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Durante votação ocorrida na terça-feira, 3/10, o ple-
nário do Senado aprovou a PEC 33/17, que cria, a partir 
do resultado das eleições de 2018, uma cláusula de bar-
reira para restringir o acesso de partidos políticos aos 
recursos do Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV. 
Além disso, ratificou o fim das coligações em eleições 

proporcionais a partir de 2020. 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, informou 

que a proposta será promulgada pelo Congresso Nacio-
nal nos próximos dias.

Senado aprova cláusula de 
barreira e fim das coligações

FMT realiza o I Simpósio de 
Direito Penal e Processual 

Penal do Sul da Bahia

Prefeitura e TJ discutem 
construção de novo 
Fórum para Ilhéus

Rui assina ordem de 
serviço para a duplicação 

Ilhéus – Itabuna
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Quando um cidadão busca junto ao Poder 
Judiciário uma reparação em virtude de um 
dano moral sofrido, a indenização é sempre 
fixada por critérios subjetivos, ou seja, com 
base no livre arbítrio dos magistrados. Por 
mais que se queira falar de circunstâncias 
objetivas que possam aumentar ou reduzir os 
valores estabelecidos, efetivamente não há ba-
lizas bem definidas para mensuração.

Embora inúmeras notícias já tenham dado 
conta de supostos sistemas tarifários criados 
por tribunais, havendo quem divulgue em 
redes sociais inclusive tabela supostamente 
oriunda do STJ, inegavelmente as indeniza-
ções por dano moral são sempre estabelecidas 
nos casos concretos conforme a sensibilidade 
de cada juiz.

Nesta toada, criticar ou elogiar determi-
nada indenização arbitrada se torna uma ta-
refa extremamente difícil.

Mas o fato é que perceptivelmente as in-
denizações por dano moral nos Juizados Es-
peciais do TJ/BA sofreram drástica redução 
de valores nos últimos tempos, quase sempre 
com argumentos relativos ao combate a cha-
mada “indústria do dano moral”. 

Pois bem.
Como advogado, o que tenho notado é que, 

na prática, isso tem causado o imenso prejuízo à 
população e a advocacia, sobretudo a iniciante.

 Tenho que as ações nos juizados sempre 
foram a porta de entrada para a nossa profis-
são, dada a baixa complexidade dos atos, em 
sua maioria se consubstanciam em realização 
de audiências e diligências, portanto passíveis 
de serem executadas por profissionais que 
ainda estão a agregar experiência e portanto 
necessitando de oportunidades para ingressar 
no mercado de trabalho. São essas ações que 
permitiam aos advogados iniciantes consegui-
rem dar o primeiro passo, sempre há algum 
conhecido com alguma demanda do consumi-
dor ou de menor complexidade.

Mas o cenário agora se mostra perverso.
As indenizações são irrisórias, isso quando 

arbitradas, pois passou a ser fácil fundamen-
tar decisões com a expressão “mero dissabor”, 
como se o mal fosse a rotina, o desconforto fos-
se a regra.

Mas não é só.
As empresas que quase sempre estão a 

causar os danos enxergam nessa situação 
uma ótima oportunidade de lucro, basta fazer 
a conta para entender que cobrar injustamen-
te uma quantidade de pessoas, inclusive lhes 
impondo o constrangimento das restrições de 
cadastro ou crédito, é um excelente negócio 
tendo em vista o percentual de consumidores 

que irá pagar o indevido, ou não pagar e con-
tinuar sendo cobrado, ou mesmo não pagar e 
tentar negociar diretamente com o transgres-
sor, ou ainda não pagar e procurar um órgão 
de proteção do consumidor, ou na pior das hi-
póteses não pagar e ingressar com uma ação 
judicial indenizatória, e somente neste último 
caso obter uma indenização pífia.

Ora, há melhor incentivo ao ilícito?
Quantos ao final efetivamente irão propor 

a ação indenizatória?
E desses, em quantas ações essas situa-

ções serão consideradas como mero dissabor?
E ao final, daquelas julgadas procedentes, 

qual será o custo para empresa infratora? 
Contudo, o que mais me preocupa é o efeito 

nefasto que isso tem causado na advocacia, não 
somente naquela exercida em prol da vítima. É 
que, já sabedoras das irrisórias indenizações, 
muitas dessas empresas preferem não contra-
tar advogados para sua defesa, pois os hono-
rários certamente seriam - e assim realmente 
devem ser - mais caros que aquele valor ínfimo 
da indenização que já sabem vir dos juizados.

Outrossim, isso também desestimula as 
conciliações, desnaturando o principal deside-
rato dos juizados que é a composição, na me-
dida em que o valor fixado nas indenizações 
sempre será inferior a qualquer proposta jus-
ta e razoável de acordo.

Caros colegas advogados e advogadas, 
devemos levantar a voz contra esse absurdo, 
buscando uma conscientização não somente 
dos juízes singulares, mas também e princi-
palmente das turmas recursais do TJ/BA.

É preciso afastar a ideia de que a crítica é 
ao magistrado.

É necessário fazer entender que a boa-fé é 
a regra, e que as funções de prevenção geral, 
especial e punitiva das indenizações devem 
transcender os livros de responsabilidade civil 
e ir para o cotidiano do cidadão.

É imperioso afastar a concepção equivoca-
da de que as indenizações dos juizados estão 
deixando advogados ricos ou fazendo com que 
pessoas sobrevivam delas.

É urgente fazer compreender que indeni-
zações satisfatórias e justas não incentivam 
o aumento de demandas com intuito de lucro 
fácil, o acesso a justiça ainda é para poucos no 
nosso país.

A advocacia baiana clama pela compreen-
são de que os juizados devem cumprir sua fun-
ção social e se tornarem uma seara de trabalho 
viável para a advocacia na defesa da cidadania.

Por Ubirajara Ávila.
          Advogado. Presidente da OAB Subseção de Vitória da 

Conquista – Bahia.

Indenizações irrisórias nos 
juizados especiais incentivam 
o ilícito e fulminam advocacia

Faculdade Madre Thaís realiza 
o I Simpósio de Direito Penal e 

Processual Penal do Sul da Bahia

ARTIGO

O curso de Direito da Faculda-
de Madre Thaís (FMT) promove o 
I Simpósio de Direito Penal e Pro-
cessual Penal do Sul da Bahia no 
período de 19 a 21 de outubro. O 
evento será realizado no Centro de 
Convenções Luís Eduardo Maga-
lhães, situado na Avenida Soares 
Lopes, em Ilhéus. 

Com o tema central “Direito 
Penal e Relações Democráticas”, o 
Simpósio tem a coordenação cien-
tífica do professor/Msc. Josevandro 
Nascimento e a coordenação admi-
nistrativa das professoras Caro-
line Braulio, Silvana Lins e Lara 
Kauark. O  objetivo é  propiciar um 
encontro para reflexão de temas da 
realidade atual, gerando estraté-
gias para ampla discussão sobre o 
compromisso do Direto Penal mo-
derno, na defesa dos bens relevan-
tes e os procedimentos processuais 
do futuro.

A programação está defini-
da com os palestrantes: Gamil 
Föppel, professor e advogado cri-
minalista; Geovane Moraes, pro-
fessor e advogado criminalista; 
Spencer Sydow, professor e advo-
gado; Nathália Masson, profes-
sora e advogada; Nestor Távora, 
ex-defensor público do Estado de 
Alagoas e advogado; Joanice Gui-
marães, desembargadora TJBA; 
Alysson -Juiz de Direito da Vara 
de Família da comarca de Ilhéus; 
Geder Luiz Gomes procurador de 
justiça da Bahia; Rolemberg Ma-
cêdo, professor e perito DPT/BA 
e Rômulo Moreira, procurador de 
justiça Da Bahia. 

O evento é aberto à sociedade 
interessada nos temas, tendo como 
público alvo todos os profissionais e 
estudantes das áreas do Direito, da 
Assistência Social, da Sociologia, 
da Psicologia e das Comunicações.

Durante o julgamento de um 
HC impetrado a favor de um réu 
condenado por receptação qualifica-
da, o ministro Alexandre de Moraes 
pediu a palavra para fazer uma ob-
servação geral: “enquanto o Brasil 
não cuidar melhor, não apenar me-
lhor o crime de receptação, nós va-
mos continuar batendo recordes de 
furtos e principalmente de roubos. 
Toda Europa, se nós compararmos 
o número de roubo de celulares, 
toda Europa tem o mínimo perto do 

Brasil, porque se atacou direto os 
receptadores e com uma educação 
muito forte para o consumidor não 
comprar do receptador. Ao atacar o 
receptador, você enxuga muito. E, 
às vezes, pelo fato do receptador 
não atuar com violência ou gra-
ve ameaça diretamente, ele acaba 
tendo penas mais leves.” No caso, o 
HC, no qual a defesa alegava viola-
ção aos princípios da proporcionali-
dade e da razoabilidade, foi negado, 
por unanimidade. 

Pena nos crimes de receptação

Senado aprova a PEC 33/17, que cria, a partir das eleições de 2018, a 
cláusula de barreira para restringir o acesso de partidos políticos aos re-
cursos do Fundo Partidário e ao tempo de rádio e TV. Além disso, aprovou 
o fim das coligações em eleições proporcionais a partir de 2020.

Eleições - Novas regras
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Bis dat, qui cito dat. Dá duas vezes quem dá depressa.
Bis de eadem re non sit actio. Não haja dupla ação sobre a mesma causa.
Bis peccat qui crimen negat. É culpado duas vezes quem nega um crime.
Bis repetita placent. As coisas duas vezes repetidas agradam. (Frase de autoria 
de Horário, in Arte Poética), usada como meio de persuasão pelos advogados).
Bona fide. De boa-fé.
Bona fides est primum mobile et spiritus vivificans commercii. A boa-fé 
é o primeiro móvel e o espírito vivificador do comércio.
Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur. A boa-fé não admite que se 
exija duas vezes o mesmo.
Bona instantia se uti, non calumniae causa se infitias ire. Deve-se litigar 
em boa instância e não contradizer (negar) caluniosamente.
Bona parentum debenbur liberis de jure naturale. Os bens dos pais de-
vem-se aos filhos por direito natural.
Bonae fidei judicio exceptiontes pacti insunt. A presunção da boa-fé dos 
contratantes compreende as exceções ao contrato.
Bonae fidei non congruit de apicibus juris disputare. (Ulpiano.) Não é 
próprio da boa fé discutir sutilezas do direito.
Bonis mores. Bons costumes.
Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum 
diu et fere semper incerta dominia essent. O usucapiçao foi introduzido 
pelo bem público com a finalidade de que certas coisas não ficassem por muito 
tempo e inteiramente sob domínio incerto.
Bonorum possessio ventris nomine. A posse dos bens em nome do ventre, 
da herança.
Bonus quilibet praesumitur. Bom qualquer se presume. (Costuma-se acres-
centar: até prova em contrário).

