
multa por atraso na entrega dos produtos 
ou na devolução do valor em caso de desis-

tência da compra pelo consumidor. A de-
terminação foi feita pelo 1º grau ao julgar 
ACP do MP/SP, e a turma acompanhou o 
voto do relator, ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, que ressaltou a importância 
de não haver quebra na isonomia.

Que situação

Atraso na entrega de produtos

- “Contabilistas são mais fáceis de serem operados. Quando você os abre, 
tudo o que está dentro é numerado”, diz o primeiro.

- “Não, bibliotecários são melhores. Todos os itens estão catalogados em or-
dem alfabética.”, retruca o segundo.

- “Você já experimentou um eletricista? Tudo dentro deles segue o código de 
cores!” é a opinião do terceiro.

- “Eu prefiro engenheiros. Eles sempre entendem quando sobram algumas 
coisas depois que você termina.”, exclama o quarto cirurgião.

- “Todos vocês estão errados” diz o quinto médico: “Advogados são mais fá-
ceis. Eles não têm coração, nem espinha, e cérebro e intestino são permutáveis 
entre si!”

Cinco cirurgiões 
estão discutindo:

27- Se, mesmo vencido no pleito, o 
cliente reconhece o zelo, o esforço, o senso 
de responsabilidade, a competência com 
que, jovem advogado, te houveste no pa-
trocínio da causa, podes te envaidecer e se 
dar por compensado do trabalho desempe-
nhado, certo de que bem cumpristes teu 
dever profissional.

28- Antes, ou já com a ação em curso, 
não é correto nem ético insistir ou, muito 
menos, pressionar o cliente a aceitar ou 
propor acordo à parte contrária.

29- Não consintas, advogado novo em 
comparecer à Justiça do Trabalho, conco-
mitantemente, como patrono e preposto. 
Tal acumulação é vedada pelo Código de 

Ética Profissional (que integra o Estatuto 
da Advocacia), e constitui infração passí-
vel de processo disciplinar.

30- Existindo antinomia ou conflito 
entre à lei e o direito, entre direito e a 
Justiça, não hesite o advogado e optar e 
batalhar pela Justiça, que é a distinção 
final do direito.

31- Não ceda o advogado moço à ten-
tação, à sedução de aceitar o patrocínio 
de causa de grande repercussão movido, 
tão-só, pela busca da notoriedade, da 
fama ou dos lucros.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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Código de Conduta

O Reverso 
da Fortuna 

Clyde Shelton (Gerard Butler) é um 
dedicado pai de família que testemunha 
o assassinato de sua esposa e filha. Um 
dos culpados pelo crime pega uma pena 
de apenas 5 anos graças a um acordo 
costurado pelo promotor Nick Rice (Ja-
mie Foxx), que acredita que é melhor ter 
alguma justiça do que a chance de não 
obter alguma. Dez anos depois, o assas-
sino é encontrado morto. Mesmo sem ter 
provas suficientes contra si, Clyde é preso 
pelo ocorrido. Seu grande objetivo é de-
nunciar a incoerência do sistema judicial, 
que permite que assassinos sejam liber-
tados ou obtenham penas brandas, nem 
que para tanto precise eliminar todos os 
envolvidos. Só que Nick enfrenta um pro-
blema: apesar de estar na cadeia, Clyde 

aparenta sempre estar um passo a frente 
de todos.

Título original: Law Abiding Citizen
Gênero: Ficção
duração: 01 h 49 min
Ano de lançamento: 2009
Estúdio: The Film Department
Direção: F. Gary Gray 

Em dezembro de 1979, uma herdeira de 14 mi-
lhões de dólares entra em coma irreversível e, em 
março de 1982, seu marido acusado de tentar matá
-la. Assim, ele contrata um advogado, para tentar 
provar sua inocência

Título original: Reversal of Fortune
Gênero: Drama
Duração: 01 h46 min
Ano de lançamento:1990
Direção: Barbet Schroeder 

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

Faz alguns meses, a mídia noticiou 
que habitantes de três estados da região 
meridional realizaram um plebiscito so-
bre as possibilidades de se separarem 
do Brasil, constituindo  um novo país. O 
resultado foi favorável com a aprovação 
de 95,74% dos 616.917 votantes, distribu-
ídos em cerca de 500 municípios das três 
unidades da federação. Os coordenadores 
da consulta esperavam o comparecimen-
to de um milhão de pessoas, não chega-
ram a tantos, mas alegaram remeter esse 
resultado à ONU para sua apreciação.
(www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/
apos-20-anos... e ormnews.com.br/noti-
cia/ estados-do-sul-fazem-plebiscito-pa-
ra-se-separar-do-brasil).  

A história registra esses anseios de 
fragmentação do nosso território ocorridos 
em outros momentos, às vezes movidos 
por forças externas, às vezes fomentados 
pela população local. Somente uma, po-
rém, resultando positiva, como foi o caso 
da Província Cisplatina, que se separou do 
Brasil e se tornou a república do Uruguai.

Antes, aconteceram  duas tentativas 
fortemente organizadas, ocupando os terri-
tórios do Rio de Janeiro  e de Pernambuco. 
A primeira por interesses franceses e a se-
gunda, mais vigorosa e demorada, a ocupa-
ção holandesa, deixando marcas que o pas-
sar do tempo não tem conseguido apagar.

A Revolução Farroupilha/República 
de Piratini, durante a regência do Império 
exercida pela Padre Feijó, é exemplo de 
tentativa separatista que encontrou apoio 
na população local. Como foi o caso da Con-
federação do Equador, com um movimento 
iniciado em julho de 1824, em Pernambu-
co, tendo Paes de Andrade como Presiden-
te, e Frei Caneca, que escreveu seu ideário, 
sendo um dos seus principais ativistas.

O experiente Frei Caneca vinha da Re-
volução Republicana de 1817, em que os 
nativos pugnaram por uma pátria para os 

brasileiros, tirando o Brasil da condição de 
colônia, separando-o de Portugal, resultado 
que se alcançou em setembro de 1822.

Mas em 1824, o objetivo inicial migrou 
para a separação de três províncias, cons-
tituindo-se na Confederação do Equador. 
E isto, reparando bem, contrariava a pre-
gação pernambucana de uma só língua e 
de um só território para o Brasil, afirma-
ções alicerçadas na pós-expulsão dos ho-
landeses, quando havia clima favorável a 
uma independência de Pernambuco, pois 
que lutara sozinho e se livrara da presen-
ça invasora, mesmo contra a vontade en-
tão declarada de Lisboa.

A coroa puniu Pernambuco, mandan-
do matar os líderes da Confederação do 
Equador, entre eles o Frei Caneca,em 
13 de janeiro de 1825,  e desmembrando 
grande parte de seu território – a Comar-
ca do São Francisco, até hoje integrando 
o estado da Bahia.

Esses movimentos de conotação sepa-
ratista estão registrados na História do 
Brasil e se deram, quase todos, ao tem-
po dos embates sobre a consolidação de 
nossa Independência, com o sacrifício de 
muitas vidas dos que se colocavam em 
sentido divergente. Conforta-nos, em 
nossos dias, como reza o artigo primeiro 
de nossa Carta Magna – sermos “A Repú-
blica Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados, Municí-
pios e do Distrito Federal ...”

