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EDITORA

Leia mais na página 15

Leia mais na página 11

Leia mais na página 13

CCJ do Senado aprova 
troca de prisão 

preventiva por domiciliar 
para mães e gestantes

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou, o PLS 64/18. A 
proposta visa tornar lei decisão da 2ª turma 
do STF no julgamento do HC 143.641, que 
permitiu a troca da prisão preventiva pela 
domiciliar para mulheres gestantes e mães 
de recém-nascidos, crianças ou deficientes 

sob sua guarda. A matéria é de autoria da 
senadora Simone Tebet (PMDB/MS) e al-
tera dispositivos da lei de execução penal – 
lei 7.210/84, da lei 8.072/90 e do CPP para 
tornar em previsão legal o entendimento já 
firmado pelo Supremo.

Grupo Brasileiro 
premiou motoristas da 
Rota e da Cidade Sol 
destaques em 2017

Leia mais na página 05

Faculdade Madre 
Thais oferece curso 

de Gastronomia
Em Itabuna, 
Rui autoriza 

obras no Teatro 
Municipal e realiza 

outras ações
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RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS MêS DE JANEIRO DE 2018. 1-B E 2- A.

DIREITO DO CONSUMIDOR
1-	 Mário	 firmou	 contrato	 de	

seguro	 de	 vida	 e	 acidentes	
pessoais,	 apontando	 como	
beneficiários	 sua	 esposa	 e	
seu	 filho.	 O	 negócio	 foi	 fei-
to	 via	 telemarketing,	 com	
áudio	 gravado,	 recebendo	
informações	 superficiais	 a	
respeito	 da	 cobertura	 com-
pleta	 a	 partir	 do	 momento	
da	 contratação,	 atendido	
pequeno	 prazo	 de	 carência	
em	caso	de	morte	ou	invali-
dez	parcial	e	 total,	além	do	
envio	de	brindes	em	caso	de	
contratação	imediata.	Mário	
contratou	o	serviço	na	mes-
ma	 oportunidade	 por	 via	
telefônica,	com	posterior	en-
vio	de	contrato	escrito	para	
a	residência	do	segurado.

Mário	 veio	 a	 óbito	 noventa	
dias	após	a	contratação.	Os	
beneficiários	 de	 Mário,	 ao	
entrarem	 em	 contato	 com	
a	 seguradora,	 foram	 infor-
mados	de	que	não	poderiam	
receber	 a	 indenização	 se-
curitária	 contratada,	 que	
ainda	estaria	no	período	de	
carência,	ainda	que	a	opera-
dora	de	 telemarketing,	que	
vendeu	 o	 seguro	 para	 Má-
rio,	garantisse	a	cobertura.	
Verificando	 o	 contrato,	 os	
beneficiários	 perceberam	o	
engano	de	compreensão	da	
informação,	 já	 que	 estava	
descrito	 haver	 período	 de	
carência	para	o	evento	mor-
te	“nos	termos	da	lei	civil”.

Com	base	na	hipótese	apresen-
tada,	 assinale	 a	 afirmativa	
correta.

a)  A informação foi clara por estar 
escrita, embora mencionada 
superficialmente pela operado-
ra de telemarketing, e o período 
de carência é lícito, mesmo nas 
relações de consumo. 

b)  A fixação do período de carência 
é lícita, mesmo nas relações de 
consumo. Todavia, a informação 
prestada quanto ao prazo de ca-
rência, embora descrita no con-
trato, não foi clara o suficiente, 
evidenciando, portanto, a vulne-
rabilidade do consumidor. 

c) A falta de informação e o equívoco 
na imposição de prazo de carên-
cia não são admitidas nas rela-
ções de consumo, e sim nas re-
lações genuinamente civilistas. 

d) O dever de informação do consu-
midor foi respeitado, na medida 
em que estava descrito no con-
trato, sendo o período de carên-
cia instituto ilícito, por se tra-
tar de relação de consumo.

2-	 Alvina,	 condômina	 de	 um	

edifício	 residencial,	 ingres-
sou	 com	 ação	 para	 repa-
ração	 de	 danos,	 aduzindo	
falha	na	prestação	dos	 ser-
viços	 de	modernização	 dos	
elevadores.	 Narrou	 ser	 mo-
radora	 do	 10º	 andar	 e	 que	
hospedou	 parentes	 durante	
o	período	dos	festejos	de	fim	
de	ano.	Alegou	que	o	serviço	
nos	 elevadores	 estava	 pre-
visto	para	 ser	concluído	em	
duas	 semanas,	 mas	 atrasou	
mais	de	seis	semanas,	o	que	
implicou	falta	de	elevadores	
durante	 o	 período	 em	 que	
recebeu	 seus	 hóspedes,	 fa-
zendo	 com	 que	 seus	 convi-
dados,	todos	idosos,	tivessem	
que	utilizar	as	escadas,	o	que	
gerou	 transtornos	 e	 dificul-
dades,	 já	 que	 os	 hóspedes	
deixaram	 de	 fazer	 passeios	
e	 outras	 atividades	 turísti-
cas	 diante	 das	 dificuldades	
de	acesso.	Sentindo-se	cons-
trangida	e	tendo	que	alterar	
todo	o	planejamento	de	ativi-
dades	para	o	período,	Alvina	
afirmou	ter	sofrido	danos	ex-
trapatrimoniais	 decorrentes	
da	 mora	 do	 fornecedor	 de	
serviço,	 que,	 ainda	 que	 re-
gularmente	 notificado	 pelo	
condomínio,	quedou-se	iner-
te	e	não	apresentou	qualquer	
justificativa	que	impedisse	o	
cumprimento	 da	 obrigação	
de	forma	tempestiva.

Diante	 da	 situação	 apresen-
tada,	 assinale	 a	 afirmativa	
correta.

a) Existe relação de consumo ape-
nas entre o condomínio e o for-
necedor de serviço, não tendo 
Alvina legitimidade para in-
gressar com ação indenizatória, 
por estar excluída da cadeia da 
relação consumerista. 

b) Inexiste relação consumerista na 
hipótese, e sim relação contra-
tual regida pelo Código Civil, 
tendo a multa contratual pelo 
atraso na execução do serviço 
cunho indenizatório, que deve 
servir a todos os condôminos e 
não a Alvina, individualmente. 

c) Existe relação de consumo, mas 
não cabe ação individual, e 
sim a perpetrada por todos os 
condôminos, em litisconsórcio, 
tendo como objeto apenas a co-
brança de multa contratual e 
indenização coletiva. 

d) Existe relação de consumo en-
tre a condômina e o fornecedor, 
com base da teoria finalista, 
podendo Alvina ingressar indi-
vidualmente com a ação inde-
nizatória, já que é destinatária 
final e quem sofreu os danos 
narrados.

A 7ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região (TRF1), por unanimidade, 
deu parcial provimento à apelação interpos-
ta pela União para determinar que o Conse-
lho Regional de Enfermagem do Tocantins 
(COREN) mantenha enfermeiros durante o 
horário integral de funcionamento do esta-
belecimento hospitalar, com as devidas ano-
tações de responsabilidade técnica, de modo 
que as atividades de técnicos e auxiliares 
não sejam desenvolvidas sem a supervisão 
de um enfermeiro.

