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Senado Federal aprova projeto que criminaliza 
violação de prerrogativas da advocacia

Foi aprovado no Senado Federal, em ca-
ráter terminativo, o projeto de lei que crimi-
naliza a violação de prerrogativas de advo-
gados. O Projeto de Lei do Senado 141/2015 
teve votação unânime na CCJ (Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania) e não 
havendo recursos, segue para a Câmara dos 
Deputados.

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, que acompanhou a votação 
no plenário da CCJ, ressaltou o posiciona-
mento histórico da Ordem acerca do tema 

e agradeceu o empenho dos senadores pela 
sua aprovação, especialmente o autor do 
projeto, Cássio Cunha Lima (foto), e a rela-
tora da matéria, Simone Tebet (MS). O pre-
sidente lembrou ainda que este é o segundo 
projeto de igual teor defendido pela entida-
de. “Na Câmara, tivemos outro projeto de 
mesma natureza aprovado ainda no início 
da gestão”, ressaltou o presidente, mencio-
nando o texto aprovado juntamente ao pro-
jeto de lei 4850/2015, em novembro de 2016.
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Rui entrega ambulâncias 
para reforçar a saúde 

em 22 municípios

GOVERNO DO ESTADO

SAÚDE

II Simpósio multidisciplnar 
em saúde da FMT 
será em setembro
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Execução autônoma de honorários é inviável se 
valor da condenação depende de liquidação

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Como se nada até aqui tenha sido 
absurdo demais, vislumbramos agora 
um novo motivo para considerar, mais 
do que nunca, que o surrealismo seja o 
termo mais exato para definir o quadro 
da política brasileira.

 Negligenciando regras básicas da 
economia, o governo promoveu mais 
um aumento de tributos, atingindo no-
vamente em cheio o bolso da sociedade. 
Em vez de profissionalizar a gestão do 
Estado e usar com eficiência os recursos 
já arrecadados, opta por fazer mais do 
mesmo e repetir a velha fórmula, impon-
do aos brasileiros que paguem a fatura 
da má gestão.

 O que se desenha para um futuro 
próximo é cada vez mais aperto finan-
ceiro, com o agravamento de uma si-
tuação cada dia mais difícil para os 14 
milhões de desempregados. É preciso 
lembrar aos atores envolvidos nos epi-
sódios recentes que os mandatos que 
deveriam honrar têm como destinatá-
rios os cidadãos.

 O ato do governo ganha contornos 
ainda mais graves diante da possível 
abertura de processo contra o presidente 
da República no Supremo Tribunal Fe-
deral e das denúncias de construção es-
púria de maioria na Câmara, conquista-
da na base do troca-troca, motivada pela 

liberação de emendas parlamentares.
O Estado brasileiro não pode conti-

nuar sendo usado para acobertar crimes 
de seus agentes. Depõe não apenas con-
tra o presidente, mas contra o conjunto 
das instituições políticas e soa como de-
boche à sociedade. É crime de lesa-de-
mocracia!

A carga tributária no país já é des-
proporcional às contrapartidas recebi-
das pelos pagadores de impostos. Essa 
nova e equivocada medida, que incide 
sobre os combustíveis, atrapalha todo o 
sistema produtivo. Para tentar salvar o 
governo, não é possível sacrificar a so-
ciedade.

A OAB tem sido vigilante. Em 86 
anos, a entidade havia aberto apenas 
um pedido de impeachment contra um 
presidente da República, no caso Fer-
nando Collor. Desde 2016, no entanto, 
frente à grave crise ética, ingressamos 
com mais dois pedidos, contra Dilma 
Rousseff e Michel Temer.

A Câmara dos Deputados tem um 
dever a cumprir, e a sociedade não fica-
rá indiferente a uma eventual omissão e 
cobrará de cada parlamentar que deixar 
de cumprir sua obrigação com denodo.

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

http://www.oab.org.br

Tempos surreais

http://www.oab.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

A execução autôno-
ma de honorários advo-
catícios não é possível 
nos casos em que a ação 
principal ainda precisa 
de liquidação para defi-
nir o valor principal da 
condenação.

Assim, a 1ª turma 
do STJ acolheu recur-
sos da Cesp - Compa-
nhia Energética de São 
Paulo e da Petrobras 
para suspender a exe-
cução de honorários de 
aproximadamente R$ 
700 mi. O caso tratou de contratos fir-
mados para a prospecção de petróleo 
na bacia do Rio Paraná, em áreas do 
estado de São Paulo.

 Para o ministro relator do caso, 
Napoleão Nunes Maia Filho, a execu-
ção em curso é inviável, já que ainda 
há debate quanto à definição do valor 
principal da condenação, ou seja, o 
valor a ser restituído pela Petrobras e 
a Paulipetro (hoje representada pela 
Cesp) em razão dos contratos declara-
dos nulos.

“Dessa forma, não é possível a 
execução de honorários advocatícios 
se fixados sobre o montante principal 
ainda ilíquido, pois ainda pendente 
de apuração do quantum debeatur 
[quantia devida].”

O ministro explicou que o título 
executivo, uma decisão do STJ de 2001 
sobre o caso, especifica que o valor da 
verba honorária incidirá sobre o valor 
da condenação. Se o valor da conde-

nação ainda vai ser definido em liqui-
dação, no entendimento unânime dos 
ministros da turma, tal execução autô-
noma de honorários não é possível.

A execução teve origem em uma 
ação popular proposta em 1979 para 
declarar nulo um contrato firmado 
entre a Paulipetro e a Petrobras para 
a exploração de petróleo no estado de 
São Paulo. Segundo o pedido inicial, 
a Paulipetro pagou 250 mil dólares 
para a aquisição de informações geo-
lógicas da região.

O programa foi extinto em 1983. 
Segundo os advogados que buscam 
a execução, o STJ já havia decidido 
sobre a nulidade do contrato, mas as 
empresas não cumpriram a senten-
ça, alegando excesso nos valores da 
execução, que seriam de aproximada-
mente R$ 40 mi.

O pedido da ação popular foi jul-
gado procedente, mas a liquidação do 
montante a ser devolvido pela Petro-
bras e Cesp não foi concluída.

“Ninguém tem a obrigação de obedecer aquele que não tem o 
direito de mandar.” (Cícero) - “Aunque la justicia se mueve 

despacio, rara vez deja de alcanzar al culpable”. 
Horácio
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Uma estudante da UFRJ deve inde-
nizar por dano moral sua orientadora 
de doutorado por ter a acusado infunda-
damente de discriminação. Em 2012, a 
acusação foi amplamente divulgada pela 
mídia e a estudante alegava que a pro-
fessora tinha dito que ela era “pobre e fe-
dorenta” durante uma discussão. Contu-
do, de acordo com o juiz de Direito Mario 
Cunha Olinto Filho, da 2ª vara Cível da 
Barra da Tijuca, a estudante não provou 
a ofensa e, ao contrário, o que se indicou 
“com razoável clareza” é que a ela era 

uma aluna displicente, não tendo concluí-
do com êxito o intercâmbio ao qual se sub-
meteu, vindo a requerer trancamento do 
doutorado, com baixo rendimento acadê-
mico. Tal circunstância é interessante, de 
acordo com o magistrado, para se consta-
tar que há grande indício de que, por con-
ta de não ter seus interesses atendidos, 
ficou mais fácil para ela “simplesmente 
tentar inverter os valores, aproveitando-
se de eventual condição social ou cor de 
pele, para impingir acusação infundada 
contra a demandante”.

Na sessão plenária do dia 10/8, o mi-
nistro Toffoli votou pela proibição do uso 
do amianto. O Supremo se debruçou sobre 
diversas ações ajuizadas contra leis esta-
duais que proibiram a produção, comércio 
e o uso de produtos com o amianto e con-
tra a lei Federal 9.055/15, que disciplinou 
o uso da substância. De acordo com Toffo-
li, a lei 9.055/95 passou por um processo 
de inconstitucionalização, uma vez que 
as percepções dos níveis de consenso e 

dissenso em torno da necessidade ou não 
do banimento do amianto não são mais os 
mesmos observados quando da edição da 
norma. Para ele, então, diante da invali-
dade da norma geral Federal, os Estados 
passam a ter competência legislativa ple-
na sobre a matéria, nos termos do art. 24, 
§ 3º, da CF/88, até que sobrevenha eventu-
al nova legislação Federal acerca do tema. 
Desta forma, o ministro votou pela consti-
tucionalidade das leis estaduais.

Feitiço contra o feiticeiro

Amianto

Animus damni vitandi. Intenção de evitar prejuízo ou dano.
Animus decipiendi. Intenção de enganar ou iludir.
Animus delinquendi. Intenção de delinqüir ou intenção criminosa.
Animus derelinquendi. Intenção de abandonar; desamparar completamente.
Animus differendi. Intenção de adiar ou retardar.
Animus dolandi. Intenção dolosa.
Animus domini. Intenção de domínio; 
(Intenção de ser o dono ou de possuir a coisa).
Animus donandi. Intenção de doar.
Animus furtandi. Intenção de roubar; furtar. 
Animus habendi. Intenção de ter; possuir.
Animus injuriandi. Intenção de injuriar.
Animus jocandi. Intenção de gracejar.
Animus laedandi. Intenção de prejudicar; lesar, ofender.
Animus lucri faciendi. Intenção de tirar proveito; lucro ou vantagem ilícita.
Animus manendi. Intenção de ficar; permanecer no mesmo lugar.
Animus morandi. Intenção de demorar.
Animus mutandi. Intenção de mudar.
Animus necandi. Intenção de matar; exterminar.
Animus nocendi. Intenção de fazer mal; prejudicar; ferir.
Animus novandi. Intenção de inovar.
Animus obligandi. Intenção de obrigar.
Animus possidendi. Intenção de possuir.
Animus recipiendi. Intenção de receber.
Animus rem sibi habendi. Intenção de ter; possuir a coisa para si.
Animus restituendi. Intenção de restituir.
Animus retinendi possessionem. Intenção de manter a posse.
Animus simulandi. Intenção de simular.
Animus tenendi. Intenção de possuir.
Animus violandi. Intenção de violar.
Animus. Ânimo, desejo, vontade; intenção. (O termo expressa o elemento efetivo 
do intento que abrange determinadas situações jurídicas e mostra com exatidão 
a natureza das mesmas. A qualidade da intenção é sempre acompanhada de 
outro termo, o que completa o sentido da expressão).