Agora, se por algum motivo contraria-
do ou postulações não atendidas, alguém 
entender que melhor lhe seria confrontar 
a “união indissolúvel”, levando um peda-
ço do Brasil, que tal, antes da decisão, re-
ler “A Pátria”, poema de Olavo Bilac, em 
que o Príncipe dos Poetas aconselha: 

Por Antônio do Carmo Ferreira.
Jornalista e Presidente da Associação Brasileira de Imprensa 

Maçônica (ABIM). Recife – Pernambuco.
             E-mail: domcarmo@yahoo.com.br

“Não verás 
nenhum país 
como este!” Por Antônio do Carmo Ferreira*

OPINANDO

Ontem, pela TV, vi um mundo feio.
Mundo triste, insatisfeito, desarmonioso,
dividido e violento.
Fiquei triste ontem!
Vi a desarmonia vencendo a união,
a comunhão dos irmãos.
Ouvi a sinfonia da discórdia regendo
o coração dos homens,
descompassando-os .
Senti a dor da separação movida pela intolerância.
Fiquei triste ontem!
A revolta, a luta, o medo, 
a força e a indignação era o que se via
no semblante raivoso, clamante e angustiante do povo;
era a cólera correndo 
nas veias dos que se sentiam injustiçados,
E um vandalismo desnecessário.
Um poderio ganancioso em disputas absurdas,
era a brutalidade imperando e movendo o homem.
Ontem, o que vi no mundo, pela TV,
foi um caminho de desamor,
imbuído de pedregulhos, orgulho, ira
desavenças e violência. 
Os afagos e mão dadas substituídos por socos e lágrimas,
ferindo as almas.
Há uma insatisfação anímica no mundo de agora.
Tristemente , “o homem é o lobo do homem”.
Fiquei triste ontem!

Poesias
Pela TV

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: lucreciarocha@gmail.com 
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Direito Tributário
1- João e Pedro são, por lei, contri-

buintes obrigados solidariamen-
te a pagar determinado tributo. 
Foi publicada lei que isenta os 
ex-combatentes do pagamento 
de tal tributo, sendo este o caso 
pessoal somente de João.

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

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

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

c) O imposto poderá ser cobrado de 
Pedro ou de João, pois a solida-
riedade afasta a isenção em favor 
deste.

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

2- O Município X instituiu taxa a ser 
cobrada, exclusivamente, sobre 
o serviço público de coleta, re-
moção e tratamento de lixo e 
resíduos provenientes de imó-
veis. A igreja ABC, com sede no 
Município X, foi notificada da 
cobrança da referida taxa.

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

a) As Igrejas são imunes; portanto, 
não devem pagar a taxa instituída 
pelo Município X.

b) A taxa é inconstitucional, pois não 
é específica e divisível.

c) A taxa é inconstitucional, uma vez 
que os Municípios não são compe-
tentes para a instituição de taxas 
de serviço público.

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

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

Sobre a contribuição em questão, 
segundo o CTN, assinale a afir-
mativa correta.

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

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

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

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

Tel.: 98808-1810

Pesquisa realizada por 
estudante da FMT detecta 
focos do agente causador 
da criptococcose em Ilhéus

PESQUISA

Estudo inédito na região sul da Bahia 
foi tema do Trabalho de Conclusão de 
Curso na Faculdade Madre Thaís (FMT), 
apresentado em Junho de 2017. Na pes-
quisa, realizada pela discente do curso de 
Biomedicina, Silmária Nascimento dos 
Santos, sob orientação da professora/Dra. 
Zulane Lima, verificou-se a ocorrência 
de Cryptococcus spp em excrementos de 
pombos no município de Ilhéus. 

O Cryptococcus é uma levedura opor-
tunista e agente causador da criptococco-
se, doença que pode causar meningite e 
pneumonia, acometendo principalmente 
indivíduos com o sistema imunológico de-
bilitado. “A infecção se dá pela inalação 
do fungo, proveniente de fezes secas de 
aves ou de algumas espécies de árvores,” 

explica a discente.
DE acordo com a professora Zulane 

Lima, “com o trabalho da estudante, Sil-
mária Nascimento dos Santos, foi possí-
vel identificar focos com a presença dessa 
levedura em áreas urbanas da cidade de 
Ilhéus, o que revela um risco maior de 
uma pessoa adquirir a infecção em alguns 
pontos da cidade.”

A coordenadora do curso de Biome-
dicina, na FMR, professora Ana Paula 
Adry, esclarece que”além de permitir o 
crescimento acadêmico da discente na 
pesquisa científica, o estudo ainda poderá 
servir como base para a implantação de 
métodos de controle para evitar a trans-
missão desses fungos aos seres humanos 
na região.”

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com
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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

As Serras Gaúchas, 
um pedaço da 

Europa no Brasil

A serra Gaúcha é um acidente geo-
gráfico no nordeste do estado do 
Rio Grande do Sul. Apresenta ca-

racterísticas socioculturais específicas, 
como acentuada influência alemã e ita-
liana, grande produção de uvas e vinho e 
desenvolvida indústria turística.

A região das serras tem como prin-
cipais e maiores cidades Caxias do Sul, 
Farroupilha, Gramado, Canela, Nova Pe-
trópolis, Bento Gonçalves, Carlos Barbo-
sa, Garibaldi, dentre outras.

Por estar localizada em uma zona 
temperada do Brasil, seu clima é oceâni-
co, com invernos moderadamente frios e 
fortes geadas. E é dividida em três regiões 
culturais: a gaúcha, a alemã e italiana.

Na gaúcha permanece predominan-
temente a cultura gaúcha e em cida-
des como Bom Jesus, São Francisco de 
Paula e São José dos Ausentes, tem 
as fábricas de couro e as característi-
cas gaúchas, como a criação de gado 

e a vida no campo que são marcantes, 
completadas pela paisagem, formada 
pelos cânions de Itaimbenzinho, Forta-
leza e Malacara.

A alemã, também chamada de Região 
das Hortênsias, engloba cidades como 
Gramado, Canela e Nova Petrópolis, que 
guardam diversos aspectos da coloniza-
ção alemã, que aconteceu efetivamente 
na década de 1850.

A italiana, também chamada de 
“Pequena Itália”, engloba cidades como 
Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibal-
di, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e 
Caxias do Sul. Caxias do Sul, que é a ci-
dade mais populosa da região. 

As serras gaúchas tornaram-se um 
polo turístico, atraindo milhares de pes-
soas todos os anos. A maior parte dos tu-
ristas chegam no inverno, à procura do 
clima frio. Além do clima, a região possui 
belas paisagens, formadas por cânions, 
cascatas e mata de araucária. Existem 

passeios diversos, como o Mini Mundo, a 
“Casa do Papai Noel”, a Casa do Colono, 
a Rua Coberta, o Lago Negro (Gramado), 
a Catedral de Pedra (Canela), o Trem 
Maria Fumaça (que sai de Bento Gon-
çalves, passa por Garibalde e encerra em 
Carlos Barbosa), e os diversos museus 
(de cera, da moda, motos - carros antigos, 
colonial...), dentre outros. 

Além disso, a gastronomia da região 
é muito rica com as suas lojas e fábricas 
de chocolates, as queijarias e as mais de 
50 vínicolas, localizada em sua maioria 
no Vale dos Vinhedos, e sem esquecer as 
“Noite gaúcha, polonesa, italiana, alemã 
e suiça”, com músicas, danças e comidas 
típicas.

A sua cultura europeia herdada de 
imigrantes alemães e italianos recriou 
um pedaço da Europa em terras gaúchas.

Existem muito outros pontos a serem 
visitados nessa região, mais aí você pre-
cisará de mais uma semana. 