Em suas razões, o Conselho apelou ale-
gando que possui número suficiente de enfer-
meiros para a prestação do serviço hospitalar, 
que está cumprindo a determinação judicial 
de forma gradativa, conforme a dotação orça-
mentária e que não cabe ao Poder Judiciário 
interferir nas decisões da administração pú-
blica, apenas verificar a legalidades dos atos. 

Ao analisar o caso, a relatora, desembar-
gadora federal Ângela Catão, afirmou que 
diante do conflito de interesses e da inércia 
da Administração Pública, o judiciário poderá 
fazer a “vontade concreta da lei e da Consti-
tuição”. Quanto à obrigatoriedade de manter 
enfermeiro no período de integral de funcio-
namento do estabelecimento de saúde, a ju-
risprudência pátria adota o entendimento de 
que as atividades que envolvam enfermagem 
devem ser desempenhadas sob a orientação/
supervisão de um profissional enfermeiro, o 
qual detém maiores conhecimentos técnicos e 

científicos para interagir com o corpo médico 
e pacientes”. 

Ressaltou a magistrada que, em que pese 
a não obrigatoriedade de registro das unida-
des hospitalares perante o COREN, em ra-
zão de a atividade principal ser a Medicina e 
não a Enfermagem, “não exclui a submissão 
à fiscalização do COREN, no que se refere à 
habilitação e distribuição de atribuições aos 
profissionais de enfermagem que compõem 
seus quadros”.      

Diante do exposto, o Colegiado, acompa-
nhando voto da relatora, deu parcial provi-
mento à apelação apenas para afastar a im-
posição da multa diária.

Estabelecimento hospitalar é 
obrigado a manter enfermeiros durante 

o horário integral de funcionamento

DECISÕES

“Sabe-se que há pessoas que se utilizam 
de seu ‘pequeno poder’ para acreditarem 
que são superiores às outras, e por isso se 
considerarem no direito de humilhar outras 
pessoas.” A frase consta na sentença do juiz 
do Trabalho Válter Túlio Amado Ribeiro, de 
Florianópolis/SC, ao entender comprovado 
o assédio moral alegado pela reclamante. 

Para o julgador, “na atual conjuntura mo-
derna, é inadmissível esse tipo de compor-
tamento”. O magistrado fixou danos morais 
no valor de R$ 100 mil, tendo em vista “a 
conduta machista e desrespeitosa (...) que 
o famigerado gestor submetia aos empre-
gados”. Várias outras verbas trabalhistas 
também foram deferidas à autora.

“Pequeno poder”
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1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

54 - O estudante de Direito leva 
para a advocacia o encantamento pela 
futura profissão, comumente adquiri-
da na Faculdade. Com o transcurso do 
tempo, já no exercício profissional, não 
raro decepciona-se com a ramerrão, 
prosaísmo, as práticas e o meio adver-
so do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a 
fazer da atividade profissional, no to-
cante à lisura, retidão, moralidade, a 
projeção da vida privada, inseparável 
uma da outra, cercando ambas de hon-
radez, dignidade, humanidade, solida-
riedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a se-
dução e a tentação batem co  freqüência 

, exige-se, mais do que em outras profis-
sões, retidão de caráter, sólida forma-
ção ética e moral, conduta ilibada.

57 - Sem prejuízo da firmeza da 
crítica, das prerrogativas e da inde-
pendência profissional, o advogado 
tem o dever de tratar com urbanidade, 
respeito e zelar pelo prestígio, credibi-
lidade e aperfeiçoamento da magistra-
tura. Pois, como judiciosamente obser-
va Calamandrei, relação entre as duas 
categorias assemelham-se à dos vasos 
comunicantes: não se pode baixar o ní-
vel de uma sem rebaixar da outra.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

Tel.: 98808-1810

 Travestis, transexuais e transgêne-
ros terão direito a emissão do título elei-
toral com seu nome social no lugar do 
nome civil, já em 2018. 

Os ministros também decidiram man-
ter os dois nomes dentro das informações 
de Cadastro Eleitoral e divulgar somente 
o social no caso do eleitor se candidatar a 
algum cargo público — acréscimo suge-
rido pelo ministro Luis Roberto Barroso.

O tema já havia sido discutido na ses-
são do dia 1º de março, com base em con-
sulta apresentada pela senadora Fátima 
Bezerra (PT-RN). Todos os integrantes 
da corte seguiram voto do ministro Tar-
ciso Vieira, relator do caso, sobre a pos-
sibilidade de incluir o nome social nas 
eleições deste ano.

Todos os cartórios eleitorais serão 
orientados sobre os procedimentos 

para emissão do documento com novo 
nome. Ainda não foi divulgada a data 
inicial para que as pessoas que preten-
dem mudar seu registro compareçam 
aos endereços.

Mudanças	 - O Tribunal Superior 
Eleitoral já definiu que candidatos trans-
gêneros femininos podem entrar na cota 
de mulheres.

No dia 1º de março, o Supremo Tribu-
nal Federal autorizou, de forma unânime, 
mudança no registro civil sem cirurgia de 
mudança de sexo. A controvérsia na corte 
foi definir se a medida vale inclusive sem 
decisão judicial — entendimento que aca-
bou prevalecendo, por maioria.  

A Procuradoria-Geral da República 
também passou a permitir que funcio-
nários se identifiquem da maneira como 
escolherem. (ASCOM TSE)

Pessoa trans pode usar nome 
social no título de eleitor

CONGRESSOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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.



Fui	eleito	sindico	do	meu	
prédio	 que	 tem	uma	 enorme	
inadimplência	 condominial,	
gostaria	de	saber	o	que	posso	
fazer	para	tentar	diminuir	ou	
amenizar	essa	situação?	Fer-
nando	Carlos.

Fernando, a inadimplência 
sem sombra de dúvida é um dos 
maiores problemas que afetam 
uma gestão condominial e quem 
consegue diminuir o máximo essa 
incidência tem como realizar bons 
projetos em seu condomínio. 

Os especialistas nessa área 
trazem como dicas para atenuar 
o efeito da inadimplência: a) Fun-
do de reserva – esse fundo deve 
ter um recolhimento mensal, já 
incluído na taxa condominial. 
Normalmente, empreendimen-
tos com mais de 20 apartamentos 
ou casa recorrem ao fundo para 
usá-lo quando a inadimplência 
é alta ou para alguma situação 
emergencial; b) Constituição do 
fundo – o fundo deve ser criado 
por meio de convenção condomi-
nial deve ser votado em assem-
bleia onde a maioria dos mora-
dores esteja a favor. Além disso, 

o síndico ou administrador deve 
informar quando houver neces-
sidade de usá-los; c) dívida – é 
indicado que o síndico e adminis-
tradores de condomínios façam 
cobrança extrajudicial protocola-
da, e que recorra à via judicial a 
partir do terceiro mês de atraso, 
para evitar o crescimento da dí-
vida e o comprometimento das 
despesas.

