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

Leia mais na página 5 Leia mais na página 10

Leia mais nas páginas 8 e 9

O presidente Michel Temer sancio-
nou no último dia 9/11, a Lei 13.505, 
que altera a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06), mas vetou o artigo que per-
mitia que delegados aplicassem medi-
das protetivas em casos de risco.

Na nova legislação, está previsto o 
direito da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar a ter atendimen-
to policial especializado, ininterrupto 
e prestado preferencialmente por ser-
vidores do sexo feminino. Além disso, 
apresenta procedimentos e diretrizes 
sobre como será feita a inquirição des-
sa mulher vítima de crime.

Leia mais na página 5

Sancionada lei que 
muda a Maria da Penha 

Rui Costa lança programa Escolas 
Culturais em Teixeira de Freitas
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2Maculelê, capoeira, dança, música, 
artes plásticas. A comunidade escolar 
da região de Teixeira de Freitas, no ex-
tremo-sul da Bahia, agora conta com 
o projeto Escolas Culturais, lançado 
pelo governador Rui Costa no Centro 
Territorial de Educação Profissional 
(Cetep), na sexta-feira (17/11). A ini-
ciativa já está em andamento em Ita-
buna, Juazeiro, Gandu, Bom Jesus da 
Lapa, Itaberaba, Feira de Santana e 
agora está sediada também em Teixei-
ra de Freitas.

Itabuna 
ganha mais 
uma Loja 
Maçônica 

Madre Thais marcou presença no 
Congresso Brasileiro de Prevenção 

e Tratamento de Feridas
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O atual cenário brasileiro é entristecedor 
com o desemprego crescente, economia em 
completa recessão, o país não encontra saída 
para esse caos que impera e já começa a mani-
festação por todo o canto repercutindo na mídia 
com o ‘’Fora Temer’’. Para piorar esse quadro 
estoura a roubalheira na área política onde 
caixas e malas com milhões em dinheiro foram 
encontradas num dos apartamentos do políti-
co Geddel Vieira Lima, homem de confiança do 
próprio presidente com vários altos cargos pú-
blicos e dono de grandes propriedades.

No caso específico do político baiano Ge-
ddel, não se acredita que o mesmo só tinha 
aquela vultosa cifra apreendida no apartamen-
to, tudo objeto de roubo do erário  porque cer-
tamente não foi aquela dinheirama advinda do 
fruto de labor honesto como o faz milhões de 
trabalhadores. É difícil acreditar que, somente 
o Geddel tenha participado em tamanho des-
vio. É evidente que outros parceiros  atuaram 
nesse crime (financeiro ou político). Isso é fato, 
há farta comprovação dos crimes perpetrados, 
as malas e caixas com quantias vultosas apre-
endidas são provas insofismáveis.

A OAB Nacional emitiu nota perante a 
imprensa e comunicou à comunidade jurídi-
ca, segundo a qual ‘’a sucessão de escândalos 
que já três anos incorporou-se drasticamente 
à rotina do país, indica, mais que um quadro 
de degradação moral e institucional, a inope-
rância dos órgãos do Estado. Trata-se de um 
escândalo dentro do escândalo’’. E conclui a 
OAB, em síntese: ‘’ sem que tudo isso se es-
clareça, e com urgência máxima, o manto da 
suspeição continuará a cobrir o conjunto das 
instituições do Estado, o que é trágico para a 
democracia brasileira’’.

Jamais se viu coisa igual, tudo está com-
provado com áudios, fotos, depoimentos de 
políticos, ministros e ex-ministros, tanto que 
Geddel chegou a chorar como mostrou a TV, 
mas, na hora apropriada, certamente, ele por 
saber de muita coisa vai ‘’abrir’’ a boca entre-
gando outros nomes. Evidentemente que o Ge-
ddel não ficará com essa mancha no seu passa-
do sozinho, porá as cartas à mesa e o jogo sujo 
será desmascarado.  Por certo, outros nomes do 
cenário nacional estão envolvidos nesse escân-
dalo político e a nação brasileira precisa conhe-
cê-los para dar o ‘’troco’’ nas próximas eleições.

Todo esse dinheiro sujo de Geddel e tantos 
outros políticos ou administradores de órgãos 

públicos é fruto da corrupção desenfreada, que 
de há muito imperava em nosso país, e, face à 
falta de legislação própria outrora, a impunida-
de era a principal causa da prática ilegal. Hoje, 
porém, com o avanço da legislação que trouxe 
normas próprias de combate a essa espécie de 
delito, o cenário é outro, razão pela qual inú-
meros casos de corrupção, desvio de recursos 
público, lavagem de dinheiro, etc.

Existe legislação própria para a conduta 
das pessoas que lesam os cofres públicos, como 
a Lei no. 7.492, de 16 de junho de 1986, (cri-
me financeiro) com penalidades próprias, bem 
assim aqueles crimes contra o sistema finan-
ceiro, a exemplo de ‘’lavagem de dinheiro’’ (Lei 
9.613/98). E, segundo o texto legal, ‘’lavar” 
dinheiro significa ocultar ou dissimular a na-
tureza, origem, localização, disposição, movi-
mentação ou a propriedade de bens, direitos 
ou valores provenientes, direta ou indireta-
mente, de crime. Pois é, o caso de Geddel tem 
tipificação penal própria.

Em outras palavras, o dinheiro ‘’lavado’’ 
há obrigatoriamente ter-se originado de ativi-
dade ilícita, e a Lei 9.613/98 elencou expres-
samente quais seriam esses crimes: tráfico 
ilícito de drogas; terrorismo; contrabando ou 
tráfico de armas; extorsão praticada no crime 
de sequestro; crimes contra a Administração 
Pública, contrário ao sistema financeiro ou os 
praticados por organização criminosa (quadri-
lha, máfias) ou por particular em desfavor da 
administração pública estrangeira. Por outro 
lado, o “caixa dois” é uma espécie comum de 
lavagem de dinheiro.

Finalmente, embora o articulista não seja 
especialista em direito eleitoral, financeiro ou 
criminal, mas, acredita que esses crimes tipo 
lavagem de dinheiro, caixa dois e outros pró-
prios tenham origem em sua grande maioria 
no seio político ou da administração pública, 
os quais esbarram na esfera penal. Existem 
várias súmulas do Supremo Tribunal Federal 
e na legislação própria quanto às penalidades 
peculiares. Por fim, resta saber se haverá con-
denação exemplar e a ‘’res furtiva’’ de fato re-
tornará aos cofres públicos de onde houve sub-
tração ilícita.

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.

Crime político ou financeiro?

XXIII Conferência Nacional
da Advocacia Brasileira

E-mail: albertobbarreto@hotmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO

A OAB realiza em São Paulo, 
entre os dias 27 e 30 de novembro, 
a XXIII Conferência Nacional da 
Advocacia Brasileira, referência 
histórica para a sociedade civil e 
as instituições políticas do Estado. 
Neste ano, o tema central será a 
defesa dos direitos fundamentais: 

pilares da democracia, conquistas 
da cidadania. Enaltecendo a im-
portância da Conferência, que tem 
como patrono Raymundo Faoro, 
presidentes das seccionais de todo 
país convidam a classe jurídica 
para participar do maior encontro 
da advocacia nacional.

 Uma companhia aérea terá de 
indenizar em R$ 6 mil, por danos 
morais, uma passageira que ficou 
sem refeição kosher, a alimentação 
permitida pelo judaísmo, durante 
um voo do Rio de Janeiro para Tel 
Aviv, em Israel.

A decisão é da 26ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. Segundo o processo, 
a companhia enviou um e-mail à 
passageira confirmando que ofere-
ceria este tipo de alimentação espe-

cial, o que não ocorreu.
A relatora do acórdão, desem-

bargadora Ana Maria Pereira de 
Oliveira, destacou a autora da ação 
ficou mais de 15 horas sem comer 
por causa da falha no serviço.

“O objetivo de ressarcir o dano 
moral é não apenas atenuar o so-
frimento da vítima, mas também 
advertir o causador da lesão para 
que não pratique novas afrontas à 
honra das pessoas”, afirmou a de-
sembargadora. 

Passageira será indenizada por falta 
de alimentação kosher durante voo

Jornais informam que a PGR, Raquel Dodge, denunciou o mi-
nistro Admar Gonzaga Neto, do TSE. A denúncia foi oferecida no 
processo em que Admar foi acusado de agressão contra a mulher. O 
teor do documento ainda não foi divulgado. Relator é o ministro Celso 
de Mello

Agressão
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Caeca est in propriis rabulae sententia causis. Ninguém é bom juiz em 
causa própria.
Calliditas non debet alicui prodesse, et alteri nocere. A astúcia não deve 
aproveitar a alguém e prejudicar a outrem.
Calliditas. Astúcia, esperteza.
Calumniam litium. Chicana, trapaça, tramóia, má-fé usada em algum proces-
so em juízo.
Capitis deminutio (ou diminutio). Diminuição da capacidade; perda de au-
toridade.
Capitis execratio. Maldição capital.
Casum sentit dominus. O dono sofre o caso.
Casus belli. Caso de guerra. (Em direito internacional, serve para indicar a 
violação praticada por um país a outro. Tal violação, por sua natureza, seja por-
que atente contra os interesses do estado ou se apresente como ofensa à honra 
e soberania desse mesmo estado, dá motivo a uma declaração de guerra contra 
a nação violadora, com a finalidade de reparação do dano. É, portanto, o fato, o 
motivo, a razão e o fundamento que justificam uma declaração de guerra).
Casus exceptus firmat regulam in contrarium. O caso excetuado firma a regra 
em contrário.
Casus fœderis. Caso de aliança. (Terminologia do direito internacional usada 
para indicar o momento e as circunstâncias em que o aliado vem prestar seu 
concurso, auxílio ou socorro a outra nação, em cumprimento às obrigações ex-
pressas pelo tratado de aliança que firmaram).
Casus legis ubi est, nulla dubitatio, aut disputatio. Comprovando-se um 
caso da lei, não se admite dúvida ou disputa.
Causa appellationis est diversa causae principalis et instantia diversa 
est. A causa da apelação é diferente da causa principal e é instância diversa.
Causa causae est causa causati. A causa da causa é a causa do causado. 
Causa cessante, cessat effectus. Cessando a causa, cessa o efeito. (O mesmo 
que cessante causa tollitur effectus, cessando a causa, tira-se o efeito).
Causa cognita. Causa conhecida.
Causa cognoscitur ab effectu. Pelo efeito se conhece a causa.
Causa criminalis non predudicat civili. A ação criminal não prejudica a civil.
Causa debenti. Causa de dívida.
Causa debet praecedere effectum. A causa deve preceder ao efeito.
Causa detentionis. Causa da detenção.
Causa donandi. Causa da doação.