45 - É de toda confiança e prudên-
cia que, uma vez encerrada a causa, o 
advogado apresente ao cliente um de-
monstrativo das despesas processuais 
(preparo, custas, diligências que, para 
esses fim, recebeu, acompanhado do 
respectivo saldo, solicitando a concor-
dância e assinatura dele no respectivo 
documentos. No caso de discordância, 
deve o causídico ajuizar imediatamen-
te a competente ação de prestação de 
contas (CPC, art. 916).

46 - O advogado novato, logo sabe-
rás que teu trabalho não se restringe 
ao escritório e nem ao fórum. Escravo 
dos prazos, evita levar trabalho para 
teu lar. Ainda assim, à noite, deitado, 
nem sempre te desligará do tema de 
teus processos, lembrando de argu-
mento ou texto legal que poderá utili-

zar ou que deixastes de usar em arra-
zoados.

47 - Por falta de experiência o pro-
fissional novato demora a aprender 
quando, por exemplo, na inquirição de 
testemunhas, deve calar. Se por exem-
plo, a prova já produzida é convincen-
te, suficiente, não há por que inquirir 
mais testemunha, sua, se seu não é o 
ônus da prova, ou da parte contrária, 
se esta nada declarou de comprome-
tedor, dado o risco de fazer prova con-
trária ao seu cliente. Quando souberes 
as ocasiões em que é mais proveitoso 
calar, podes ter certeza de que estás 
amadurecendo na profissão.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” de Bendito 

Calheiros Bomfim.

Vive-se um dos piores escândalos de 
corrupção da política brasileira, isso tan-
to a nível municipal, estadual quanto 
federal, casas legislativas (Câmaras, As-
sembleias, Congresso e Senado). O poder 
executivo não escapa dessa podridão que 
é a corrupção, a qual grassa no país intei-
ro. Particularmente no caso de Ilhéus, foi 
anunciado a nível nacional o desvio de re-
cursos e outras mazelas culminando em 
prisões de vereador no exercício de cargo 
no executivo e empresário, e mais gente.

Nos estados membros da federação 
casos análogos de corrupção ocorrem, 
chegou à Presidência da República, com 
escutas telefônicas, imagens de pastas 
recheadas em milhões de reais e prisões 
de pessoas das mais fluentes da política 
nacional. Recentes escutas e gravações já 
chegaram ao Supremo Tribunal Federal – 
a mais alta corte de justiça do país aponta 
a vergonhosa catástrofe política. O caso de 
corrupção e desvio de altas cifras é de dar 
nojo e revoltar qualquer cidadão ou em-
presário que pagam seus tributos em dia 
para ver suas imagens salvas de máculas.

 O problema maior reside no fato de 
que nosso ordenamento jurídico constitu-
cional impõe a condição do voto ser ‘’obri-
gatório’’, quando deveria sê-lo facultativo, 
isto é, o cidadão iria exercer o direito de 
votar se o quisesse sem qualquer restri-
ção. Talvez se assim o fosse a coisa seria 
melhor moralizada, cuja matéria o titular 
da coluna já discutia há décadas quando 
estava em plena atividade acadêmica de 
faculdade, nas disciplinas de ciência polí-
tica e direito constitucional.

Ora, obriga-se o cidadão a votar sob 
pena de não fazê-lo sofrer sérias restri-
ções, inclusive, ficar impelido de inscre-
ver em concursos públicos e fazer transa-
ção com o ente estatal ou mesmo privado. 
O simples fato de o cidadão votar não 
quer dizer em sua essência que estaria 
exercendo a plena democracia, essa sim, 
ocorreria se os seus direitos (ir e vir, aces-

so à educação e saúde de qualidade, segu-
rança, etc.), estivem ao seu alcance. No 
nosso entender, representa verdadeiro 
paradoxo o fato de se exigir que o cidadão 
vote, mas, não o obriga a estudar.

Outra questão intrigante é o fato do 
político ou pretenso cargo eletivo não ser 
exigido qualquer qualificação escolar nem 
outro critério de seleção. Já quando o cida-
dão vai se inscrever a cargo qualquer num 
ente estatal exige-se concurso público (pro-
vas de títulos e documentos, escolaridade 
compatível, etc.), o que não deixa de ser 
paradoxal porque o político é remunerado 
a expensas do erário público acrescido de 
uma série de vantagens ou regalias (assis-
tentes, férias, diárias, aposentadoras, etc.).

No caso específico da seara política, 
quando o postulante exerce um múnus 
público, aí, a nosso ver, é que deveria 
ter critério rigoroso de seleção, averi-
guação de vida pregressa, certidões de 
antecedentes criminais e qualificação à 
altura dependendo do cargo eletivo pre-
tendido, todavia, nada disso se observa 
e representa verdadeiro paradoxo. Mas, 
são coisas do Brasil onde há baixo índi-
ce cultural, acesso pífio aos direitos fun-
damentais, cuja reversão a esse quadro 
evidentemente passaria por uma ampla 
reforma na própria Constituição Federal.

Ao concluir e a bem da verdade, o 
PTC – Partido Trabalhista Cristão, re-
gistrado desde de 1990 perante o Tribu-
nal Superior Eleitoral advoga a causa 
da não obrigatoriedade do voto, existem 
correntes favoráveis e contrárias a essa 
sistemática. No Brasil, vive-se uma crise 
generalizada, seja no campo político, eco-
nômico, cultural, social, etc., não há re-
versão em curto prazo desse triste quadro 
aberrante, e, quem sofre mais é o povo, 
cada vez mais refém desse sistema.

Por Alberto Barreto.
Advogado, pós-graduado em direito material e processual do 

trabalho, filiado à Associação Bahiana de Imprensa e Sindicato 
dos Jornalistas do Estado da Bahia; e é Membro da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). Ilhéus – Bahia.

Voto: obrigatório 
ou facultativo?

E-mail: albertobbarreto@hotmail.com

ARTIGO

“Para que o povo tenha confiança no Direito e na Justiça é preciso 
que estas sejam onipresentes; que as pequenas violações de direito, 

tanto quanto as grandes possam ser reparadas”. 
Theotônio Negrão

Por maioria, seguindo divergên-
cia do ministro Moraes, a 1ª turma do 
Supremo negou ontem HC a um réu 
acusado de tentativa de homicídio 
contra sua companheira. A decisão 
revogou liminar anteriormente conce-

dida contra a prisão preventiva. Em 
seu voto, o ministro Moraes ressaltou 
que no caso, enquadrado na lei Maria 
da Penha, ele entendia necessária a 
manutenção da prisão do acusado até 
seu julgamento pelo Tribunal do júri.

Violência contra a mulher



Gostaria de me mudar para 
um imóvel maior e em um bair-
ro com maior infraestrutura. 
Que cuidados ou dicas pode me 
dar para a obtenção desse imó-
vel? Claudionor Carvalho.

A maior oferta de imóveis na 
Bahia e especialmente no eixo Ita-
buna – Ilhéus, aliada às facilidades 
de pagamento e financiamento 
oferecidas pelas instituições 
bancárias, tem levado muita 
gente a trocar o imóvel antigo 
para um novo. A corrida para 
um apartamento maior, mais 
novo ou estruturado aumentou 
nos últimos dez anos, por conta 
das facilidades e das promoções 
realizadas pelas construtoras.

Atribui-se também a ele-
vação da procura ao crescimen-
to sócio-cultural-econômico do 
Brasil nos últimos vinte anos. 
É uma transformação que está fa-
zendo com que as pessoas em face 
da nova realidade, como imóveis lo-
calizados em lugares mais seguros 
ou em condomínios fechados, mas 
bem estruturados, com variedade 
de opções de área de lazer que te-
mos atualmente, e o surgimento 
de novos bairros e até mesmo bair-
ros-condomínios, com tendência de 
maior fluxo para a praia.

Mas, antes de sair em busca de 

um novo imóvel, é importante to-
mar alguns cuidados e precauções. 
O primeiro passo é se preparar com 
antecedência para a aquisição, já 
que o mais comum é que o compra-
dor pague um valor a mais pela nova 
aquisição. Os novos imóveis são, em 
sua maioria, ou mais novos ou com 
melhor infraestrutura, o que eleva 
os preços. Então, para bancar a dife-

rença, é importante ter uma reserva 
ou recorrer a um financiamento.

Recomenda-se que, no caso de 
financiamento do valor restante, é 
interessante tomar um empréstimo 
maior do que a diferença do imóvel 
para bancar os custos com a docu-
mentação e uma possível reforma 
ou melhora da estrutura do imóvel, 
que deverá ficar entre 25% a 30% do 
valor do empréstimo. 

Outra forma para evitar dores 

de cabeça futuramente, é fazer uma 
reserva com antecedência para evi-
tar a tomada de empréstimos e pa-
gar juros. 

Além de se preocupar com a 
parte financeira da compra, os in-
teressados em trocar de imóveis 
devem também tomar cuidado com 
a empresa com a qual irão fazer 
o contrato, no caso de imóveis na 

planta. É importante verifi-
car se a empresa está asso-
ciada à Ademi – Associação 
de Dirigentes de Empresas 
do Mercado Imobiliário da 
Bahia, porque esse é um 
indicativo de credibilidade, 
e buscar informações sobre 
reclamações contra a em-
presa e histórico de entrega 
dos imóveis. 

No caso de imóveis já 
habitados, a dica é verificar 
se o imóvel possui registro 

em cartório e se a documentação é 
legal. É importante também fazer 
uma leitura atenta de todos os docu-
mentos referentes ao imóvel, como 
certidão negativa de ônus do imóvel 
nos cartórios, de distribuição e dos 
proprietários. Para facilitar os pro-
cessos com a documentação do imó-
vel, aconselhamos a contratação de 
um despachante.

Por Vercil Rodrigues
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Cuidados ao trocar de 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 3613-2545).

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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ESTAMOS PREPARANDO A EDIÇÃO 
DE OUTUBRO DO JORNAL MAÇONICO.