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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A noiva vira as costa, joga o buquê de 
flôres para trás e bem para o alto. O arran-
jo sobe, sobe... O sonho do casamento na 
igreja, com véu e grinalda, volta a se tornar 
uma possível realidade. As convidadas se 
imaginam entrando na casa de Deus, com o 
vestido escolhido a rigor, dando e receben-
do o primeiro beijo,  depois de declarados 
marido e mulher.

O buquê da nova desce contemplando 
somente uma das interessadas. A conven-
ção acerca do arranjo, anunciando casa-
mento próximo para aquela que o pegasse, 
passa a ser questionada.

- Será que quem está se casando hoje 
teria pego o buquê da noiva?

A irmã da noiva, a quem  foi dirigida a 
pergunta, responde:

- Não. Quem o pegou fui eu.
- Por que você não está casada, nem 

está se casando hoje, também?
- Você sabe quantos anos eu tenho?
- Não. Só sei que depois dos trinta e 

dois anos, fica mais dificil para a mulher 
contrair o matrimônio.

- Mas por que o noivo, trinta anos mais 
velho, está se casando com uma jovem de 
vinte anos de idade?

- Porque há mais mulheres do que ho-
mens e estes preferem companheiras mui-
to mais novas para o enlace matrimonial.

- Quer dizer com isso que nasce mais 
mulher do que homem?

- Eu não sei. O que sei é que morre mais 
homens do que mulher.

- Nesse caso, qual a situação de quem 
fica viúvo?

- Aos 70 anos 80% dos viúvos estão casa-
dos; entre as viúvas, na mesma faixa etária, 
este percentual é de 40%, formando o que 
se chama de Pirâmide da Solidão Feminina.

A convidada que pegou o arranjo fica 
preocupada. Tinha também os mesmos 
vinte e oito anos dela, assim como cinco ir-
mãs muito mais novas, que anelavam pelo 
sonho do casamento. Será que iria passar 
pela experiência dolorosa que a irmã da 
noiva estava passando? – pergunta-se.

Todas as convidadas chegam  à conclusão, 
portanto, de que o arranjo não lhes garantem 
a realização propalada, podendo o buquê de 
flôres servir apenas para ser colocado sobre o 
túmulo de cada esperança perdida. 

Por Jorge Luís Santos.
Advogado e cronista.  

E-mail: dvjls13@hotmail.com    

O buquê 
da noiva Por Jorge Luís Santos*
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Faz mais ou menos uns dois meses, um 
paciente, que sofria de insuficiência cardíaca e 
já fazia uso da medicação específica, me procu-
rou, mostrando-me um eletrocardiograma que 
informava não ser ele portador de arritmia.

O paciente estava feliz, pois, segundo ele, 
não precisaria mais fazer uso do remédio. 

Essas duas doenças são diferentes. En-
quanto a arritmia diz respeito à parte elé-
trica do coração, a insuficiência se relaciona 
com a estrutura do músculo cardíaco. Geral-
mente, na arritmia, o paciente queixa-se de 
uma dor no peito, tontura, taquicardia etc. 
e na insuficiência, ele se queixa de cansa-
ço, pernas inchadas etc. Arrumar os livros 
na estante, varrer a casa, lavar pratos, en-
fim, aos mínimos esforços, ele fica ofegante, 
como tivesse praticado uma grande tarefa.

Em continuação, as pernas começam a 
edemaciar, ele as pressiona fazendo bossa, 
o abdômen se distende como conseqüência 
do aumento do fígado e do baço. Fisiologica-
mente, isso tem uma explicação. O coração 
é uma bomba que lança sangue para todas 
as partes do corpo e puxa-o de volta. O cora-
ção ficando insuficiente, os líquidos vão se 
acumular nos membros inferiores, fato que 
leva o doente ao consultório médico.

Vamos supor que ele não procure o mé-
dico. Numa noite, deitado, o sangue enchar-

ca-lhe os pulmões, dificultando as trocas 
gasosas. O paciente, não suportando tanta 
falta de ar, levanta-se.  Ao levantar-se, a 
congestão dos pulmões diminui, e ele sente 
alívio. Abre a janela e aspira o ar fresco da 
noite e assim passa o resto da madrugada. 
Pela manhã está exausto, pálido, os olhos 
desmesuradamente abertos, como estives-
se escapado da morte. E escapou mesmo!

A descrição acima se refere ao edema 
agudo do pulmão.

Aquela situação difícil do doente teria 
sido evitada se ele estivesse compensado, 
usando a medicação corretamente. O pa-
ciente que me procurou, poderia ter che-
gado ao edema agudo do pulmão se não 
tivesse notado a volta da inchação de suas 
pernas e buscado ajuda médica.

Nem todo cardíaco com insuficiência 
apresenta arritmia ou vice-versa, porém 
podem ocorrer ele apresentar simultanea-
mente as duas condições.

Para concluir, a arritmia é diagnostica-
da pelo eletrocardiograma e a insuficiência 
pelo Raios-X do tórax e os tratamentos são 
distintos para as duas doenças.

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Arritmias e 
insuficiência 
cardíaca 
congestiva

Av. Cinquentenário, 100
Térreo - Centro - Itabuna-Bahia

uniaocr@hotmail.com

O suicídio burla a ordem natural 
da vida em escala abrangente, é um 
acontecimento observável nas mais 
variadas faixas etárias e em diversas 
culturas. Ocorre desde que o homem 
deu-se conta de existir enquanto ser 
pensante e dono dos seus atos. Verifi-
ca-se a existência do suicídio desde os 
primórdios da humanidade, na anti-
guidade greco-romana, na era cristã, 
na renascença e de forma alarmante 
na contemporaneidade. 

Responsável por uma morte a 
cada 40 segundos, equivalendo a 1,4% 
dos óbitos totais no mundo, segundo 
dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o suicídio passou a ser 
tratado como problema de saúde pú-
blica desde 1990, é a segunda causa 
de morte entre os jovens na faixa etá-
ria entre 15 e 24 anos sendo que 75% 
dos suicídios ocorrem em países de 
baixa e média renda.   Outro aspecto 
relevante é a relação existente entre 
a morte voluntária e o gênero. Em-
bora o índice masculino global seja 
duas vezes maior, as mulheres ten-
tam em maior quantidade, todavia, 
os métodos utilizados pelos homens 
são mais letais (armas de fogo e en-
forcamento), enquanto as mulheres 
utilizam-se na maioria das vezes de 
envenenamento. 

Apesar da multicasualidade 
do ato suicida, alguns estudiosos 
da “suicidologia”, apontam para os 
Transtornos e/ou transtornos asso-
ciados como um dos fatores de risco 
mais importantes para esse desfecho, 
seguido por: abuso de drogas e álco-
ol, violência sexual, doenças clinicas, 
desemprego, ausência de apoio social 
e bullying.  A juventude época que re-
presenta uma fase de descobertas e 
alegrias é apontada nos estudos com 
demasiado crescimento. Vale alertar 
que o uso indiscriminado da internet, 
por essa faixa etária merece a aten-
ção dos pais, pois a rede vem sendo 
palco para grupos que não só roman-
tizam o suicídio, mas exortam jovens 
a cometê-lo, usando a falsa ideia do 
desafio, como no caso do jogo macabro 
chamado Baleia Azul. 