48 - Ao advogado jovem recomen-
da-se, o que para os tarimbados já de 
há muito

sabido: não financiar despesas pro-
cessuais, não se associar, economica-
mente, materialmente ao cliente.

49 - É indispensável ao advogado 
moderno a completa familiaridade e o 
pleno domínio da informática.

50 - Mandam a experiência e o 
bom senso que o advogado não aten-
da clientes em sua residência, pesso-
almente ou por telefone, salvo casos 
de urgência, excepcionais, sob pena de 
fazer de sua casa um prolongamento 
do escritório. Se não for assim, estarás 

renunciando à tranqüilidade, tua e de 
tua família, e do repouso destinado a 
refazer tuas energias.

51 - Saiba jovem causídico que o 
Estatuto da Advocacia (Lei nº 8906/94, 
art. 32)

Responsabiliza os advogados por 
ato que, no exercício profissional, prati-
car com dolo ou culpa. Como prestador 
de serviço, sujeita-se à mesma respon-
sabilidade, nas mesmas hipóteses de 
conduta (CDC, art. 14, Parágrafo 4º).

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” de Bendito 

Calheiros Bomfim.

“O papel do Estado, com efeito, não é exprimir, resumir o pensamento 
irrefletido da multidão, mas sobrepor, a esse pensamento irrefletido, 
um pensamento mais meditado e, por força, diferente. É, e deve ser, 

foco de representações novas, originais, as quais devem por a sociedade 
em condições de conduzir-se com maior inteligência que quando é 

simplesmente movida dos sentimentos obscuros, a agir dentro dela”.
Autor desconhecido

De olho nos reflexos da crise econô-
mica amargada nos últimos tempos, as 
seccionais da OAB estão segurando as 
tabelas de anuidades para 2018. Ontem, 

mais uma anunciou que não aumentará o 
valor. Após MG, RS, RJ, MS e PE, agora 
é a vez de SP, Estado com maior número 
de causídicos do país.

Mãe indenizará por agredir aluna que se desentendeu com sua filha na es-
cola. Decisão é do TJ/DF ao reformar sentença e fixar danos morais de R$ 3 mil.

Anuidade congelada

Agressão

É legítimo que a administração pú-
blica divulgue os nomes de servidores e o 
valor de seus vencimentos, pois esse tipo 
de informação diz respeito a agentes es-
tatais agindo nessa qualidade, sem ferir a 
vida privada. Assim entendeu o ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior 
Tribunal de Justiça, ao permitir que a As-
sembleia Legislativa de São Paulo publi-
que lista com os nomes e respectivos ven-
cimentos de seus funcionários.

O caso teve início com um mandado 
de segurança coletivo impetrado por um 
sindicato e duas associações que represen-
tam a categoria e são contra a divulgação 
dos salários, de forma nominal e indivi-
dualizada, no Portal da Transparência — 
embora seja exigência da Lei de Acesso à 
Informação (12.527/2011).

Ministro Napoleão Maia Filho enten-
deu que tribunal paulista contrariou STF 
e STJ ao impedir a divulgação de nomes. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo 
havia concordado com o pedido, mandan-
do o Legislativo estadual cumprir a regra 
de forma parcial, sem indicar nomes, mas 
apenas o número de matrícula.

A Assembleia Legislativa recorreu ao 
STJ. Para Maia Filho, o acórdão do TJ-SP 
contrariou entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal, que já considerou legítima 
a divulgação completa em recurso com re-
percussão geral (ARE 652.777/SP).

O relator apontou ainda que, confor-
me decisão do ministro Ayres Britto (hoje 

aposentado), o receio da segurança dos 
servidores não é motivo para inviabilizar 
a divulgação, pois esse “é o preço que se 
paga pela opção por uma carreira pública 
no seio de um Estado republicano”. Ainda 
segundo esse precedente (SS 3.902), o “ris-
co pessoal e familiar (...) se atenua com a 
proibição de se revelar o endereço residen-
cial, o CPF e a CI de cada servidor”.

Maia Filho afirmou que o STJ também 
tem jurisprudência que reconhece a vali-
dade da Lei de Acesso para concretizar a 
publicidade administrativa: a norma tem 
sido vista como “importante propulsor da 
cultura da transparência na Administra-
ção Pública brasileira, intrinsecamente 
conectado aos ditames da cidadania e da 
moralidade pública” (MS 18.847/DF).

Assim, em decisão monocrática, o mi-
nistro derrubou a ordem concedida pelo 
TJ-SP. (Ascom STJ)

Servidor não pode impedir
que órgão divulgue seu salário

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



Sou síndica e gostaria de sa-
ber como faço para resolver ou 
amenizar a inadimplência do 
nosso condômino que está alta? 
Sheila Mara.

Sheila, as contas parecem não 
ter fim. E quando se aproxima o 
final do ano, elas só aumentam, 
principalmente, quando os 
vizinhos resolvem ignorar o 
pagamento das taxas condo-
miniais. Se você está viven-
do essa situação no seu con-
domínio, a orientação é bus-
car alternativas para evitar 
que o problema fique cada 
vez maior.

O problema tem exten-
são grande. O número de 
ações judiciais por falta de 
pagamento da taxa condomi-
nial subiu em média 10,22% 
em julho deste ano (2014). 

As ações de cobranças 
tendem a ser demoradas por 
conta do volume de trabalho 
do Poder Judiciário e o ideal é que 
os condomínios tomem providências 
que possam reduzir a inadimplên-
cia.

Eis algumas dicas para lidar 
com o problema da inadimplência: 
1 - O condomínio pode desenvol-
ver maneiras de arrecadar recur-
sos, como instalar torres ou alugar 
áreas, vendendo lixo reciclado, etc. 
Assim as taxas condominiais serão 

menores e o risco da inadimplência 
diminui. 2- Faça campanha de cons-
cientização como reuniões e carta-
zes e explicite as consequências de 
ter saldo devedor, como proibição 
votar nas assembleias e penhora 
do imóvel. 3 - Contrate uma admi-
nistradora para orientar melhor 
os pagamentos e profissionalizar o 

trabalho. Quando o morador vê o di-
nheiro sendo  bem aplicado em me-
lhorias e o condomínio funcionando 
sem problemas, se sentem mais es-
timulados a pagar. 4 - Evite a ex-
posição do inadimplente. Colocar as 
unidades devedoras no mural causa 
constrangimento e também é moti-
vo de processo judicial.

Além disso, 5 - Caso tenha di-
ficuldades, cogite a contratação 

de uma empresa especializada em 
cobrança de inadimplentes. 6 - Es-
teja disponível para receber o ina-
dimplente a qualquer momento. O 
importante é receber o valor, ain-
da que em parcelas. Faça acordos 
ou negocie a dívida. 7 - Na assem-
bleia geral ordinária anual, quando 
aprovada a previsão orçamentária, 

deve se prever com a máxi-
ma eficácia as despesas do 
ano, para não pegar o con-
dômino de surpresa. Faça 
levantamento das despe-
sas do condomínio no ano 
anterior com manutenção 
e conservação, água, luz, 
elevador, portão eletrônico, 
seguro, folha de pagamento 
de pessoal e projeto para o 
ano seguinte.

Ademais, 8 - Não cor-
te o fornecimento de nada 
do inadimplente. O con-
domínio pode ficar sujeito 
a processos judiciais e pe-
nalidades severas. 9- Faça 

cobrança da inadimplência o mais 
rápido possível para reduzir uma 
progressão da dívida e ter a ação 
como exemplo para que não existam 
outros seguidores  10- Não perdoe 
dívidas. Além de estimular inadim-
plência, pode criar mal estar entre 
outros moradores.

Por Vercil Rodrigues

1º Caderno
04

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano IX - n° 109 - SUL DA BAHIA - Novembro de 2017

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
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Vem aí a edição especial de 
fim de ano de o compasso.

O presidente Michel Temer sancionou no 
último dia 9/11, a Lei 13.505, que altera a Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/06), mas vetou 
o artigo que permitia que delegados aplicas-
sem medidas protetivas em casos de risco.

Na nova legislação, está previsto o direi-
to da mulher vítima de violência doméstica 
e familiar a ter atendimento policial espe-
cializado, ininterrupto e prestado preferen-
cialmente por servidores do sexo feminino. 
Além disso, apresenta procedimentos e di-
retrizes sobre como será feita a inquirição 
dessa mulher vítima de crime.

Entre as diretrizes está a de salvaguar-
dar a integridade física, psíquica e emocio-
nal da mulher vítima desse tipo de violên-
cia; a garantia de que em nenhuma hipótese 
ela ou suas testemunhas tenham contato di-
reto com investigados, suspeitos ou pessoas 
a eles relacionados; e a “não revitimização” 
do depoente, de forma a evitar “sucessivas 
inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos 
criminal, cível e administrativo”.

Com relação aos procedimentos relati-
vos ao interrogatório, prevê que seja feito 
por profissional especializado e em “recinto 
especialmente projetado para esse fim, com 
equipamentos próprios e adequados à idade 
da mulher”.

A lei propõe ainda que seja priorizada 
a criação de Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (Deams), de Núcle-
os Investigativos de Feminicídio e de equi-
pes especializadas para o atendimento e a 
investigação das violências graves contra a 
mulher.

Justificativa do veto 
O presidente vetou o artigo que permi-

tiria à autoridade policial conceder medidas 
protetivas de urgência em casos em que hou-
ver “risco atual ou iminente à vida ou à in-
tegridade física e psicológica da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar o 
de seus dependentes”.

Segundo o presidente, o artigo 12-B e 
seus parágrafos 1º e 2º foram vetados por-
que “incide em inconstitucionalidade mate-
rial, por violação aos artigos 2º e 144, § 4º 
da Constituição, ao invadirem competência 
afeta ao Poder Judiciário e buscarem esta-
belecer competência não prevista para as 
polícias civis”.

De acordo com o texto vetado, nessas si-
tuações a autoridade policial deveria fazer 
um comunicado ao juiz sobre a situação, no 
prazo de 24 horas. Caso as medidas proteti-
vas não fossem “suficientes ou adequadas”, 
caberia à autoridade policial fazer uma re-
presentação ao juiz visando à aplicação “de 
outras medidas protetivas ou pela decreta-
ção da prisão do agressor”.

Justiça autoriza que Oneilce altere 
nome para Ana. A juíza de Direito Fernanda 
Mendes Simões Colombini considerou que a 
mulher é conhecida por Ana em seu círculo 
social e sente-se constrangida em razão do 
nome escolhido por seu pai

A Oi terá de indenizar uma 
consumidora que teve seu nome 
negativado indevidamente. Deci-
são é da 12ª câmara Cível do TJ/
PR, que majorou indenização por 
danos morais para R$ 15 mil.