36- Tenha sempre presente o ad-
vogado novo que deve tolerar a verda-
de da parte adversa da mesma forma 
que quer seja tolerada a verdade de 
seu cliente.

37- Estudar deve ser uma cons-
tante na vida do advogado. Quem não 
o faz, atrasa-se em relação à evolução 
do direito, desatualiza-se, inferioriza-
se em nível de informação e conheci-
mento. Com razão maior há de se en-
tender assim, se se considerar que o 
Direito, ao contrário da Lei, estática, 
cristalizada, é dinâmico, sempre em 
movimento, em transformação.

38- Busquem o jovem profissional 
da advocacia distinguir sempre entre 
legalidade e legitimidade, entre lei e 

direito, justiça e injustiça. Saiba di-
ferenciar entre estado de direito au-
toritário, não democrático, ilegítimo, 
portanto.

39- O jovem advogado que, em seu 
aprendizado e falta de familiaridade 
com as práticas forenses, tende a agir 
emocionalmente, e, como tal, se des-
controla, fica à mercê do patrono da 
parte contrária que, percebendo sua 
instabilidade emocional, pode con-
fundi-lo com maliciosas provocações. 
Aconselha-se nesse caso a dominar os 
nervos e agir com serenidade.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” de Bendito 

Calheiros Bomfim.

CONCURSOS

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) escolheu o Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avaliação e Sele-
ção e de Promoção de Eventos (Cebras-
pe) para organizar o próximo concurso 
público para preencher vagas de servi-
dores. O contrato com a banca organiza-
dora foi assinado na terça-feira, dia 8/8. 
O edital será publicado em breve e as 
provas serão realizadas ainda neste ano.

O certame vai oferecer vagas para 
analista judiciário (nível superior) e 
técnico judiciário (nível médio), além 
da formação de cadastro reserva para 
a sede, que fica em Brasília/DF, e para 
os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Tocantins. Os vencimentos 
são de R$ 9.736,27 (analista) e de R$ 
5.934,16 (técnico).

As provas serão realizadas nas capi-
tais dos estados que compõem a 1ª Re-
gião, e o candidato somente poderá re-
alizar a prova em uma das cidades. Os 

candidatos serão submetidos a provas 
objetivas e discursivas de caráter elimi-
natório e classificatório. Alguns cargos 
serão submetidos a prova prática e a 
teste de capacidade física.

Último concurso – A Fundação Car-
los Chagas (FCC) foi a organizadora do 
último concurso do TRF1, em 2011. Na 
ocasião, os candidatos foram avaliados 
por meio de provas objetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório. Durante 
os quatro anos de vigência do certame, 
mais de mil candidatos foram nomeados. 
(Ascom TRF da 1ª Região)

TRF1 escolhe Cebraspe como banca 
organizadora do próximo concurso



Na rua em que moro várias 
casas e apartamentos foram as-
saltados. O que podemos fazer 
com relação à segurança para 
que evitar ou dificultarmos que 
esse tipo de situação? Lorens 
Cardoso. 

Nas últimas semanas recebe-
mos diversos e-mails sobre o tema 
segurança condominiais e escolhe-
mos a pergunta de Lorena para 
trazermos novas dicas sobre esse 
problema que assola as cidades de 
médio e pequeno porte.

Eis mais algumas dicas: cada 
condomínio deve cumprir as nor-
mas e procedimentos de segurança 
e deve exigir que as mesmas sejam 
cumpridas por todos os moradores; 
ao chegar e sair ao condomínio ou 
da garagem, observar se exige pes-
soas suspeitas e esperar até se sen-
tir em segurança. Não deixar dentro 
do carro pacotes, objetos de valores 
a vista e não se esquecer de deixar 
o alarme sempre ligado; não deixar 
cópia de chave do apartamento na 
portaria; ao contratar empregados, 
exigir referência, documentação e 
verificar autenticidade.

Com relação aos funcionários: 
a seleção de pessoal doméstico e do 
condomínio deve ser rigorosa; o con-
domínio deve ter a maior descrição 
quanto aos valores do condomínio e 
presença de cofres. Além disso, os 
funcionários principalmente aque-

les que desenvolvem papéis na por-
taria do prédio, devem ser capacita-
dos para tomar providências quan-
do necessárias. 

Já com relação à acessibilida-
de de visitantes e prestadores de 
serviços alguns cuidados deverão 
ser tomados como, por exemplo, ao 
atender visitantes, os porteiros de-
vem manter os portões fechados e 
as pessoas do lado externo do con-
domínio. A visita ou funcionário só 
pode ter acesso às dependências do 
condomínio depois de ser anunciado 
e autorizado pelo morador. Deve-se 
evitar também queque crianças e 
empregados domésticos autorizem. 
Os horários para o acesso de pres-
tadores de serviço devem ser pré-
-fixado e os prestadores de serviços 
devem também ser identificados e 
ter seus documentos anotados para 

controle do condomínio. E por úl-
timo, mas não menos importante, 
caso seja surpreendido por assal-
tantes, manter a calma. Havendo 
oportunidade, diga que não existem 
cofres na casa e que está aguardan-
do visitas a qualquer momento.

Além disso, portarias com con-
trole de acesso de moradores e de visi-
tantes feitos por cancelas, muros deli-
mitando acesso às áreas comuns dos 
condomínios e até mesmo câmeras 
com identificação de reconhecimento 
facial, são também itens de seguran-
ça que os especialistas em segurança 
condominial refutam como necessá-
rio investimento para combater ou di-
ficultar a crescente onda de violência 
que assolam as cidades brasileiras de 
médio e grande porte.

Por Vercil Rodrigues
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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 3613-2545).

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 iade rva l@gma i l . com

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

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
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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 edição especiAl do diA do 
MAçoM está cheiA de novidAdes.

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

Foi aprovado no Senado Federal, em 
caráter terminativo, o projeto de lei que 
criminaliza a violação de prerrogativas 
de advogados. O Projeto de Lei do Senado 
141/2015 teve votação unânime na CCJ 
(Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania) e não havendo recursos, segue 
para a Câmara dos Deputados.

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, que acompanhou a votação 
no plenário da CCJ, ressaltou o posiciona-
mento histórico da Ordem acerca do tema 
e agradeceu o empenho dos senadores 
pela sua aprovação, especialmente o autor 
do projeto, Cássio Cunha Lima (PB), e a 
relatora da matéria, Simone Tebet (MS). 
O presidente lembrou ainda que este é o 
segundo projeto de igual teor defendido 
pela entidade. “Na Câmara, tivemos outro 
projeto de mesma natureza aprovado ain-
da no início da gestão”, ressaltou o presi-
dente, mencionando o texto aprovado jun-
tamente ao projeto de lei 4850/2015, em 
novembro de 2016.

“O projeto de lei que criminaliza o des-
respeito às prerrogativas da advocacia é 
uma das principais bandeiras – senão a 
principal – de atuação do Conselho Fede-
ral da OAB nesta gestão e ao longo de sua 
história. A OAB entende que criminalizar 
o desrespeito às prerrogativas é fortalecer 
o exercício profissional da classe, e, por via 
de consequência, a própria sociedade. Nós 
falamos em nome do cidadão em juízo, 
portanto temos que ter as prerrogativas 
da nossa profissão absolutamente respei-
tadas”, lembrou.

“Hoje temos inúmeros casos de des-
respeito de prerrogativas, que têm sido 
elencados e encaminhados à OAB para 
que adote providências. Na medida em 
que tivermos a penalização a estas formas 
de desrespeito, teremos o fortalecimento 
do próprio Estado Democrático de Direito. 
Por isso estamos aqui hoje na Comissão 
de Constituição de Justiça, acompanhan-

do o trâmite deste projeto que acabou de 
ser aprovado à unanimidade”, continuou 
Lamachia. 

O presidente deixou um recado à ad-
vocacia brasileira. “Comemoraremos o 
dia e o mês da Advocacia com essa vi-
tória que significa o fortalecimento de 
nossa atividade profissional e da própria 
cidadania. Seguimos com a esperança de 
comemorar, em breve, a sanção presi-
dencial”, disse.

“Estamos fazendo o dever de casa. A 
Justiça no Brasil só vai ser justa quan-
do os dois lados da balança tiverem o 
equilíbrio de força: advogado e Estado. 
Espero que o projeto seja aprovado em 
breve pela Câmara, afirmou a senadora 
Simone Tebet.

 O conselheiro federal Ary Raghiant 
Neto (MS), que trabalhou na articulação 
para aprovação do projeto, o classificou 
como a maior conquista da advocacia bra-
sileira desde a redemocratização do país. 

“Somente com a criminalização nossas 
prerrogativas serão verdadeiramente res-
peitadas”, afirmou.

“Esse projeto tramitava no Senado 
desde 2015 e interferimos junto à senado-
ra Simone Tebet (MS), que aceitou relatar 
e discutir o projeto com OAB, magistra-
tura, Ministério Público e associações de 
polícia. Hoje conseguimos trazê-lo à CCJ 
e aprovar à unanimidade, em caráter ter-
minativo. É um projeto fundamental para 
a advocacia brasileira”, continuou.

Segundo explica Raghiant Neto, o 
ponto principal do projeto foi estabelecer 
quais os incisos do art. 7 do Estatuto da 
Advocacia passam a ser criminalizados na 
hipótese de violação. “Trabalhamos para 
que os incisos 1 ao 5, 14, 16 e 21 se tornem 
crime sua eventual violação, porque são 
nesses incisos que encontramos a maior 
dificuldade de relacionamento do advo-
gado com Judiciário, polícia e Ministério 
Público”, lista. 

Senado Federal aprova projeto que criminaliza 
violação de prerrogativas da advocacia

Senador Cássio Cunha Lima (PB)

Passageiro que perdeu a conexão 
por conta de atraso injustificado no 
voo deverá ser indenizado pela TAM. 
Decisão é do 12° JEC de Curitiba/PR, 
que entendeu que a companhia aérea 
deveria ter minimizado o desconforto 
sofrido pelo homem. 

Um empresário chegou sete minu-
tos atrasado para uma audiência de 
instrução e o juiz o considerou confes-
so, mesmo com seu advogado presente 
no horário correto. Para o TRT da 2ª 
região, a aplicação da confissão con-
figurou rigor excessivo e o caso deve 
continuar normalmente, com a rea-
bertura da instrução processual.

A posse da nova procuradora-Ge-
ral da República, Raquel Dodge, foi 
marcada 18 de setembro, às 10h30. 
Ao contrário do que se imagina, não 
será no porão do Jaburu, e sim na 
sede da PGR.