Outros pontos em que devem 
ficar atentos os síndicos e admi-

nistradores de condomínios são: 
d) Cobrança – é recomendável 
que a cobrança do débito não ex-
ponha o condomínio a situações 
vexatórias e que seja feita no 
endereço domiciliar do devedor. 
É proibido, por exemplo, enviar 
para o trabalho da pessoa; e, e) 
Conscientização – Conscientizar 
os moradores sobre a necessida-
de de quitação das despesas é 
importante para diminuir as ta-
xas de inadimplência.
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Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça 
– bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ 
quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e 
cozinha, banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 
áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem 
e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia  + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613-2545)

ESPAÇO IMOBILIÁRIO CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 

Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com e 

vercil5@hotmail.com

Inadimplência Condominial
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A NOVA EDIÇÃO DE O COMPASSO 
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADE

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou, o PLS 64/18. A 
proposta visa tornar lei decisão da 2ª tur-
ma do STF no julgamento do HC 143.641, 
que permitiu a troca da prisão preventiva 
pela domiciliar para mulheres gestantes e 
mães de recém-nascidos, crianças ou defi-
cientes sob sua guarda. A matéria é de au-
toria da senadora Simone Tebet (PMDB/
MS) e altera dispositivos da lei de execu-
ção penal – lei 7.210/84, da lei 8.072/90 e 
do CPP para tornar em previsão legal o 
entendimento já firmado pelo Supremo.

Para a senadora, a separação das 
mães e dos filhos em virtude do aprisio-
namento é prejudicial às crianças, e a 
presença dos filhos na prisão é inviável. 
“As circunstâncias de confinamento das 
mulheres presas demandam do poder pú-

blico ação mais proativa e um tratamento 
de fato especializado no atendimento de 
suas necessidades e dos seus filhos, mas 
o Estado brasileiro é atualmente incapaz 
de fazê-lo de forma minimamente digna.”

Além da previsão relativa à troca 
de prisão, a proposta ainda acaba com a 
necessidade de prazos mínimos a serem 
cumpridos por essas mulheres para a ob-
tenção da progressão de regime. De acordo 
com relator do projeto na CCJ, o senador 
Antonio Anastasia (PSDB/MG), a medida 
vida “promover o bem-estar da criança e 
da pessoa deficiente cuja mãe ou respon-
sável esteja presa”.

Após a aprovação da matéria, que tra-
mitou em caráter terminativo na CCJ, a 
proposta segue agora para análise na Câ-
mara dos Deputados. 

A CCJ do Senado aprovou, o PLS 
36/18, que altera a lei dos Juizados Es-
peciais Cíveis e estabelece a contagem 
de prazo para a prática de qualquer ato 
processual apenas de dias úteis, inclusive 
para interposição de recursos.

O autor da proposta, senador Elber 
Batalha, defende a necessidade de uni-
formizar o sistema processual brasileiro 
quanto à contagem de prazos processu-
ais em matéria cível. Isso porque a lei 
9.099/95 não previu expressamente a apli-
cação subsidiária do CPC/15.

A relatora, senadora Simone Tebet, in-
formou que o projeto será importante para 
uniformizar os procedimentos adotados 

pelos tribunais estaduais. Segundo ela, há 
Cortes que adotam os dias úteis e outras 
consideram os dias corridos, causando con-
fusão, principalmente, entre os advogados.

Apesar do argumento, o senador Ran-
dolfe Rodrigues foi o único a votar contra a 
proposição. Segundo ele, seria necessário 
discutir melhor o assunto, visto que há no 
meio jurídico quem seja contra a mudan-
ça. Ele explicou que mudar a contagem do 
prazo compromete a natureza e o funcio-
namento dos juizados. 

O projeto será encaminhado à Câmara 
dos Deputados se não houver recurso para 
votação pelo plenário do Senado. (Ascom 
de Senado)

CCJ do Senado aprova 
troca de prisão preventiva por 

domiciliar para mães e gestantes

CCJ do Senado aprova contagem 
de dias úteis para juizados especiais

Marcelo Miranda, governador de 
Tocantins, e Cláudia Lélis, sua vice, 
tiveram seus mandatos cassados 
pelo TSE ontem. Por 5 votos a 2, os 

ministros da Corte consideraram a 
existência de caixa 2 na campanha 
de 2014, com utilização de recursos 
não declarados à Justiça Eleitoral.

O STF concluiu ontem julgamento que proibiu doações ocultas a partidos 
políticos para campanha eleitoral. A Corte confirmou cautelar deferida em 2015 
e considerou inconstitucional a expressão “sem individualização de doadores”, 
inserida na lei das eleições pela minirreforma eleitoral.

Mandatos cassados

Doação oculta proibida

“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, 
neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa 
casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal 

nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles 
que dela esperavam o que da Justiça todos temos o direito de esperar: 

justiça, simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas de teatro e 
nos confunde com flores de vã retórica judicialista, não a que permitiu que 
lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da espada 
que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça 
pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos homens, uma justiça 
para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma 

justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como 
indispensável à vida é o alimento do corpo...” 

(José	Saramago	–	Pensador	Português)

Embora admissível, a revogação par-
cial do testamento não se presume, de-
pendendo, obrigatoriamente, da existên-
cia de declaração de que o testamento 
posterior é apenas parcial ou da inexis-
tência de cláusula revogatória expressa. 
A revogação parcial não se pode inferir 

pelo simples exame de compatibilidade 
entre o conteúdo do testamento anterior 
e o posterior, sobretudo se há longo lap-
so temporal entre ambos. Decisão é da 3ª 
turma do STJ, ao analisar caso de mulher 
que fez diferentes testamentos, um em 
1987 e outro em 2006.

Testamento

Atropelamento
Dois trabalhadores caminhavam pelo acostamento da Via Dutra, 

voltando de uma Indústria onde haviam trabalhado duro o dia inteiro, 
quando um advogado, que vinha a toda velocidade no seu carro impor-
tado, atropela os dois.

Um deles atravessou o pára-brisa e caiu dentro do carro do advogado, 
enquanto o outro voou bem longe, a uns dez metros do local do atrope-
lamento.

Três meses depois, eles saíram do Hospital e, para surpresa geral, 
foram direto para a cadeia... Um, por ‘invasão de domicílio’ e o outro por 
‘se evadir do local do acidente’.
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A 3ª turma do STJ decidiu ontem que 
o valor de R$ 100 mil de honorários, em 
causa de R$ 7 mi, não se revela irrisório. 
O julgamento do recurso foi concluído após 
o voto-vista regimental do relator, minis-
tro Moura Ribeiro, que lembrou o fato de 
que incide a correção monetária, de modo 

que o valor atualizado da verba honorária 
seria de cerca de R$ 113 mil, sem a inclu-
são dos possíveis juros de mora. Embora 
acompanhando a turma, a ministra Nancy 
Andrighi lamentou: “O Superior Tribunal 
de Justiça não pode ficar nesses detalhes, 
nessas minúcias.” (REsp 1.648.940)

Honorários

A 4ª turma do STJ analisou ontem 
caso de adoção póstuma socioafetiva. A 
decisão da turma foi unânime a partir 
do voto do relator, o desembargador con-
vocado Lázaro Guimarães, diante da ro-
busta e incontroversa prova nos autos de 

que os autores - irmãos biológicos entre 
si - eram reconhecidos como filhos, tanto 
no tratamento como no sobrenome que 
ostentavam e assim eram apresentados 
no meio social. Veja as particularidades 
do caso.

Hospital e médico indenizarão por profissional esquecer durante cirurgia um peda-
ço de metal no joelho do paciente. 3ª turma do STJ manteve condenação solidária por 
danos morais fixada no TJ/SP em R$ 10 mil.