Durante votação ocorrida na terça-feira, 3/10, 
o plenário do Senado aprovou a PEC 33/17, que 
cria, a partir do resultado das eleições de 2018, 
uma cláusula de barreira para restringir o acesso 
de partidos políticos aos recursos do Fundo Parti-
dário e ao tempo de rádio e TV. Além disso, ratifi-
cou o fim das coligações em eleições proporcionais 
a partir de 2020. 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, in-
formou que a proposta será promulgada pelo Con-
gresso Nacional nos próximos dias.

Cláusula de barreira
Só terá direito ao fundo e ao tempo de propa-

ganda a partir de 2019, o partido que tiver recebi-
do ao menos 1,5% dos votos válidos nas eleições de 
2018 para a Câmara dos Deputados, distribuídos 
em pelo menos 1/3 das unidades da federação - 9 
unidades, com um mínimo de 1% dos votos válidos 
em cada uma delas. Se não conseguir cumprir esse 
parâmetro, o partido poderá ter acesso também 
se tiver elegido pelo menos 9 deputados federais, 
distribuídos em um mínimo de 9 unidades da fe-
deração.

Nas eleições seguintes, em 2022, a exigência 
será maior: terão acesso ao fundo e ao tempo de TV 
a partir de 2027 aqueles que receberem 2% dos vo-
tos válidos obtidos nacionalmente para deputado 
Federal em 1/3 das unidades da federação, sendo 
um mínimo de 1% em cada uma delas; ou tiverem 
elegido pelo menos 11 deputados federais distribu-
ídos em 9 unidades.

Já a partir de 2027, o acesso dependerá de um 
desempenho ainda melhor: 2,5% dos votos válidos 
nas eleições de 2026, distribuídos em 9 unidades 
da federação, com um mínimo de 1,5% de votos em 
cada uma delas. Alternativamente, poderá eleger 
um mínimo de 13 deputados em 1/3 das unidades.

Nas eleições de 2030, a cláusula de desempe-
nho imposta a partir de 2031 sobe para um míni-
mo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos 1/3 das unidades da federação, com 2% dos 
votos válidos em cada uma delas. Se não conseguir 
cumprir esse requisito, a legenda poderá ter acesso 
também se tiver elegido pelo menos 15 deputados 
distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da 
federação.

Coligações
Pela regra que acaba com as coligações parti-

dárias em eleições proporcionais, a ser aplicada a 
partir das eleições municipais de 2020, os partidos 
não poderão mais se coligar na disputa das vagas 
para deputados federais, estaduais, distritais e ve-
readores. Para 2018, as coligações estão liberadas.

A intenção é acabar com o chamado “efeito Ti-
ririca”, pelo qual a votação expressiva de um can-
didato ajudar a eleger outros do grupo de parti-
dos que se uniram. Na prática, parlamentares de 
legendas diferentes, com votação reduzida, acaba 
eleito devido ao desempenho do chamado “puxa-
dor de votos”. O deputado Federal Tiririca PR/SP, 
reeleito em 2014 com mais de 1 milhão de votos, 
“puxou” mais cinco candidatos para a Câmara

Senado aprova cláusula de 
barreira e fim das coligações

O plenário do Supremo deve concluir hoje julgamento que 
decidirá sobre a aplicação do asséptico prazo de inelegibilida-
de de 8 anos, introduzido pela lei da ficha limpa. Ainda em 
Direito Eleitoral, consta na pauta a polêmica possibilidade de 
candidatura avulsa, sem filiação partidária.

Pauta Política

Não ofende o princípio do 
promotor natural o ofereci-
mento de denúncia por homi-
cídio doloso feita por promotor 
sem atuação no Tribunal do 
Júri. Com este entendimento, 
a 1ª turma do STF denegou 
ordem em HC impetrado pela 
defesa de um médico acusado 
de ter matado uma paciente. 
A defesa pretendia que fosse 

decretada a nulidade do pro-
cesso. Prevaleceu o voto do 
ministro Alexandre de Mo-
raes, para quem, no caso dos 
autos, não houve designação 
ad hoc do promotor, de forma 
arbitrária, mas apenas a ob-
servância de regras objetivas 
para preservar a atuação da-
quele que se supunha o pro-
motor competente.

Princípio do promotor natural

PRÊMIO



1º Caderno
06

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano IX - n° 108 - SUL DA BAHIA - Outubro de 2017

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

(73)   3613.5565
(73) 99137.3577
(73) 98822.1022

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com

A necessidade de valorização 
e reconhecimento

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Por esses dias estava refletindo so-
bre o avanço da criminalidade, o uso 
exagerado de álcool e drogas, o aumen-
to no emprego da violência para solução 
dos conflitos. Sem dúvida parecemos ex-
perimentar uma volta ao tempo em que 
se usava mais o instinto que a razão. Por 
quê? O que tem levado a humanidade a 
esse retrocesso moral? O que leva pes-
soas civilizadas a se relacionarem como 
animais irracionais? Além dos inúmeros 
fatores já elencados e conhecidos, arrisco 
um palpite: a carência. Os seres huma-
nos estão carentes de valorização e reco-
nhecimento. A ideologia capitalista nos 
transformou em mercadorias, desprovi-
das se sentimentos e sensações, pois pre-
cisa de consumidores para sobreviver.

Para vender cremes de beleza nos fez 
acreditar na feiúra. Para vender felicida-
de nos fez infelizes. Para criar consumi-
dores vorazes minimizou o valor de tudo 
o que somos. Instaurou-se a sensação de 
carência generalizada. Precisamos ter 
para sermos felizes. Ter o carro, o celu-
lar, o computador, a televisão de plasma, 
as várias roupas e calçados. Se não temos 
tudo isso, não valemos nada, não temos 
valor algum. E se não temos nada, fica-
mos com muita raiva de quem tem. To-
mamos à força o que a vida não nos deu. 
E se temos tudo, impressionantemente 
não ficamos satisfeitos, queremos mais. 
Nada parece aplacar a fúria do nosso va-
zio existencial.

A necessidade de amor e aceitação é 
imperiosa. E ai de quem não nos amar. 
Ficamos tão irados com a desatenção 

que preferimos assassinar quem que se 
recusa a reatar o convívio. Estamos de-
masiado carentes. A busca por momentos 
prazerosos é quase que involuntária. Be-
bemos, e isso nos faz esquecer pequenos 
e grandes aborrecimentos. Usamos subs-
tâncias entorpecentes e experimentamos 
sensações de prazer que nos gratificam 
por alguns momentos. Queremos ser fe-
lizes ainda que seja por pouco tempo. Já 
que nada temos, e não possuímos valor 
algum pelo que somos, vamos esquecer 
que somos gente por instantes.

Para que bebemos, usamos drogas, 
furtamos ou agredimos, senão para des-
frutarmos de sensações prazerosas que 
subtraímos de nós mesmos? Subtraímos 
a importância de nosso “ser” e conven-
cionamos que seria melhor “ter”. No en-
tanto, frente à ganância humana não há 
como todos terem o suficiente. Alguém 
sempre fica sem nada. Partilhar implica 
ver o outro como semelhante, e digno do 
igual direito de ser feliz. Se atentarmos 
para isso, teremos a chance de diminuir 
a criminalidade e o consumo de álcool e 
drogas. As pessoas não podem continuar 
sendo aquilatadas pelo que possuem ao 
invés do que pelo que são. Se insistirmos 
em valorizar os demais pelo que possuem 
e não pelo que são, muitas mortes ainda 
vão acontecer em busca da valorização e 
do reconhecimento.

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 
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Direito Internacional
1- O mecanismo de solução de contro-

vérsias atualmente em vigor no 
âmbito da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) foi instituído 
em 1994 por meio do Entendimen-
to Relativo às Normas e Procedi-
mentos sobre Solução de Contro-
vérsias, constantes do Tratado 
de Marrakesh, e vincula todos os 
membros da organização.

A respeito do funcionamento desse 
mecanismo, assinale a afirmativa 
correta.

a) Uma vez acionado o mecanismo de so-
lução de controvérsias, os Estados em 
disputa ficam impedidos de recorrer 
a formas pacíficas de solução de seus 
litígios, tais como bons ofícios, conci-
liação e mediação.

b) A decisão, por consenso, acerca da 
adoção de um relatório produzido 
pelo grupo especial, integra o rol de 
competências do Órgão de Solução de 
Controvérsias, ainda que as partes 
em controvérsia escolham não apelar 
ao Órgão Permanente de Apelação.

c) As recomendações e decisões do Órgão 
de Solução de Controvérsias poderão 
implicar a diminuição ou o aumento 
dos direitos e das obrigações dos Esta-

dos, conforme estabelecido nos acordos 
firmados no âmbito da OMC.

d) As partes em controvérsia e os tercei-
ros interessados que tenham sido ou-
vidos pelo grupo especial poderão re-
correr do relatório do grupo especial 
ao Órgão Permanente de Apelação.

2- Em 22 de julho de 1997, foi promul-
gada a Lei nº 9.474, que define os 
mecanismos para implementação 
da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Estatuto dos Refugiados, 
da qual o Brasil é signatário.

A respeito dos mecanismos, termos e 
condições nela previstos, assina-
le a afirmativa correta.

a) Para que possa solicitar refúgio, o in-
divíduo deve ter ingressado no Brasil 
de maneira regular.

b) Compete ao Ministério da Justiça de-
clarar o reconhecimento, em primeira 
instância, da condição de refugiado.

c) O refugiado poderá exercer ativida-
de remunerada no Brasil, ainda que 
pendente o processo de refúgio.

d) Na hipótese de decisão negativa no 
curso do processo de refúgio, é cabível a 
interposição de recurso pelo refugiado 
perante o Supremo Tribunal Federal.

Consulta 
Um Açougueiro entra no escritó-

rio de um advogado e pergunta: “Se 
um cachorro solto na rua entra num 
açougue e rouba um pedaço de carne, 
o dono da loja tem direito a reclamar 
o pagamento do dono do cachorro?”

“Sim, é claro” -- responde o advo-
gado. “Então você me deve 8 reais. 

Seu cachorro estava solto e roubou 
um filé da minha loja”

Sem reclamar, o advogado preen-
che um cheque no valor de 30 reais e 
entrega ao açougueiro.

Alguns dias depois, o açougueiro 
recebe uma carta do advogado, co-
brando 240 reais pela consulta.