Atraso 
injustificado

Rigor 
excessivo

PGR – Posse

O avião
O avião estava com proble-

mas nos motores e o piloto pediu 
às comissárias de bordo para pre-
pararem os passageiros para uma 
aterrissagem forçada.

Depois, ele chama uma aten-
dente para saber se tudo está bem 
na cabine e ela responde:

- Todos estão preparados, com 
cinto de segurança e na posição 
adequada, menos um advogado, 
que está entregando o seu cartão 
aos passageiros!

Foto: Marcos Oliveira/ Agência Senado



Os cursos de Direito sempre foram os mais 
procurados em toda a história da educação no 
Brasil. Talvez pela importância da profissão e 
pelo respeito que ela angariou desde os primór-
dios que remontam à velha Coimbra.

Houve depois um período no qual o advoga-
do, só de usar o anel de doutor (que hoje saiu de 
moda) era tratado com todo o respeito e referên-
cia que a profissão exigia, inclusive aqueles que 
eram conhecidos como “porta de cadeia”.

Ao ler recentemente uma das mais conhe-
cidas publicações nacionais, me deparei com os 
honorários de um seleto grupo de colegas que, 
só para defender uma grande equipe acusada 
de corrupção irá embolsar a módica quantia de 
aproximadamente R$ 61 milhões, o que represen-
ta muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. 
Vale lembrar que faz parte desse competente gru-
po de advogados dois ex-ministros da Justiça, um 
recebendo R$ 8 milhões e, o outro, R$ 20 milhões.

Acho que a partir de agora com a divulgação 
dessa notícia, o curso de Direito será o mais pro-
curado nos próximos anos, já que em nosso país 
o que mais existe são políticos corruptos e, então, 
a Advocacia passará a ser um amplo campo ex-

plorado por todos aqueles que não têm a menor 
preocupação com a Justiça, com o que é certo ou 
errado, jogando a ética na lata do lixo.

Que saudades dos meus professores que pas-
saram cinco anos ganhando muito pouco, mas 
sempre mostrando aos seus alunos a maravilha 
que é a profissão e, principalmente, a importância 
da mesma na defesa do cidadão. Que saudades da 
época da inocência, da vocação e do orgulho pro-
fissional que atingia não só o próprio advogado, 
mas também toda a sua família!

Só espero que os nobres e bem remunerados 
colegas, que não devem estar nem um pouco pre-
ocupados com a origem dos seus honorários, pelo 
menos sejam honestos na hora de pagar os im-
postos devidos pela prestação de seus serviços a 
tão refinado grupo de espertalhões — para não 
dizer marginais —, com todos os artifícios que 
uma Justiça retrógrada permite.

Torço para que a verdade e a Justiça prevale-
çam nesse embate — o que, convenhamos, ultima-
mente tem sido cada vez mais difícil de se acreditar.

Por Sylvia Romano.
Advogada. São Paulo – São Paulo.
E-mail: sylviaromano@uol.com.br

Todos vão querer 
ser advogados Por Sylvia Romano*

ARTIGO
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Funcionária dispensada por 
motivo religioso será reintegrada

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A mulher, adventista, seguia doutrina 
que proíbe o trabalho entre o pôr-do-
sol de sexta-feira e o de sábado. 

A trabalhadora afirmou que foi admitida 
pela empresa estadual através de um concurso 
público. No ato da contratação, informou perten-
cer à Igreja Adventista, cuja doutrina proíbe o 
trabalho entre o pôr-do-sol de sexta-feira e o de 
sábado. No entanto, a empresa passou a exigir 
que ela trabalhasse aos sábados e diante da im-
possibilidade foi demitida por justa causa. Ela 
alegou discriminação por crença religiosa.

A empresa considerou a alegação da funcio-
nária “fruto de sua mente fértil e imaginária” e 
que por ela ter entrado através de concurso “es-
tava ciente das condições, local e horário de tra-
balho definidos pela empresa.”

Para o TRT da 3ª região, não ficou comprova-
da a real necessidade da funcionária trabalhar 
aos sábados, entendendo que a dispensa foi “ar-
bitrária, ilegal e discriminatória”. 

Em recurso ao TST, a defesa da companhia 
alegou que a contratação por concurso público 
“não impede a empresa pública, de livremente 

despedir seus empregados e que não há deter-
minação expressa do artigo 37 da CF quanto à 
necessidade de motivação dos atos praticados 
pela Administração Indireta.”

Contudo, o relator do caso, ministro Hugo 
Carlos Scheuermann, assinalou que a controvér-
sia não é propriamente sobre a necessidade ou 
não de ato motivado para dispensa, e sim sobre 
discriminação. “A empresa não contestou no re-
curso o fundamento do TRT de que a dispensa 
foi discriminatória”, afirmou. Sendo assim, man-
teve decisão para reintegração da funcionária. A 
decisão foi unânime. (Ascom TST)

Negado recurso da União 
quanto à cobrança de IR sobre 

proventos de aposentado 
com neoplasia maligna

A Sétima Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1), por unanimidade, 
negou provimento à apelação da 
Fazenda Nacional (FN) contra 
a sentença, do Juízo Federal da 
5ª Vara da Seção Judiciária do 
Piauí, que julgou procedente o 
pedido de um aposentado com 
neoplasia maligna para reco-
nhecer, devido à doença, a ine-
xigibilidade do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF) sobre 
os proventos do beneficiário.

A FN, em seu recurso, ale-
gou que o laudo médico oficial 
deveria ser emitido periodica-
mente, uma vez que a cura e a 
alteração das condições indivi-
duais fariam com que o contri-
buinte reintegrasse o campo de 
incidência da norma tributária.

Ao analisar o caso, o relator, 
desembargador federal Hercu-
les Fajoses, destacou que, con-
forme entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
é desnecessária a apresenta-
ção de laudo médico oficial ou 

a comprovação da recidiva da 
enfermidade para a isenção do 
imposto de renda em caso de ne-
oplasia maligna.

 Segundo o magistrado, em 
comprovação da existência “de 
neoplasia maligna por perito 
médico oficial, constante no rol 
do inciso XIV do art. 6º da Lei 
nº 7.713/88, deve ser afastada 
a tributação, pelo Imposto de 
Renda Pessoa Física, sobre os 
proventos de aposentadoria do 
apelado”.

O desembargador enfatizou, 
ainda, que, mesmo que poste-
riormente outro laudo médico 
constate a ausência de sintomas 
da doença pela provável cura, 
não se justifica a revogação da 
isenção do imposto tendo em 
vista que a finalidade desse be-
nefício é diminuir os sacrifícios 
dos aposentados, aliviando-os 
dos encargos financeiros.

Diante do exposto, o Cole-
giado, nos termos do voto do re-
lator, negou provimento à ape-
lação da Fazenda Nacional.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
1- Ao constatar que numerosas tribos 

indígenas, que ocupam determi-
nadas áreas em caráter perma-
nente, estão sendo fortemente 
atingidas por uma epidemia de 
febre amarela, o Governador do 
Estado Alfa remove-as da locali-
dade de maneira forçada. Dada a 
repercussão do caso, logo após a 
efetivação da remoção, submete 
suas justificativas à Assembleia 
Legislativa do Estado Alfa, infor-
mando que o deslocamento das 
tribos será temporário e que ocor-
reu em defesa dos interesses das 
populações indígenas da região. 
A Assembleia Legislativa do Esta-
do Alfa termina por referendar a 
ação do Chefe do Poder Executivo 
estadual.

Sobre o ato do Governador, com base 
no quadro acima apresentado, as-
sinale a afirmativa correta.

a) Agiu em consonância com o sistema 
jurídico-constitucional brasileiro, 
pois é de competência exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo decidir 
quais as medidas a serem tomadas 
nos casos que envolvam perigo de 
epidemia.

b) Não agiu em consonância com o siste-
ma jurídico-constitucional brasileiro, 
pois o princípio da irremovibilidade 
dos índios de suas terras é absoluto e, 
por essa razão, torna ilegítima a ação 
de remoção das tribos.

c) Agiu em consonância com a CRFB/88, 
pois, como o seu ato foi referendado 
pelo Poder Legislativo do Estado Alfa, 
respeitou os ditames estabelecidos 
pelo sistema jurídico-constitucional 
brasileiro.

d) Não agiu em consonância com o siste-
ma jurídico-constitucional brasileiro, 
posto que, no caso concreto, as auto-
ridades estaduais não poderiam ter 
decidido, de modo conclusivo, pela re-
moção das tribos.

2- João, rico comerciante, é eleito 
vereador do Município “X” pelo 
partido Alfa. Contudo, passados 
dez dias após sua diplomação, o 
partido político Pi, adversário 
de Alfa, ajuíza ação de impugna-
ção de mandato eletivo, perante 
a Justiça Eleitoral, requerendo a 
anulação da diplomação de João. 
Alegou o referido partido político 
ter havido abuso do poder econô-
mico por parte de João na eleição 
em que logrou ser eleito, anexan-
do, inclusive, provas que conside-
rou irrefutáveis.

João, sentindo-se injustiçado, já que, 
em momento algum no decorrer 
da campanha ou mesmo após a 
divulgação do resultado, teve co-
nhecimento desses fatos, busca 
aconselhamento com um advoga-
do acerca da juridicidade do ajui-
zamento de tal ação.

Com base no caso narrado, assinale a op-
ção que apresenta a orientação dada 
pelo advogado.

a) O Partido Pi não poderia ter ingressa-
do com a ação, pois abuso de poder eco-
nômico não configura fundamento que 
tenha o condão de viabilizar a impug-
nação de mandato eletivo conquistado 
pelo voto.

b) O Partido Pi respeitou os requisitos 
impostos pela CRFB/88, tanto no que 
se refere ao fundamento (abuso do po-
der econômico) para o ajuizamento da 
ação como também em relação à sua 
tempestividade.

c) O Partido Pi, nos termos do que dispõe 
a CRFB/88, não poderia ter ingressado 
com a ação, pois, ocorrida a diploma-
ção, precluso encontrava-se o direito de 
impugnar o mandato eletivo de João.

d) O Partido Pi só poderia impugnar o 
mandato eletivo que João conquistou 
pelo voto popular em momento ante-
rior à diplomação, sob pena de afronta 
ao regime democrático.