Adoção póstuma

Erro médico

Esse ano de 2018 vai ser de eleições 
para ocupação dos cargos políticos de pre-
sidente, governador, senador, deputado 
federal, deputado estadual ou distrital, 
as quais ocorrerão  no dia 7 de outubro, 
em primeiro turno, e no dia 28 de outu-
bro, nos casos de segundo turno. Os elei-
tores votarão nesse ano para eleger o pre-
sidente da República, governadores de 
Estados  e do Distrito Federal, senadores 
(2 vagas por Estado), deputados federais 
e deputados estaduais ou distritais. 

Assim, eleitores dos 5.570 municípios 
brasileiros poderão votar nos respectivos 
cargos eletivos de sua própria conveniên-
cia, mas, com a máxima cautela no crité-
rio de escolha, e o próprio Tribunal Supe-
rior Eleitoral – TSE já elaborou as regras 
que definirão o calendário eleitoral. As 
regras eleitorais para o referido pleito 
estão mais rígidas, sobretudo no que diz 
respeito à doação de campanha e limita-
ção de gastos dos próprios candidatos. Ao 
nosso ver, esses novos ditames dificulta-
rão bastante a uma vitória na votação.

Por sua vez, é conveniente ressaltar 
ao que se observa e ouve comentários nos 
bastidores, os políticos estão cada vez 
mais em descrédito perante o eleitorado 
devido aos sucessivos desvios de milhões 
de recursos públicos, enquanto a maioria 
esmagadora da população vive na linha 
de pobreza extrema, mas, agora o TSE 
aprovou novas regas para as eleições 
desse ano, as quais tratam do calendário 
eleitoral, arrecadação, gastos de campa-
nha e propaganda eleitoral. Como se vê, 
o curral eleitoral está se fechando aos po-
líticos que terão de se rebolar à caça de 
votos e mostrar serviços prestados.

Em função desses vultosos desvios de 
milhões de reais envolvendo deputados, 
governadores, ministros, dentre outros, 
a população está muito revoltada com o 
campo político, e não ao acaso temos visto 
muita gente propalar pelas ruas o fato de 
que deixará de votar esse ano. Ou, se o fi-
zer, votará em branco ou nulo como forma 
de ‘’protesto’’ para ver se há seriedade ou 
critério na indicação de nomes e cobrança 
exemplar das atividades desenvolvidas. 
Ademais, é demasiado o número de po-
líticos que se candidatam sem qualquer 

preparo cultural ou conhecimento da po-
lítica em si. 

Consideramos como principal regra 
da nova norma eleitoral a relativo à des-
pesa de campanha, que dispõe sobre arre-
cadação e gastos de recursos por partidos 
políticos e candidatos, bem como presta-
ção de contas, trata de tetos de gastos, 
estabelecendo os limites das despesas de 
campanha dos candidatos a presidente 
da República, governador de estado e do 
Distrito Federal, senador, deputado fede-
ral e deputado estadual ou distrital. Para 
Presidente da República — teto de R$ 70 
milhões em despesas de campanha. Em 
caso de segundo turno, o limite será de 
R$ 35 milhões.

Os gastos para Governador no limite 
variável de R$ 2,8 milhões a R$ 21 mi-
lhões, e será fixado de acordo com o nú-
mero de eleitores de cada estado, apura-
do no dia 31 de maio do ano da eleição. 
Para Senador o limite vai variar de R$ 
2,5 milhões a R$ 5,6 milhões e será fixa-
do conforme o eleitorado de cada estado, 
também apurado na mesma data. Depu-
tado federal — o teto é de R$ 2,5 milhões, 
enquanto para Deputado estadual ou 
deputado distrital — limite de gastos de 
R$ 1 milhão. E, veja que isso não é pouco 
dinheiro, afora a reserva própria de cada 
candidato. Agora, em relação a esses gas-
tos é preciso fiscalização rigorosa com pu-
nição exemplar.

Ao finalizar, trazemos uma declara-
ção do presidente eleito do TSE, ministro 
Luiz Fux, o qual diz que as resoluções, 
elaboradas após reuniões colaboraram 
ministros e assessores do Tribunal, tive-
ram por norte “a sensibilidade do pleito 
que se avizinha e uma exigência extre-
mamente significativa da transparência 
da Justiça Eleitoral”. A nova resolução do 
TSE também além dos gastos, a arreca-
dação de recursos, propaganda eleitoral e 
de rua, propaganda na internet, debates, 
convenções, registros de candidaturas, 
etc. e o que será objeto de novo artigo.

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

sual 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?

E-mail: albertobbarreto@hotmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO
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A 2ª turma do STJ está analisando 
um importante processo tributário no qual 
se pretende afastar a resolução mineira 
3.166/01. A norma veda a apropriação de 
crédito do ICMS nas entradas, decorrentes 
de operações interestaduais, de mercadorias 
cujos remetentes estejam beneficiados com 

incentivos fiscais concedidos em desacordo 
com a legislação de regência do Imposto. An-
tes do mérito em si, os ministros decidirão 
sobre a legitimidade passiva da autoridade 
impetrada, o secretário de Estado da Fa-
zenda. Já há votos divergentes da relatora, 
ministra Assusete, e do ministro Campbell.

A facultatividade do recolhimento da contribuição sindical faz com que o objetivo fixado 
pela Constituição - o interesse da categoria - não seja alcançado, porque a maior parte, para 
não dizer a totalidade dos trabalhadores, não concordará com o recolhimento. A partir deste 
entendimento, o juiz do Trabalho Pedro Rogério dos Santos, da 3ª vara de São Caetano do Sul/
SP, declarou a inconstitucionalidade de trechos da lei 13.467/17, que preveem o desconto da 
contribuição apenas para os empregados que o autorizarem prévia e expressamente.

Tributário

Contribuição sindical 
– Facultativo X Obrigatório

No caso acima, apesar de seguir o 
relator, a ministra Isabel Gallotti fez 
questão de ressaltar que a preocupa 
a tese “de que basta ser criado para 
que, depois da morte, não tendo havido 
manifestação expressa de adoção, haja 
uma adoção de quem, podendo ter ado-

tado, não o fez”; “não penso que possa 
ser deferida uma adoção post mortem 
com a mesma elasticidade que a juris-
prudência vem deferindo a paternida-
de socioafetiva, porque em caso de pa-
ternidade socioafetiva se pode ouvir o 
indicado a pai e o indicado a filho”.

O plenário do TSE decidiu que 
travestis, transexuais e transgêneros 
poderão solicitar à Justiça Eleitoral 
a emissão do título de eleitor com seu 

respectivo nome social, em vez do nome 
civil. A decisão dos ministros comple-
menta julgamento anterior que permi-
tiu o nome social na urna. 

Marcelo Miranda, governador de Tocantins, e Cláudia Lélis, sua vice, tiveram 
seus mandatos cassados pelo TSE ontem. Por 5 votos a 2, os ministros da Corte 
consideraram a existência de caixa 2 na campanha de 2014, com utilização de re-
cursos não declarados à Justiça Eleitoral.

Adoção póstuma

Nome social nas eleições

Mandatos cassados

O evento que nós, cristãos, relembra-
mos nos períodos da Páscoa, é o mais glo-
rioso de quantos comemoramos Jesus, o 
Filho de Deus, que fora humilhado e cru-
cificado, ressurgiu dos mortos, dando-nos, 
com sua vitória sobre a morte, a certeza de 
que nós também haveremos de ressurgir 
para viver uma vida eterna, gloriosa e feliz 
junto ao Pai.