Faz-se necessário, portanto que a 
família, mantendo a privacidade do 
jovem, busque uma forma de contato 
com ele e abra um espaço de diálogo. 
Mudanças bruscas no comportamen-
to como, por exemplo, um adolescente 
expansivo que, de repente, fica intros-
pectivo, agressivo, tem insônia, dor-
me demais ou passa muito tempo no 
quarto, requer vigilância.  Silenciar 

sobre suicídio não ajuda a combater o 
problema. Não é correto afirmar que 
quem quer se matar não avisa antes, 
o sujeito com ideação suicida convive 
com a ambivalência, e o sofrimen-
to psíquico, sendo o apoio emocional 
fundamental para que o desejo de vi-
ver prevaleça. Precisamos aprender a 
reconhecer os pedidos de ajuda, mes-
mo entre aqueles que povoam o ima-
ginário social, no geral 90% dos casos 
de suicídios podem ser evitados.

Existem os quatro D’s podem aju-
dar a identificar um maior risco para 
o comportamento suicida, são De-
pressão, Desesperança, Desamparo 
e Desespero. Frases tipo: Eu preferia 
estar morto, Eu não aguento mais, 
Eu não posso fazer nada, Eu sou um 
perdedor e um peso para os outros, 
Sem mim serão mais felizes, são con-
sideradas alertas, assim como podem 
indicar um pedido de ajuda.

O Centro de Valorização da Vida 
(CVV)  é uma entidade sem fins lucra-
tivos que atua gratuitamente na pre-
venção do suicídio desde 1962, reali-
zando apoio emocional e prevenção do 
suicídio, atende de forma voluntária e 
gratuita todas as pessoas que querem 
e precisam conversar, sob total sigilo 
pelo telefone 141, pelo e-mail - setem-
broamarelo@cvv.org.br, por chat e 
Skype 24 horas todos os dias. 

O Setembro Amarelo campanha 
de conscientização sobre a preven-
ção do suicídio, com o objetivo dire-
to de alertar a população a respeito 
da realidade do suicídio no Brasil e 
no mundo e suas formas de preven-
ção, foi iniciado no Brasil desde 2014 
pelo CVV, CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e ABP (Associação Brasi-
leira de Psiquiatria) Ocorre duran-
te todo o mês de setembro, sendo no 
dia 10 comemorado o Dia Mundial 
de Prevenção do Suicídio, onde locais 
públicos e particulares são identifica-
dos com a cor amarela e ampla divul-
gação de informações. 

NOTA DA REDAÇÃO: Por uma 
falha da redação o título dessa coluna 
na edição de nº 102, Ano IX (20/5 a 
20/6) saiu grafado de forma equivo-
cada, sendo que o correto seria: “De-
pressão: O mal que sempre exis-
tiu”.

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 

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

 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Suicídio – Precisamos 
falar sobre isso

limacarlineia@hotmail.com 

DIVÃ



O transtorno de deficit de 
atenção e hiperatividade 
e os superdiagnósticos

É preocupante a onda de superdiag-
nósticos envolvendo o transtorno de defi-
cit de atenção e hiperatividade (TDAH). 
Atualmente, inúmeros profissionais da 
área médica abusam na prescrição da 
medicação para o tratamento desse tipo 
de transtorno, enquanto muitos diag-
nósticos são feitos de forma subjetiva e 
setorizada. O transtorno é multifatorial 
e não há uma especialidade que domine 
todas as áreas envolvidas no diagnósti-
co, portanto, às pessoas que resolvem fa-
zê-lo precisam estar preparadas para de-
tectá-lo. Muitos dos sintomas envolvidos 
no transtorno, como agitação, distração 
e dificuldade de concentração, podem ser 
respostas da pessoa ao ambiente, ou até 
resultado da inadequação a determina-
do método escolar de ensino. É preciso 
esclarecer que o indivíduo ativo não ne-
cessariamente é hiperativo; assim como 
o distraído nem sempre apresenta defi-
cit de atenção. 

O TDAH é um transtorno que pre-
judica o aprendizado sim, e pode predis-
por seus portadores a acidentes auto-
mobilísticos, alcoolismo e envolvimento 
com entorpecentes, contudo, precisa ser 
diagnosticado corretamente. Para que 
isso ocorra, não basta levar em conta a 
sintomatologia presente na pessoa, mas 
o quanto isso prejudica sua vida escolar, 
familiar e social. Diagnosticar errone-
amente implica em expor o indivíduo a 
riscos desnecessários, pois os remédios 
normalmente usados nos tratamentos 
do transtorno podem ter efeitos colate-
rais graves, devendo ser recomendados 
preferencialmente nos casos mais seve-
ros. Na prática, não é o que vem ocor-
rendo.

Muitos pais insistem que seus filhos, 
considerados hiperativos, sejam trata-

dos com remédios que os deixem mais 
sossegados e tranquilos, e vêm contando 
com o apoio de profissionais da área mé-
dica que, subjetivamente, diagnosticam 
o transtorno. Assim, os comportamen-
tos indesejados passam a ser contidos 
quimicamente, através da medicação. O 
que muitos pais não sabem, entretanto, 
é que a aparente calma e quietude da 
criança podem ser resultantes da toxici-
dade do remédio, e não necessariamente 
uma de suas consequências terapêuti-
cas. Entre os efeitos colaterais dos re-
médios utilizados para o tratamento do 
problema, estão: a insônia, a irritação, o 
nervosismo, a diminuição do apetite, a 
gastrite e a cefaleia. Além disso, algu-
mas pessoas podem apresentar quadros 
de exaustão mental, oriundos da utiliza-
ção de suas reservas de energia no pro-
cesso de concentração.

 Assim, alerto para o perigo do su-
perdiagnóstico do transtorno de deficit 
de atenção e hiperatividade, convidando 
a população a refletir acerca dos resulta-
dos alcançados com os envolvidos nesses 
tratamentos, e também em relação ao 
custo-benefício, tendo em vista que ain-
da existe a possibilidade de alguns esta-
rem interessados na superestimação dos 
índices percentuais do distúrbio em nos-
so país, em virtude do lucro resultante 
do comércio da medicação recomendada, 
que é de alto custo. Certamente, é me-
lhor ver nossas crianças alegres e dis-
postas, ainda que um tanto irrequietas, 
do que apáticas e tristes em decorrência 
dos efeitos da medicação.

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

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

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

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
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Dados do Censo Escolar apontam 
avanços na Educação na Bahia

GOVERNO

Dados do Censo Escolar 
divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), na última 
terça-feira (20), apontam 
avanços na educação da 
Bahia em todos os níveis e 
etapas da Educação Básica, 
compostos pelos anos ini-
ciais e anos finais do Ensi-
no Fundamental, e Ensino 
Médio, de 2007 a 2015. Os 
indicadores de fluxo escolar 
da Educação Básica, que 
avaliam a transição do alu-
no entre dois anos consecu-
tivos, considerando a pro-
moção, repetência, evasão e 
migração para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), demonstram que 
a Bahia avançou 7,6 pontos percentuais na 
promoção, saindo de uma taxa de 64% em 
2007 para 71,6% em 2015, no Ensino Médio. 
A taxa de evasão foi reduzida em 5,8 pontos 
percentuais no mesmo período e a repetên-
cia caiu em 1,6 pontos percentuais.