GIRO JURÍDICO

A Coordenação dos Juizados do 
TJBA acaba de disponibilizar, no 
Sistema Projudi, as pautas de to-
das as sessões de julgamento das 
suas turmas recursais. A conquista 
é resultado do pleito feito pela OAB 
da Bahia, por meio das suas Comis-
sões de Direitos e Prerrogativas, dos 
Juizados e de Informática Jurídica. 
Para acessar as pautas, o advogado 
deverá clicar nas opções “Sessões 2º 
Grau” e “Para Realização”. Já para 
visualizar a Ordem Geral da Pauta 
de Julgamento, deverá selecionar, no 
filtro “Apenas as minhas?”, a opção 
“não”. A nova ferramenta permite, 
ainda, no menu “Notificação”, obter 
a Ordem Geral dos Pedidos de Sus-
tentação Oral.

“Esse comunicado surge como uma 
vitória da OAB da Bahia, que teve for-
te atuação por meio das suas comis-

sões. Eles acolheram nossa solicitação 
e estamos muito felizes com o resulta-
do”, destacou a presidente da Comis-
são de Juizados da OAB-BA, Vanessa 
Lopes.

Os presidentes das Comissões de 
Direitos e Prerrogativas, Adriano Ba-
tista, e da Comissão de Informática 
Jurídica, Tamiride Monteiro, também 
comemoraram a conquista. “Foi uma 
vitória em nome de toda a advoca-
cia. Estamos muito satisfeitos”, disse 
Adriano. “O Sistema Projudi, junto 
com a Comissão da Informática, vem 
trabalhando em prol das melhorias 
para os usuários internos e externos, 
com reflexos direto na advocacia. E o 
trabalho ainda não terminou. Esta-
mos lutando para obter a transferên-
cia de sustentação oral para advoga-
das grávidas lactantes e adotantes”, 
concluiu Tamiride.

TJBA disponibiliza sessões de 
julgamento das turmas recursais 

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

2ª Travessa Manoel de Souza 
Chaves, nº 40 – térreo, Bairro 
São Caetano - Itabuna - Bahia.

O presidente Michel Temer sancio-
nou, na terça-feira, 3/10, a lei 13.486, que 
altera o CDC para obrigar fornecedores 
a higienizar os equipamentos e utensílios 
utilizados no fornecimento de produtos 
ou serviços. Os fornecedores também de-
vem informar sobre o risco de contamina-
ção, quando for o caso.

A lei é originária do PL 3.441/15,  o 
qual considera que a não higienização 
dos equipamentos e utensílios disponí-
veis para o consumidor no momento da 
compra de produtos ou da prestação de 
serviços não pode ser entendida como 

risco normal e previsível. Os produtos e 
serviços colocados no mercado de consu-
mo não devem ocasionar riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores.

De acordo com a justificativa do pro-
jeto, a iniciativa preenche uma lacuna 
existente na legislação que permite a não 
obrigatoriedade de o fornecedor higieni-
zar os equipamentos e utensílios usados 
no fornecimento de produtos ou serviços 
ou colocados à disposição do consumidor 
e também de não informar, ostensiva e 
adequadamente acerca do risco de conta-
minação.

Lei obriga fornecedores a 
higienizarem equipamentos usados 

no fornecimento de produtos
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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

Dr. José Carlos 
Oliveira visita mais 
uma vez a Europa

Quem acaba de chegar do “Velho Continente”, Europa é o Procurador Fe-
deral do Trabalho aposentado, advogado militante e membro-fundador 
das Academias de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba), Grapiúna 

de Letras (Agral) e Maçônica de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiúna 
(Amalcarg), Dr. José Carlos Oliveira.

No périplo de pouco mais de dez dias pela Europa, José Carlos em compa-
nhia de sua filha Mabel Oliveira, visitou Amsterdã (Holanda), Grão-Ducado do 
Luxemburgo (Luxemburgo) e Bruxelas (Bélgica). 

Na oportunidade, rotariano ativo que é, aproveitou também para trocar 
como representante do Rotary Club Itabuna Sul, flâmulas com a Presidente 
Káthia, do Rotary Club Bruxelas-Europa, no dia 19 de setembro.

Dr. José Carlos Oliveira aos pouco vai completando o seu mapa de visitas aos 
continentes americano, asiático, africano e especialemtne o europeu. Ah! e já está 
planejando e organizando a próxima viagem, mas ainda mantém em segredo.

Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206, Condomínio 
Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA

Troca de flâmulas do Rotary 
Club Itabuna Sul com a Presidente 
Káthia, do Rotary Club Bruxelas - 

Europa – Dia 19 de setembro

Mabel, Hnia (Secretária ), José Carlos 
e a Presidente Káthia

Mabel, o Companheiro René, 
José Carlos e a Presidente Kathia
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Na sexta-feira, 22/9, do ano em 
curso, tomou posse na Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI) a poeta, profes-
sora, advogada e artista plástica Jane 
Hilda Mendonça Badaró, ocupando a 
cadeira nº 6, que pertenceu a sua mãe  
Janete Mendonça Badaró até 25 de 
julho de 2015, dia em que nos deixou.

A solene sessão foi presidida pelo 
historiador e professor André Luiz 
Rosa, presidente da “Casa de Abel” 
(fundador e primeiro presidente da 
ALI), e a saudação da nova acadêmica 
coube a jornalista e escritora Maria 
Schaun. 

O evento foi bastante prestigiado 
por  familiares, amigos, jornalistas, 
escritores, advogados, além dos agora 
seus colegas de “imortalidade”, espe-
cialmente os ex-presidentes da ALI os 
professores Josevandro Nascimento e 
Arléo Barbosa.

Foram diversas as manifestações 

calorosas recebidas pela nova acadê-
mica por parte de pessoas da socieda-
de ilheense ligadas ao Direito, a edu-
cação, arte e cultura. 

O grupo musical “Raiz do Vento”, 
apresentou quatro poemas da acadê-
mica, dentre os doze colhidos do livro 
“Imagens & Sentimentos: Poemas 
(Des) engavetados e Pinturas”, e por 
eles musicados.  Muito bonita a apre-
sentação do grupo musical que tem a 
poética como elemento essencial.

No discurso de posse  Jane Hilda re-
feriu-se ao surgimento das Academias, 
pontuando historicamente os inícios 
das academias francesa, brasileira, da 
Bahia, até chegar na academia ilheen-
se, indicando também os objetivos pro-
postos pelas mesmas, além de ter dis-
corrido sobre o patrono da cadeira, o 
Coronel Antônio Pessoa da Costa e Sil-
va, do Fundador Leones da Fonseca,  e 
da primeira efetiva Janete Badaró.

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

ALI empossa Jane 
Hilda Badaró

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).
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Vereadores encontram-se com FG 
pautados em demanda de professores

Agenda da 
Semana de 
9 e 10 de 
Outubro

 Faculdade Madre Thaís beneficia
marisqueiras da zona norte de Ilhéus

LEGISLATIVO

PROJETO

Na segunda-feira, 9, os vereado-
res vão encontrar-se com o chefe do 
Executivo itabunense, Fernando Go-
mes. O encontro, articulado por Ro-
naldão (PMN), será no Gabinete do 
Prefeito, às 16h, e terá como pauta 
o corte da Atividade Complementar 
(AC), vantagem paga a professores. 
Em setembro, a Prefeitura extin-
guiu o adicional para uma parcela 
dos docentes.

Ronaldão acredita que o momento 
é oportuno para o governo elucidar 
os pontos sensíveis na demanda da 
classe. O vereador fez um apelo para 
que todos os colegas compareçam 
à audiência com FG. “É necessário 
buscarmos uma solução com a maior 
brevidade possível, para impedirmos 
o início de um movimento grevis-
ta que prejudicará o ano letivo das 
crianças”, concluiu.

09/10 – Segunda-Feira

Vereadores vão prestigiar o ato de 
assinatura da ordem de serviço para 
duplicação da BR-415, Ilhéus-Itabuna.

Local: Saída para Ilhéus (antigo 
Posto Cachoeira)

Audiência com o prefeito Fernan-
do Gomes solicitada pelo vereador 
Ronaldão (PMN)

Tema: AC (Atividade Comple-
mentar) dos professores da rede mu-
nicipal

Local: Centro Administrativo 
Firmino Alves 

Horário: 16 h

10/10 – Terça- Feira

Sessão Especial solicitada pelo 
vereador Robinho (PP), para discutir 
sobre crimes cibernéticos

Local: Plenário Raymundo Lima 
Horário: 14 h

Sessão Ordinária presidida pelo 
vereador Chico Reis (PSDB) 

Local: Plenário Raymundo Lima 
Horário: 16 h

*A sessão de comissões técnicas 
reunidas que seria realizada na se-
gunda, ficou para o próximo dia 16.

Um projeto de extensão da Faculda-
de Madre Thaís (FMT), vai beneficiar as 
marisqueiras da zona norte da cidade de 
Ilhéus. A proposta para realizar orienta-
ções sobre “Direito Previdenciário e Traba-
lhista” foi pensada pelo curso de Serviço 
Social da Faculdade, mas se transformou 
numa ação interdisciplinar envolvendo 
os cursos de Biomedicina, Gastronomia e 
Farmácia. 

As professoras Andreia Andrade Sauer, 
coordenadora do curso de Serviço Social e 
Ana Paula Andry, do Curso de Biomedicina 
ressaltam que “a extensão acadêmica é um 
conjunto de ações das instituições de ensino 
superior junto à comunidade, disponibilizan-
do ao público externo o conhecimento adqui-
rido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos 
durante o processo de educação. A ideia está 
associada à crença de que o conhecimento 

gerado pela instituição deve necessariamen-
te possuir intenções de transformar a reali-
dade social, intervir em suas deficiências e 
não se limitando apenas à formação dos alu-
nos regulares da instituição”.

Para a professora Andreia “a proximi-
dade dos alunos com os problemas sociais é 
uma das formas de desenvolver o senso críti-
co sobre uma determinada realidade, possi-
bilitando o cumprimento do exercício social. 
Para o Curso de Serviço Social articular as 
atividades em conjunto com outros cursos da 
Faculdade Madre Thais permitiu a intera-
ção dos discentes com as marisqueiras e com 
estudantes de outras áreas do conhecimen-
to, de forma interdisciplinar, onde é possível 
o desdobramento de outras ações e projetos 
em prol desse grupo específico de mulheres a 
médio e longo prazo, por meio de atividades 
complementares ou de extensão.”