Tel.: 98808-1810

Inexigível a efetiva entrada 
ou saída da droga no País para 
configurar tráfico internacional

DECISÕES

Bastam evidên-
cias de que as drogas 
tinham como destino 
qualquer outro ponto 
além das fronteiras 
nacionais para a con-
figuração do tráfico 
internacional. Esse 
foi o entendimento da 
3ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) ao 
analisar o apelo de um 
réu denunciado pelo 
crime de tráfico de 
drogas que objetivava 
redução da sua pena, 
fixação de regime ini-
cial menos gravoso e 
aplicação de pena alternativa.

O acusado foi autuado em flagran-
te nas dependências do Aeroporto In-
ternacional de Brasília/DF portando 
cocaína, visando comercialização ile-
gal da droga, com embarque marcado 
para Praia/Cabo Verde, passando por 
Lisboa/Portugal.

Em suas razões de apelação, o de-
nunciado sustentou que agiu em esta-
do de necessidade para obter recursos 
financeiros para o tratamento de uma 
doença grave de sua esposa, o que im-
pediria a exigibilidade de conduta di-
versa, e que deve ser afastada a apli-
cação da causa de aumento do art. 40, 
I, da Lei nº 11.343/06, afirmando que 
não houve a efetiva saída da droga do 
Brasil.

Ao analisar o caso, a relatora, ju-
íza federal convocada Rogéria Maria 
Castro Debelli, salientou que não fo-
ram demonstrados nos autos os ale-
gados problemas de saúde que teriam 
acometido a esposa do réu e que nada 
disso impossibilitava o apelante de 

buscar trabalho para complementar 
sua renda sem se enveredar por uma 
conduta ilícita.

 A magistrada também afirmou 
que “não se exige a efetiva entrada ou 
saída da droga do país para configura-
ção do tráfico internacional, bastando 
evidências, no caso, de que tinha como 
destino qualquer outro ponto além 
das fronteiras nacionais, conforme 
já decidiu o eg. Superior Tribunal de 
Justiça”. A relatora também destacou 
que o regime inicial de cumprimento 
de pena pode ser aberto, conforme 
previsto no art. 33, § 2º, aliena “c”, do 
Código Penal, ademais quando não se 
verificou a gravidade concreta do de-
lito e não se registrou nenhuma cir-
cunstância judicial desfavorável.

Assim sendo, o Colegiado, nos ter-
mos do voto da relatora, deu parcial 
provimento à apelação do réu para 
fixar o regime inicial aberto de cum-
primento da pena, aplicar pena alter-
nativa e revogar a prisão preventiva. 
(Ascom Tribunal Regional Federal da 
1ª Região)

O juízo da 5ª vara Federal Cí-
vel de SP atendeu pedidos do MPF 
e do BC para impedir atividades 
de empresas que comercializavam 
consórcios sem autorização. Entre 

as medidas cautelares, também foi 
determinado o bloqueio dos bens 
dos réus e a proibição de que se en-
volvam em atividades empresariais 
do ramo.

ConsórcioPor 17 votos a 15, o “distritão” foi 
aprovado pela Comissão Especial de 
Reforma Política para as eleições de 
2018 e 2020. Com o sistema, serão 
eleitos os candidatos mais votados 
para o Legislativo, sem levar em 
conta os votos recebidos pelo conjun-

to dos candidatos do partido, como é 
o sistema proporcional adotado hoje. 
O presidente da comissão que anali-
sa a proposta, deputado Lucio Vieira 
Lima, adiou para hoje a votação dos 
destaques que ainda não foram ana-
lisados.

Distritão
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Rui entrega ambulâncias 
para reforçar a saúde 

em 22 municípios
Vinte e duas novas 

ambulâncias vão refor-
çar a saúde pública no 
interior da Bahia. Na 
segunda-feira (14/8), 
o governador Rui Cos-
ta realizou a entrega 
das chaves dos veícu-
los para os prefeitos 
dos municípios con-
templados. Realizada 
no estacionamento 
da Governadoria, no 
Centro Administrati-
vo da Bahia (CAB), em 
Salvador, a cerimônia 
reuniu autoridades 
das esferas municipal 
e estadual. 

De acordo com Rui, as ambulâncias 
reforçam outros investimentos do go-
verno no interior do estado. “Esse é um 
apoio do Governo do Estado, por meio 
dos nossos deputados, que colocaram 
emendas parlamentares para ajudar 
os municípios. As entregas reforçam 
a saúde, assim como os consórcios de 
saúde firmados para a construção de 
policlínicas, os apoios que estamos 
dando para os postos de saúde e a 
montagem dos consultórios dentários. 
É uma corrente do bem a favor da saú-
de”, afirmou. 

Foram beneficiados os municípios 
de Anguera, Apuarema, Cabaceiras 

do Paraguaçu, Caém, Camacan , Ca-
ravelas, Carinhanha, Cícero Dantas, 
Cipó, Conde, Itatim, Ibicaraí, Ipecaetá, 
Itacaré, Itaetê, Jandaíra, Mulungu do 
Morro, Nazaré, Nova Fátima, Ponto 
Novo, Seabra e Tanque Novo.

No evento, o governador ainda enu-
merou ações de saúde previstas para 
setembro. “Vamos inaugurar as primei-
ras policlínicas regionais – nas regiões 
de Guanambi, Irecê, Jequié e Teixeira 
de Freitas – e também os dois grandes 
hospitais regionais. Primeiro, será o 
Hospital da Chapada Diamantina, que 
fica em Seabra, onde já estamos insta-
lando os primeiros equipamentos, e o 
Hospital Regional da Costa do Cacau 
fica na cidade de Ilhéus”, informou. 

GOVERNO DO ESTADO

As 22 ambulâncias representam 
um investimento de R$ 1,8 milhão, com 
recursos estaduais. Com a cerimônia 

da segunda (14/8), chega a 183 o núme-
ro de veículos para a saúde entregues 
pelo Governo do Estado em 2017.

Foto: Manu Dias

Foto: Manu Dias

Foto: Camila Souza
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Santa Casa de Itabuna 
promove 1º Workshop Jurídico

SOCIAL

SANTA CASA

Com o tema O reflexo 
da reforma trabalhista no 
contrato de trabalho: CLT, 
FGTS e INSS – A Gestão de 
Pessoas neste contexto,  o  1º 
Workshop Jurídico da Santa 
Casa de Misericórdia de Ita-
buna será realizado nos dias 
21 e 22. O evento será reali-
zado pelo corpo jurídico e terá 
carga horária de 5 horas.

As modificações na Le-
gislação Trabalhista, san-
cionadas recentemente pelo 
Presidente da República com 
vigência a partir de novem-
bro do corrente ano, produ-

zirão grandes mudanças no 
cotidiano dos trabalhadores 
e das empresas, sendo es-
sas o foco do Workshop. As 
palestras serão ministradas 
pelo advogado especialista 
em Direto Processual Civil, 
Francisco Valdece, pela advo-
gada especialista em Direito 
Público, Ana Luiza Grecco 
Zanon Burgos, e o advogado 
especialista em Direito Civil 
e Direito do Consumidor, Ri-
cardo Monte de Sousa.

Serão dois dias de even-
to, sendo o mesmo conteú-
do ministrado em ambas as 

datas e previsão de público 
em torno de 160 inscritos. 
Além de atender ao públi-
co interno, as vagas foram 
disponibilizadas para em-
presas parceiras e para ins-
tituições como Associação 
Comercial de Itabuna (ACI), 
Câmara de Dirigentes Lo-
gistas (CDL) e Sindicato dos 
Comerciários (Sindicom). As 
inscrições para o Workshop 
acontecem até dia 17 me-
diante a doação de 1 resma 
de papel ofício A4. Mais in-
formações pelos contatos: 
3214-9215/ 3214-9160.

Dr. José Carlos 
Oliveira, o paizão

O advogado José Carlos Oli-
veira, na sexta-feira (11/8), em-
barcou para a capital Salvador, 
onde foi comemorar o Dia dos 
Pais com as filhas e netos.

Dr. José Carlos Oliveira 
acompanhado de Victor 
(neto) Mabel (filha), Bianca 
(neta), Lara (neta) e Mônica (filha)



A noiva vira as costa, joga o buquê de 
flôres para trás e bem para o alto. O arranjo 
sobe, sobe... O sonho do casamento na igreja, 
com véu e grinalda, volta a se tornar uma pos-
sível realidade. As convidadas se imaginam 
entrando na casa de Deus, com o vestido es-
colhido a rigor, dando e recebendo o primeiro 
beijo,  depois de declarados marido e mulher.

O buquê da nova desce contemplando 
somente uma das interessadas. A convenção 
acerca do arranjo, anunciando casamento pró-
ximo para aquela que o pegasse, passa a ser 
questionada.

- Será que quem está se casando hoje te-
ria 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 vin-
te anos de idade?

- Porque há mais mulheres do que ho-

mens e estes preferem companheiras muito 
mais novas para o enlace matrimonial.

- Quer dizer com isso que nasce mais mu-
lher 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 pre-
ocupada. Tinha também os mesmos vinte e 
oito anos dela, assim como cinco irmãs muito 
mais novas, que anelavam pelo sonho do casa-
mento. Será que iria passar pela experiência 
dolorosa que a irmã da noiva estava passan-
do? – 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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Por Jairo Santiago Novaes*

O inverno chegou e com ele uma série 
de doenças mais comuns nessa estação. 
Podem ser de origem bacteriana como as 
bronquites e pneumonias ou alérgicas 
como asma, rinites, sinusites. Nas patolo-
gias bacterianas ocorrem a febre, secreções 
amareladas ou esverdeadas etc.

Nas bronquites, que são infecções dos 
brônquios, e pneumonias aparecem a tosse 
,febre, a secreção amarelada ou esverdea-
da, dor no tórax, dispneia,  desânimo, falta 
de apetite. Já a pneumonia compromete 
os pulmões, podendo afetar só um deles 
ou ambos. Se os sintomas se agravarem, 
inclusive com derrame pleural,  o pacien-
te deverá ser examinado por um cirurgião 
geral. Surgindo falta de ar, a medicação es-
pecífica será usada.

Rinites, sinusites, faringites também, 
como já foi dito, são muito comuns nesta 
estação fria. Há pessoas, principalmente 
crianças, que são atópicas,   susceptíveis 
à mudança de temperatura, aumento de 
substâncias no ar, que reagem com espir-
ros, lacrimejamento, coceira nos olhos, dor 
na face e o mais temível – o broncoespas-
mo. O broncoespasmo é o estreitamento dos 
brônquios, dificultando a troca dos  gases. 
O oxigênio entra pela árvore respiratória a 
fim de oxigenar o sangue que será distri-
buído a todo  o corpo. Por outro lado, o gás 

carbônico, resultado do metabolismo das 
células, é unido ao sangue o qual, chegando 
aos alvéolos pulmonares, será lançado ao 
exterior através da árvore respiratória.