Pode me chamar de...
Nome 

negativado

Antes de divulgar uma informa-
ção, a imprensa deve “verificar sua 
veracidade”. Se não o fizer, deve in-
denizar quem se sentir ofendido pe-
las reportagens. Foi o que decidiu a 
3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça ao condenar a revista Veja 
a indenizar a família do ex-ministro 
das Comunicações Luiz Gushiken. A 
corte manteve a indenização definida 
pelo Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, de R$ 100 mil.

“A liberdade de informação deve 
sempre ser confrontada com a utilida-
de e o interesse público do seu conte-
údo”, definiu o colegiado, que seguiu 
o voto da relatora, ministra Nancy 
Andrighi. “A imprensa só se exime de 
culpa quando exerce atividade inves-
tigativa, ouve as diversas partes inte-
ressadas e afasta quaisquer dúvidas 
sérias quanto à veracidade do que 

divulgará. Pode-se dizer que o jorna-
lista tem um dever de investigar os 
fatos que deseja publicar.”

De acordo com a defesa da Veja, 
feita pelo escritório Fidalgo Advoga-
dos, a reportagem não comete qual-
quer ilegalidade nem ofende nin-
guém, apenas relata fatos. Os fatos 
são que o banqueiro Daniel Dantas 
estava ameaçando Gushiken com a 
divulgação de contas correntes que 
ele dizia serem do ex-presidente Lula.

Para o TJ-SP, a defesa da Veja 
não convenceu, já que apenas disse 
ter se baseado em documentos, sem 
dizer o que fez para checar se ele era 
verdadeiro.

O STJ manteve a indenização de-
finida pela segunda instância por en-
tender que, se o valor foi “arbitrado 
com razoabilidade”, o tribunal deve 
mantê-la.

Imprensa deve indenizar se publica 
informação sem checar veracidade

A 6ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região determinou que 
a Caixa Econômica Federal (CEF) 
efetuasse o pagamento das taxas de 
condomínio vencidas no período com-
preendido entre 10/2001 a 04/2002, 
referentes ao apartamento 404 do 
Condomínio Edifício Franz Liszt, si-
tuado em Salvador/BA. A Corte se-
guiu o voto do relator, desembargador 
federal Kassio Nunes Marques.

A instituição financeira recorreu 
ao TRF1 requerendo a reforma da 
sentença do Juízo da 8ª Vara da Se-
ção Judiciária da Bahia defendendo 
sua ilegitimidade, uma vez que se 
trata de ação de cobrança de taxas 
condominiais referente a imóvel adju-
dicado. Alega que o responsável pelas 
dívidas do condomínio é de quem de 
fato detém a posse direta do imóvel.

“Entendo que não merece refor-
ma a referida sentença, uma vez que 
a ação de cobrança de taxas de con-
domínio deve ser ajuizada contra os 
condôminos, assim considerados os 
proprietários e equiparados (promi-
tentes compradores e cessionários de 
direitos relativos às unidades autôno-
mas), na forma do art. nº 1.334, §2º, 
do Código Civil”, disse o relator em 
seu voto.

O magistrado citou precedentes 
do próprio TRF1: “nas ações de co-
brança, as taxas condominiais cons-

tituem obrigações propter rem, ou 
seja, decorrentes da titularidade de 
um direito real sobre a coisa, cuja res-
ponsabilidade é do proprietário até 
mesmo pelas prestações vencidas no 
momento da aquisição, assegurando-
se a possibilidade de regresso a quem 
tenha assumido o encargo pela liqui-
dação do débito. Nesse passo, a CEF 
é parte legítima para figurar no polo 
passivo da ação de cobrança ajuizada 
para reaver os valores das taxas de 
condomínio inadimplidas na hipótese 
em que é proprietária do imóvel ad-
quirido por adjudicação”.

Por essa razão, segundo o relator, 
a presente ação de cobrança de des-
pesas condominiais deve ser ajuiza-
da contra quem detém a propriedade 
do imóvel, no caso, contra a Caixa, 
que adjudicou o imóvel descrito na 
petição inicial.

Fonte: Ascom TRF - 1

Ação de cobranças de taxas de 
condomínio deve ser ajuizada contra 
quem detém a propriedade do imóvel

DECISÕES

Sancionada 
lei que muda 

a Maria da 
Penha 
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Mandamentos 
da advocacia

Diz a lenda que, quando Deus liberou o conheci-
mento sobre ADVOGAR, determinou que aquele que 
soubesse ficaria restrito a um grupo muito seleciona-
do de sábios. Mas, em algum momento neste pequeno 
grupo, alguém traiu as determinações divinas…

Aí aconteceu o pior!!!!!!
Deus, bravo com a traição, resolveu fazer valer 

alguns mandamentos:
1º – Não terás vida pessoal, familiar ou sentimen-

tal.
2º – Não verás teus filhos crescer.
3º – Não terás feriado, fins de semana ou qual-

quer outro tipo de folga.
4º – Terás gastrite, se tiveres sorte. Se for como os 

demais terás úlcera.
5º – A pressa será teu único amigo e as suas refei-

ções principais serão os lanches, as pizzas e o 
China in box.

6º – Teus cabelos ficarão brancos antes do tempo, 
isso se te sobrarem cabelos.

7º – Tua sanidade mental será posta em cheque an-
tes que completes 5 anos de trabalho;

8º – Dormir será considerado período de folga, 
logo, não dormirás;

9º – Trabalho será teu assunto preferido, talvez o 
único.

10º – As pessoas serão divididas em 2 tipos: as que 
entendem de DIREITO e as que não enten-
dem. E verás graça nisso.

11º – A máquina de café será a tua melhor colega 
de trabalho, porém, a cafeína não te farás 
mais efeito.

12º – Happy Hours serão excelentes oportunidades 
de ter algum tipo de contato com outras pes-
soas loucas como você.

13º – Terás sonhos, com HABEAS CORPUS,TU-
TELAS ANTECIPADAS, MANDADOS DE 
SEGURANÇA, LIMINARES, e não raro, 
resolverás problemas de trabalho neste 
período de sono.

14º – Exibirás olheiras como troféu de guerra.
15º – As pessoas sempre comentarão que “tu não 

trabalhas”…
16º – E, inexplicavelmente gostarás de tudo isso…

 O Superior Tribunal de 
Justiça divulgou na terça-feira 
(14/11) a edição 93 do Jurispru-
dência em Teses http://www.
stj.jus.br/SCON/jt/, que trata 
dos juizados especiais crimi-
nais.

Uma das teses considera 
que a impetração ou o exame 
de Habeas Corpus não é invia-
bilizado na hipótese em que o 
paciente aceita o benefício da 
suspensão condicional do pro-
cesso, nos termos do artigo 89 
da Lei 9.099/95, tendo em vista 
a possibilidade de ser retoma-
do o curso da ação penal, caso 
as condições impostas sejam 

descumpridas. O tema foi ana-
lisado no HC 402.718, de rela-
toria do ministro Reynaldo So-
ares da Fonseca, na 5ª Turma.

Outra tese estabelece que, 
por se tratar de submissão 
voluntária à sanção penal, 
a transação não significa re-
conhecimento de culpa ou de 
responsabilidade civil, bem 
como não possui natureza ju-
rídica de condenação criminal 
e não gera efeitos para fins de 
reincidência e maus antece-
dentes. A tese foi discutida na 
3ª Turma, no REsp 1.327.897, 
de relatoria do ministro Villas 
Bôas Cueva.

STJ divulga entendimentos 
sobre juizados 

especiais criminais

CONGRESSO 

A Faculdade de Ilhéus realizou na sexta-feira, 
dia 17 de novembro, às 18h30min, a aula inaugu-
ral do curso de Pós-Graduação em Penal e Proces-
so Penal (lato sensu), que foi proferida pelo juiz 
de Direito e professor Helvécio Giudice de Argollo. 
Na abertura desse curso inédito na região, o ma-
gistrado abordou o tema “Mitos e Fatos no/do Pro-
cesso Penal”. 

O curso de pós-graduação, dirigido aos gradu-
ados em Direito e profissionais das diversos seg-
mentos provenientes da área jurídica, reúne uma 
equipe de professores especializados, com duração 
de 15 meses e 410 horas/aula. As aulas serão men-
sais, com possibilidade de encontros quinzenais, 
sendo três dias na semana, sexta-feira, sábado e 
domingo. 

Coordenado pelo professor Joilson Vasconcelos, 
o curso está estruturado em cinco módulos. O pri-
meiro será iniciado com aula magna. Na sequência, 
as disciplinas Metodologia da Pesquisa Científica 
(Marlúcia Rocha) e Didática do Ensino Superior Ju-
rídico (Jackson Novais). 

O segundo módulo trará conhecimentos de Te-
oria Geral do Direito (Fábio Roque), Teoria Geral 
do Processo Penal (Nestor Távora) e Criminologia 
Sociológica e Política Criminal (Norberto Cordei-
ro). O terceiro consta de Jurisprudência Penal e 
Processual Penal – Principais Julgados dos Tri-
bunais Superiores, com Rogério Sanches, e Her-
menêutica e Processo Penal Constitucional, com 
Flávia Bahia.   

O quarto módulo, sobre “Estado, Prisão e Li-
berdade”, abordará: Prisões, Medidas Cautelares 
e Liberdade Provisória/ Ações Penais Autônomas 
de Impugnação (Dioneles Leone), Lei de Execu-
ção Penal (Gammil Fopel) e Direitos Humanos e 
Ações Afirmativas Penais de Gênero (Alysson Flo-
riano). No último módulo, “Dos Crimes, do Julga-
mento Popular e da Guarda Municipal”, as aulas 
serão sobre Crimes Contra Administração Pú-
blica (Luciano Chaves), Crimes Contra a Ordem 
Econômica e Tributária (Eduardo Viana), Crimes 
Organizados (Vinicius 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).   

Faculdade de Ilhéus realiza aula inaugural de 
Pós-Graduação em Penal e Processo Penal

CURSO
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Filosofia do Direito 
1- De acordo com o contratua-

lismo proposto por Thomas 
Hobbes em sua obra Leviatã, o 
contrato social só é possível em 
função de uma lei da natureza 
que expresse, segundo o autor, 
a própria ideia de justiça.

Assinale a opção que, segundo o 
autor na obra em referência, 
apresenta esta lei da natureza.

a) Tratar igualmente os iguais e desi-
gualmente os desiguais.

b) Dar a cada um o que é seu.
c) Que os homens cumpram os pactos 

que celebrem.
d) Fazer o bem e evitar o mal.