Por Jairo Santiago Novaes*

Certa tarde, estava eu num consultó-
rio médico quando um senhor, aparentan-
do cerca de 40 anos, aconchegando ao seu 
peito um bebê, olhava-o e lamentava ter 
de o vacinar. “Que pena! - dizia o homem 
– meu filhinho vai cair na agulhada. E con-
tinuava: sou contra a vacinação. 

Não é melhor a criancinha cair na 
“agulhada” do que adoecer, por exemplo, 
de poliomielite e morrer ou ficar aleijada! 

No passado, milhões sofreram com 
a varíola, doença que quando não leva-
va ao óbito, deixava o corpo marcado de 
cicatrizes como um testemunho de dias 
e noites de sofrimentos inclusive dos fa-
miliares dos variolosos.  Contudo, Jenner 
teve a genial idéia de inocular as secre-
ções oriundas das pústulas das mãos das 
ordenhadoras de vacas num braço de um 
adolescente que ficou imune à varíola. Es-
tava descoberta a vacina, instrumento da 
medicina preventiva que tem evitado que 
milhões de pessoas adoeçam e sirvam de 
“depósito” do agente transmissor da en-
fermidade, contagiando outras pessoas.

A varíola está 
erradicada do planeta.
O Dr. Albert Sabin, outro benfeitor 

da Humanidade, com sua vacina, tem 
evitado que crianças a adolescentes no 
mundo todo adoeçam.  Lembro-me de um 
caso, quando eu era estudante de medi-
cina, uma senhora muito triste dizia ao 
médico:” Meu filhinho, disse, apertando-o 
ao peito, andava por toda a casa quando 
ficou com febre e perdeu a força das per-
nas”. O médico, igualmente, ficou triste, 
pois não poderia fazer nada, além de con-
solar. Naquela época, a vacinação contra 
a poliomielite não era tão largamente ofe-
recida nos postos médicos como hoje. Mas 
a poliomielite não acometia só as crian-
ças. Atacava também os adultos, embora 
em menor escala. O presidente Franklin 
Delano Roosevelt tornou-se um cadeiran-
te e um filho de Getúlio Vargas, com vinte 
anos, veio a falecer.

Com a vacinação em massa, já vão lon-
ge os dias de um médico presenciar uma 
criança morrer sufocada pelo temível cru-

pe ou difteria. O mesmo se pode afirmar 
do sarampo, do tétano etc. A recente epide-
mia de febre amarela ocorreu em pessoas 
sem vacinação e, logo, quando ela foi rea-
lizada em massa nas áreas epidêmicas, foi 
controlada.

Certa vez, me trouxeram um pacien-
te todo rígido que ferira dias antes o pé 
esquerdo. Se ele tivesse feito uso do soro 
antitetânico, que confere imunidade ins-
tantânea, não teria ido ao óbito.  Para 
prevenir o tétano, o paciente, além do soro 
antitetânico, deve ser vacinado.

É muito importante que os responsá-
veis por crianças e adolescentes levem-nos 
aos postos de saúde para serem imuniza-
dos. A vacinação tem reduzido o número de 
pessoas que adoecem e, em alguns casos, 
morrem. Há vinte anos, uma mãe me trou-
xe um recém-nascido que ela colocara pó de 
taboa (uma planta encontrada em terrenos 
alagadiços) no coto umbilical. A criancinha 
apresentava de vez em quando convulsões. 
Durante trinta e dois dias lutei para salvá
-la, mas tudo foi inútil.  O tratamento con-
siste, nos casos de a enfermidade já insta-
lada, em tratar os sintomas, entretanto a 
mortalidade por tétano é alta.

Deixar de imunizar seria uma catás-
trofe, pois doenças já controladas volta-
riam e as crianças, principalmente, com 
seu sistema imunológico em desenvolvi-
mento, sofreriam.  O planeta com mais 
de sete bilhões de habitantes seria mais 
difícil controlar uma epidemia ou talvez 
uma pandemia de agravos evitáveis por 
imunizantes. Além disso, todo infectado 
age como um foco, um depósito irradiando 
o vírus ou a bactéria.

Infelizmente, pessoas com uma boa es-
colaridade têm apregoado a campanha de 
não vacinar. Uma boa alimentação, rica 
em vitaminas etc. para estimular o siste-
ma imunológico é a solução, dizem elas. 
Nada mais falso. As bactérias e os vírus 
não respeitam nem patrícios nem plebeus, 
indistintamente.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Vacinar 
é preciso
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Não é um fardo obe-
decer ao Senhor, pelo 
contrário, é paz, liber-
tação, alegria, amor 
e realização. Quanto 
mais nos aproximamos 
de Deus, mais experi-
mentamos tudo isso.

Não deixe para de-
pois. Se você já está 
nos caminhos de Deus, 
chegou a hora de reforçar essa aliança. 
Se está enfraquecido, retome a fé; e caso 
se encontre longe de Deus, desanimado, 
aproxime-se d’Ele e será bem-vindo. 
Aceite-o como Salvador.

Imagine que você está se afogando 
em um rio sujo, enlameado, e o Senhor 
joga uma corda para salvá-lo. O que 
você faz? Despreza a corda? Não! Você 
deve agarrar-se a ela, pois já não aguen-
ta a correnteza.

É o momento de agarrar-se à corda 
lançada por Jesus e deixar que Ele o sal-
ve. Isso é aceitar Jesus como Salvador.

Agora, pois, temei 
ao Senhor e servi-o de 
coração íntegro e sin-
cero. Lançai fora os 
deuses a quem vossos 
pais serviram do outro 
lado do rio Eufrates e 
no Egito e servi ao Se-
nhor. Contudo, se vos 
desagrada servir ao 
Senhor, escolhei hoje 

a quem quereis servir: se aos deuses 
a quem vossos pais serviram no outro 
lado do rio ou aos deuses dos amorreus, 
em cuja terra habitais. Quanto a mim e 
à minha família, nós serviremos ao Se-
nhor ( Js 24,14-15).

Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

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

Por Monsenhor Jonas Abib

É hora de 
aceitar Jesus 
como Salvador

Faculdade de Ilhéus oferece Pós-
Graduação em Penal e Processo Penal

Educação prioriza mais oferta de 
vagas e valorização do magistério com 

novo plano de carreira em Itabuna 

Gás natural já atende 
50 mil domicílios baianos

CURSO ITABUNA

ECONOMIA

A Faculdade de Ilhéus reuniu um time 
de especialistas para oferecer o curso de 
Pós-Graduação em Penal e Processo Pe-
nal, cujas aulas terão início no mês de ou-
tubro. A instituição disponibiliza 50 vagas 
para graduados em Direito e profissionais 
das diversas áreas provenientes da área 
jurídica, sendo que as inscrições já estão 
abertas. 

O curso de pós-graduação (lato sensu) 
em Penal e Processo Penal é regido pela 
Resolução 01/2001, através do (MEC), sob 
a coordenação do professor Joilson Vascon-
celos. A taxa de inscrição tem valor de R$ 
50,00, que deve ser recolhida no setor Fi-
nanceiro da Faculdade de Ilhéus.  

A pós-graduação terá duração de 15 
meses, com 410 horas/aula. As aulas serão 
mensais, com possibilidade de encontros 
quinzenais, sendo três dias na semana 
(sexta, sábado e domingo), com o seguinte 
horário: às sextas-feiras, das 18h30min às 
22h30min; aos sábados, das 8 às 12 horas 
e das 14 às 18 horas; e aos domingos, das 
8h30min às 11h30min.  

O processo seletivo inclui análise de cur-
riculum vitae e entrevista. Os documentos 
necessários para a inscrição dos classifica-
dos são: Curriculum Vitae atualizado, foto-
cópia do Diploma de Graduação, fotocópia do 
Histórico Escolar de Graduação, fotocópias 
da carteira de Identidade, do CPF, uma foto 
3x4 e comprovante da taxa de inscrição. O 
investimento é de 17 parcelas de R$ 380,00.  

Programa – O curso está estruturado 

em cinco módulos. O primeiro será iniciado 
com aula magna a ser proferida pelo juiz 
Helvécio Argôllo. E na sequência, Metodo-
logia da Pesquisa Científica (Marlúcia Ro-
cha) e Didática do Ensino Superior Jurídi-
co (Jackson Novais). 

O segundo módulo trará conhecimentos 
de Teoria Geral do Direito (Fábio Roque), 
Teoria Geral do Processo Penal (Nestor Tá-
vora) e Criminologia Sociológica e Política 
Criminal (Norberto Cordeiro). O terceiro 
consta de Jurisprudência Penal e Proces-
sual Penal – Principais Julgados dos Tri-
bunais Superiores, com Rogério Sanches, e 
Hermenêutica e Processo Penal Constitu-
cional, com Flávia Bahia.   

O quarto módulo, sobre “Estado, Pri-
são e Liberdade”, abordará: Prisões, Me-
didas Cautelares e Liberdade Provisória/ 
Ações Penais Autônomas de Impugnação 
(Dioneles Leone), Lei de Execução Pe-
nal (Gammil Fopel) e Direitos Humanos 
e Ações Afirmativas Penais de Gênero 
(Alysson Floriano). No último módulo, 
“Dos Crimes, do Julgamento Popular e 
da Guarda Municipal”, as aulas serão 
sobre Crimes Contra Administração Pú-
blica (Luciano Chaves), Crimes Contra 
a Ordem Econômica e Tributária (Edu-
ardo Viana), Crimes Organizados (Vini-
cius Marçal), Tribunal do Júri (Daniela 
Haun), Lei dos Crimes Hediondos, (Alys-
son Floriano) e Estatuto das Guardas 
Municipais e seus Reflexos na Segurança 
Pública (Florisvaldo Cavalcante).   

A ampliação a oferta de vagas na edu-
cação infantil, ensino médio e na educa-
ção de jovens e adultos (EJA), a gestão da 
educação com qualidade e a valorização 
do magistério com definição de um novo 
plano de carreira são, dentre outras, as 
principais propostas que a secretária de 
Educação de Itabuna, Anorina Smith, 
pretende incluir no Plano Plurianual 
(PPA) 2018/2020. 

As propostas foram apresentadas no 
último dia 2/10, em audiência pública re-
alizada pela Comissão de Finanças, Or-
çamento e Tributos da Câmara de Verea-
dores e vão nortear as ações em beneficio 
de uma educação de qualidade na rede 
municipal de ensino. 