Várias doenças podem causar o estrei-
tamento dos brônquios, entre elas, a asma 
tão prevalente na infância e que poderá le-
var a criança ao óbito se medidas terapêu-
ticas não forem tomadas a tempo. 

Nos pronto-socorros, o pediatra e o clí-
nico geral são os profissionais chamados a  
abordar esses casos. Ó médico deverá estar 
atento para cuidar inicialmente da disp-
neia que está ameaçando a vida do pacien-
te, proporcionando medicamentos de uso 
injetável que irão  fazer regredir o bronco-
espasmo. Além da medicação de suporte, se 
usarão antibióticos de largo espectro.

É conveniente que nesta época do 
ano, as pessoas, mormente as crianças, 
se agasalhem, evitem  ficar por muito 
tempo em ambiente onde há pouca circu-
lação de ar. Nas residências, de vez em 
quando se abram as janelas para facili-
tar o arejamento do ambiente. Embora a 
transpiração decresça não se deve des-
cuidar da hidratação.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As pneumonias

O que cura 
um coração 
machucado?

Estive viajando com um grupo nos 
caminhos de Jesus na Terra Santa e, na 
mesma oportunidade, fomos ouvir o Papa 
Francisco na praça São Pedro, em Roma. 
A pergunta acima foi feita na ocasião pelo 
próprio Papa. 

Se tivermos atenção com a vida e com 
a nossa volta perceberemos que há muitos 
corações machucados. Feridos pela vida, 
pelas alfinetadas que recebemos, pelas 
escolhas atravessadas que fizemos, pelas 
marcas que a história deixou em nós. Todos 
somos em parte feridos. Ninguém é isento 
dessa marca. O problema é maior quando 
essa ferida não sara. Então ela dói.  Dói 
permanente. Os remédios não conseguem 
curar. As buscas são insuficientes. As pala-
vras, as pessoas, o dinheiro, fama e tantos 
outros prazeres e promessas, parecem não 
conseguir curar esse coração. As marcas e 
chagas estão sempre vivas. Quando isso 
acontece, a vida pode se tornar insuportá-
vel. A pessoa preferia não viver.

Vivemos num tempo de tanta facilida-
de em encontrar pessoas, de oportunida-
des de crescimento, de facilidade na mo-
bilidade, de interesses que apontam para 
todos os lados. O mundo das possibilidades 
também precisa ser o mundo onde a vida 
se constrói. Diante do turbilhão de coisas 
e de ofertas, não podemos esquecer que o 
coração precisa de respostas e de sentido. 
Não basta estar aí. É preciso estar aí com 
consciência, sabendo onde se está e o onde 
se quer chegar com tudo o que fazemos. 

Nessa questão muitos se perdem. Sim-
plesmente são jogados por todos os lados 
pelo mundo das ofertas e possibilidades. 
São pessoas desencontradas. Longe de si 
mesmas. Longe de sua interioridade e de 
sua alma. O seu corpo está aqui, mas elas 
estão sei lá onde, do outro lado. Não conse-
guem estar em paz com nada. Essa situa-
ção fere a pessoa, machuca o seu coração, 
traz angústia e sofrimento. O que vai curar 
um coração ferido pelos desencontros?

A resposta vem do próprio Papa: “só o 
amor consegue curar um coração ferido”. O 
amor é a força de cura. Ele tem capacida-
de de nos trazer de volta. De volta para a 
nossa interioridade. No amor, corpo, inte-
rioridade e alma permanecem juntos. Eu 
estou aqui, comigo mesmo e minha alma 
está comigo. Aqui a vida fica curada. Isso 
não significa o fim de todos os sofrimentos, 
é claro. Mas no amor a alegria é maior do 
que a dor. Ele nos ensina a suportar a dor. 
Longe do amor a dor não tem sentido. Lon-
ge do amor aquilo que machuca pode se 
tornar insuportável. Por isso, o amor é o 
verdadeiro médico e remédio para a vida 
que quer viver curada.  Essa é a tarefa: 
AMAR. Mas, como fazer? Essa descoberta 
é tarefa sua, minha e de todos aqueles que 
querem viver de verdade. 

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

dreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

A poesia está na ardência 
dos teus beijos,
no leito do teu corpo,
no afagar das tuas mãos, 
nas flores do teu coração.

A poesia está na brisa que sopra 
dos ventos suaves que te acalmam,
A poesia, está na leveza dos pensamentos 
que te levam a sonhar,

está na firmeza dos teus passos que te 
fazem caminhar.

A poesia está no abraço dos teus versos,
no sorriso dos teus olhos, 
na paz do teu olhar.

Sempre é dia, de fazer do dia, poesia
cantar, recitar toda a alegria
vida de ser flor, de ser amor.

Poesias
Recital

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: lucreciarocha@gmail.com 
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Ódio? Que 
sentimento 
pobre!

Na verdade nem pobre ele é. 
É, simplesmente, paupérrimo!

Ganha de muito da inveja e 
do orgulho. Mas, infelizmente, 
esse sentimento maldito é tão 
vasto em milhares de ambientes 
que, tristemente, temos que con-
trolar nossas emoções, para não 
ter que se meter no meio de al-
gumas situações absurdas para 
apaziguar, receosos de represá-
lias grotescas!

Tornou-se tão grande o uso 
desse comportamento humana, 
em várias das correntes existen-
tes que, já deixa transparecer 
para uma gama que mal infor-
mados, ou acomodados, que são 
atitudes normais de se defender, 
denegrindo ou ofendendo através 
de diversos modos, as pessoas 
que não estão de acordo com suas 
ideias e ações!

Muitas e muitas vezes, pela 
ignorância ilustrativa dos que 
sabem, leem, ou presenciem ao 
vivo ou através de tvs ou rádios 
e jornais. Esses cretinos são até 
elogiados como valentes, corajo-
sos e de grandes capacidades. Ad-
mirados, inclusive!

Vergonhosamente, eventual-
mente, ou quase sempre, aconte-
ce nos meios familiares, com ofen-

sas grosseiras e criadas oriundas 
do nada. Apenas uma imaginação 
de mentes torpes e escuras!

Nos meios comerciais, jun-
tando-se com a inveja e o orgulho 
ferido, pelas suas faltas de com-
petências, criam deméritos sem 
fundamentos, para justificar os 
seus merecidos fracassos!

Na política então, está lá ele 
presente, acompanhado pela ga-
nância de poder, achando eles 
que, denegrindo as imagens, co-
locando dúvidas sobre os compor-
tamentos e a divulgação “paga” 
de notícias com demonstrações 
dúbias, conseguem, penosamen-
te, colocar nas mentes alheias do 
pobre povo, notícias malévolas e 
duvidosas!

Temos todos o dever de pro-
curar educar as pessoas, qualifi-
ca-las para que saibam separar o 
joio do trigo, analisar com calma 
e inteligência tudo que ouvem, 
ou veem e, mais importante que 
tudo, não deixar que esse asque-
roso sentimento se aposse com-
pletamente dos homens!

Por Antônio Nunes de Souza*

CRÔNICA

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

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

Não dá para servir a Deus e a este mun-
do. Não é possível ser de Jesus e do príncipe 
deste mundo. É preciso decidir entre os dois 
sistemas. Não é questão de palavras, de apa-
rências, mas de coração. E Deus vê o coração.

Enquanto permanecermos ligados ao sis-
tema do mundo, seremos influenciados por 
ele. Não nos será possível entrar no sistema 
de Deus. Ele é radicalmente oposto. É preci-
so fazer uma escolha: ou estamos no sistema 
do mundo ou estamos no sistema de Deus. É 
uma lógica: para sermos auxiliados por Deus, 
precisamos estar no sistema d’Ele.

Se continuarmos no mundo, seremos tra-
tados pelo mundo do jeito que o mundo tra-
ta as pessoas. Para deixarmos de ser vítimas 
desse sistema, temos que o deixar de lado e 
nos colocarmos no sistema de Deus. Você já 
entendeu que é uma questão de decisão: É 
preciso decidir-se por Deus, por Seu Reino e 
Sua Justiça, que não é a justiça deste mundo.

Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

Por Monsenhor Jonas Abib

É preciso 
decidir-se por Deus
Sistema de Deus X 
sistema do mundo

A separação é um fenômeno social que afeta 
milhares de famílias no Brasil, hetero, homo 
ou bissexual independente da orientação se-
xual, aceitar o fim da relação faz emergir uma 
fusão de sentimentos e na grande maioria das 
vezes negativos para uma das partes. O dese-
jo pessoal de encontrar o parceiro ideal corres-
ponde á principal características das relações 
amorosas, porém na contemporaneidade, esse 
desejo convive com a facilidade em se desistir 
da relação mediante as frustrações e seguir 
buscando uma nova relação prazerosa, fato 
esse que é estimulado por fatores externos, 
como a mídia, novas tecnologias e artes em 
geral, que enfatizam a busca de uma grande 
paixão, paralelo ao fato da sociedade agir de 
forma mais permissiva, aceitando, com maior 
naturalidade, a troca de parceiros e a vivência 
de relacionamentos amorosos seriais. 

Quando um casal decide separar-se comu-
mente passa por crises, afinal, ninguém acor-
da pela manhã com a descoberta de que dese-
ja se separar, o fato ocorre como um  processo 
e aos poucos um dos lados vai percebendo, de-
sejando até enfim tomar a inevitável decisão. 
Quem passa por essa experiência se submete 
a um recolhimento reflexivo aflitivo porque 
muitas vezes não consegue aceitar facilmente 
a realidade de seus sentimentos.  E até que 
perceba a impossibilidade da continuidade da 
convivência, vai-se vivendo o luto da perda 
de um amor, dos planos, dos projetos em co-
mum, sendo obrigado a matar simbolicamen-
te o outro, a matar um sentimento que insiste 
em existir na consciência todavia, quando na 
relação existe filhos o processo torna-se bem 
mais delicado.