Em relação aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, a taxa de promoção avançou 
11,4 pontos percentuais entre 2007 e 2015, 
quando chegou a 82,5%, e a repetência dimi-
nuiu em 8,4 pontos percentuais no mesmo 
período. Já a taxa de evasão era de 6,7% em 
2007 e caiu para 0,6% em 2015. Os dados 
dos anos finais do Ensino Fundamental tam-
bém apontam avanços. A taxa de promoção 
cresceu 6,1 pontos percentuais no período de 
2007 a 2015, chegando a 70% em 2015. A re-
petência caiu 2,1 pontos percentuais e a eva-
são escolar recuou 6,3 pontos percentuais no 
mesmo período, chegando a 4,9% em 2015.

Segundo o secretário da Educação, Wal-
ter Pinheiro, os resultados demonstram o 
compromisso do Governo do Estado com a 
educação pública desde o início da série his-
tórica, em 2007, quando lançou o programa 
Todos Pela Escola. “Um dos principais obje-
tivos deste programa foi estabelecer um pac-
to com os municípios, para apoiar a melhoria 
dos índices no Ensino Fundamental. Conti-
nuamos a avançar nesta direção com o Edu-
car Para Transformar, inclusive, firmamos 

agora em 2017 o pacto já em andamento com 
389 municípios”, disse. Ainda de acordo com 
Pinheiro, “estes dados do INEP são signifi-
cativos, uma vez que em oito anos a Bahia 
vem crescendo na promoção dos estudantes 
e na diminuição da evasão escolar e repetên-
cia, resultado de políticas públicas acertadas 
na área. Claro que ainda precisamos avan-
çar ainda mais, e estamos trabalhando com 
projetos importantes que vão na direção de 
dinamizar o ensino”.

O secretário também destaca programas 
como o de Ensino Médio por Intermediação 
Tecnológica (EMITEC), que transmite aulas, 
via satélite e em tempo real, para todas as 
telessalas espalhadas por 414 localidades do 
Estado, para 21.120 alunos, fazem a educação 
chegar nos locais mais longínquos da Bahia. 
Além disso, o secretário aponta a reestrutu-
ração do eixo pedagógico na rede estadual, 
projetos de empreendedorismo nas escolas, 
o apoio aos municípios com a formação de 
educadores, a ampliação de escolas em tempo 
integral, incentivo às práticas científicas com 
o programa Ciência na Escola, dentre outras 
iniciativas que estão em curso através de par-
cerias estratégicas com todas as universida-
des públicas, centros de pesquisa e o Sistema 
S. Os números inéditos foram revelados du-
rante o “Seminário 10 Anos de Metodologia 
de Coleta de Dados Individualizada dos Cen-
sos Educacionais”, que celebrou uma década 
da metodologia da pesquisa.

Estudantes comemoram 80 anos do 
CEEP em Ilhéus com diversas atividades

A comunidade escolar do Centro Esta-
dual de Educação Profissional (CEEP) em 
Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro 
Melo Vieira, localizado em Ilhéus (441 km 
de Salvador), está comemorando o ani-
versário de 80 anos da instituição. A pro-
gramação, iniciada com um coquetel para 
ex-alunos na noite desta terça-feira (20/6), 
prosseguiu nesta quarta-feira (21/6), com 
um café da manhã e a final do torneio inter-
série de futebol e handebol realizado com os 
times do centro.

A unidade de ensino voltada para a 
Educação Profissional é referência na re-
gião Sul do estado na oferta de cursos 
técnicos de nível médio e possui 1052 es-
tudantes matriculados. No CEEP, são dis-
ponibilizadas vagas para os cursos técnicos 
em Segurança do Trabalho, Administração, 
Informática, Manutenção e Suporte em 
Informática, Comércio, Biocombustíveis e 
química.

Segundo o diretor Joilson Sampaio, a 
unidade é muito importante para a forma-
ção de profissionais na região cacaueira. 
“São oito décadas de atuação formando cida-
dãos competentes e bem preparados. A so-

ciedade ilheense assume a responsabilidade 
de contribuir com o acesso às experiências 
oriundas do mundo do trabalho para esses 
estudantes que tendem a ocupar os espaços 
e suprir as demandas de uma região carente 
de qualificação”, destacou o gestor.

A estudante Thaila Evelle Santos, 18, do 
curso técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática aproveitou as comemorações para 
apresentar o seu projeto sobre energia eólica. 
“Por meio de uma maquete as pessoas podem 
visualizar como é o funcionamento de um mi-
niparque eólico. Além da sustentabilidade, o 
objetivo é fornecer energia limpa para casas 
de pessoas carentes da zona rural que não têm 
condições de pagar contas de energia elétrica”, 
informou.

Para o estudante Gabriel Lago, 18, 
que faz o curso técnico em Biocombustão, 
o CEEP mudou a sua perspectiva profis-
sional. “É muito bom poder estudar em um 
curso de qualidade e gratuito como este. 
Após concluí-lo poderei atuar profissional-
mente em qualquer lugar do mundo, pois 
somos estimulados à iniciação científica 
através da elaboração de projetos de pes-
quisa”, afirma entusiasmado.
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Maior evento de chocolate do 
Brasil chega à sua 9ª edição na Bahia

Meio Ambiente de Ilhéus 
encaminha ave silvestre

para centro de triagem do 
Ibama de Porto Seguro

Sutran realiza campanha 
de conscientização no trânsito 
para motociclistas em Ilhéus

A Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento Sus-
tentável (Seplandes) da Prefei-
tura de Ilhéus encaminhou para 
o Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas), do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), situado no mu-
nicípio de Porto Seguro, uma 
ave de rapina, harpia ou gavião 
real. Após o encaminhamento, o 
predador receberá avaliação da 
condição física, estado de saúde 
e possível soltura.

De acordo com o superin-
tendente de Meio Ambiente 
da Seplandes, Emílio Gusmão, 
a ave silvestre foi encontrada 
cambaleante, nas proximida-

des da cabana ‘Canto do Mar’, 
situada na Praia do Marciano, 
bairro Malhado. “O proprietá-
rio do estabelecimento comer-
cial impediu que as pessoas 
matassem o gavião, pois al-
gumas delas estavam jogando 
pedras. Fez o resgate e colocou 
numa gaiola improvisada. De-
pois, entrou em contato com 
a nossa equipe que promoveu 
sua remoção”, ressaltou.

O superintendente destacou 
ainda que existe outro gavião so-
brevoando a mesma região, que 
é parceira ou parceiro da ave que 
se encontra machucada. Esta foi 
a primeira vez que o município 
encaminhou um animal silves-
tre para o Cetas.

Transporte e Trânsito, de-
flagrou no último dia 15, nova 
campanha de conscientização 
no trânsito, com foco nos condu-
tores de motocicletas. Uma das 
propostas é a redução de aciden-
tes que ocorrem principalmente 
no perímetro urbano, por conta 
do crescimento significativo des-
ta frota no município.

De acordo com o Superin-
tendente de Trânsito Rogério 
Buralho, a atual gestão reali-
zou recentemente a campanha 
nacional Maio Amarelo, com 
objetivo de alertar a população 
sobre os riscos de acidentes e 
sobre as normas e condutas no 
trânsito, através de ações espe-
cificas. Ele destacou ainda que 
“Pé na faixa, pé no freio” uma 
das temáticas abordadas, foi 
debatida entre pedestres e con-
dutores sobre a importância da 
conscientização durante o uso 
da faixa, por meio de expressão 
corporal e visual. 

Rogério Buralho ressaltou 
“na campanha Maio Amarelo 
realizada em Ilhéus, contabili-
zamos mais de doze mil condu-
tores de carros, motocicletas e 
bicicletas abordados de forma 
direta, o que propiciou em orien-
tações para uma conduta mais 
segura no nosso trânsito”.