Anorina Smith disse aos vereadores 
que pretende também continuar com a 
formação continuada para professores, 
coordenadores, diretores e pessoal não do-
cente da rede municipal, atuando em regi-
me de colaboração com o Estado e União 
por meio de políticas de educação básica 
e ações locais para melhorar a qualidade 
de ensino na escola pública municipal, 
usando como estratégia, a modernização 
do ensino, com o uso de novas tecnologias, 
aparelhamento e readequação física das 
unidades escolares.

Outro destaque que a secretária apre-
sentou aos vereadores foi a criação de um 
anexo ao PPA, de projetos e atividades 
integrados com outras secretarias muni-
cipais, detalhando as sub ações de todos 
os setores da administração municipal, 
visando ampliar a oferta de benefícios 
para os alunos da rede municipal de ensi-

no. “Não podemos deixar de citar o apoio 
da Secretaria de Educação aos conselhos 
municipais ligados à educação, para que 
eles possam funcionar bem e atender 
seus objetivos”.     

A secretária de Educação explicou que 
o PPA consiste no planejamento estratégi-
co de diretrizes, metas e ações da adminis-
tração municipal como um todo para ser 
executado a médio prazo (quatro anos). No 
caso específico da Secretaria de Educação, 
a estratégia, segundo ela, é transformar a 
educação pública municipal, numa refe-
rência na oferta de educação de qualidade, 
“com proeficiência e inclusão, garantindo 
o direito de aprendizagem ao logo da vida 
de todos”.      

Ela lembra que o Plano Plurianual 
está previsto na Constituição Federal e 
que também serve de diretriz para ela-
boração das Leis de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anu-
ais (LOA).

Na Bahia, 50 mil residências já fazem 
uso do gás natural. Essa marca acaba de 
ser alcançada pela Companhia de Gás 
da Bahia – Bahiagás. O crescimento do 
número de clientes da Companhia, nos 
últimos anos, é digno de registro.

Eram apenas 1.151, em 2006. Esse 
quantitativo veio aumentando expo-
nencialmente, ano após ano, alcançan-
do mais de 60 mil contratos assinados e 
quase 51 mil clientes consumindo o ener-
gético. Considerando que cada domicílio 
tem em média três residentes, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mais de 150 mil pessoas 
já são impactadas pelos benefícios do gás 
natural nas suas residências.

A Bahiagás, maior concessionária do 
Norte-Nordeste no segmento e quarta 
maior distribuidora de gás natural do 
Brasil, é a responsável pelo provimento 
do energético em todo o estado da Bahia. 
Atualmente, fornece o combustível para 
21 municípios, nos segmentos residen-
cial, comercial, industrial, automotivo e 
termelétrico. Os destaques são a indús-
tria e o setor residencial.

Este segmento desponta como o prin-
cipal responsável pela elevação do nú-
mero de clientes da Companhia. Os re-
sultados colocam a Bahia como o maior 
consumidor do energético no setor resi-
dencial, fora do eixo Rio de Janeiro/São 
Paulo, estados com tradição centenária 
na distribuição de gás natural. Somen-
te em 2016, foram ligados 6.661 novos 
domicílios, nos três municípios onde a 

Bahiagás atende residências (Salvador, 
Feira de Santana e Lauro de Freitas), 
gerando um faturamento bruto de mais 
de R$ 13 milhões no ano. A Companhia 
possui, mais de 370 km de rede de dutos 
implantados em áreas urbanas.

Na indústria não é muito diferente, o 
setor é responsável pelo maior consumo 
da Companhia, utilizando 92% do gás 
natural distribuído no estado. A Bahia 
figura em primeiro lugar no Brasil, em 
participação do gás natural na matriz 
energética industrial. 30% de toda ener-
gia consumida na indústria baiana é 
provida pela Bahiagás.

Desenvolvimento – A receita para 
o alcance destes resultados, segundo o 
diretor-presidente da Bahiagás, Luiz 
Gavazza (foto), “é aliar a expansão de 
mercado ao programa estratégico de 
crescimento e fortalecimento da Com-
panhia”. 
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Aceitar-me como 
sou e viver o presente

A sociedade de hoje facil-
mente nos força a assumir pa-
péis. As pessoas passam a ser 
o que são em tensão com aqui-
lo que precisam parecer ser. 
Muitos lidam bem com essa 
tensão. Quem decide ser o que 
é se torna livre interiormente. 
Outros pendem a ser aquilo 
que não são e estão sempre em 
busca de algo que dificilmente 
vão encontrar. Decidir ser o 
que não se é deve ser muito 
angustiante. A pessoa sente-
se pressionada o tempo todo 
a demonstrar com aparências 
o que ela de fato não é. O pa-
râmetro é sempre os outros e 
aquilo que ainda não consegui 
alcançar.

Fala-se de mundo das 
aparências. Isso deixa as pes-
soas interiormente divididas. 
Estão sempre perseguindo um 
desejo que as deixa insatisfei-
tas. Nem sempre a pessoa per-
cebe isso, mas sente uma an-
gústia permanente por pensar 
que sua felicidade está lá na 
frente, no outro lado. Pensa 
ser necessário ter outro em-
prego, outra casa, outro carro, 
mais dinheiro, etc. A situação 
em que está e o que está vi-
vendo simplesmente não sa-
tisfaz. Pensa que quando for 
diferente será feliz; quando 
pagar todas as contas; quan-
do concluir o curso; quando 
encontrar aquela pessoa para 
amar; quando conseguir atin-
gir aquela posição social ou 
quando vencer aquela dificul-
dade, então sim será feliz.

Colocar a felicidade sem-
pre no futuro é um perigo. Os 
dias podem passar sem que eu 
sinta sabor naquilo que vivo 
e experimento. Certo é que 
estamos sempre em busca. 
Nunca estamos plenamente 
satisfeitos com a realidade. 
Queremos mais. Não posso 
parar e me acomodar com as 
mesmas coisas, sem querer 
mais, sem me determinar com 

novas e criativas atitudes. Pre-
cisamos alimentar os sonhos. 
Não dá para parar. Mas, ao 
mesmo tempo, precisamos sen-
tir que o presente tem sabor. 
Não posso viver na angústia 
por encontrar um sentido que 
está longe e não me alegrar 
com o presente. As pessoas que 
encontro, a vida e as paisagens 
que contemplo, o trabalho que 
faço, a conversa que escuto, o 
ritual que celebro, a mão que 
estendo, tudo isso, precisa me 
proporcionar alegria e me dei-
xar motivado. É encontrando 
sabor em tudo, que posso ca-
minhar na busca de encontrar 
mais. Assim a vida, com tudo o 
que ela envolve, inclusive os so-
frimentos, me dá motivos para 
que eu possa dizer: sou feliz.

Para que isso seja possí-
vel preciso aceitar a condição 
de fragilidade que sempre 
carrego comigo. Não somos 
perfeitos. Precisamos aceitar 
nossos limites e carências. 
Não posso pensar que preciso 
estar sempre pleno, como se 
não pudesse me faltar nada. 
Administrar as faltas perma-
nentes é manter aberta a por-
ta da transcendência. Por que 
somos frágeis e carentes e ao 
mesmo tempo habitados pelo 
infinito, desejosos do infinito, 
é que a “porta do mais” está 
sempre aberta. Queremos 
mais, estamos sempre insa-
tisfeitos. Algo parece sempre 
nos faltar. Há dentro de nós 
como que um “espaço” para 
preencher e um impulso que 
nos joga pra frente, nos fazen-
do querer mais, esperar mais. 
Esse “espaço” aberto pode ten-
tar ser preenchido com coisas, 
o que nos levará para o enga-
no ou poderá ser o espaço de 
Deus em nossa vida. 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. 

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br

 e www.padreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVREPrefeitura e Tribunal de Justiça discutem 

construção de novo Fórum para Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus e o 
Tribunal de Justiça da Bahia (TJ
-BA) retomaram os entendimen-
tos visando a construção de um 
novo Fórum para a Comarca do 
Município. O prefeito Mário Ale-
xandre Sousa recebeu a visita da 
presidente do TJ-BA, desembar-
gadora Maria do Socorro Barreto, 
na terça-feira, 3/10, para discutir 
o assunto e juntos verificarem al-
ternativas de terrenos que viabili-
zem a edificação do equipamento. 

Acompanharam a visita, o vi-
ce-prefeito e secretário de Plane-
jamento e Desenvolvimento Sus-
tentável, José Nazal, o deputado 
federal Paulo Magalhães, a depu-
tada estadual Ângela Sousa, os 
juízes da comarca de Ilhéus, Ka-
rine Nassri, Guilherme Weiton e 
Gustavo Lyra, os presidentes da 
Câmara e da OAB local, Lukas 
Paiva e Marcos Flávio Rhem, o 
procurador geral do município, 
Márcio Cunha, os secretários 
Bento Lima, de Administração, 
e Roberto Lobão, de Turismo e 
Esportes, entre outros. 

O prefeito Mário Alexandre 
Sousa se dispôs a trabalhar com 
a finalidade de o município doar 
uma área para a construção do 
novo fórum e proporcionar me-
lhores condições de trabalho e 
de atendimento ao público. “Fico 

feliz em receber a presidente do 
Tribunal de Justiça, Maria do 
Socorro, diante da importância 
de buscar alternativas para a 
construção de novo Fórum na ci-
dade de Ilhéus. Um lugar onde a 
gente possa dar melhores condi-
ções de trabalho tantos aos servi-
dores, como advogados, juízes, e 
aprimorar o atendimento ao nos-
so povo”, afirmou o prefeito.

Segundo disse, foram debati-
das propostas em torno de alguns 
terrenos para que possa efetivar 
o processo de doação e viabilizar 
a construção do novo fórum para 
Ilhéus. “Na contrapartida, a gen-
te pretende dispor do fórum que 
já existe, em um ponto central 
da cidade, recuperá-lo e botar 
esse equipamento para abrigar 

algumas secretarias, com o ob-
jetivo de atender melhor a nossa 
comunidade e diminuir os custos 
do município com locação de imó-
veis, o que também é da maior 
importância”, acrescentou. 

Para Mário, a realização 
desse diálogo com o Tribunal de 
Justiça aumenta o otimismo da 
gestão. “Eles estão aqui com a 
gente, visitamos alguns locais e 
mostramos o interesse em cons-
truir o novo fórum. E é mais 
uma vitória pra Ilhéus, ter um 
novo equipamento para a ação 
da Justiça, que beneficia nosso 
município e os outros municí-
pios da região. Estamos felizes 
de estar reiniciando um diálogo 
de compromisso com o Tribunal”, 
salientou o prefeito. 