Percebe-se que as repercussões que uma 
separação conjugal causa são inúmeras, o 
sofrimento causado pelo término de um rela-
cionamento amoroso independe do tempo de 
duração deste. Nessa fase geralmente uma 
das partes permite-se prevalecer com senti-
mentos e atitudes negativas. Muitas são as 
vezes em que o ódio se manifesta em uma das 
partes pela ferida aberta ocasionando assim 
que sentimentos e atitudes outrora benéficas 
transformem-se em comportamentos nocivos, 

causando estragos na vida de quem esta ao re-
dor, principalmente os filhos, e quando estes 
são menores o efeito se da de forma bem mais 
devastadora, chegando a tragédias sociais re-
lativamente comum nos noticiários diários.  

É comum a parte que se sente prejudicada 
com a separação querer desvincular-se, desli-
gar-se completamente dos filhos, faz-se neces-
sário ter maturidade suficiente para entender 
que o que termina é a relação conjugal e não 
a relação parental, é importante para o bem
-estar da criança que o ex-conjuge preserve as 
relações parentais e possa principalmente ser 
capaz de estabelecer entendimentos mútuos 
com relação aos filhos, afastando-se de violên-
cias como a alienação parental, afinal eles já 
estão enfrentando o medo e as consequências 
de um lar desfeito. Nesse período para  os fi-
lhos a separação representa um mistério no 
qual não se tem conhecimento das causas, em 
alguns casos sentem-se culpados, desprotegi-
dos, ameaçados, fazendo-se necessário que a 
situação seja explicada por ambos os pais com 
o máximo de transparência e objetividade, 
deixando sempre claro que a parentalidade 
continua após a separação, porque por mais 
que existam ex-maridos e ex-esposas, jamais 
existirá ex-mãe ou ex-pai, pois o vínculo pa-
rental é para sempre. 

Enfim, necessário se faz um mergulho in-
terno de cada um em busca do resgate de par-
tes de si que se perderam no relacionamento 
e foram projetadas no ex. parceiro, das neces-
sidades que fora procuradas externamente ao 
invés de serem desenvolvidas internamente, 
da busca da autonomia interrompida, que 
deverá ser resgatada, a luta para que senti-
mentos como tristeza, luto e saudade não se 
tornem impeditivos na busca de novas expe-
riências e do crescimento individual. Afinal 
de contas, quem consegue se encontrar não se 
perderá frente a um rompimento. 

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

pós-graduanda em Saúde Mental com ênfase em dependência quí-
mica. Atua como psicóloga social e organizacional. Itabuna – Bahia.

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

Separação precisa 
rimar mesmo com dor?

Por Carlineia Lima

DIVÃ

UFSB abre inscrições para 
Programa de Pós-Graduação 

em Estado e Sociedade

EDUCAÇÃO

Do dia 14 até o dia 31 de agosto, 
estarão abertas as inscrições para 
o Programa de Pós-Graduação em 
Estado e Sociedade – PPGES - da 
UFSB. As inscrições serão reali-
zadas exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço http://ufsb.
edu.br/ppges

Serão oferecidas 25 vagas, sen-
do 15 para Mestrado e 10 vagas 
para Doutorado. Poderão se ins-
crever para a seleção de Mestrado, 
portadores de diploma de cursos 
superiores reconhecidos pelo MEC, 
além de portadores de diplomas de 
Graduação ou de Mestrado emitido 
por instituições em outros países. 
Para o Doutorado, além do Diplo-
ma de Graduação, será exigido o 

diploma de Mestrado reconhecidos 
pela CAPES.

Com sede em Porto Seguro, o 
Programa busca promover o co-
nhecimento interdisciplinar prio-
rizando novos enfoques e relações 
entre as ciências sociais, história, 
direito, administração, economia, 
gestão pública e social, educação, 
filosofia, linguagens, letras e ou-
tros campos em ciências relacio-
nados. Suas áreas de concentra-
ção se articulam em torno de dois 
principais eixos de investigação: 
análises sobre o Estado; e análise 
das mediações entre Estado e So-
ciedade.

Para mais informações, aces-
se: http://www.ufsb.edu.br/ppges
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Às vezes, as crianças dizem coisas 
comoventes. Quero dividir com vocês a 
frase de uma menina de oito anos que me 
deixou muito feliz. Próximo ao dia das 
crianças, ela pediu à mãe uma boneca 
Barbie, do recém-lançado filme Moda e 
Magia. O custo do brinquedo não é nada 
acessível, então a mãe propôs que a fi-
lha escolhesse algo mais barato, esclare-
cendo que não tinha dinheiro suficiente 
para comprar aquela boneca. Conforma-
da, a menina escolheu um jogo de caneti-
nhas coloridas que podem ser usadas em 
azulejos, pois basta lavar com água e sa-
bão que a tinta sai facilmente. Satisfeita 
com o seu presente, a menina convidou 
a mãe para tomar banho com ela. Pode-
riam brincar juntas fazendo desenhos na 
parede do banheiro. A mãe concordou e 
ambas tomaram um banho divertido. A 
brincadeira consistia em cada qual dese-
nhar algo que a outra teria de adivinhar 
o que era. Assim, muitos desenhos foram 
feitos. Dando sequência à brincadeira, a 
menina fez algo semelhante a um cora-
ção. De cima, saía uma haste onde ha-
via duas folhinhas. A mãe logo imaginou 
se tratar de um pêssego, no entanto, 
foi surpreendida pela resposta da filha: 
- Não, mãe. É um coração cultivado de 
amor! A mãe chorou de emoção diante 
das palavras da menina, pois percebeu 
que o amor é realmente uma construção, 
e precisa ser cultivado.

Algumas pessoas me perguntam por 
que o mundo está superficial, violento, 
frio. Imaginam que o amor deveria so-
lucionar todos os problemas, e o veem 
como algo mágico, pressupondo que bro-
ta das pessoas como a água da mina. Co-
metem um pequeno equívoco. As pesso-
as nascem capacitadas para amar, mas 
isso não quer dizer que sejam obrigadas 
a fazer essa escolha. Atualmente, muitos 
optam em seguir sozinhos (individualis-
mo), deixando de lado ações comunitá-
rias, altruístas e solidárias. Procuram a 
satisfação de seus próprios desejos (ego-
ísmo), pouco se importando se ferem ou 
magoam as outras pessoas. Priorizam o 
aspecto financeiro (ter), ao invés de in-
vestirem em valores imutáveis e pere-
nes, como a moral e a ética. Optam por 
acumular bens e riquezas, desejando 

sempre mais (ganância), quando pode-
riam partilhar os dons e talentos com os 
quais foram agraciados desde o nasci-
mento. É uma questão de escolha.

Para escolher o amor, precisamos 
conhecê-lo. Ele não brota simplesmente 
dos corações, mas precisa ser cultivado. 
A vivência do amor exige renúncia, prin-
cipalmente ao egoísmo (amor-próprio), e 
atos de serviço (doação). Examine como 
é isso mesmo que acontece quando uma 
mulher se torna mãe. Ela cede o próprio 
corpo para o desenvolvimento de uma 
nova vida, suportando todos os incômo-
dos advindos dessa situação. Posterior-
mente, ela continua se doando ao ama-
mentar e cuidar de seu filho. Hoje em 
dia, muitas mulheres já estão fazendo 
outras escolhas. Algumas optam por não 
terem filhos. Outras por não amamen-
tar. Muitas por deixar a criança aos cui-
dados de terceiros. Vai ficando difícil cul-
tivar o amor, pois não existe tempo nem 
interesse para isso. Impressiono-me com 
tantas lamentações, já que o resultado 
dessas atitudes é tão óbvio. Só pode dar 
amor quem o recebeu, quem aprendeu e 
assimilou o significado de amar. Isso não 
me parece tão difícil de entender, já que 
a protagonista de nossa história tinha 
apenas 08 anos de idade. Vale ressaltar 
que somente corações cultivados podem 
dar frutos!

O amor 
precisa ser 
cultivado Por Maria Regina Canhos Vicentin.

O mundo e o eu
                   Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras (UESC), 

editor de oblogderedacao.blogspot.com.br.  
Itabuna – Bahia.

E-mail: g_a_haun@hotmail.com

Uma onda de insatisfação abala o ín-
timo do brasileiro nos tempos correntes. 
É uma espécie de descrença e desalento 
das instituições públicas, notadamente 
daquelas geridas pela classe política do 
país. Tudo isso, entretanto, é fruto de 
outro grande incômodo em que se vive: 
o de estar em desacordo consigo mesmo.

Qualquer psicanalista amador, aque-
les de botequim ou de horas vagas, leito-
res curiosos do assunto, sabe que todos 
projetam das suas sombras inconscien-
tes no outro, o qual é meu espelho refle-
tido. Aquele outro que pode ser o inferno, 
o purgatório ou o paraíso, a depender da 
forma que se olhe com o que se tem por 
dentro...

Mas o trabalho de projeção é sério e 
devidamente catalogado pelas ciências 
mentais e psicanalíticas. Estão aí Carl 
Gustav Jung e os seus discípulos - ou não 
- para confirmar a tese. É só pesquisar.

Se se enxerga fofoca e podridão no 
outro é pura e simplesmente porque de 
maledicência e porcaria se está cheio in-
ternamente. Caso contrário, não se veria 
aquilo que não se habita, não se perten-
ça, não se convém.

Daí pode-se aferir que, se as institui-
ções de todos os matizes estão em ruí-
nas, é porque o homem está em ruína! 
Este vive em prol daquelas, e não o opos-
to. Quem constrói o dia-a-dia da vida 
social, profissional, cultural e política é 
o ser humano, com seus medos, anseios, 
angústias, idiossincrasias. Escuridão e 
luz: uns, mais luz; outros, escuridão. 

Ademais, se hoje tem-se uma visão 
desastrosa de que está se caminhando 
para o caos, de que nada deu certo, de 
que a civilização faliu, é exatamente por-
que o homem é um ser em eterna cons-
trução, interna e externamente. 

Há quem diga, no entanto, contra-
riando essa tese, de que o mundo vai 
bem, muito obrigado. Olhando para o 
período da Idade Média e empós, pouco 
menos de quinhentos anos atrás, as do-
enças, as guerras, a miséria, era campo 
comum... Exterminava-se sem lei, pie-
dade, critério algum, a par de muitos se 
dizerem inclusive religiosos! Assim, há 
pouco tempo tínhamos cruzados, inqui-
sições, perseguições, massacres, escravi-

dão, etc., como prática banal, legitimada 
pelos doutos da lei.

Isso sem falar de peste bubônica, cóle-
ra, malária, febre amarela ou espanhola, 
tuberculose, sífilis, entre tantas pande-
mias que assolaram o planeta e, hoje, não 
fazem o menor sentido! Quando surge 
uma epidemia, é facilmente isolada, tra-
tada, controlada.