2- “Há um limite para a interfe-
rência legítima da opinião co-
letiva sobre a independência 
individual, e encontrar esse li-
mite, guardando-o de invasões, 
é tão indispensável à boa con-
dição dos negócios humanos 
como a proteção contra o des-
potismo político.”

John Stuart Mill

A consciência jurídica deve levar 
em conta o delicado balanço 
entre a liberdade individual e 
o governo das leis. No livro A 
Liberdade. Utilitarismo, John 
Stuart Mill sustenta que um 
dos maiores problemas da vida 

civil é a tirania das maiorias.

Conforme a obra citada, assinale 
a opção que expressa correta-
mente a maneira como esse au-
tor entende o que seja tirania e 
a forma de proteção necessária.

a) A tirania resulta do poder do povo 
como autogoverno porque o povo 
não é esclarecido para fazer suas 
escolhas. A proteção contra essa ti-
rania é delegar o governo aos mais 
capacitados, como uma espécie de 
governo por meritocracia.

b) A deliberação de juízes ao imporem 
suas concepções de certo e errado 
sobre as causas que julgam, produz 
a mais poderosa tirania, pois sub-
juga a vontade daqueles que estão 
sob a jurisdição desses magistra-
dos. Apenas o duplo grau de jurisdi-
ção pode proteger a sociedade desta 
tirania.

c) Os governantes eleitos impõem so-
bre o povo suas vontades e essa for-
ma de opressão é a única tirania da 
maioria contra a qual se deve buscar 
a proteção na vida social, o que é fei-
to por meio da desobediência civil.

d) A sociedade, quando faz as vezes 
do tirano, pratica uma tirania mais 
temível do que muitas espécies 
de opressão política, pois penetra 
nos detalhes da vida e escraviza a 
alma. Por isso é necessária a prote-
ção contra a tirania da opinião e do 
sentimento dominantes.

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.

Limitações à saída temporária de 
presos em regime semiaberto foram apro-
vadas no dia (9/11 pelo Plenário da Câ-
mara dos Deputados. O texto, que ainda 
será analisado pelo Senado, define que o 
juiz, para conceder o benefício, depende-
rá de parecer favorável da administração 
penitenciária.

Caso o preso seja reincidente, ele só 
poderá deixar o presídio depois de ter 
cumprido metade da pena, em vez de 1/4 
como é a regra atual. Se for réu primário, 
terá de cumprir 2/5 da pena e, se reinci-
dente, 3/5.

Além disso, o tempo total de perma-
nência fora do sistema penitenciário foi 
reduzido, de sete para quatro dias, e o 
total de saídas temporárias passa de 

quatro para apenas uma vez. Outra mu-
dança é a obrigação de o juiz, ao conceder 
a liberação temporária ao preso, determi-
nar o uso de tornozeleira eletrônica, se o 
equipamento estiver disponível.

O magistrado responsável pela deci-
são também deverá informar os órgãos 
de segurança pública sobre quais presos 
contarão com o benefício.

O texto introduz ainda novos agra-
vantes no Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40). Um deles é o aumento de pena 
caso o preso cometa crimes enquanto esti-
ver em saída temporária. O outro é a pos-
sibilidade de o tempo de prisão ser esten-
dido caso o delito seja cometido enquanto 
a pessoa está no presídio ou juntamente 
com um detento. (Ascom Agência Brasil)

A proposta que prevê prisão em regi-
me fechado, sem direito a progressão de 
regime, para condenados pelo assassina-
to de autoridades e agentes de segurança 
pública foi aprovada pelo Plenário da Câ-
mara dos Deputados nesta quinta-feira 
(9/11). Agora, a matéria será analisada 
pelo Senado.

O Projeto de Lei 8.504/17 define que 
a progressão de regime não será aplica-
da nos crimes de lesão corporal dolosa de 
natureza gravíssima e de lesão corporal 
seguida de morte praticados contra po-
liciais federais, civis e militares e inte-
grantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública.

A redação dada pelo projeto, que al-
tera a Lei de Crimes Hediondos (Lei 
8.072/90), deixa de considerar crime he-
diondo a posse ou porte ilegal de arma de 

fogo de uso restrito porque essa especifi-
cação já foi definida no mês passado, com 
a promulgação da Lei 13.497/17.

O texto aprovado também altera a 
regra geral para a progressão de regime 
nos casos de crimes hediondos, da práti-
ca de tortura, do tráfico de drogas e do 
terrorismo. Nesses casos, a progressão de 
regime só ocorrerá após o cumprimento 
de metade da pena, se o apenado for pri-
mário, e de 2/3 da pena, se reincidente.

Atualmente, a Lei de Crimes Hedion-
dos permite a progressão de regime após 
o cumprimento de 2/5 da pena em regi-
me fechado, se o preso for réu primário, e 
de 3/5, se for reincidente. O apenado por 
crime hediondo não tem direito a indul-
to, anistia, graça e fiança. 

(Ascom Agência Câmara)

Câmara aprova projeto que limita 
saída temporária de presos

Câmara aprova fim da progressão 
de regime para assassino de policial

Em busca da redenção depois do tris-
te episódio na ação que desmoralizou o 
próprio Tribunal (caso Aécio), Cármen 
Lúcia pautou para o próximo dia 23 a 
volta do julgamento que poderá restrin-

gir o foro privilegiado a políticos e, con-
sequentemente, aumentar o tamanho da 
ratoeira. Veja como estava o placar no 
caso, quando o ministro Alexandre pe-
diu vista.

Foro na pauta
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E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Itabuna ganha 
mais uma 

Loja Maçônica 

Na sexta-feira (27/10), do ano em curso, às 19 horas, na Loja Ma-
çônica Areópago Itabunense, foi instalada uma nova Loja Maçô-
nica na cidade de Itabuna, a Augusta e Respeitável Loja Simbó-

lica Areópago Grapiúna nº 261, jurisdicionada a Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), do Rito Escocês Antigo e Aceito.

O solene e ritualístico evento de instalação e posse da Areópago Gra-
piúna, a 5ª Loja Maçônica da cidade e a 4ª da GLEB, foi bastante presti-
giado pela irmandade maçônica das Lojas coirmãs da cidade e regional, 
bem como de representantes da operante Maçonaria baiana.

Na oportunidade foi instalada a sua histórica primeira diretoria, 
tendo como Venerável Mestre Jorge Antônio Braga, 1º Vigilante, Airton 
Carvalho e 2º Vigilante, Eduardo Souza Rosário.
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Madre Thais marcou presença no 
Congresso Brasileiro de Prevenção 

e Tratamento de Feridas

CONGRESSO

ESPORTES
Estudantes e professores do curso de 

Enfermagem da Faculdade Madre Thaís 
(FMT), Ilhéus participaram do VI Con-
gresso Brasileiro de Prevenção e Trata-
mento de Feridas, realizado em Salvador 
- BA, nos dias 31 de outubro a 3 de no-
vembro. O evento deste ano trouxe como 
tema central: “Feridas na Invisibilidade”. 

Para a professor Saráh Tánnus, coorde-
nadora do curso, “a participação dos discen-
tes foi de suma importância, uma vez que 
o cuidado do paciente com feridas é maior 
e mais complexo do que somente cuidar e 
tratar as feridas externas.”  O congresso 
alertou os profissionais de saúde, sobre o 
grande impacto emocional e psicológico que 
as feridas crônicas causam a milhões de pa-
cientes que perdem sua qualidade de vida, 
autoestima, entre outros.

Alunos do 3º, 6º e 7º semestres, acom-
panhados, também pela professora Ga-
briela de Oliveira, tiveram  cerca de 20 
trabalhos aprovados pela comissão cien-
tifica do evento que reuniu o “X Congre-
so Iberolatinoamericano sobre Úlceras y 
Heridas” ,  O “I Simpósio de Feridas de 
Nutrição nas Pessoas com Epidermólise 
Bolhosa”, o “I Simpósio de Feridas e Hi-
perbárica” e o “Fórum Integralidade no 
Cuidado da Pessoa com Úlcera de Perna 
em Decorrência da Doença Falciforme”. 

Foram aprovados os trabalhos: “Cura-
tivos no queimado: cuidado de Enferma-
gem”, “Lesão por pressão relacionada a 

dispositivos médicos e o olhar da Enfer-
magem”, “Biofilme: desvantagens no cui-
dado de feridas crônicas”, “Pé diabético e 
o autocuidado”, “Úlcera de membros infe-
riores na anemia falciforme: orientações 
para prevenção”, “O olhar do enfermeiro 
para curativo industrializado”.

Também foram destacados temas 
como: “O papel do enfermeiro no cuida-
do a feridas crônicas”, “Feridas e oxige-
noterapia hiperbárica” “enfermagem e 
estética no processo de inclusão do bem
-estar social”, “Pacientes ostomizados e a 
assistência de Enfermagem”, “Atuação do 
enfermeiro no tratamento de feridas na 
atenção domiciliar”, “Estrutura tegumen-
tar do diabético: ações de enfermagem na 
prevenção de possíveis complicações” e 
“Fatores que interferem na cicatrização 
de feridas”.

“Isso nos enaltece bastante. Sinal que 
os nossos alunos tem adquirido uma visão 
diferenciada. Eles estão conscientes que 
não são meros depositários de informa-
ções estão sendo formandos para atuarem 
como cidadãos e profissionais de que a so-
ciedade necessita,” destaca a coordenado-
ra do Curso de Enfermagem na FMT.

O Congresso contou com palestrantes 
dos mais importantes centros acadêmicos 
do Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, 
Argentina, Portugal, Peru, Espanha,  Itá-
lia, Colômbia, México, Angola, Uruguai, 
Chile e , Panamá.

Por Jairo Santiago Novaes*

Desde os primórdios da humanidade, 
tem-se tentado curar as doenças infeccio-
sas, ministrando aos doentes remédios 
retirados da natureza.  No início da déca-
da de trinta, foi sintetizada a sulfonami-
da, abrindo-se um amplo campo no trata-
mento daquelas doenças.

Em 1929, Fleming, por acaso, des-
cobriu a penicilina, mas, a comunidade 
científica não percebeu a importância da 
descoberta. Só durante a Segunda Guer-
ra Mundial, Florey e Chain descobriram 
um método para obter em grande escala 
a produção da penicilina, produto do me-
tabolismo de um fungo. Fleming, Florey e 
Chain ganharam o prêmio Nobel de Me-
dicina e fisiologia de 1950.

Nos anos seguintes, diversos pesqui-
sadores procuraram obter da secreção de 
fungos ou bactérias substâncias que ini-
bissem o crescimento de microrganismos 
causadores de doenças. E assim surgiram 
outras penicilinas, as cefalosporinas, e os 
macrolídeos representados pela eritromi-
cina e a estreptomicina. Este último an-
tibiótico foi o primeiro a ser usado no tra-
tamento da tuberculose. Depois vieram 
os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, o 

cloranfenicol, este até hoje usado no tra-
tamento do tifo.