A ressurreição de Jesus constitui-se 
na certeza mais esplendente da nossa fé. 
Paulo, falando aos Coríntios sobre a ressur-
reição do Senhor Jesus: “Se esperamos em 
Cristo só nesta vida, somos os mais mise-
ráveis de todos os homens” (I Cor. 15:19). 
Sim, porque toda a nossa esperança está 
consubstanciada na ressurreição, que nos 
assegura uma vida feliz, vitoriosa, isenta 
de todas as misérias desta vida.

A ressurreição é o tema, por excelência, 
da pregação dos apóstolos e o fundamento 
sobre o qual se ergue o Novo Testamento. 
Alguém disse: “A certeza da ressurreição 
faz que se tornem pequeninas as mais ricas 
coroas de glória terrenas, tanto quanto as 
cruzes mais pesadas que levamos”.  

Naquela manhã do primeiro dia, quan-
do as mulheres chegaram ao sepulcro, pen-
sando como solucionariam o problema da 
remoção da grande pedra, a fim de ungirem 
o corpo do Mestre, encontraram um túmu-
lo vazio. Jesus não podia ficar circunscrito, 
encerrado em um túmulo. Ele quebrara, 
rompera o poder da morte e derrubara, com 
sua ressurreição, o seu domínio. O Apóstolo 
Paulo declara: “Ora, o último inimigo que há 
de ser aniquilado é a morte” (I Cor. 15:26). 
Graças ao nosso Pai, porque Jesus é o Salva-
dor perfeito, poderoso, que destruiu sempre 
o poder das limitações impostas pela morte.

Conta um missionário que, certo dia, 

quando pregava no Norte da Índia, em 
praça pública, dele se aproximou um ma-
ometano, que lhe disse: “O senhor precisa 
admitir que temos uma coisa em nossa 
religião mais rica que a sua”. O missioná-
rio lhe afirmou que gostaria de conhecer 
que coisa era essa, e então o maometano, 
com visível orgulho, exclamou: “Quando 
nós vamos em romaria à cidade sagrada 
de Meca, encontramos a esquife no qual 
se acha Maomé. Mas quando o cristão vai 
a Jerusalém, nada mais encontra que um 
sepulcro vazio”. 

O missionário, com um sorriso feliz, 
respondeu ao maometano: “Aí está real-
mente a diferença entre os senhores e nós: 
Maomé está morto, jaz no seu esquife e 
nada mais pode fazer pelos que o seguem. 
Todavia, Jesus Cristo não está no túmulo, 
Ele ressurgiu dos mortos. A Ele foi dado 
todo o poder. Ele é, portanto, merecedor de 
toda a nossa fé, pois que nos assegura a 
certeza do que um dia ensinou, quando, fa-
lando a Maria, lhe disse: “Eu sou a ressur-
reição e a vida; quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá; e todo aquele que 
vive e crê em mim, nunca morrerá (João, 
11:25-26).

Por isso, na Páscoa, cantamos hosanas 
ao filho de Deus, com uma alegria, com os 
corações dominados por uma indizível feli-
cidade! Cremos num Salvador vivo, glorioso, 
vitorioso e, por isso mesmo, nossa alma re-
jubila e entoa-lhe cânticos com alegria. Feliz 
Páscoa!  E amemos todas as obras de Deus.

Por Vercil Rodrigues.
Advogado, Professor e jornalista-editor do jornais 

DIREITOS (www.jornaldireitos.com) e O COMPASSO (www.
jornalocompasso.blogspot.com.br @gmail.com).

Itabuna – Bahia.
E-mails: vercil@jornaldireitos.com 

e direitos@jornaldireitos.com 

O Túmulo Vazio

E-mail: vercil@jornaldireitos.com e direitos@jornaldireitos.com 

REFLEXÃO

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com
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Agenilda Palmeira
No sábado (10/3), o salão de festas 

da Igreja Batista Teosópolis de Ita-
buna, foi palco de uma emocionante 
e justa homenagem para celebrar os 
74 anos de vida e 59 anos de ensino 
da educadora Agenilda Palmeira. 

Presentes familiares, amigos, 
confrades da Academia Grapíuna 
de Letras (AGRAL), a qual é acadê-

mica, e ex-alunos que destacaram o 
papel da mestra na formação de cen-
tenas de profissionais que passaram 
pelo seu curso de preparação para 
concursos e na construção de uma 
bem-sucedida vida familiar, ambas 
construídas e solidificadas pelo amor 
e por princípios cristãos, com valores 
éticos e morais.

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

www.motelvocekisabe.com.br

ANIVERSÁRIOS
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Sancelisa 
Cerqueira

Quem aniversariou no último dia 10/3 (sába-
do), foi Sancelisa Cerqueira, empresária no ramo 
de estética, na aprazível cidade de Ubaitaba. 

A aniversariante aproveitou a especial data 
para comemorar o seu niver com familiares e ami-
gos em um badalado restaurante de Itabuna. 

Ah! para quem não sabe, San como é mais co-
nhecida, é casada com o servidor público munici-
pal Silvino Cerqueira e mãe de Thiago Cerqueira 
e Beatriz Cerqueira, ambos estudantes universi-
tários, além de minha irmã e comadre.

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

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

73 99167-400073 99103-8000

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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FTC Itabuna abre oito 
novos cursos e novas 

turmas de pós-graduação

Iniciando neste mês de março um 
novo ciclo de Pós-Graduação, a Faculda-
de de Tecnologia e Ciências (FTC) de Ita-
buna está ofertando oito novos cursos e 
abrindo novas turmas de especialização 
lato sensu em outros 10 cursos nas áreas 
de Saúde, Gestão, Educação, Engenha-
ria, Direito e Gastronomia. As aulas, que 
acontecem durante encontros mensais, 
estão programadas para o próximo dia 06 
de abril e as matrículas já podem ser efe-
tivas no portal da Rede FTC (posgadua-
ção.ftc.br), bem como, por meio do telefone 
(73)3214-2415.

No campo da Saúde, além das novas 
turmas de Auditoria dos serviços em Saú-
de, Enfermagem Obstétrica, Neuropsico-
logia e de Saúde Coletiva com Ênfase em 
Programa de Saúde da Família, a nova 
opção é o curso de Enfermagem em UTI 
Neonatal e Pediátrica. Já na área de Ges-
tão, serão abertas novas turmas de Con-
troladoria e Finanças, de Geotecnologias 
Aplicadas ao Planejamento e à Gestão, 
bem como os novos cursos de Comunica-
ção e Marketing em Mídias Digitais, de 
Gestão de Negócios, de Gestão Integrada 
em Saneamento e o de Liderança Estra-
tégica e Coaching.

Para os interessados na área de En-
genharia, a FTC Itabuna está com ins-
crições abertas para os cursos de Enge-
nharia de Segurança do Trabalho, de 
Engenharia de Estruturas e de Planeja-
mento, Gestão e Controle de Obras. No 
segmento da Educação, as vagas oferta-

das são para a especialização em Docên-
cia do Ensino Superior. 