O desenvolvimento da ciência, da me-
dicina, da ética e da moral, das normas, 
do convívio humano, da família moderna, 
tudo o que se vive no século XXI, melho-
rou e muito a existência no orbe, indivi-
dual e coletivamente falando. Não se tem 
mais caça às bruxas (médiuns) de outro-
ra, não se aniquila na guilhotina ou pa-
redão mais os adversários políticos (como 
nas revoluções ou contrarrevoluções), não 
se oprime o outro mais, como antigamen-
te, sem as devidas penalidades, não se 
têm mais duelos, nem se arrumam mais 
casamentos de interesses tanto quanto 
antes. Só para citar alguns exemplos.

Igualmente, o amor e o afeto, antes 
piegas e coisas de maricas, mulheres e 
bobos, são, nos dias hodiernos, comemo-
rados, sonhados e buscados pelas turbas 
que se cansaram de viverem em equívo-
cos racionais e unicamente materialistas! 

Claro que existem casos isolados de 
impunidade, selvageria e incivilidade, 
porém, no geral, é mais ou menos dentro 
das condições citadas acima que todos 
vivem, embora muitos foquem apenas os 
aspectos negativos, pessimistas e ilusó-
rios. Nesse sentido, o mundo está repleto 
de sintonia, basta girar o dial na direção 
que se almeja. 

Por que tantos casos de intolerância e 
discursos de ódio nas ruas e nas redes so-
ciais, em desrespeito às crenças alheias, à 
escolha ideológica do próximo, à condição 
de gênero do outro?

A resposta é de uma simplicidade 
gritante que os mais antigos já haviam 
descoberto, e como já disse alhures: os 
olhos só enxergam aquilo que o coração 
está cheio! 

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

escritora, psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 



CapsAD orienta pacientes 
sobre benefícios previdenciários

Fernando Gomes fala de 
projetos e ações do governo em 
entrevista ao Resenha da Cidade

Sessão especial marca 
a abertura da Semana 
da Família em Itabuna

Para garantir aos pacientes um aten-
dimento cada vez mais integrado e com 
informações úteis ao seu desenvolvimento, 
a coordenação do Centro de Atenção Psi-
cossocial (CAPS AD) recebeu, na segunda-
feira (14/8), representantes da Previdência 
Social. Na oportunidade, os pacientes do 
centro foram apresentados a informações 
sobre os benefícios aos quais possuem direi-
to, bem como os mecanismos de acesso aos 
programas sociais.

O coordenador da unidade, José Mes-
sias dos Santos, conta que o interesse do 
centro é mostrar ao usuário do programa 
a preocupação com sua ressocialização. 
Segundo José Messias, ações informativas 
possuem importante utilidade ao usuário 
do Caps AD no sentido da ressocialização. 
Para ele, “é a partir desta atuação que pro-
move atividades com diferentes setores da 
sociedade que é possível prezar pela melho-
ria do serviço prestado aos pacientes cadas-
trados no programa de recuperação de usu-
ários de álcool e drogas em Itabuna”.  

Ciente da necessidade dos pacientes em 
ter acesso aos benefícios prestados pelo go-
verno federal, o representante da Previdên-
cia Social, Charles Travezani, observa que 
os esclarecimentos auxiliam os pacientes 
e seus familiares na busca pelos direitos. 
Charles comenta que a dependência quí-
mica é interpretada pela previdência como 
uma doença e que os dependentes possuem 
direito aos benefícios. Para tanto, Char-
les salienta que “é preciso que os cidadãos 
preencham os critérios de acesso a esses 
programas e, por isso, é importante a pro-
moção de ações informativas por parte dos 
órgãos que recebem cidadãos em estados de 
vulnerabilidade”.

Composto por uma equipe multidiscipli-
nar que compreende um clínico geral, dois 
psiquiatras, dois assistentes sociais, uma 
psicóloga, uma enfermeira, um educador 
físico, dois técnicos de enfermagem e uma 
técnica em oficinas de terapias, o CapsAD 
realiza um trabalho que objetiva reduzir 
danos aos pacientes que lá se encontram.

Os projetos e ações nos primeiros sete 
meses de governo foram apresentados pelo 
prefeito Fernando Gomes, ao conceder uma 
entrevista no Programa Resenha da Cida-
de, comandado por Roberto de Souza, na 
Rádio Nacional de Itabuna.  Ele falou du-
rante duas horas e meia e além de respon-
der a perguntas de radialistas, jornalistas 
e ouvintes da emissora, também fez um ba-
lanço da gestão no comando do governo mu-
nicipal, que tem uma dívida acumulada de 
mais de R$ 600 milhões, dos quais R$ 320 
milhões com o INSS e mais R$ 42 milhões 
com o FGTS, que pretende renegociar.

 O prefeito salientou ainda, entre as 
obras prioritárias do governo, a construção 
já iniciada da passarela sobre o rio Cacho-
eira, interligando as avenidas Mário Padre, 
no Góes Calmon e Comendador Firmino 

Alves. Anunciou a retomada das obras do 
Teatro Municipal em parceria com o gover-
no do estado e um custo de R$ 24 milhões, 
além do projeto da construção de uma nova 
ponte sobre o rio Cachoeira.

Entre as prioridades para o prefeito: a 
implantação do Parque da Cidade, que ocu-
pará uma área de 40 hectares já desapropria-
da e que deverá funcionar como um centro de 
lazer para a população. Anunciou que preten-
de adquirir uma nova usina asfáltica e iniciar 
um agressivo programa de pavimentação de 
toda a cidade a partir do próximo ano.

Ele também fez um relato das dificul-
dades enfrentadas para reestruturação da 
máquina administrativa, bem como melho-
ria e reestruturação dos serviços públicos, 
com ênfase para os setores de saúde, educa-
ção e geração de emprego e renda.  

A Câmara Municipal de Itabuna se-
diou sábado, 12 de agosto, a abertura ofi-
cial da Semana da Família 2017, idealiza-
da neste ano com o tema “Família: Uma 
luz para a vida em sociedade”. A sessão 
especial foi presidida pelo Vereador En-
derson Guinho (PDT) e contou com a pre-
sença do edil Júnior Brandão (PT).

Durante a solenidade, estiveram 
presente personalidades da Igreja Cató-
lica como o Bispo Diocesano Dom Car-
los Alberto dos Santos, o Coordenador 
Diocesano da Pastoral Familiar Padre 
Elessandro Feitosa Godoi, o Coordena-
dor Diocesano do Ministério Jovem e 
conselheiro do Conselho Municipal da 
Juventude Tales Bispo, Luis Camboim 
e Elisangela Lucena  casal Diocesano da 
Pastoral Familiar, além de padres, figu-
ras públicas da cidade, grupos e pasto-
rais de Itabuna e região.

O Bispo usou da palavra e falou 
acerca da temática evidenciando que 
toda a sociedade – que a família está 
inserida, deve refletir sobre a importân-
cia do amor, respeito e união, além dis-
so, “torna-la o centro da evangelização 
dentro dos seus aspectos e particulari-
dades”. Houve unanimidade de todos em 
declarar o valor das famílias para uma 
sociedade mais forte e sólida em meio 
aos desafios.

Dia Internacional da Juventude – o 
encontro também foi em comemoração. 
O jovem Tales Bispo proferiu sobre a 
temática destacando a necessidade de a 
juventude católica diferente no contexto 
da igreja e do mundo.  Para ele, “é pre-
ciso olhar as famílias de nossa cidade. 
Pois queremos uma juventude sadia, 
que seja colocada no núcleo desse tema, 
e por isso devemos celebrar este dia in-
ternacional da juventude propondo a 
sociedade um novo tempo”, deixando 
assim uma provocação “quanto vale os 
jovens de Itabuna?”.

A Semana da Família -  faz par-
te do calendário de praticamente to-
das as Paróquias do Brasil. E de 1992 
até hoje, possui âmbito nacional. A 
criação da mesma foi uma resposta à 
inquietação, de se fazer alguma coi-
sa em defesa e promoção da família, 
cujos valores vêm sendo agredidos sis-
tematicamente em nossa sociedade. 
Em Itabuna, começa na segunda, 14, 
até dia 20 de agosto. Confira a progra-
mação completa:

14 de agosto, na Praça Camacan, às 
19h, tema: Família, uma luz para a vida 
em sociedade.

15 de agosto, na Praça Camacan, às 
19h, tema: O perfil Mariano da Igreja e 
da Família

16 de agosto, na Praça Camacan, às 
19h, tema: Igreja e família, comunhão 
na diversidade.

17 de agosto, na Praça Camacan, às 
19h, tema: O perdão da família fonte de 
reconciliação e libertação

18 de agosto, na Praça Camacan, às 
19h, tema: Família e o serviço cristão no 
mundo

19 de agosto, na Praça da Câmara 
de Vereadores, às 19h, Show com Thiago 
Brado e Banda – R$ 20,00.

20 de agosto, na Praça da Câmara 
de Vereadores, das 15h às 18h, encerra-
mento com o tema: A Família promotora 
da misericórdia na sociedade.

ITABUNA LEGISLATIVO
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II Simpósio multidisciplinar em 
saúde da FMT será em setembro

Estética: vaidade ou necessidade? 
Para tentar responder a essa e outras 
questões a Faculdade Madre Thaís vai 
realizar o II Simpósio multidisciplinar 
em saúde. O evento, promovido pelo 
Departamento de Saúde da FMT, vai 
acontecer nos dias 1 e 2 de setembro, 
no auditório Cid Gesteira, no térreo da 
sede da instituição de ensino superior, 
na Av. Itabuna, 1491, Gabriela Center, 
em Ilhéus.

O Simpósio, com palestras, mesa
-redonda e os minicursos: LipoDetox, 
desintoxicando o corpo; Treinamento 
funcional, emagrecimento e definição 
muscular; Radiofrequência no rejuve-
nescimento facial e corporal; curati-
vos estáticos: nova tecnologia; técnicas 
para rejuvenescimento facial 3D: apli-
cação de Botox e técnica de Skinbooster 
e fisiologia da eliminação de gorduras 
pós-procedimentos estáticos.