Há pessoas que estão constantemen-
te adoecendo e outras não. Isso se deve ao 
sistema imunológico. Esse sistema é acio-
nado logo que bactérias causadoras de 
enfermidade invadem nosso organismo. 
Os antibióticos ajudam o sistema imuno-
lógico, destruindo os microorganismos.

Como toda substância, depois de al-
gum tempo, eles são excretados, diminuin-
do sua concentração no sangue, ensejando 
a reprodução dos germens. Daí, se conclui 
que é necessário o paciente ingerir outra 
dose do medicamento e que o tratamento 
não seja interrompido a fim de que não 
apareçam cepas resistentes do microrga-
nismo. Antibióticos, que no passado foram 
tão efetivos, hoje são inócuos.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, sep-
ticemia, deve-se usar dois ou três anti-
bióticos a fim de prevenir-se os casos de 
resistência bacteriana.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Com o objetivo de selecionar e des-
pertar novos talentos para o cenário il-
heense, o Colo Colo de Futebol e Regatas 
estará realizando uma peneira no próxi-
mo dia 16 de dezembro, a partir das 7:30 
horas, no Estádio Mário Pessoa.

Os atletas que tiverem interesse em 
participar, devem ser nascidos nos anos 
de 1995 a 2001.  Os candidatos precisam 
levar documento de identificação (e do 
responsável, quando menor), chuteira, 
meião, caneleira e short. As camisas, co-
letes e identificações serão de responsab-
ilidade do Clube.

A peneira será para todas as posições, 
e as inscrições acontecem do dia 11 a 14 
de dezembro, das 8 às 12, na sede admin-
istrativa do Colo Colo, situada no interior 
do Estádio Mário Pessoa. A participação 
é gratuita. 

Programação da peneira:
 
Data: 16 de dezembro/2017 (sábado)
Cidade: Ilhéus (BA)
Local: Estádio Mário Pessoa
Horário: Das 7h30min horas 
até 17horas.
Faixa etária: De 16 a 22 anos (Divid-

idos em dois grupos de avaliações técni-
cas:  de 16 a 18 anos e, grupos de 19 a 22 
anos). 

Observadores: Profissionais qualifi-
cados.

OBS. Os menores de 18 anos de 
idade, somente acompanhados pelo re-
sponsável.

Maiores Informações: www.colocolo-
brasil.com.br 

Antibióticos

Colo Colo promove peneira em busca 
de novos talentos, dia 16 em Ilhéus

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

O congresso alertou sobre o grande impacto emocional e psicológico 
que as feridas crônicas causam a milhões de pacientes
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Presente 
de Deus?

Não há noticias de que Jesus 
Cristo histórico, que é o verdadeiro, 
tenha atribuído aos bens materiais 
próprios ou de terceiros, a expressão 
“presente de Deus¨. Conhecedor da 
vontade do Pai, com relação à evolu-
ção espiritual dos seus filhos, Jesus 
nunca se preocupou em adquiri-los 
e ostentá-los, muito menos proferiu 
uma classificação equivocada desta.

Filho de um carpinteiro e nasci-
do numa manjedoura, Jesus também 
nunca pensou na sua ascensão na es-
cala social, no período em que viveu 
aqui na terra. Sua única finalidade 
era pregar a mensagem divina, não 
tendo construído templos pomposos, 
nem feito destes o ¨ponto chave ¨ 
para a exploração da fé alheia, nem o 
¨carro forte¨ para o carregamento de 
dinheiro, dos fiéis que Lhe seguiam.

A única coisa que Deus quer do 
espirito humano, como viveu Jesus, 
é que ele ame ao próximo como a si 
mesmo, para atingir a um grau de 
espiritualidade cada vez maior, até 
galgar a condição de espirito puro. 
A esta meta não se chega pela con-
quista dos bens terrenos, nem Deus 

nos daria tais presentes, já que a pro-
priedade e os títulos honoríficos nada 
valem, no mundo espiritual para 
onde iremos retornar.

Na sociedade hodierna, vemos 
passar muitos veículos, sendo alguns 
com os dizeres: “presente de Deus” e/
ou “quando Deus quer é assim”. Tal as-
sertiva, não deixa de ser uma manifes-
tação de fé, embora tão equivocada que 
pode configurar uma forma de ingrati-
dão, quanto àqueles que os têm, mas 
não fazem tal declaração, como tam-
bém que Deus faz acepção de pessoas, 
dando muito a poucos e negando tudo a 
uma grande maioria que não os possui.

A aquisição desse ou daquele ob-
jeto material, portanto, passa pela 
questão do interesse pessoal, do po-
der e, inevitavelmente, pela nature-
za típica contida na conquista dessa 
possibilidade. A pessoa pode comprar 
de maneira honesta ou desonesta 
uma coisa, mas esta escolha, será 
pessoalmente dela, sempre com base 
nos valores que elegeu. 

Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

Por Jorge Luiz Santos.
Advogado e cronista. Itabuna - Bahia

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Desde a tarde de segunda-feira quan-
do foi divulgada a polêmica decisão ju-
dicial do magistrado Waldemar Cláudio 
de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Fe-
deral, onde , concedeu uma liminar que, 
na prática, torna legalmente possível que 
psicólogos ofereçam  pseudoterapias de 
reversão sexual, popularmente chama-
das de cura gay a indignação tomou conta 
das redes sociais, causando  intensa re-
percussão junto a opinião pública. Relem-
brando, toda essa atual situação começou 
quando em 2009 uma psicóloga e missio-
naria carioca após perder seu registro por 
praticar a referida terapia, moveu ação 
juntamente com um grupo de psicólogos 
para suspender a Resolução 01/1999 do 
Conselho Federal de Psicologia, que prevê 
que os psicólogos não exercerão qualquer 
ação que favoreça a patologização de com-
portamentos ou práticas homoeróticas, 
nem adotarão ação coercitiva tendente a 
orientar homossexuais para tratamentos 
não solicitados. O polêmico assunto inclu-
sive  já esteve por mais de uma vez como 
pauta na Câmara dos deputados, onde foi 
arquivada a pedido do próprio autor.

Os representantes do CFP – Conselho 
Federal Psicologia, rebatem destacando 
que a homossexualidade não é conside-
rada patologia, segundo a OMS - Orga-
nização Mundial de Saúde desde 1990, 
alertando também que as terapias de 
reversão sexual não tem resolutividade 
cientificamente comprovada, são inefica-
zes, ademais  a resolução 01/99 produz 
enfrentamento aos preconceitos e na pro-
teção dos direitos da população LGBT no 
contexto social brasileiro, aceitar a deci-
são judicial seria no mínimo um retroces-
so pois, reintroduz a perspectiva patologi-
zante, ferindo o cerne da Resolução 01/99, 
além de provocar sequelas e agravos ao 
sofrimento psíquico, ao psicólogo cabe  
reforçar o respeito ao direito humano, 

respeitar as diversas formas das pessoas 
serem e estarem no mundo, consideran-
do sempre  que a homessualidade é uma 
condição e não uma patologia. O CRP – 
Conselho Regional de Psicologia da Bahia 
publicou uma nota de repúdio onde entre 
outras coisas frisou que não faz parte do 
papel do psicólogo (re)direcionar o desejo 
sexual do sujeito e com isso, mudar sua 
orientação sexual.

Segundo levantamento do Grupo Gay 
da Bahia (GGB), o Brasil é o detentor 
de um lamentável recorde. Somente em 
2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis e transexuais (LGBT) fo-
ram assassinados, é o maior numero em 
37 anos. Esses dados representam uma 
morte a cada 25 horas, ressaltando que 
a falta de registros, devido à ausência de 
um controle centralizado e oficial impede 
a precisão dos dados, mas, é sabido que 
em números absolutos a Bahia encontra-
se em segundo lugar no ranking nacional.

Assim, independente de sermos a fa-
vor ou contrários a decisão do juiz pre-
cisamos considerar que estamos falando 
de pessoas, e o fato dessas pessoas sen-
tirem-se atraídas por pessoas do mesmo 
sexo deve nos impulsionar a compreen-
dê-los em sua subjetividade, repudiando 
qualquer prática que desconsidere estes 
preceitos, pois, como já dizia Freud, em 
nível social, é possível dizer que “uma das 
óbvias injustiças sociais é que os padrões 
das civilizações exijam de todos uma 
idêntica conduta sexual”. Salientando 
que preconceitos e descriminação causam 
tanto sofrimento que desautorizam vidas 
serem vividas. 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia Organizacional e do Traba-

lho, pós-graduanda em Saúde Mental com 
ênfase em dependência química. Atua como psicóloga social e 

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

 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Cura Gay? Como assim?
Por Carlineia Lima

DIVÃ

O Senhor quer nos en-
sinar que, para acontecer o 
“Eu e minha casa servire-
mos ao Senhor”, é preciso 
de nossa parte, uma contí-
nua reação contra: o peca-
do, a tentação e as forças 
do mal. Podemos pensar 
que a nossa posição é de-
fensiva, mas o Senhor vem 
nos ensinar o contrário. 

Nossa atitude é a de re-
ação: reagir firmes e na fé. São Pedro 
nos exorta: “Sede sóbrios e vigilantes. O 
vosso adversário, o diabo, anda em der-
redor como um leão que ruge, procuran-
do a quem devorar. Resisti-lhe, firmes 
na fé” […] (1Pd 5,8-9a).       

Venceremos o demônio se resistir-
mos firmes na fé. 

Firmes na fé significa acreditar na 
vitória do Senhor por meio de nós. Sabe-
mos das nossas fraquezas, das tentações 
que nos aflige e da facilidade com que er-
ramos. Pecamos. Resvalamos. Mas, o Se-

nhor é fiel e poderoso. O 
poder de Deus é soberano 
sobre nós e nossa vida.

Não cremos em nós, 
nas nossas forças ou 
condições. Cremos no 
Senhor! Acreditamos no 
poder d’Ele, na Tua vi-
tória, no poder da Cruz 
de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no poder do Teu 
sangue derramado e, por 

isso, resistimos ao pecado. 
Reagir firmes na fé: esta é a vitória 

de Deus na nossa casa, família; a vitória 
do Senhor sobre o demônio e todo o mal.