Aos profissionais de Direito estão sen-
do ofertadas vagas para novos curso pós 
em Direito Material e Processual do Tra-
balho com Ênfase em Prática Previden-
ciária e em Direito Público com Ênfase 
em Contratos e Licitações. Um dos novos 
cursos que tem despertado o interesse de 
profissionais que atuam no segmento da 
Gastronomia e de Nutrição é a pós-gra-
duação em Gastronomia e Padrões Culi-
nários.  

Segundo o coordenador de Pós-Gra-
duação, professor Antônio Fontes Filho, a 
FTC Itabuna tem mantido o compromis-
so de buscar atender às necessidades de 
especializações com demandas reprimi-
das, considerando as realidades regionais 
e nacionais, visando que os profissionais 
que investem em formação continuada 
possam optar por um curso que lhe asse-
gure não só um bom posicionamento, mas 
um diferencial no mercado de trabalho.

Fontes ressalta ainda que a Institui-
ção de Ensino mantém programas que 
visam criar facilidades, tanto para os 
egressos que estão concluindo ou que já 
concluíram a graduação nos cursos ofer-
tados pela Faculdade, quanto para os 
profissionais que atuam em instituições 
públicas ou privados, associados à enti-
dades de classe e empesas que mantém 
convênio com a Rede FTC, garantindo 
um percentual de 20% de desconto nas 
mensalidades.

CURSOS

Mulher, sua salvação está em car-
regar essa cruz até o fim e apresentá
-la ao Pai! É pela cruz que nos vem a 
salvação. Não há Cristo sem cruz. 

Mas também não há cruz sem Cris-
to. Não desanime! A luta é grande, 
você não imagina o alcance daquilo 
que está fazendo. 

Não pare no meio do caminho! Te-
nha certeza de que, um dia, você verá 
o resultado de toda a sua luta. Foi lin-
do dar à luz a cada um de seus filhos, 
mas foi duro, sofrido. Tenha certeza de 
que: você também dará à luz sua famí-
lia inteira! É linda a sua missão! 

Se as mulheres se unirem poderão 

levar seus maridos, filhos, pais, ir-
mãos, para Céus Novos e Terra Nova.

Peça o derramamento do Espírito 
Santo com o dom da fortaleza, para 
que você tenha coragem de continuar 
na luta, sem parar nunca, por todos os 
dias de sua vida.

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

Não 
desanime

Dia maior 
da mulher!

Por mais que procuremos na gra-
mática adjetivos qualificativos para 
dedicar ou se referir a mulher, nunca 
encontramos nada que não já foi usa-
do centenas de vezes, principalmente 
pelos poetas sonhadores e românticos, 
os conquistadores caros e baratos, pro-
fetas e filósofos, em fim, por uma in-
terminável série de homens que a cul-
tua ou aproveita-se da sua inocência e 
vaidade!

Sendo assim, difícil é para escre-
ver algo inovador. Mas, também não 
quero chover no molhado, sendo mais 
um a rasgar sedas com a finalidade 
de ganhar simpatias e reconhecimen-
tos não meritórios. Porém, como fazer 
essa difícil façanha, procurando ser 
original, inteligente, simpático, educa-
do poético e literato?

Coloquei a cabeça no travesseiro, 
comecei a meditar e, de repente, mas 
que de repente, como dizia Vinicius de 
Morais, deu-me um estalo, esdrúxulo e 
esquisito, mas com uma valia fenome-
nal, pois, nada melhor que possa ser 
um exemplo real e justo, falar dos ho-
mens que, grosseiramente, tratam as 
mulheres. Dei um sorriso de escárnio 
e alegria e comecei a escrever:

Como podemos analisar esse com-
portamento tão agressivo, muitas 
vezes vitimando a mulher, sem ne-
nhuma motivação substancial, apro-
veitando-se de fatos simples e fúteis, 

desculpas grosseiras para dar vazão 
aos seus péssimos extintos bestiais? 
Tenho certeza que, quando deparam 
com rusgas na rua com outros ho-
mens, sempre se amofinam e se dis-
tanciam rapidamente. Abusar da for-
ça física é e sempre será uma atitude 
covarde, prova de ignorância, falta 
de civilidade, caráter, sendo muitas 
vezes, para afogar os seus comple-
xos, seus traumas e outros podres 
detalhes. Vejo, lamentavelmente, o 
crescimento volumoso dessa gama de 
monstrinhos, parecendo uma cascata 
ou efeito dominó que, a sociedade não 
reage à altura, apenas comenta e tre-
me orando para que não aconteça com 
suas famílias.

Vamos todos nos unir fortemente, 
exigir dos governantes atitudes seve-
ras para esses crimes covardes, pois 
a mulher, nossa querida geradora da 
continuação de nossa espécie, ser que 
merece todo respeito e dedicação, te-
nha seus direitos conservados e possa 
desfrutar de uma vida tranqüila e me-
ritória!

Creio que saí da cansada rotina, 
descansei os velhos clichês e dei o meu 
recado com todo carinho, para o “Dia 
Internacional da Mulher!” 

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

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

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA
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O Grupo Brasileiro entregou no iní-
cio do mês, o Prêmio Motorista Eficaz aos 
profissionais das empresas Rota e Cidade 
Sol que se destacaram nas suas ativida-
des durante o ano de 2017. A premiação 
aconteceu no Centro de Treinamento da 
Rota Transportes, em Itabuna, e reuniu 
motoristas e instrutores das duas empre-
sas que alcançaram maior pontuação no 
Programa Motorista Eficaz.   

Criado com a finalidade de aprimorar 
técnicas profissionais, reconhecer o de-
sempenho dos colaboradores e garantir 
melhor prestação de serviços aos clientes, 
o Programa avalia os motoristas, mensal 
e anualmente, em seis indicadores: con-
dução segura; economia de combustível, 
componentes e preservação do meio am-
biente; atendimento e apresentação pes-
soal; postura e conduta profissional; pon-
tualidade e assiduidade; e compromisso 
com a receita. 

Após a abertura do evento, quando 
houve exibição de um vídeo institucional, 
a diretora de Qualidade do Grupo Brasi-
leiro, Elaine Carletto, falou sobre a im-
portância do Programa Motorista Eficaz. 
Em seguida, o diretor-executivo do Gru-
po, Paulo Carletto, manifestou a satisfa-
ção por aquele momento, “pelo desempe-
nho daqueles que mais do que exercer o 
seu dever se superaram em eficácia e efi-
ciência nas funções para as quais foram 
designados.”

Premiados - Onze motoristas da Rota 
e Cidade Sol atingiram os critérios esta-

Grupo Brasileiro premiou 
motoristas da Rota e da 

Cidade Sol destaques em 2017

PREMIAÇÃO

belecidos no programa Motorista Eficaz, 
de acordo com os propósitos das empre-
sas. Três motoristas da Rota foram con-
templados na Categoria Master: Clarên-
cio Lopes da Cruz, Wellington Gomes 
dos Santos e Luiz Roque Braz de Jesus. 
Na empresa Cidade Sol, destacaram-se 
na Categoria Premium, Itamar Miranda 
Souza e Paulo Roberto Pereira da Silva; 
e na categoria Master: Ademilton Batista 
da Silva, Dione Silva Meira, Genivaldo 
Francisco de Jesus, Gildete Oliveira San-
tos, Gilmar de Jesus Santos e Thiago Lu-
nardelo Freire de Carvalho. 