O evento terá como palestrantes a 
Fisioterapeuta Ana Luiza Barros, espe-
cialista em Dermatofuncional, mestre 
em Tecnologias em Saúde, docente em 
cursos de pós-graduação em Dermato-
funcional. A Dra. Cristiane Carvalho, 
Fisioterapeuta, especialista em Derma-
tofuncionalk, mestre em Biotecnologia, 
doutra e, Genética e Biologia Molecu-

lar, docente da Unime e da Faculdade 
Madre Thaís. 

Os participantes do II Simpósio 
Multidisciplinar em Saúde da FMT, 
terão a oportunidade de participar das 
palestras da professora Adriana Val-
verde, nutricionista com ênfase em 
nutrição clinica e esportiva e, ainda, 
do Biomédico João Renato Fiuza, espe-
cialista em saúde estética, atualmente 
coordenador de vigilância Sanitária da 
Secretaria de Saúde de Serrinha.

Estão incluídos entre os palestran-
tes a Dra. Jessica Mascarenhas, espe-
cialista em Aspectos Organizacionais, 
Saúde e Ergonomia; a Enfermeira Po-
liana Oliveira Carvalho, assessora téc-
nica de Smith & Nephew com atuação 
em estética no tratamento de pacientes 
portadores de feridas; a Biomédica Ci-
bele Konstantinovas Farias especialis-
ta em estética (Nepuga), em imunobio-
logia e procedimentos estéticos e, ainda, 
o Dr. Cássio Peixoto Modesto da Silva, 
médico especialista em clinica médica, 
endocrinologia e diabetologia, Lande-
sarztekammer Thuringes, Alemanha. 

As inscrições podem ser feitas na 
secretaria da Faculdade, situada na A. 
Itabuna, 1491, no Gabriela Center, em 
Ilhéus. Durante o Simpósio. 

Livre... Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Vivemos com pressa, muita 
pressa. Mas, por que tanta pressa 
assim? Pra quê tanta pressa assim? 
O que significa essa pressa toda? 
Dizemos não ter tempo pra mais 
nada. Nada o quê? Que “coisas” são 
assim tão importantes a ponto de 
nos roubar o tempo e nos fazer es-
tar sempre tão apressados? A quem 
queremos enganar? Mudou o mundo 
ou mudamos nós? Tudo está muda-
do ou tudo não passa apenas de uma 
representação (angustiante) de uma 
existência vazia?

Estamos, constantemente, em 
busca de “dias melhores na vida”. Só 
não sabemos por onde começar, tam-
pouco quando chegaremos “lá” (sé é 
que “chegaremos lá”) e porque é que 
“precisamos” tanto exteriorizar essas 
nossas buscas. Penso que a vida é um 
fluxo continuo, indefinido e imponde-
rável daquilo que somos (ou supomos 
que somos) intimamente, silenciosa-
mente, interiormente. Quando exte-
riorizamos nossas buscas por “dias 
melhores”, de imediato reconhecemos 
que o “melhor” não está em nós; daí 
a pressa. E então começamos a fugir 
(apressados!) de nós mesmos, porque 
não nos sentimos bons o suficiente 
para nos satisfazer.   

Compartilho aqui o pensamento 
de Italo Calvino (“As Cidades Invisí-
veis”, 1990): “O inferno dos vivos não 
é algo que será; se existe, é aquele 
que já está aqui, o inferno no qual 
vivemos todos os dias, que formamos 
estando juntos. Existem duas manei-
ras de não sofrer. A primeira é fácil 
para a maioria das pessoas: aceitar o 
inferno e tornar-se parte deste até o 
ponto de deixar de percebê-lo. A se-
gunda é arriscada e exige atenção e 
aprendizagem contínuas: procurar e 
reconhecer quem e o que, no meio do 
inferno, não é inferno, e preservá-lo, 
e abrir espaço”. Um dia reconhecere-
mos “quem e o que não é inferno”... 
Mas esse dia só chegará se e tão-so-
mente começarmos por reconhecer a 
nós mesmos!

Não sabemos lidar com o Tempo. 
E a ideia de “administrar nosso tem-
po” já está ultrapassada. Assim, ain-
da sem sabermos de como cuidar do 
nosso tempo, entregamo-nos à fami-
gerada pressa: pressa para fazer tudo 
ao mesmo tempo, ainda que não sai-
bamos por que é que temos de fazer 
tudo sempre tão apressadamente. Às 

vezes (nos pequenos lapsos de tempo 
íntimo, particular, introspectivo) per-
cebemos que estamos, por exemplo, 
perdendo ótimas oportunidades de 
convívio com as pessoas e o mundo, 
e nos entristecemos e nos angustia-
mos... daí então voltamos a ter pres-
sa: pressa para esquecer o que não 
conseguimos resolver! E por não es-
tarmos em paz com nossos sentimen-
tos e não sabermos o que significa 
toda essa correria, nos afastamos de 
nós mesmos! E ao nos afastarmos de 
nós mesmos, nos afastamos do Tempo 
e da Vida.

O filósofo materialista francês, 
André Comte-Sponville, impressio-
nou-me muito em “O amor, a solidão” 
(2016) ao afirmar que “... ninguém 
pode amar em nosso lugar, nem em 
nós, nem como nós. Esse deserto, em 
torno de si ou do objeto amado, é o 
próprio amor.” Muitas vezes, desejo-
sos de aplacarmos nossa solidão (por-
que geralmente estamos sempre com 
pressa e não ficamos com ninguém) 
consideramos que a pessoa amada 
não nos entende... mas ela/ele não 
nos entenderá mesmo! E já sabemos 
o porque: “... ninguém pode amar em 
nosso lugar, nem em nós, nem como 
nós.” Por isso, precisamos de um mo-
mento ou de alguns momentos para 
entendermos o que as palavras não 
conseguem expressar... esse é o sinal 
de que algum entendimento pode es-
tar por vir.

Muitas vezes conseguimos sentir 
o que pensamos, mas não consegui-
mos exprimir o que sentimos. Nesse 
ponto, é preciso aquietar-se para en-
contrar nosso “silêncio interior” e “ou-
vi-lo” atentamente. Falamos demais! 
Ouvimos de menos! Sentimos superfi-
cialmente! Deste modo, nenhum tem-
po será bastante! E tudo isso aconte-
ce porque quase sempre não damos a 
mínima para as “pequenas grandes 
coisas da vida”: um abraço afetuoso, 
um olhar compreensivo, um gesto de-
sinteressado.

O Tempo está “preso” dentro de nós. 
E enquanto for assim, viveremos sem-
pre com pressa, com muita pressa....

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC, Ilhéus –BA) Administrador de Empre-
sas 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



Sesau convoca pais ou responsáveis para 
vacinarem as crianças com a segunda dose

Ilhéus promove mais uma audiência 
pública para elaboração do PPA dia 22

De acordo com dados da secretaria mu-
nicipal de Saúde (Sesau) de Ilhéus, cerca 
de 2.460 mil crianças maiores de 6 meses e 
menores de 9 anos, ainda precisam receber 
a segunda dose da vacina influenza triva-
lente contra gripe. Desde que foi iniciada 
no dia 17 de abril, a campanha, apesar de 
toda infraestrutura e divulgação montados 
pela Sesau, não atingiu a meta de vacina-
ção estipulada em 12.315 mil doses.

A orientação da Sesau é para que a 
população procure o posto de saúde mais 
próximo a fim de receber orientações ou 
atualizar a vacina, seguindo orientações 
de agendamentos descritas no cartão de 
vacinação da criança. A secretária de Saú-
de, Elizângela Oliveira, acredita que a 
pouca procura por esta imunização se deve 
ao fato de que este ano não foi registrado 
nenhum caso grave da gripe e, portanto, 
a população tranquilizou-se, esquecendo 
dos riscos da Influenza. “Vale lembrar que 
a vacinação é a intervenção mais impor-
tante na redução do impacto da influen-
za”, explicou a secretária.

Influenza e HPV – Existem três tipos 
de vírus Influenza: A, B e C. O vírus do 
tipo A é o responsável pelas grandes pan-
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demias e, dentre os subtipos existentes - os 
A(H1N1) e A(H3N2) - circulam atualmente 
em humanos.

Segundo a coordenadora da rede de 
frios da Sesau, Valquíria Cardeal, o papi-
loma vírus humano (HPV), pode provocar 
câncer de colo do útero e que a vacina pro-

tege contra os tipos mais frequentes do ví-
rus. Ela disse ainda que além de vacinar 
“as meninas de 9 a 13 anos, 11 meses e 29 
dias, os meninos também estão sendo va-
cinados neste novo calendário. Em 2020, a 
faixa etária dos meninos será ampliada”, 
destacou a coordenadora.

A Prefeitura de Ilhéus realiza a segun-
da audiência pública para discussão e ela-
boração do Plano Plurianual (PPA) do mu-
nicípio para 2018/2021 no próximo dia 22 
de agosto, a partir das 8 horas, no Teatro 
Municipal. O objetivo é estimular a demo-
cratização e participação dos cidadãos na 
construção do PPA, instrumento que nor-
teará as políticas públicas locais para os 
próximos quatro anos.

A primeira audiência pública aconteceu 
no último dia 9, também no Teatro Muni-
cipal, com a participação de gestores mu-
nicipais e representantes da sociedade ci-
vil organizada. Essas reuniões atendem ao 
disposto na Constituição Federal, na lei nº. 

4.320/1964 e no artigo 48 da lei complemen-
tar nº. 101/2000, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, sob a coordenação da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Seplandes) e da Controladoria Geral do 
Município (Seplandes). 

Mesmo aqueles que estejam impossibili-
tados de comparecer às audiências públicas, 
podem contribuir com opiniões e sugestões 
através do e-mail ppa@ilheus.ba.gov.br. O 
debate democratiza a formulação das políti-
cas públicas nas áreas de gestão, desenvol-
vimento social e econômico, meio ambiente, 
saúde, educação, turismo, esporte, lazer, pla-
nejamento e infraestrutura, dentre outros. 

PPA – O Plano Plurianual de Investi-

mentos (PPA) é o instrumento gerencial de 
planejamento das ações governamentais de 
caráter estratégico e político, que deve evi-
denciar o programa de trabalho do governo 
manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas 
ações para longo prazo e os respectivos obje-
tivos a serem alcançados, quantificados fisi-
camente.

Nesse contexto, o município precisa pla-
nejar e saber qual a sua receita, ou seja, o 
que existe de verbas disponíveis, ano a ano,  
para efetuar gastos e despesas previstas no 
próprio orçamento, previamente discutido e 
aprovado, dando maior possibilidade ao go-
verno municipal de produzir resultados mais 
positivos para a população.