Deus o abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

Firmes na fé 
significa: acreditar 
na vitória do Senhor 
por meio de nós

Dia da 
consciência 
negra Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Na cidade onde moro várias foram as 
discussões em torno da abertura do co-
mércio, dia da consciência negra do ano 
passado. Alguns achavam que as lojas 
deveriam abrir, outros eram contrários. 
Não é preciso ser vidente para adivinhar 
o que aconteceu e quem ganhou essa dis-
puta. O capital, lógico, como sempre. As 
pessoas parecem pouco importantes fren-
te à necessidade de gerar lucros e fazer o 
dinheiro circular. As comemorações que 
esperem, as reflexões que deixem de exis-
tir. Afinal, pra que mesmo se instituiu 
esse dia? Creio que foi para enfatizar a 
necessidade do respeito para com as pes-
soas independente de sua raça, além de 
servir para conscientizar sobre a impor-
tância dos negros e de sua cultura na for-
mação do povo brasileiro.

Vários negros se sentem constante-
mente diminuídos dependendo do am-
biente que frequentam e das pessoas 
com as quais se relacionam. Penso que 
não deve ser nada fácil conviver com essa 
sensação de desprezo. Para muitos talvez 
não seja tão fácil entender como alguns 
se sentem diante da discriminação por-
que simplesmente nunca foram discrimi-
nados. O preconceito racial faz supor que 
existe uma raça dominante enquanto a 
outra é inferior. Isso acontece muito tam-
bém entre as classes sociais. Há quem 
se julgue superior por contar com maior 
poder aquisitivo, enquanto outros se 
sentem inferiorizados em função de seus 
parcos recursos econômicos.

Outro dia, participei de um evento 
para poucos. Bem, julgava que seria 
para poucos, mas na realidade havia 
muitas pessoas no local. Políticos, médi-
cos, autoridades e alguns reles mortais, 
como eu. Lugar bonito; aconchegante, 
mas não estava me sentindo bem. Tal-
vez, não houvesse calor humano. Pouca 

receptividade por parte dos participan-
tes. Esbarrei em algumas pessoas que 
havia atendido no passado, em decor-
rência do meu trabalho como funcio-
nária pública. Posso estar enganada, 
contudo, tive a nítida sensação de que 
preferiam fingir que não me conheciam. 
Não houve como, dada a proximidade. 
Surgiu um sorriso amarelo e um cum-
primento frio. Estavam diante de ami-
gos endinheirados e importantes; não 
cairia bem manifestar contentamento 
ao encontrar uma funcionária de baixo 
escalão que havia lhes prestado um ser-
viço. Naquele momento, fui jogada na 
senzala sem piedade!

Ser discriminado é ser desrespeita-
do. Não importa se você é branco, negro, 
amarelo. Sua raça, aparência ou condição 
social não podem ser mais importantes 
que sua dignidade de pessoa humana. 
Cada indivíduo é único, portador de uma 
identidade própria e características sin-
gulares. Isso, por si só, já valoriza cada 
um de nós. Nossas particularidades intri-
gantes nos conferem diferenciais atrati-
vos. Precisamos ser acolhidos e compre-
endidos nas nossas diferentes formas de 
expressão. Quem decide o que é o melhor? 
Pautado em que critério decide? Pois se 
o Pai consentiu em nossa miscigenação, 
certamente supomos que Ele aprecia um 
mundo colorido e multifacetado. A natu-
reza é colorida. O arco sinal da aliança 
é colorido. E não me venham dizer que 
o mundo seria melhor se não houvesse 
cores. Que este dia da consciência negra 
sirva para a reflexão acerca da dignidade 
humana em suas várias nuances.

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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O que te move todos os dias?
Todos precisamos de moti-

vação para fazer algo. Se estou 
desmotivado somente cumpro as 
obrigações e suporto o peso das 
atividades. Não faço por gosto, 
não serei criativo naquilo que 
faço, facilmente irei cansar e 
desmotivar outras pessoas que 
me observam naquela atividade. 
Há muitas pessoas que simples-
mente cumprem tarefas. Não as-
sumem o que fazem com amor e 
nem colocam paixão.

Ora, trabalhar e não colocar 
paixão será um problema para 
a empresa e a longo prazo para 
mim mesmo. Logo aparecerá ou-
tro que desempenha com gosto 
e vontade aquela tarefa. Prova-
velmente, na primeira oportuni-
dade serei substituído. Pessoas 
assim trazem prejuízos à si mes-
mas, aos outros e à sociedade. 
Quando não dou o melhor de 
mim, alguém deixa de ganhar, 
de crescer, de ser melhor. Não es-
tou me referindo a pessoas limi-
tadas, que não atingem grandes 
resultados, mas dão o máximo de 
si. Não é o empregado de dois ta-
lentos, que faz pouco, mas mes-
mo assim multiplica os talentos. 

Falamos do empregado que 
ganhou dez, cinco, dois ou um ta-
lento mas os escondeu por medo. 
Não rende, não se desafia, não 
busca crescer. Estabilizou no bá-
sico. Considera que já faz a sua 
obrigação e até diz: “só ganho 
pra isso”. Poderíamos pergun-
tar: será que um salário mais 
alto compraria o “espírito” desse 
sujeito, motivando-o a dar o má-
ximo de si? Seria dinheiro o que 
está faltando? O que se percebe 
é que normalmente não é assim. 
Uma pessoa motivada, criativa, 
com visão, interessada e aplica-
da numa tarefa ou numa causa 
tem motivações mais profundas. 
Se a motivação vier apenas do 
dinheiro, será preciso aumentar 
sempre mais e a cada pouco. 

A motivação que faz a pes-
soa ser inovadora, criativa e 
trabalhar com paixão é algo não 
quantificável e nem de fácil des-
crição. Não é fácil descrever a 
fonte interior que nos move. De-

pende da história, da formação, 
das experiências que fez, do am-
biente que vive, dos sonhos que 
alimenta e muito mais. Não há 
uma única fonte de motivação 
que nos move. Somos o resultado 
de muitos processos e de várias 
experiências e pessoas que nos 
formaram. Os detalhes também 
são importantes nesse processo. 
Tanto, que muitas vezes temos 
dificuldades para descrever por-
que alguém é tão criativo e dis-
posto e outro é tão acomodado e 
não rende. Poderemos dizer que 
é do seu ambiente e de sua for-
mação, mas nem sempre essa ex-
plicação é suficiente.  

O importante diante disso é 
cada um perceber em que nível 
de paixão e empenho está naqui-
lo que faz. Claro que aqui o cam-
po de verificação pode se alargar 
em todas as dimensões da vida. 
Isso porque aquilo que somos no 
trabalho poderemos ser na famí-
lia, na comunidade, no clube, na 
igreja, com amigos, com os filhos, 
com a esposa ou esposo, no cui-
dado conosco mesmos e assim 
por diante. Não é fácil equilibrar 
todas as dimensões da vida. Isso 
também é uma arte. Porém, o 
que se percebe é que a pessoa 
que faz seus talentos produzi-
rem frutos, consegue nas várias 
dimensões. Quem tem força inte-
rior, paixão pela vida, empenho 
no viver, consegue fazer a dife-
rença e deixar muito mais mar-
cas mais positivas que a pessoa 
que só faz o básico.

Afinal, o que me move? Vivo 
a vida com paixão? Responder 
essas perguntas a mim mesmo 
é uma tarefa. Elas me fazem an-
dar e buscar os fundamentos que 
me sustam e me fazem viver dis-
posto e decidido. Tenho a impres-
são de que a pessoa que escondeu 
os talentos tenha dificuldade de 
responder essas perguntas ou 
talvez, novamente, não se inte-
resse.

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 
LIVREAudiência Pública discute projetos e

investimentos do governo municipal em 2018

Dia Nacional do Doador será marcado
 por programação especial em Itabuna

O secretário da Fazenda e 
Planejamento, Moacir Dantas 
Messias e o diretor de Plane-
jamento Econômico, Heleodo-
ro Nunes Filho participam, 
na terça-feira (21), na Câma-
ra de Itabuna, da última de 
uma série de audiências pú-
blicas sobre a Lei Orçamentá-
ria Anual que será votada até 
o final do ano. 

A lei estima a Receita e fixa a 
Despesa do Orçamento Anual do 
Município para o exercício finan-
ceiro de 2018, compreendendo o 
Orçamento Fiscal, referente aos 
Poderes Legislativo e Executivo, 
seus órgãos e entidades da Ad-
ministração Direta e Indireta e 
o Orçamento da Seguridade So-
cial, abrangendo os órgãos, enti-
dades e fundos a ela vinculados, 
que envolvem recursos da ordem 
de R$ 607 milhões.

O debate da próxima semana 
encerra o ciclo de audiências com 
a apresentação das previsões de 
investimentos em setores estra-
tégicos como Educação, Saúde, 
Assistência Social, Desenvolvi-
mento Urbano, FICC, FASI e 
Fundação Marimbeta.

 Na sua elaboração, cabe à 
Câmara de Vereadores discu-

tir, avaliar e ajustar a proposta 
do Poder Executivo, assim como 
faz com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e o Plano Plu-
rianual (PPA). Os orçamentos di-
zem respeito a toda a população, 
pois geram impactos diretos na 
vida dos munícipes com a defini-
ção de prioridades e investimen-
tos nas diversas áreas.

O Banco de Sangue da Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna 
está em Campanha durante todo 
o mês de novembro por conta do 
Dia Nacional do Doador de San-
gue, comemorado no dia 25, e a 
Prefeitura Municipal de Itabuna 
apoia a ação que terá seu pon-
to alto na próxima quinta-feira 
(23), com a entrega de home-
nagens aos amigos do Banco de 
Sangue e de certificado ao doa-
dor mais antigo da unidade.

Vale ressaltar que o Dia 
Nacional do Doador de Sangue 
serve para homenagear todas as 
pessoas que separam um tempo 
para ser doador voluntário, pois 
estão ajudando pacientes que 
precisam de transfusão de san-
gue, além de levar informação e 
conscientização para a popula-
ção sobre a importância de ser 
um doador de sangue.

Em Itabuna, o Banco de San-

gue da Santa Casa de Itabuna 
necessita de constante reposição 
do seu estoque, tendo em vista a 
grande demanda dos hospitais 
de Itabuna e região, e principal-

mente o Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães, que aten-
de pacientes de toda a região e 
necessita mensalmente de uma 
média de 400 bolsas de sangue.

ITABUNA

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



A Bahiagás volta a ocupar posição de des-
taque no ranking divulgado pela revista Exa-
me – Melhores & Maiores Empresas do Brasil. 
Na edição deste ano, que avalia os indicadores 
de 2016, a Companhia aparece como a primei-
ra colocada em receita no setor de gás natural 
entre todas as estatais do segmento no país. 
Se consideradas todas as empresas do ramo 
(estatais e privadas), a Bahiagás é a quarta 
maior nesse quesito e a terceira em lucro lí-
quido.

Outros números apresentados pela revis-
ta também merecem destaque. A Companhia 
baiana foi considerada pela publicação como 
a segunda melhor empresa do setor de ener-
gia no país na categoria Liquidez Corrente. 
Isso significa que a Bahiagás está no topo do 
ranking nacional de empresas com maior ca-
pacidade de pagamento.