ILHÉUS

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

Outubro Rosa: Se Toque passa 
a oferecer Banco de Perucas

Papa Francisco nomeia 
padre de Ilhéus bispo

para a vacante diocese de 
Guarabira, na Paraíba

Mais uma campanha Outu-
bro Rosa chegou e mais uma vez 
o Grupo Se Toque mantém ativi-
dades de prevenção, apoio e orien-
tação sobre o câncer de mama. A 
abertura aconteceu no dia 2 de 
outubro, na sede do Se Toque, em 
Itabuna, na Rua Monsenhor Moi-
sés, 181 – Pontalzinho. Este ano, 
a campanha amplia a contribuição 
sobre a autoestima da mulher em 
tratamento, inaugurando o Banco 
de Empréstimo de Perucas. A que-
da temporária dos cabelos e, em 
alguns casos, a mastectomia (reti-
rada da mama), geram em muitas 
pacientes a baixa autoestima e até 
mesmo a depressão. 

De acordo com Sueli Dias, co-
ordenadora do Grupo Se Toque, 
muitas mulheres deixam de sair 
de casa e perdem a alegria por se 
sentirem menos femininas. Dessa 
forma, o grupo teve a iniciativa de 
valorizar e gerar maior autocon-
fiança nas pacientes com emprés-
timo gratuito de perucas, chapéus 
e próteses mamárias externas du-
rante todo o tempo de recupera-
ção. Ela relata que o estoque de 
perucas ainda é pequeno, por isso 
o grupo precisa de doações.

A coordenadora comenta que 
para algumas mulheres o não uso 
desses acessórios está ligado à 
falta de recursos, já que uma pe-
ruca, por exemplo, tem um custo 
relativamente alto. “Esses servi-
ços estão disponíveis em diver-
sos estados do Brasil e também 

pela internet. Nesses locais, pe-
rucas são disponibilizadas para 
empréstimo e a única coisa que 
é pedida às pacientes é que elas 
cuidem devidamente do acessório 
e devolvam assim que ele deixar 
de ser necessário, para que outras 
também possam desfrutar des-
te benefício. Assim será o nosso 
Banco”, explicou.

Sobre o Se Toque
O Se Toque foi criado em 2005 

para atuar no combate ao câncer 
em todo o Sul da Bahia. Visa for-
mar voluntários para oferecer 
apoio aos pacientes e ao mesmo 
tempo divulgar as principais for-
mas de prevenção dessa doença. 

O grupo promove reuniões de au-
toajuda explorando a vivência de 
cada uma, como estímulo às mu-
lheres que atualmente enfrentam 
o mesmo problema. As reuniões 
acontecem toda sexta-feira, às 09 
horas, na Rua Monsenhor Moisés, 
181 – Pontalzinho.

Promove ainda educação em 
saúde com atividades de prevenção 
e detecção precoce do câncer; ofici-
na de arte com a produção de peças 
em artesanato por pacientes, fami-
liares e amigos que são expostas e 
vendidas num bazar beneficente; 
orientação Jurídica sobre os direi-
tos do paciente com câncer, pales-
tras com médicos especialistas, fi-
sioterapeutas, advogados e outros; 
suporte emocional e orientação a 
pacientes e familiares durante o 
tratamento; orientação preventiva 
quanto aos cuidados com o braço 
do lado da operação para pacien-
tes que tiveram câncer de mama; 
visita a pacientes (internados e em 
domicílio), biblioteca  com obras de 
autoajuda.

É possível colaborar com gê-
neros alimentícios para preparo 
do café que é servido na  quimio-
terapia do SUS, para pacientes e 
acompanhantes; doação de mate-
rial, objetos, mercadorias para o 
Bazar; voluntário para visita a 
pacientes e doação de tempo de 
profissionais voluntários.

Maiores informações: 
Sueli Dias – 73 98819-1344

A Nunciatura Apostólica no 
Brasil comunicou nesta quar-
ta-feira, 04, a decisão do Papa 
Francisco em nomear para a va-
cante diocese de Guarabira, na 
Paraíba, padre Aldemiro Sena 
dos Santos, atualmente pároco 
da Catedral São Sebastião, em 
Ilhéus, na Bahia. A decisão foi 
comunicada no jornal “L’Osser-
vatore Romano”.  Em Ilhéus, o 
anuncio foi feito pelo bispo Dom 
Mauro Montagnoli, às 7 horas 
(12 horas no Vaticano), na pre-
sença dos padres, religiosos e 
fieis  desta quarta-feira, na Ca-
tedral .

Falando para imprensa, o 
bispo disse da alegria para toda 
Igreja Católica poder oferecer 
um bispo qualificado como o 
Padre Miro. A Ordenação Epis-
copal do agora Monsenhor Alde-
miro Sena, será às 10 horas, do 
dia 17 de dezembro, a posse na 
diocese paraibana de Guarabira 
está marcada para o 2 de feve-
reiro de 2018.

Aldemiro Sena dos Santos
Atualmente com 53 anos de 

idade, Aldemiro Sena dos San-
tos é natural de Ibirataia (BA). 
Formado em Filosofia e Teolo-
gia pelo Instituto de Teologia de 
Ilhéus, foi ordenado sacerdote 
em 1992, na Catedral de São Se-
bastião, em Ilhéus (BA). Como 

presbítero exerceu, entre os anos 
de 1993 a 1996, o posto de reitor 
do Seminário Menor São Domin-
gos Sávio, em Ilhéus. Paralelo 
a esta experiência, também foi 
pároco da Paróquia Nossa Se-
nhora da Escada, em Olivença, 
Ilhéus. De 1996 a 1998, exerceu 
o sacerdócio na Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em Barro 
Preto, Ilhéus.

Entre os anos de 1998 a 
2007, Aldemiro foi pároco da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida, em Ilhéus, concomita-
mente também era coordenador 
do Centro de Treinamento de 
Líderes Santa Cruz, na mesma 
cidade. Em 2006, foi eleito repre-
sentante do clero diocesano, car-
go que ocupou até o ano de 2014. 
Em 2007, foi nomeado pároco da 
Paróquia São Francisco de As-
sis, em Ilhéus.

De 2013 a 2014, padre Al-
demiro exerceu o posto de pre-
sidente dos presbíteros do regio-
nal Nordeste III da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Desde 2015, que exer-
ce a provisão de pároco da Paró-
quia São Jorge e Catedral de São 
Sebastião, em Ilhéus. Também é 
ecônomo da diocese e presiden-
te da Sociedade São Vicente de 
Paulo, que inclui o abrigo para 
idosos.

CAMPANHABISPADO

Queremos cura, sim.
Cura para o medo.
Cura para a escuridão.
Cura para a mentira.
Cura para a corrupção.
Cura para a maldade.
Cura para a guerra.
Cura para a desunião.
Cura para a falta de amor.
Cura para os braços cruzados.
Cura para as lamentações.
Cura para a fome.
Cura para a pobreza.
Cura para a doença.
Cura para a falta de gratidão.
Cura para a violência.
Cura para a miséria.

Cura para o desemprego.
Cura para a fome.
Cura para a desobediência.
Cura para o egoísmo.
Cura para o erro.
Cura para a falta de amor.
Para a impunidade.
Cura para a falta de educação
Queremos justiça.
Queremos paz.
Queremos amor.
Queremos saúde.
Queremos moradia.
Queremos trabalho digno.
Queremos prosperidade.
Queremos flores.
Queremos Deus.

ARTES

Por João Batista de Paula*

Emocionado, o monsenhor, citou o salmo 100 para dizer da sua 
gratidão e pequenez ao ser indicado para tão grande missão

Padre Aldemiro Sena dos Santos- cumprimentos
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ENTREVISTA

DIREITOS - Em que data é come-
morada o dia do psicólogo e qual a 
importância histórica da mesma?

Carlineia Lima – O dia do psicó-
logo é comemorado no dia 27 de agosto, 
sendo essa uma data que representa um 
importante marco na história da psico-
logia no Brasil, pois foi quando ocorreu 
a promulgação da  Lei n. 4119, regulari-
zando assim a formação e a profissão no 
país. Comemora-se o fim da luta travada, 
principalmente na década de 1950, por 
profissionais de diversas regiões do país 
que viam na Psicologia a oportunidade 
de melhorar a vida das pessoas, a qua-
lidade da educação oferecida ou mesmo 
as condições de vida no país, é o início de 
uma nova luta pela qualidade da forma-
ção e dos profissionais.  Enfim, esta data 
também marca o início do período profis-
sional da Psicologia, pois, mesmo com o 
surgimento do primeiro curso de gradua-
ção na área, na década de 1950, é a partir 
do dia 27 de agosto de 1962, que começa o 
ensino formal e reconhecido por lei.

DIREITOS - Atualmente muito se 
fala na Psicologia, mas, afinal qual o 
papel do profissional de psicologia?

Carlineia Lima - Todos têm diferen-
tes capacidades e distintos modos de lidar 
com as mesmas situações, o Psicólogo den-
tro das suas especificidades tem como ob-
jetivo promover em seu trabalho o respeito 
à dignidade e integridade do ser humano. 
Estudar, compreender e promover mudan-
ças no comportamento disfuncional do ser 
humano é papel do profissional em psico-
logia.  Sua atuação deve se dá sem pre-
conceito, sem imposição de suas vontades, 

crenças pessoais e/ou religião, respeitando 
sempre o individuo e tendo comprometi-
mento com a ética profissional. 

DIREITOS - Quais são os princi-
pais campos de atuação do psicólogo 
atualmente?

Carlineia Lima – Na atualidade o 
psicólogo esta inserido em diversificadas 
áreas, sendo elas no âmbito da educação, 
justiça, lazer, saúde, trabalho, comuni-
dades, comunicação e segurança. Sendo 
assegurada pelo CFP – Conselho Federal 
de Psicologia a atuação como: psicólo-
go clinico, psicólogo organizacional e do 
trabalho, psicólogo do trânsito, psicólogo 
educacional, psicólogo jurídico, psicólo-
go do esporte, psicólogo social, psicólogo 
hospitalar e a área acadêmica (professor 
no ensino médio e superior).

DIREITOS - Percebe-se que algu-
mas pessoas não sabem ao certo a di-
ferença entre psicólogo, psiquiatra e 
psicanalista. O que os diferenciam?