Parceria com o Banco de 
Sangue – Por sua vez, Clóvis 
Júnior, chefe de Operações da 
Sutran, explicou que fará uma 
ação do bem nas abordagens 
feitas pelos agentes de trânsi-
to.  “A ação é uma parceria da 
Sutran com o Banco de Sangue 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Ilhéus, para promover doa-
ções. Durante a fiscalização, va-
mos conscientizar os condutores 
sobre as normas e condutas no 
trânsito, e permitir a possibili-
dade da pena alternativa, para 
estimular a prestação de serviço 
à comunidade através da doação 
de sangue”, disse.

FESTIVAL ILHÉUS 

73 98805-3929Av.  juracy Magalhães, 183 - Centro - Itabuna

Com alto teor de cacau sele-
cionado de fazendas do Sul da 
Bahia, o chocolate de origem é 
celebrado no maior evento do 
segmento no Brasil. Entre 20 
e 23 de julho será realizado, 
em Ilhéus, o CHOCOLAT 
BAHIA, nona edição do 
Festival Internacional do 
Chocolate e Cacau. Voltado 
para consumidores e profis-
sionais da área, o Chocolat 
atrai anualmente milhares 
de visitantes, marcando o 
calendário turístico da ci-
dade e firmando o Sul da 
Bahia como principal região 
produtora de chocolate de 
origem do Brasil. Durante 
quatro dias, o Festival reu-
nirá mais de 30 marcas de cho-
colate e cerca de 80 expositores 
no pavilhão de feiras Centro de 
Convenções de Ilhéus, além de 
promover cursos de capacitação, 
debates sobre temas do setor, 
rodadas de negócios e palestras 
ministradas por especialistas 
internacionais.

A programação do Chocolat 
Bahia inclui workshops gratui-
tos de receitas à base de choco-
late com renomados chefs do 
país. Um deles é Lucas Corazza, 

aclamado confeiteiro e jurado do 
reality show Que Seja Doce, do 
canal GNT. Visitas a fazendas 
produtoras de cacau, exposição 
de esculturas de chocolate e uma 
vasta programação cultural tam-

bém integram o Chocolat Bahia.
Para Marco Lessa, ideali-

zador do projeto e organizador 
do evento, o Festival é também 
uma forma de promover Ilhéus 
como polo chocolateiro e difun-
dir a cadeia produtiva do cacau. 
“Temos, durante quatro dias, o 
maior evento profissional des-
sa área reunindo consumidores, 
especialistas e produtores, uma 
oportunidade para discutir a in-
dustrialização, a verticalização 
da produção e, consequentemen-

te, a melhoria da qualidade das 
amêndoas de cacau selecionado e 
produto final elaborado”, pontua.

Com o objetivo de promo-
ver a visibilidade do chocolate 
de origem e fomentar os negó-
cios da cacauicultura no país, o 
CHOCOLAT BAHIA – 9º Festi-
val Internacional do Chocolate e 

Cacau é uma iniciativa do 
Costa do Cacau Conven-
tion Bureau e Associação 
de Turismo de Ilhéus em 
parceria com o Governo do 
Estado da Bahia através 
das secretarias da Cultura, 
do Turismo, do Desenvolvi-
mento Rural, de Agricultu-
ra, de Ciências Tecnologia 
e Informação, Prefeitura 
Municipal de Ilhéus, Banco 
do Nordeste, Sebrae, Caixa 
Econômica Federal, entre 

outras instituições e conta com a 
realização da MVU Eventos.

Serviço

CHOCOLAT BAHIA 
- 9° Festival Internacional 
do Chocolate e Cacau
Quando: 20 a 23 de julho
Onde: Centro de Convenções de 
Ilhéus-Bahia
Entrada gratuita
Mais informações: 
www.festivaldochocolate.com 

Chocolat Bahia – Festival Internacional do Chocolate 
e Cacau será realizado entre 20 e 23 de julho em Ilhéus



Livre...
Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Já ergui o “chicote” das mi-
nhas “verdades” muitas vezes, 
contra meus debatedores. E, 
outras vezes, brandi o látego 
cortante das minhas ideias nas 
costas daqueles que discorda-
vam das minhas palavras (hoje 
eu sei que não eram novas as 
minhas ideias e tampouco 
eram minhas as palavras que 
eu defendia arduamente). Na-
quele tempo, entretanto, quan-
do se tratava dos meus posicio-
namentos políticos, cheguei a 
acreditar que o açoite das “mi-
nhas palavras” de “esquerda” 
domariam meus opositores ou 
os afugentariam, o que nos dois 
casos eu considerava como uma 
grande vitória.  

Eu só não me dava conta 
de três coisinhas básicas, es-
senciais: primeiro, o “chico-
te” que estalava nas costas 
alheias, ia forte, mas voltaria 
ainda mais forte, ou melhor: 
o ricochete atingiria minha 
cara, minha língua e “minhas 
ideias”; segundo, a experi-
ência de vida conta e conta 
muito na hora de manejar o 
“chicote”, pois é preciso saber 
usá-lo, para saber fazer, caso 
se pretenda alcançar algum 
objetivo; terceiro, o “chicote” 
que eu usava com aparen-
te competência, habilidade e 
“verdade” era manipulado por 
alguém muito mais “esperto” 
do que eu podia supor.

No passado, defendi “meus 
argumentos” como se eles fos-
sem meus de fato. E ainda 
pior: os defendi como se fossem 
a mais pura e cristalina “ver-
dade”. Grande e lamentável 
engano! Hoje, ainda a respei-
to dos meus posicionamentos 
políticos, me dizem que sou de 
“direita” e que uso o “chicote” 
das “minhas palavras” para 
açoitar aqueles que discordam 
do que digo. E me dizem mais 
ainda: que os meus posiciona-
mentos de “direita” são tenta-
tivas de domar meus oposito-
res ou afugentá-los! Pode?

Querem, ainda, mesmo 
agora com a experiência que 
penso ter adquirido, que eu 
use minhas palavras de acordo 
com as conveniências que cada 
um dos grupos interessados 
defende. Não o farei! E digo 
isso a par de que, essencial-
mente, não permito mais que 

me digam o que eu tenho de 
fazer. Bem como não permito 
que façam de mim um instru-
mento de propagação daquilo 
que, verdadeiramente, mais 
interessa aos outros do que a 
mim mesmo!

E tem mais: não existe 
essa coisa que os “intelectu-
ais” (de um lado ou de outro) 
chamam de “esquerda” e/ou de 
“direita”. O que existe mesmo 
é o quanto nós podemos ser 
impactados por essas ideias, 
o quanto acreditamos nelas, e, 
principalmente, o quanto dei-
xamos de acreditar.

Pense. Reflita. Pondere. 
Você sobreviveria a si mesmo 
se fosse livre? Você enten-
deria os eventos da vida se 
sentisse, pensasse e agisse a 
partir de suas próprias per-
cepções? Você seria capaz de 
reconhecer seus “aliados” ou 
seus “opositores” sem as más-
caras que eles usam? Então, 
esses são alguns dos desafios 
que cada um de nós, no seu 
devido tempo, precisa (se qui-
ser) enfrentar para buscar 
suas próprias e essenciais in-
teligências.  