A revista mostra ainda que, no que se re-
fere ao setor de energia de uma forma geral, a 
Bahiagás se mantém há alguns anos entre as 
dez maiores empresas do Brasil. 

Além disso, a Companhia continua entre 
as 15 melhores do país no quesito menor en-
dividamento.

Os números se mostram também positivos 

no âmbito estadual. A Bahiagás é a décima se-
gunda empresa que mais vende entre todas do 
estado da Bahia, nos diferentes segmentos.

Investimento 
e crescimento 
Os resultados positivos apresentados pela 

Exame – Melhores & Maiores Empresas do 
Brasil não são por acaso. Só em 2016, a Bahia-
gás investiu R$ 56 milhões na expansão da 
sua rede e na melhoria dos serviços. Com isso, 
foram construídos mais 44 km de dutos e liga-
dos mais 6.724 novos clientes. 

A Companhia, inclusive, fortaleceu sua 
diretriz estratégica de interiorização do gás 
natural. Em 2016, foi concluída a Rede de Dis-
tribuição em Feira de Santana com 16 km de 
extensão, permitindo o atendimento de mais 
de mil novos clientes no município.

A previsão é que os números sejam ainda 
melhores no futuro com a construção do Duto de 
Distribuição do Sudoeste (Gás Sudoeste). Será 
o maior duto de distribuição do Nordeste e o se-
gundo maior do Brasil, com extensão total de 
306 km. Para o projeto, a Companhia investirá 
cerca de R$ 505 milhões, integrando à rede doze 
municípios baianos.
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Rio de Janeiro

Bahiagás é a estatal no 
setor de gás natural com 

maior receita no Brasil

Prefeito dialoga com 
moradores da vila turística 

de Juerana, em Ilhéus

O prefeito de Ilhéus, Mário Ale-
xandre Souza, recebeu, na tarde 
de quinta-feira, dia 16, represen-
tantes da Associação de Morado-
res de Vila Juerana (AMORVIJU), 
no Gabinete do Centro Adminis-
trativo do Município, no bairro da 
Conquista, e tratou de diversos as-
suntos de interesse da comunida-
de. Ele garantiu apoio à realização 
do Festival do Guaiamun 2018, 
uma das principais reivindicações 
da entidade, além de providências 
nas áreas de saúde e educação.

O encontro contou com as pre-
senças do presidente da Associa-
ção de Moradores, Paulo Emílio 
Pereira, da diretora de Comunica-
ção, Marizete Inácio Garcia; da di-
retora Social, Márcia Pereira San-
tos, e da diretora para Juventude, 
Taís Passos Cardoso, além do ve-
reador Nino Valverde. Na reunião, 
os representantes da comunidade 
agradeceram ao atendimento da 
prefeitura à solicitação para regu-
larização do sistema de ilumina-
ção pública de Vila Juerana.

O prefeito disse, na oportuni-
dade, que pedirá, à coordenação 
do Interior, agilidade para o agen-
damento das máquinas a fim de 
proporcionar melhorias no tráfego 
das estradas que ligam aquela re-
gião. Em relação ao posto de saúde 
local, prometeu reativá-lo, como 
reivindicou a comunidade, desig-
nar uma enfermeira para atender 
aos moradores e agendar um mé-
dico para consultas periódicas aos 
pacientes.

Turismo - Paradisíaca, tran-
quila, alegre e receptiva, a Vila 

Juerana é um sub distrito de Ari-
taguá, localizada à margem da ro-
dovia BA-001\ Ilhéus-Itacaré, ba-
nhada pelo Rio Almada e a poucos 
metros das praias do Norte. É pas-
sagem obrigatória para nativos e 
turistas que cruzam o litoral norte 
e para os que desejam visitar a La-
goa Encantada, um dos atrativos 
naturais de Ilhéus.

A vocação turística da peque-
na vila entusiasma a grande maio-
ria de seus moradores, que investe 
em serviços de bares, restauran-
tes com comidas típicas, passeios, 
além de eventos esportivos e gas-
tronômicos. O ponto principal da 
reunião com o prefeito Mário Ale-
xandre foi a solicitação do apoio 
da prefeitura para a realização 
do Festival do Guaiamu 2018 e a 
inclusão do evento no calendário 
turístico oficial de Ilhéus.

Na oportunidade, o prefeito 
declarou que considera a Vila Jue-
rana como um dos centros gastro-
nômicos de Ilhéus e garantiu que 
a prefeitura vai incentivar o turis-
mo na comunidade e a inclusão do 
festival do Guaiamu no calendário 
turístico do município, mediante 
providências da secretaria de Tu-
rismo e Esportes (Setur). Segundo 
os organizadores, a previsão da 
realização do festival do Guaiamu 
deverá ser entre os meses de mar-
ço e abril do próximo ano, na bai-
xa estação, como uma alternativa 
de incentivo ao turismo naquela 
temporada. Eles ficaram de apre-
sentar um projeto para o Festival 
em novo encontro previsto para o 
próximo mês de janeiro. 

BAHIAGÁSILHÉUS

Em Ipanema,
As mulheres, com o seu doce jeitinho,
Vão brincar de amor, 
depois vão ao cinema...

E depois do cinema,
Aonde irão vocês, 
mulheres de Ipanema?

Esperem um pouco,
Para eu ver o que é isso,
Que milagroso feitiço
Existe no seu olhar.

Eu quero em versos cantar
O que tem o seu sorriso,
O que tem o seu olhar...

Vinícius as cantou,
Tom, no seu tom, as lavou,
E Chico as endeusou...

Passarão vocês à posteridade
Palmilhando a passarela do sonho.

Absorto, as contemplo,
Com ciúme de todos 
os que as veem como as vejo,
Mulheres de Ipanema!
Para vocês, eu não existo,
Porque sou, apenas, 
um menino que sonha.

* Poeta e Membro da Academia Grapiúna de 
Letras (Agral). Itabuna – Bahia.
E-mail: antoniobaracho@hotmail.com

ARTES

Por Antônio Baracho*

Prefeito de Ihéus Mário Alexandre em reunião com o Vereador Nino Valverde
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Zumbi dos 
Palmares, 
escravista Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Zumbi dos Palmares, último 
líder do maior dos quilombos no 
Brasil colonial, foi morto em 20 de 
novembro de 1695, quase dois anos 
depois de as tropas do bandeiran-
te paulista Domingos Jorge Velho, 
ter destruído o quilombo. Zumbi se 
tornou um herói. Figura quase mí-
tica. Exaltado como aquele que, em 
grande parte, melhor representou 
a luta contra a escravidão. 

No entanto, os documentos a 
respeito de Zumbi são poucos e o 
que se sabe dele, enquanto perso-
nagem histórico, também não é 
muito, ainda que a pesquisa sobre 
a vida dele e sobre a escravidão 
no Brasil colonial tenha ganhado 
fortes e novos impulsos. Até recen-
temente, por exemplo, o nome de 
Zumbi aparecia em pouquíssimos 
documentos da época, incluindo-
se aí uma carta do governador de 
Pernambuco proclamando que ele, 
Zumbi, havia sido morto. Como é 
comum entre os “heróis”, a figura 
de Zumbi que conhecemos foi e é 
idealizada (assim como nos casos 
de Tiradentes e D. Pedro I). 

Sob a influência do pensamento 
marxista, especialmente nos anos 
60 e 70 do século XX, Palmares 
foi retratada como uma sociedade 
igualitária. Contudo, nos últimos 
anos, outras pesquisas, têm de-
monstrado que essa história ide-
alizada de Zumbi e também dos 
Palmares, em grande parte ainda 
presente nos livros didáticos, não 
corresponde à realidade daquele 
século XVII. As novas pesquisas 
apontam que algumas das histó-
rias contadas sobre Zumbi é incon-
ciliável com as conjunturas histó-
ricas daquela época. Esses novos 
estudos não têm por finalidade 
desqualificar o simbolismo de Zum-
bi, porém, buscam apresentar um 
quadro mais realista do homem e 
de seu tempo. As novas pesquisas 
sobre Palmares (Alagoas) sinali-
zam que o quilombo não era um 
recanto da liberdade, bem como, 
Zumbi, não lutava veementemen-
te contra o sistema de escravidão 
e mais ainda: Palmares não vivia 
isolado daquela sociedade colonial. 

Muitos líderes africanos do sé-
culo XVII foram guerreiros. Zumbi 
também foi um guerreiro. Isso, no 
entanto, não implica dizer que eles, 
inclusive Zumbi, não tivessem es-
cravos para uso próprio. O historia-
dor Ronaldo Vainfas, professor da 
Universidade Federal Fluminense 
e autor do “Dicionário do Brasil 
Colonial”, afirmou: “É uma misti-
ficação dizer que havia igualdade 
em Palmares. Zumbi e os gran-
des generais do quilombo lutavam 
contra a escravidão de si próprios, 
mas, também, possuíam escravos”. 
Na mesma linha de pensamento o 
consagrado historiador José Murilo 
de Carvalho, no seu livro “Cidada-
nia no Brasil”, assegurou: “Os qui-
lombos mantinham relações com a 
sociedade que os cercavam, e esta 
sociedade era escravista. No pró-
prio quilombo dos Palmares havia 
escravos. Não existiam linhas geo-

gráficas separando a escravidão da 
liberdade”. Flávio dos Santos Go-
mes, quem sabe o principal histo-
riador a reinterpretar o que ocorreu 
nos quilombos, no seu livro “Histó-
rias de Quilombolas”, afiançou: “Ao 
contrário de muitos estudos dos 
anos 1960 e 1970, as investigações 
mais recentes procuraram se apro-
ximar do diálogo com a literatura 
internacional sobre o tema, ressal-
tando reflexões sobre cultura, famí-
lia e protesto escravo no Caribe e no 
sul dos Estados Unidos”. 

No dia 20 de novembro, o Mo-
vimento Negro reverencia o dia 
da morte de Zumbi dos Palmares. 
Esta data é considerada, pela cons-
ciência negra, mais importante que 
o dia 13 de maio, quando a Prin-
cesa Isabel assinou a Lei Áurea e 
aboliu a escravatura. Os líderes do 
movimento alegam que a data da 
abolição é uma “data branca que 
reflete benevolência”. Mas, segun-
do o jornalista e escritor Roberto 
Pompeu de Toledo, “trocou-se um 
mito pelo outro; o da senhora bon-
dosa, que gentilmente concede a 
liberdade aos súditos negros, pelo 
do negro rebelde e audaz, herói do 
inconformismo. Entre ambos, fica a 
realidade dura, cotidiana, suaren-
ta, diversa, complexa – e, fora do 
círculo dos especialistas, ignorada”. 