Carlineia Lima – O Psicólogo possui 
formação específica na área de psicolo-
gia, a graduação dura 5 anos e ele sai ha-
bilitado com licenciatura ou bacharelado, 
estando apto para lidar com problemas 
de ordem psicológica e comportamental, 
trabalhar com sessões de psicoterapia, 
orientação psicológica, psicodiagnóstico 
(testes), entre outras atividades.

O Psicanalista tem como base de estu-
do as teorias do austríaco Sigmund Freud. 
De forma geral, a psicanálise tem como 
objetivo auxiliar no autoconhecimento e 
a habilidade em lidar com problemas do 
próprio eu. Apesar de estar inserida na 

Psicologia, pois é uma forma de psicote-
rapia, a psicanálise pode ser entendida 
como um campo à parte, não existindo 
uma faculdade específica, não sendo ne-
cessário ser psicólogo ou psiquiatra para 
se tornar um psicanalista, quaisquer pes-
soas que possua nível superior pode fazer 
uma pós-graduação em psicanálise.

O Psiquiatra é formado em medicina e 
possui especialização na área de psiquia-
tria. Está capacitado para identificar e 
diagnosticar problemas de ordem mental 
e somente com ele o tratamento pode ser 
feito à base de medicamentos. “É uma par-
te da medicina que trabalha diretamente 
com os aspectos fisiológicos das manifes-
tações psíquicas indesejáveis”. 

Em suma, o psiquiatra tem como foco 
a identificação da desordem mental e, em 
seguida, o tratamento medicamentoso de 
tal desordem. Já o psicólogo não pauta 
sua atuação por diagnósticos, pois a ele 
interessa mais saber as causa subjacen-
tes que estão motivando o adoecimento 
mental daquela pessoa. O psiquiatra e o 
psicólogo são profissionais complementa-
res, e a julgar pela avaliação dos mesmos, 
pode-se realizar tratamento combinado, 
psicoterapia com o psicólogo e tratamen-
to medicamentoso com o psiquiatra.

DIREITOS - No momento, em 
qual área a senhora está atuando e 
como funciona o seu trabalho?

Carlineia Lima - Estou atuando como 
psicóloga clinica em um centro de referên-
cia que tem como público–alvo pessoas aco-
metida por morbidades infectocontagiosas, 
atuo como psicóloga organizacional e do 
trabalho em uma empresa de consultoria e 
ministro eventualmente aulas em uma es-

cola técnica. Como psicóloga clinica realizo 
atendimentos psicoterapêuticos individu-
ais ou em grupo, com periodicidade sema-
nais ou quinzenais e duração fixa de 50 mi-
nutos ou variável a depender da demanda; 
palestras em instituições públicas e priva-
das, trabalhos com equipe multiprofissio-
nal, atuo como norteadora no processo de 
descoberta e adaptação frente à descoberta 
da condição clinica. Na área organizacional 
é feito seleção de pessoal, através da utili-
zação de métodos e técnicas de avaliação, e 
a realização de estudos para a identificação 
das necessidades humanas dentro do am-
biente organizacional.

DIREITOS - Para concluir o que a 
profissão representa para a senhora 
e qual a mensagem você deixa para 
os acadêmicos em psicologia?

Carlineia Lima – Poder colocar o 
conhecimento da psicologia a serviço do 
outro, saber que através do meu trabalho 
eu posso agregar melhora na qualidade 
de vida das pessoas é extremamente gra-
tificante.  Receber um paciente acometido 
com sofrimento psíquico e vê-lo retomar 
o colorido da vida, vê-lo redescobrir-se 
enquanto ser de possibilidades, leva-lo a 
perceber que existe vida após a dor, não 
tem preço. A sensação de sentir que meu 
trabalho tem um valor humano, existen-
cial, ao outro me possibilita renovação 
permanente, e aos futuros psicólogos eu 
diria, utilizem o nome da instituição e 
participem de tantos, quantos estágios e/
ou cursos forem possíveis, integrem-se a 
grupos de pesquisas e extensões, especia-
lizem-se agreguem teoria a pratica, mas, 
ao iniciar o exercício profissional acima 
de tudo sejam humanos.

Carlineia Lima dos Santos é Psicóloga Clíni-
ca e Organizacional, especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, especializanda 

em Saúde Mental com ênfase em Dependência 
Química, com serviços prestados a diversas pre-
feituras e clínicas do Sul da Bahia.

“O Psicólogo tem como objetivo 
promover em seu trabalho o respeito à 

dignidade e integridade do ser humano”

A entrevistada dessa edição é a psicóloga e colunista do jornal 
DIREITOS, onde assina a coluna Divã, CARLInEIA LIMA DOS SAnTOS. 
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Gandu é a terceira cidade a 
receber o projeto Escolas Culturais

Governador Rui Costa assina ordem de 
serviço para a duplicação Ilhéus – Itabuna

Gandu, no Baixo Sul baiano, é a ter-
ceira cidade do interior a receber o projeto 
Escolas Culturais, implantado na tarde de 
sexta-feira (6/10), no Centro Territorial de 
Educação Profissional do Baixo Sul (Cetep 
Baixo Sul), durante visita do governador 
Rui Costa. O objetivo da iniciativa é in-
centivar o acesso da população baiana aos 
projetos artísticos culturais estruturantes 
que as escolas desenvolvem, estimulando o 
protagonismo estudantil. 

“Esse projeto transforma cada escola 
do estado em equipamento cultural não 
somente para alunos da rede municipal e 
estadual, mas para toda a população. Que 
o espaço da escola abra as portas para re-
ceber corais, peças de teatro e muitas ma-
nifestações artísticas. Vamos transformar 
os auditórios em salas de cinema e trans-
formar a realidade das cidades que terão 
as escolas culturais”, afirmou Rui. 

O secretário da Educação do Estado, 
Walter Pinheiro, enfatizou que o projeto 
Escolas Culturais promove a integração 
do Ensino Médio Regular com a Educação 
Profissional e Tecnológica, e reconhecem 
a escola como um espaço que deve estar 
aberto à comunidade e, principalmente, 
impulsiona a arte, a cultura, a inovação e 
o empreendedorismo. “A grande ideia do 
governador Rui Costa foi colocar a escola 
indo, recebendo e abraçando a comunida-
de, pois a arte está nas nossas escolas e é 
esta arte que a gente faz a associação com 
a Matemática, com a Ciência, com a Fá-
brica- Escola e vai quebrando resistência, 
fazendo a leitura do que acontece em cada 
canto”, destacou Pinheiro. 

O governador Rui Costa acrescentou 
que, “até dezembro, implantaremos esse 
projeto em 54 escolas, em 54 municípios. 
Gandu é a terceira cidade a receber essa 

iniciativa e estamos muito felizes de trazer 
o projeto para o Baixo Sul”. O projeto é re-
sultado de parceria entre as secretarias da 
Educação, de Cultura (Secult), de Justiça, 
Direitos Humanos e Desenvolvimento So-
cial (SJDHDS) e Casa Civil. 

Celeiro de talentos 
Juazeiro e Itabuna foram as primeiras 

cidades beneficiadas. Por meio da cultu-
ra, como parte do programa Educar para 
Transformar, o projeto busca promover o 
fortalecimento e a dinamização das ações 
desenvolvidas pelas escolas, fomentando 
novas atividades nas áreas de dança, mú-
sica, teatro, audiovisual e literatura. “Es-
tamos revolucionando o ensino da Bahia. 
O que estamos vendo aqui é a expressão 
da cultura baiana. As escolas públicas são 
celeiros de grandes talentos. A arte está 
nas nossas escolas”, destacou o secretário 
da Educação, Walter Pinheiro, durante o 
evento em Gandu. 

Já a secretária de Cultura, Arany San-
tana, comentou que a Secult oferece as 
ações da pasta “para transformar essas 
escolas em instituições de portas abertas 
para as manifestações e os talentos que es-
tão dentro e fora dos muros da escola. Va-
mos dinamizar a educação, humanizando 
as escolas. É a arte que vai fazer a educa-
ção cada vez mais viva”. 

Agricultura familiar 
e infraestrutura
Antes de implantar o projeto no muni-

cípio, Rui inaugurou a Fábrica Escola do 
Cacau e do Chocolate, primeira unidade 
do tipo na Bahia, também no Cetep Baixo 
Sul. Ainda em Gandu, ele celebrou convê-
nio do projeto Bahia Produtiva, no setor de 
fruticultura - cacau e chocolate, entregou 
caminhão para Associação de Desenvolvi-
mento do Baixo Sul e anunciou as obras 
de recuperação da BA-120, entre Gandu e 
Ibirataia.

O governador Rui Costa assinou no dia 
9/10, às 9h, ordem de serviço para o início 
das obras de duplicação da BR- 415, que liga 
os municípios de Ilhéus e Itabuna (Rodovia 
Jorge Amado), no sul do estado. O ato foi re-
alizado em Itabuna, na área do antigo Posto 
Cachoeira, localizada no final da Avenida 
Juracy Magalhães, na saída para Ilhéus.

A rodovia é um corredor de exporta-
ção, que integra ao porto de Malhado, em 
Ilhéus, e turismo, na Costa do Cacau. Dia-
riamente, circulam nos dois sentidos da 
rodovia, 10.270 veículos. A obra vai benefi-
ciar 511 mil habitantes, incluindo a popu-
lação dos municípios de Una, Canavieiras, 
Buerarema, Itacaré e Uruçuca.

Pelas suas redes sociais, Rui convidou 
população dos municípios para participar 

do “grande ato”, demonstrando “o seu amor, 
o seu carinho pela região do cacau, por 
Ilhéus, por Itabuna, pela Bahia”. Ele garan-
tiu que a duplicação “vai ser feita, seja com 
recursos do governo federal ou do Estado, 
porque a região precisa gerar emprego, ge-
rar renda e melhorar a vida do povo”.

O governador disse ainda “que a região 
do cacau vai demonstrar a sua força, a sua 
autoestima, e dizer bem alto que a Bahia e 
a região do cacau não ficam de joelhos . Essa 
duplicação será feita, com ou sem apoio do 
governo federal porque a Bahia de Jorge 
Amado, de Castro Alves, de Rui Barbosa, a 
Bahia de muitos e muitos que escreveram 
o nome na história como grandes homens, 
homens que construíram nosso estado, con-
tinuará a escrever novas páginas”.

GOVERNO DO ESTADO

Tel.: 98808-1810