Os instrutores de motorista também 
foram homenageados. Receberam o cer-
tificado pela Rota Transportes, Solon 
Pacheco dos Santos e Alex da Silva Car-
valho; e pela da Cidade Sol, Jorge Rober-
to Silva Oliveira, Claudio Calheira dos 

Santos Neto e Marcelo Souza de Oliveira. 
Cada motorista participou da premiação 
com dois convidados de sua escolha. Eles 
receberam troféu, certificado e um broche 
Motorista Eficaz 2017. Este ano, após a 
solenidade, foi servido um almoço pelos 
diretores do Grupo Brasileiro, Paulo e 
Elaine Carletto, no espaço gourmet da 
Rota Transportes, aos premiados e seus 
familiares.  

Participaram também do evento, a 
superintendente Kádma Soares, o ge-
rente de Operações, Jônatas Amorim, 
o gerente da unidade Rota, Vladimir 
Almeida, o gerente da unidade Cidade 
Sol, Vilcemar Rodrigues, a Controladora 
Financeira, Carol Carletto, o gerente ju-
rídico, Tassizo Carletto, e a nova coorde-
nadora de Recursos Humanos do Grupo 
Brasileiro, Jaciara Santos.  A psicóloga 
Camila Oliveira e a analista da Qualida-
de, Júnia Both, atuaram como mestres de 
cerimônias da premiação.

Na oportunidade, o gerente de Ope-

rações do Grupo Brasileiro, Jonatas 
Amorim, falou da importância em des-
tacar um grupo tão seleto dentre os 600 
motoristas das empresas. Por sua vez, a 
superintendente Kádma Soares agrade-
ceu a presença dos familiares e falou da 
importância de uma retaguarda familiar.  
“Hoje, é um dia de alegria. O programa 
tem a finalidade de fortalecer ainda mais 
o profissional motorista. Na empresa, to-
dos são importantes, mas o motorista é 
uma peça fundamental. A gente traba-
lha em torno de vocês, para que vocês, 
lá fora, possam fazer a melhor operação 
possível. Vocês transportam vidas e para 
o passageiro, que é aquele que sustenta 
a empresa, aquele que dá condição de 
continuidade ao nosso trabalho, que paga 
o nosso salário, que viabiliza a empresa 
onde a gente faz parte, a grande diferen-
ça vai ser o motorista. E essa diferença é 
o atendimento, a gentileza, a educação, a 
forma como o motorista está conduzindo”, 
acrescentou.

Motoristas e treinadores de motoristas homenageados com os diretores 
Paulo Carletto e Elaine Carletto e gestores do Grupo Brasileiro

Treinadores de motoristas homenageados entre 
diretores e gestores do Grupo Brasileiro

Jejum de que 
e para quê?

Nós somos movidos pelo desejo. De-
sejo de paz, de amor, de compreensão, 
de realização, de sonhos que queremos 
concretizar, desejo de pessoas, desejo de 
amizade sincera, desejo de ter mais di-
nheiro, posses e poder. O desejo se alas-
tra e envolve toda a nossa vida. Ele nos 
faz andar e também nos torna sempre 
insatisfeitos. Sempre queremos algo 
mais. O artista que conquistou a maior 
fama continua mantendo o desejo, que 
nunca se esgota, de fazer mais, de com-
por novas canções, de expandir ainda 
mais sua obra. O empresário que tem 
uma grande empresa deseja ampliar 
ainda mais seus negócios e colocar seus 
produtos em outros mercados. Quem 

está satisfeito com o que alcançou terá 
desejo de descobrir novas dimensões da 
vida, fazer novas viagens, desbravar 
novos campos aonde ainda não trilhou. 
A vida se torna dinâmica pelo impul-
so do desejo. O desejo aponta para um 
além, para um não ainda, para um mais 
além do que já se foi e já se fez. Em úl-
tima instância ele abre para o absolu-
to ou se quisermos para Deus. Parece 
ser ali onde o desejo definitivamente se 
acalma. Ocorre que isso não acontecerá 
enquanto estamos vivos. 

Pois bem! O título do artigo fala de 
jejum e eu somente falei de desejo. O 
que uma coisa tem a ver com outra? 
No tempo da Quaresma orienta-se 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

fazer algum jejum de carne, em dias 
específicos. Claro que o jejum poderia 
ser de outras necessidades que vamos 
criando. Se fizermos jejum dessas ne-
cessidades (bebida, WhatsApp, redes 
sociais, compras, chocolate, novelas, 
filmes, etc.) poderemos sentir uma 
grande satisfação por percebemos que 
não estamos sendo dominados por 
elas. O jejum pode significar a capaci-
dade de lidar com o desejo. O desejo, 
de certa forma, me torna insaciável. 
O jejum me faz perceber que eu posso 
estar satisfeito com apenas isso. Posso 
me satisfazer com menos comida, com 
o dinheiro que tenho, com a roupa que 
tenho, com as pessoas que conquistei. 
A lista pode continuar. O jejum seria 
então o exercício do autocontrole. Sa-
ber que eu não sou empurrado cons-
tantemente por um impulso que está 
dentro de mim. Eu posso controlar e 
lidar com esse impulso. 

Aqui percebemos que a vida não 

pode ser só jejum e nem só desejo. De-
sejo e jejum criam o movimento de ex-
pandir e retrair. Não dá para viver e 
pensar que a felicidade sempre estará 
no mais além, no outro lado, no que ain-
da não tenho ou não conquistei, o que 
é próprio do desejo. Nem da para con-
tentar-se com o mínimo ou só fazer je-
jum e não dispor-se a avançar, se a vida 
nos pede para ir além. Saber dominar-
se, autocontrolar-se, privar-se de algo 
para dizer que eu mesmo estou vivendo 
a vida é muito importante. Assim vou 
perceber que estou pilotando a minha 
própria aeronave. Estou com as rédeas 
da minha vida. 

Gostaria de propor a você pensar so-
bre o jejum neste sentido. Afinal, você 
já fez jejum de alguma coisa por decisão 
própria?

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

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

 e www.padreezequiel.com.br
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UPA atende mil pacientes 
em primeira semana 
de funcionamento

Legislativo discorda 
do TCM e aprova contas 
de Azevedo em Itabuna

Inaugurada há uma semana, a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA 24 
Horas) localizada no bairro Monte Cristo 
já atendeu cerca de mil pacientes e mu-
dou a realidade dos moradores da Zona 
Norte de Itabuna, região que compreen-
de os bairros Santa Inês, Bairro de Fáti-
ma, Califórnia e Nova Califórnia, dentre 
outros. Realizando cerca de 200 aten-
dimentos por dia, a UPA 24 horas vem 
cumprindo o papel de auxiliar a suprir a 
demanda nos atendimentos emergenciais 
do município.

Funcionando com a eficiência de um 
hospital, a UPA 24 horas tem acolhido 
a maioria dos pacientes triados sem a 
necessidade de encaminhamento para 

a rede hospitalar. Segundo a enfermei-
ra coordenadora da Unidade, Ana Lais, 
os procedimentos seguem a referência 
do Protocolo de Manchester, que é um 
processo de classificação de pacientes, 
através do uso de cores, o que permitem 
definir rapidamente qual é a situação de 
cada paciente, resultando em maior eficá-
cia no atendimento.