A vida, ou pelo menos o 
que eu aprendi com ela, (ou 
penso que aprendi, até ago-
ra) é um caminho sempre de 
volta ao que somos na essên-
cia. A vida talvez seja um re-
novado autoconhecimento. E 
por isso, quando afinal deixei 
para trás aquilo tudo que me 
“ensinaram”, sem desmere-
cer os “ensinamentos” porque 
eles fizeram parte da minha 
autodescoberta, da minha ca-
minhada, do meu encontro de 
volta ao que eu sempre senti 
valer a pena – o amor, a liber-
dade e a felicidade –, só então 
é que eu me senti em paz. 

Sentir-se feliz, amado e 
livre é o maior desafio que 
trouxemos para a vida. Ainda 
que só consigamos vivê-los por 
alguns instantes. Mas não se 
esqueça: a vida é um instante.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus –BA) 
Administrador de Empresas graduado pela 

Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL, Salvador – BA). 
Especialista em História 

do Brasil (UESC, Ilhéus – BA). 
Membro da Academia 

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

Prefeito Fernando Gomes anuncia
 as atrações do Forró do Povo 2017

Prefeitura 
apoia festejos 

juninos nos 
bairros de 

Itabuna

Resgatando uma das mais tra-
dicionais festas do calendário de 
eventos do município de Itabuna, 
os festejos juninos, o prefeito Fer-
nando Gomes anunciou durante 
entrevista coletiva à imprensa na 
manhã de quinta-feira (22), no 
Centro Administrativo Firmino 
Alves, as atrações que animarão 
o Forró do Povo 2017. O evento 
acontecerá entre os dias 29 de Ju-
nho e 1º de Julho, na Alameda da 
Juventude, com um forte esquema 
de segurança e muitas atrações. 

 O prefeito Fernando Gomes 
lembrou o resgate da festa no 
São Pedro, depois de 10 anos sem 
acontecer o Forró do Povo: “Itabu-
na merece essa festa, o povo itabu-
nense merece um pouco mais de 
respeito, de alegria. Além disso, 
várias cidades de pequeno porte 
em nossa região fazem ótimas fes-
tas de São João, e porque Itabuna 
não tem condições?”, questionou, 
lembrando que o Forró do Povo 
será realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itabuna, por meio da 
Fundação Itabunense de Cultura 
e Cidadania (FICC), com o apoio 
do Governo do Estado via Bahia-
tursa, além de uma parceria com 
várias empresas.

E lembrou que além de pro-
mover o entretenimento, o Forró 

do Povo apresenta-se como uma 
grande oportunidade para movi-
mentar a economia local. “O retor-
no financeiro para o município é 
muito grande, pois o comércio e os 
postos de gasolina vendem mais, 
os hotéis recebem mais hóspedes, 
restaurantes tem uma grande mo-
vimentação de pessoas, entre ou-
tros estabelecimentos comerciais”, 
completou. A segurança dos itabu-
nenses durante a festa foi outro 
ponto destacado pelo prefeito como 
uma de suas principais preocupa-
ções do governo municipal. 

Para isso, já foi montado um 
esquema de segurança com o apoio 
das Polícias Civil e Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Rodoviária 
Federal, além da Guarda Civil 
Municipal. “Vamos fazer um For-
ró do Povo com o mesmo sucesso 
e tranquilidade que fizemos o Car-
naval Antecipado de Itabuna.” A 
PM, por exemplo, colocará 90 ho-
mens diariamente no circuito da 
festa, o Corpo de Bombeiros mo-
bilizará um efetivo de 25 pessoas 
com patrulhas na área do circuito 
da festa e na base de operações. 
Além disso, teremos o mesmo rigor 
para o horário de começo e fim da 
festa que será encerrada imprete-
rivelmente às 01h30”, informou o 
prefeito.

Estiveram presentes na en-
trevista coletiva: o Comandante 
do 15º BPM, Tenente-Coronel PM 
Daniel Riccio; o Tenente-Coronel 
PM Edson Santos Neiva, do Cor-
po de Bombeiros, os secretários 
Maria Alice Araújo Pereira (Go-
verno) e John Vinícius Nascimen-
to (Sustentabilidade Econômica e 
Meio Ambiente), o presidente da 
FICC, Daniel Leão e da Fundação 
Marimbeta, Cleonice Almeida; o 
presidente da Maternidade Ester 
Gomes, Sérgio Gomes, além do 
presidente da Câmara de Vereado-
res, Francisco José do Carmo Reis 
(Chico Reis); e os vereadores Mil-
ton Gramacho, Gidevaldo Santos 
(Zico), Manoel Júnior.

Programação: 
29 de Junho a partir das 17 

horas – Guiga Reis, Larissa Go-
mes, Genard, Raneychas, Daniel 
Vieira, Aviões do Forró e Adelmá-
rio Coelho.

30 de Junho a partir das 17 
horas – Urubu Fogoso, Ely Mar-
ques, Boteco das Amigas, Lordão, 
Aduilio Mendes (Ex-Mastruz com 
Leite) e Dorgival Dantas.

1º de Julho  a partir das 17 ho-
ras – Bom Q’Xote, Forró do Karoá, 
Cacau com Leite, Vera Cruz, Es-
takazero e Marcos e Pablo.

Neste período em que tra-
dicionalmente se comemora os 
festejos juninos em toda Bahia, 
a cidade de Itabuna segue no 
ritmo das festividades e a Pre-
feitura Municipal tem sido uma 
grande incentivadora e apoia-
dora destes eventos que, além 
de oferecer mais uma opção de 
entretenimento, movimenta a 
economia local. Entre os bair-
ros que já receberam apoio da 
Prefeitura para realizar os fes-
tejos, Ferradas, Mangabinha, 

Roça do Povo, Califórnia e Jar-
dim América.

De acordo com o Secretário de 
Administração, Dinailson Olivei-
ra, “o prefeito Fernando Gomes 
tem sido incisivo nas determina-
ções para que o povo itabunense 
tenha todo apoio nestas festas. O 
povo precisa de diversão”. E infor-
ma que o apoio se dá na área logís-
tica, fornecendo cerca de 10 quilos 
de bandeirolas para cada comuni-
dade que realiza a festa, além de 
iluminação, limpeza, pintura de 

meio-fio e poda de árvores. 
Vale ressaltar que a Prefeitu-

ra também deu todo apoio junto 
com a FICC e CDL, para orna-
mentação do Arraiá do Comércio, 
na Avenida do Cinquentenário. A 
Prefeitura apoia também o 2º São 
João Familiar que acontecerá no 
bairro Jardim América II, às 20 
horas. A festa contará com amen-
doim, milho e pipoca, além de ani-
mação com artistas locais que pre-
pararam um repertório exclusivo 
com forró de raiz.  

ITABUNA 
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Após visita à Emasa, 
vereadores avistam 

investimentos pra Itabuna

Para vereadores, 
Anorina nega 

fechamento de 
escolas em Itabuna

Para o vereador Ricardo Xavier (PPS) 
são perceptíveis os sinais de recupera-
ção na capacidade de investimentos pela 
Emasa com a redução de despesas. Onze 
vereadores visitaram instalações do ór-
gão, entre elas a unidade de captação em 
Nova Ferradas. Pouco antes o presidente 
da Emasa, Jader Guedes, anunciou R$ 
2,5 milhões para ampliar o tratamento 
de água.

A Emasa renovou junto aos parla-
mentares o compromisso de equilibrar 
as contas da empresa para, com isso, ter 
condições de investir na melhoria do sa-
neamento (água e esgoto).  O diretor João 

Bittencourt defendeu a tarifa de esgoto 
(que varia de 45% a 70%, conforme o con-
sumo de água) para bancar custos opera-
cionais e garantir investimentos futuros 
pela empresa.