Não faz mesmo muito sentido 
pensar em igualdade e liberdade 
numa sociedade do século XVII por-
que, naquela época, esses conceitos 
não estavam consolidados entre os 
europeus. Nas culturas africanas 
então, eram impensáveis. 

João José Reis, um dos mais 
importantes historiadores do Bra-
sil, considerado uma referência 
mundial para o estudo da história 
e da escravidão no século XIX, as-
severou: “Escravos não foram víti-
mas passivas... Essa história não 
precisa ter o tom da vitimização 
somente. Acho melhor as crianças 
e adolescentes aprenderem que os 
escravos não foram vítimas pas-
sivas de suas circunstâncias, que 
resistiram como puderam a virar 
mera máquina de trabalho, que 
resistiram a isso de diversas for-
mas, nem sempre através de atos 
heróicos, da rebeldia aberta, mas, 
através de formas mais sutis de 
resistência, fazendo corpo mole, 
fingindo-se doentes, manipulando 
psicologicamente seus senhores, 
fugindo para uma festa, batendo 
atabaques, cultuando seus deuses, 
aprendendo a ler e escrever a lín-
gua do Corão.” 

E afinal, concluiu, João José 
Reis: “É importante que os rebeldes 
explícitos como Zumbi, os malês, 
Manuel Congo e outros sejam lem-
brados, festejados e estudados, mas 
não devemos esquecer os heróis do 
dia a dia, anônimos, que foram a 
maioria dos escravizados”.

Viva a História!

Por Claúdio Zumaeta.
Professor de História, Administrador de Empresas; 

Especialista em História do Brasil; Mestrando em 
História Regional e Membro da Academia Grapiúna 

de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

RCC atualiza promessa divina, 
pregam católicos no Legislativo

SIPAT 2017 da Santa Casa de Itabuna 
começa nesta segunda-feira

Animação e orações 
fervorosas marcaram a 
sessão especial do Le-
gislativo itabunense, 
presidida por Guinho 
(PDT), pelos 50 anos da 
Renovação Carismáti-
ca Católica. “A RCC é a 
atualização de Pentecos-
tes” pregou Alessandro 
Nonato, que coordena o 
movimento na Diocese 
de Itabuna. Conforme 
relatos bíblicos, o batis-
mo no Espírito Santo, 
promessa de Jesus aos após-
tolos, ocorreu naquela festa 
religiosa.

Esse tipo de batismo é 
o dom espiritual (ou caris-
ma) mais difundido pela 
Renovação. A RCC, enquan-

to acontecimento histórico, 
eclodiu dentro da Igreja Ca-
tólica após o retiro de jovens 
na Universidade de Duques-
ne, nos Estados Unidos. Hoje, 
estima-se que existam 200 
milhões de batizados ao redor 
do mundo. “A RCC é a memó-

ria de Pentecostes. É 
preciso manter viva a 
missão de levar o Es-
pírito Santo a todos” 
declarou o vereador 
Ninho Valete (PR).

O bispo itabunen-
se, dom Carlos Alberto 
dos Santos, citando o 
profeta Isaías, ressal-
tou o trabalho missio-
nário da Renovação na 
Diocese. “O Espírito 
me ungiu para evan-
gelizar. Um novo jeito 

de ser e de amar. Vamos em 
frente”, exortou o prelado aos 
grupos de oração e às novas 
comunidades (associações de 
fiéis que são tidas como ex-
pressões carismáticas dentro 
da Igreja Católica).

A XV edição da Semana Interna 
de Prevenção a Acidentes de Trabalho 
SIPAT da Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna terá início nesta segunda-
feira (20) com o tema central “Se o aci-
dente é um problemão, a prevenção é 
a solução”. Realizada pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) dos três hospitais e pelo Servi-
ço Especializado de Engenharia e Me-
dicina do Trabalho (SESMT) da insti-
tuição, o evento segue até sexta-feira 
(24/11) com uma programação intensa 
de palestras, Feira de Saúde e ativida-
des culturais.

A abertura da SIPAT está agen-
dada para às 8horas no auditório da 
Santa Casa de Itabuna, quando a en-
fermeira do trabalho Sara Lemos irá 
ministrar a palestra “Prevenindo Dia-
betes o ano todo”. O tema de promoção 
à saúde foi escolhido em meio ao No-
vembro Azul e à adesão á Santa Casa 
ao Mutirão do Diabetes neste ano de 
2017. “Também entendemos o contex-
to de aumento de doenças crônicas em 
geral na população, e o diabetes é uma 
das grandes preocupações da atualida-
de. Investir na informação e prevenção 
é investir em qualidade de vida”, de-
clarou Sara.

Ainda na programação, entre os dias 21 e 
23, cada Hospital da Santa Casa realiza o que 
chamam de SIPAT alternativa, com destaque 
para a Feira de Saúde, momento que conta com 
alguns parceiros entre os quais Instituto Me-
dina, DayHorc, Silvana Sobrancelha e Biboca 
Cabeleireiros.

Neste mesmo período, ocorrem também ati-

vidades de orientação sobre temas de relevân-
cia para a saúde e segurança do trabalhador. 
Já estão confirmadas as palestras da Previ-
dência Social, falando sobre temas relativos à 
relação do trabalhador com o INSS e Leis Tra-
balhistas; o Corpo de Bombeiros, com palestras 
relativas a prevenção de incêndio; o Centro de 
Referência Dr. Júlio Brito, abordando preven-
ção a ISTs; e o SEST/SENAT com ação sobre 
prevenção a acidentes de trânsito.

LEGISLATIVO

SANTA CASA
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Rui Costa lança programa Escolas 
Culturais em Teixeira de Freitas

Maculelê, capoeira, dança, música, artes 
plásticas. A comunidade escolar da região de 
Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, 
agora conta com o projeto Escolas Cultu-
rais, lançado pelo governador Rui Costa no 
Centro Territorial de Educação Profissional 
(Cetep), na sexta-feira (17/11). A iniciativa 
já está em andamento em Itabuna, Juazei-
ro, Gandu, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, 
Feira de Santana e agora está sediada tam-
bém em Teixeira de Freitas. Nesta primeira 
etapa de implantação, 85 escolas que já têm 
vocação para as atividades culturais estão se 
tornando polos de cultura e vão atender não 
apenas a comunidade escolar, mas estarão 
abertas para a população.

A música “O que é o que é”, de Gonza-
guinha, na voz da pequena Maísa, de 6 anos, 
acompanhada pelos jovens músicos da Or-
questra Neojibá, encantou a plateia. Com 
o governador Rui Costa não foi diferente. 
“Quero começar saudando essa flor, que é a 
Maísa, de 6 anos, e segurar para não cho-
rar mais aqui. Maísa demonstrou a capaci-
dade dessa meninada, tão jovem, de expor 
sua arte, expor sua alma. A Bahia é singu-
lar, não tem outro estado brasileiro onde a 
cultura pulse tão forte. É por isso que preci-
samos abrir estes espaços. Este é o início de 
um grande trabalho, de um grande projeto”. 

 Rui afirmou que a ideia é construir um 
espaço de cultura aberto para a sociedade, 
não apenas para os estudantes. “Desde o 
dia em que eu assumi, decidi que em toda 
viagem eu visitaria uma escola, porque edu-
cação é prioridade e eu preciso, para tomar 
decisões, conhecer os lugares onde a educa-
ção acontece. E a educação acontece dentro 
da escola. Eu já visitei mais de 250 escolas 
nesses dois anos e dez meses e tive a opor-
tunidade de aprender quantas coisas esta-
vam sendo feitas, em relação à cultura. A 
maioria dos 417 municípios baianos não tem 
uma sala de cinema. Eu vi escolas onde os 
diretores transformaram os auditórios em 
uma sala de cinema aberta para a cidade. A 
partir daí, criamos esse conceito de escolas 
culturais, que estamos materializando in-

cialmente, em 85 escolas”, afirmou o gover-
nador.

Para atender a comunidade, o Ceteps 
terá uma coordenação própria. “A escola 
vai receber novos equipamentos, para dar 
condição de apresentações de canto, dança, 
teatro, para se transformar em sala de cine-
ma. E nós vamos ter um núcleo do Neojibá 
aqui, e assim também nas outras cidades. 
Cada uma das 85 escolas vai ter um núcleo 
do Neojibá para desenvolver a experiência 
da música”. 

A estudante Verônica Gonçalves, 16 
anos, de Posto da Mata, distrito do municí-
pio de Nova Viçosa, fez uma apresentação 
de maculelê com os colegas durante o lança-
mento do projeto. “As escolas culturais são 
importantes porque nós fazemos parte da 
cultura e também fazemos a cultura. Nós ga-
nhamos a oportunidade de estar aqui atra-
vés da cultura, ficamos em primeiro lugar 
em um concurso de dança”.  

 União e diversidade
A iniciativa, desenvolvida através das 

Secretarias de Educação (SEC), de Cultura 
(Secult) e de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SJDHDS), tem o 
objetivo de promover o protagonismo estu-
dantil, além de reconhecer e requalificar a 
escola como um espaço de circulação e pro-
dução da diversidade cultural do Território 
de Identidade onde está inserida. A secre-

tária da cultura, Arany Santana, disse que 
educação e cidadania andarão juntos com o 
projeto Escolas Culturais. “A Bahia tem 217 
pontos de cultura em todos os territórios. Va-
mos todos juntos continuar construindo essa 
rede da diversidade cultural”. 

Para o secretário da Educação, Walter 
Pinheiro, sem cultura é impossível de se fa-
zer a educação. “A identidade cultural, a raiz 
de cada canto, é o elemento com o qual a gen-
te consegue se sintonizar com a população 
daquela região. A gente tem trabalhado com 
uma determinação do governador Rui Costa, 
que começou a ter uma outra visão para o 
papel da educação. É a escola rompendo os 
muros, fazendo justiça social, permitindo 
que a gente possa trabalhar com toda a for-
ma de cultura. É um trabalho que a gente 
está fazendo em toda a Bahia”. 

O diretor do Ceteps Extremo Sul, em Tei-
xeira de Freitas, Petrônio Bonfim, afirmou 
que o Ceteps passa a estar de portas abertas 
para a comunidade. “Nossa escola agora vai 
atender a todas as outras escolas de Teixeira 
de Freitas. Um coordenador geral vai fazer 
um calendário para que os projetos culturais 
de música, teatro, dança, aconteçam aten-
dendo a toda a comunidade de Teixeira de 
Freitas. Através da Cultura a gente promo-
ve a cidadania e retira as pessoas de outros 
caminhos e desvios que são prejudiciais. As-
sim a escola cultural vai transformar pesso-
as em cidadãos”.
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