Quanto à cobrança pelo esgotamen-
to sanitário em Itabuna, os vereadores 
vão propor à Emasa um termo de ajus-
tes de conduta. O objetivo é aumentar a 
cobertura do serviço (coleta, transporte, 
tratamento e descarte) com obras volta-
das principalmente para o tratamento 
adequado dos dejetos (só 14% do esgoto 
itabunense é tratado). O Legislativo fis-
calizaria o cumprimento do termo.

Em reunião na Câmara Municipal 
nessa segunda (19) a secretária itabu-
nense de Educação, Anorina Smith, ne-
gou a extinção de escolas na atual gestão 
apesar do remanejamento de alunos nos 
bairros Califórnia, Santa Inês. Conforme 
a gestora, essa transferência ocorreu de-
vido à insuficiência de matrículas e rece-
beu parecer favorável do Conselho Muni-
cipal de Educação.

Sobre superlotação na Escola Maria 
Creuza, em Ferradas, onde até o pátio 
funciona como sala de aula, a secretá-
ria alegou que o problema é antigo. Ela 
procura um imóvel para alugar e trans-

formar em anexo. Essa solução deve ser 
adotada na Escola Três Irmãos, no São 
Caetano. “Não existe decisão de fechar 
escolas”, respondeu Anorina ao vereador 
Jairo Araújo (PCdoB).

Anorina informou que duas unidades 
escolares deverão ser reativadas para 
atender o público infantil. Neste momen-
to, a secretária itabunense criticou o fun-
cionamento de creches clandestinas em 
Itabuna, que funcionam sem autorização 
do Conselho. “Nós devemos ter responsa-
bilidade com a infância da nossa cidade”, 
declarou ao solicitar apoio do Poder Le-
gislativo. 

LEGISLATIVO

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

A Academia Grapiúna 
de Letras promove 
reunião ordinária

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

O presidente convida todos os aca-
dêmicos a se fazerem presente a reu-
nião, pois na oportunidade será discu-
tida a pauta da “Casa de Jorge Amado” 
para o segundo semestre de 2017. 

Essa será a primeira reunião da 
nova diretoria da Agral, eleita no mês 
de fevereiro do ano em curso, que além 

do Presidente Ramiro Aquino, tem 
em sua diretoria, Zélia Possidônio dos 
Santos, Vice-presidente; Ivann Krebs 
Montenegro, Presidente de Honra e 1º 
Secretário; Maria da Glória Brandão 
Marques, 2º Secretário; Washington 
Farias Cerqueira, 1º. Tesoureiro; Antô-
nio da Silva Costa, 2º Tesoureiro; Eva 
Lima Machado e Ary Rodrigues dos 
Santos, Diretores de Eventos; Jailton 
Alves de Oliveira e Antônio Paulo de 
Oliveira Lima, Diretores de Relações 
Públicas; Vercil Rodrigues e Samuel 
Leandro Oliveira Mattos, Diretores de 
Revista; Adeildo Marques dos Santos, 
Diretor de Arquivo e Eglê Santos Ma-
chado, Diretor de Biblioteca.

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).



Delegado regional sul do Sindicato das Agências 
de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro – BA.)

“As agências bem 
geridas, vão sobreviver 

em 2017 para ter 
algum lucro em 2018”
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ENTREVISTA | RUI CARVALHO

DIREITOS - Quais os principais 
desafios do mercado publicitário no 
interior do estado?

Rui Carvalho - O primeiro e maior 
dos desafios é desenvolver um trabalho 
de excelência com verbas na maioria 
das vezes aquém do valor necessário 
para o atingimento dos objetivos. Em 
segundo lugar listaria a restrita seg-
mentação de setores disponíveis para 
prospecção de novos clientes concen-
trando a maior parte do bolo publici-
tário no varejo e na prestação de servi-
ços. E por último citaria a questão da 
renovação da mão de obra disponível 
no mercado sede das agências do inte-
rior especialmente no setor da criação, 
planejamento e atendimento.

DIREITOS - Como esses desafios 

podem ser vencidos?

Rui Carvalho - Com muita deter-
minação e foco no negócio visando tra-
balhar diariamente para mudar essa 
realidade seja buscando a conscienti-
zação dos clientes de que acreditar que 
propaganda não é despesa e sim inves-
timento, estimular e apoiar a realiza-
ção de workshops/seminários/oficinas 
visando a geração de novos profissio-
nais apaixonados pela propaganda e 
por fim ficar de olhos bem abertos em 
todas as oportunidades de geração de 
novos negócios no município sede da 
agência como também em outros mer-
cados.

DIREITOS - Na sua opinião quais 
as perspectivas de crescimento eco-
nômico da sua região?

Rui Carvalho - Não acredito em 
crescimento do negócio neste resto de 
ano em face de crise política que o pais 
está vivendo. Acredito que as agências 
bem geridas, aquelas com “pés no chão”, 
vão sobreviver em 2017 para em 2018 
começar a enxergar uma luz no fundo do 
túnel em forma de geração de negócios 
e renda. Se Deus quiser e os políticos do 
país deixarem o país voltar a crescer.

DIREITOS - Como está a qualida-
de da propaganda feita na região?

Rui Carvalho - Inegavelmente de 
excelente qualidade, pois temos um elen-
co de agências muito bem estruturadas 
que estão fazendo trabalhos primorosos 
no que tange ao planejamento estraté-
gico e com muita criatividade gerando 
bons resultados para os anunciantes.

O entrevistado dessa edição do DIREITOS é o dele-
gado regional sul do Sindicato das Agências de Propa-
ganda do Estado da Bahia (Sinapro – BA.), o publicitário 
e dirigente da agência RCM Propaganda, Rui Carvalho, 
fala sobre os desafios do mercado publicitário no inte-
rior do estado

O que é ser batizado 
no Espírito Santo? Por Monsenhor Jonas Abib

Desde seu batismo, Deus está em você. O 
Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em você. 
Mas não basta, pois é preciso que esse Deus 
que está em você venha à tona.  

 De que adianta você ter um poço e não 
tirar água dele?

Da mesma forma, de nada adianta Deus 
estar em você se Ele não se manifesta em 
sua vida. O batismo no Espírito Santo é isso: 
o Espírito, que já está em você, vem à tona. 
Como disse Jesus: “Do seu interior correrão 
rios de água viva” (Jo 7,38b).

A partir do batismo no Espírito Santo, 
tudo começa a mudar! “Mandas teu espírito, 
são criados, e assim renovas a face da terra” 
(Sl 104,30).

Essa renovação da face da terra começa a 
partir da nossa renovação, dia após dia. Essa 
renovação é carismática, pois é feita com as 
armas mais poderosas de Deus: os carismas, 
os dons do Espírito Santo. É só abrir o livro 
dos Atos dos Apóstolos e veremos quantas 
maravilhas!

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

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

Cachoeira Paulista – São Paulo.



O mAiOr São João dO BrAsIl.Todo o Estado em festa. Todo o povo em comemoração. Em junho, a Bahia se transforma no palco da maior festa regional do País.
A tradição de cada região ganha vida nas ruas de cada cidade, de cada vilarejo, de cada arraiá. Baianos e turistas se encontram em cenários cheios de luz, 

comidas típicas, trios de forró, grandes shows e muito arrasta-pé. Não dá pra ficar parado. É muita alegria. Não dá pra não vir. Venha pro São João da Bahia.