Realizando atendimentos para casos 
de hipertensão, febre alta, fraturas, cortes, 
infartos e derrames, dentre outros, a UPA 
24 horas se configura num importante 
equipamento para o acesso à saúde pública 
em Itabuna. Além do acolhimento voltado 
ao bem-estar dos pacientes, a Unidade pos-
sui ainda ligação direta com o SAMU.

Por 16 votos a 3 e com duas au-
sências, o Legislativo de Itabuna re-
cusou nA quarta, 21, o parecer prévio 
do Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM) referente às contas do ex-pre-
feito Capitão Azevedo. O TCM havia 
opinado pela rejeição das mesmas.  
Com o resultado da votação, maior 
inclusive que a do quórum exigido 
(2/3), o Plenário aprovou a prestação 
de contas do exercício financeiro 2011.

No seu relatório, também aprova-
do anteriormente pela Comissão de 
Finanças, o vereador Ronaldão (PMN) 
concluiu que o Tribunal “não apontou 
um só fato em que ficasse materiali-

zado ou mensurado o dano ao erário”. 
Mais de uma vez, o relator apontou 
contradição na peça do TCM. “Ao mes-
mo tempo em que destaca como prin-
cipais irregularidades e ilegalidades 
aquelas cometidas pela inobservância 
de leis federais, [o TCM] considera que 
elas repercutem apenas no mérito, não 
na legalidade”, pontou o parlamentar.

Após a publicação do decreto le-
gislativo no Diário Oficial da Casa, 
a Mesa Diretora terá dez dias úteis 
para comunicar oficialmente a apro-
vação das contas tanto ao Capitão 
Azevedo quanto ao Tribunal de Con-
tas dos Municípios.

ITABUNALEGISLATIVO

A ascendência 
de Moisés

 A Ciência Jurídica dar primazia 
a apuração da verdade real, definindo 
a confissão como a rainha das provas. 
Todos os fatos polêmicos, portanto, se-
jam de que natureza for, passam a ser 
verdades irrefutáveis, quando confes-
sados por quem e como os praticou, não 
pairando sobre eles dúvidas nenhuma, 
no mundo dinâmico e controvertido do 
direito.

A ascendência de Moisés tem duas 
fontes:  uma canônica e outra históri-
ca, mas só tem uma versão. Tanto uma 
quanto a outra afirma que ele foi adota-
do pela filha do Faraó, depois que o en-
contraram dentro de um cesto, nas mar-
gens do rio Nilo. 

Por que o bebê foi colocado naquele 
lugar? A pedido de quem o puseram no 
caminho da filha do faraó? Por que esta 
se interessou tanto por aquele menino?  
Afinal de contas, aquele bebe era ou não 
filho dela? 

A presente versão pode ser considera-
da verossímil, apesar das interrogações 
sem respostas, até que apareça uma ou-
tra que a contradiga, mas com o condão 
irrefutável da rainha das prova. Lendo o 
livro O FARAÓ MERNEFTÁ, de autoria 
de J.W.ROCHESTER, psicografado por 
VERA KTYZHANOVSKAIA, deparei-me 

com uma informação contraditória. 
Nele, a filha do faraó chamada Ter-

mutis confessa que Moisés era filho 
dela, com o plebeu chamado Itamar, 
cujo preconceito de casta tornara im-
possível aquela união. A irmã de Itamar 
que também ganhara um filho, foi quem 
amamentou Moisés, até o dia em que ele 
foi colocado naquele cesto, a pedido da fi-
lha do faraó, para voltar a tê-lo nos seus 
braços amorosos de mãe, embora como 
se um filho adotivo fosse.

A todas aquelas perguntas a versão 
do livro dá respostas convincentes. A 
confissão, o enredo e o desfecho coerente 
daquela trama, torna-a verdadeira e ir-
refutável, superando em todas as expec-
tativas o grau de veracidade que possa 
ser atribuída à versão anterior.

Sob a ótica jurídica, já existe na 
Alta Corte jurisprudência absorven-
do o réu declarado inocente pela pró-
pria vítima fatal, com fundamento na 
paranormalidade do ser, como aquela 
confissão de Termutis, repercutindo 
positivamente no mundo dinâmico, 
controvertido, mas justo e pacificador 
da Ciência do Direito.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.
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Espiritualidade 
da Quaresma 
– A Lição do 
Cata-Vento Por Maria Regina Canhos Vicentin.

A quaresma se aproxima e com ela os 
apelos à conversão, renovação da fé, cari-
dade. Meditando sobre esses aspectos, e 
a importância de Deus em nossas vidas, 
notei que o cata-vento sobre a cômoda do 
meu quarto estava girando. A brisa que 
entrava pela janela o impulsionava e o fa-
zia dar voltas e mais voltas. O ambiente 
se encheu de graça. Subitamente percebi 
que havia uma correlação entre a minha 
meditação e o movimento do cata-vento. 
À semelhança da brisa, Deus nos impul-
siona, presenteando-nos com a vivência 
e experiência do seu amor, através desse 
tempo de preparação para a Páscoa.

Quaresma é conversão, mudança in-
terior, avanço no conhecimento e amor de 
Cristo. É um processo contínuo que a cada 
dia nos aproxima mais do Criador. É reco-
nhecermo-nos criaturas, constatando que 
Deus não é uma força cósmica (como mui-
tos desejam nos fazer crer), e sim alguém 
com quem podemos falar; alguém que nos 
ouve e, principalmente, alguém que nos 
ama e por isso nos criou. Citando Bento 
XVI: “O ser humano não é o arquiteto do 
próprio destino. Nós não criamos a nós 
mesmos.” Portanto, conversão é rendição; 
aceitar que somos criaturas e que depen-
demos totalmente de nosso Deus Criador.

Todos os anos, o período quaresmal 
nos convida à reflexão e à ação. A Igreja 
nos propõe alguns exercícios específicos 
que auxiliam no processo de conversão e 
renovação interior. São: o jejum, a esmo-
la e a oração. Rememorando nossa vida 
acadêmica, percebemos que os exercícios 
sempre tiveram fundamental importân-
cia na fixação dos conteúdos e na apren-
dizagem de conceitos. Pois bem, de volta 
ao presente e estabelecendo um paralelo 
com o momento atual, eles continuam 
sendo a melhor forma de assegurar a 
verdadeira conversão.

Ninguém está livre da tentação e do 
pecado. Os exercícios quaresmais têm 
o condão de nos armar espiritualmente 
para vencer o mal e sua influência em 
nossas vidas, auxiliando-nos a combater 
o egoísmo e a indiferença face aos demais.

Diferentemente dos meios de comuni-
cação, a Igreja nos convida ao jejum não 
por motivações estéticas, mas objetivando 
a purificação interior e o treinamento da 
saudável renúncia que liberta o indiví-
duo de suas más tendências. Muitos dos 
que convivem com dependentes de álcool 
e drogas sabem avaliar os efeitos de um 
vício no comportamento daqueles que 
amam. Exercitar a renúncia auxilia no es-
tabelecimento da vontade firme e domínio 
interior, determinantes na superação de 
quaisquer dependências.

Muitos aproveitam a quaresma para 
fazer o jejum relacionado a características 
ou situações corriqueiras, mas que atra-
palham no dia a dia. Exemplificando, o 
jejum da língua é uma delas. As pessoas 
se comprometem a não fazer intrigas ou 
maldizer alguém. Também podem evi-
tar discussões contando até dez antes de 
falar. O jejum de pensamentos é outro 
exemplo. Nesse caso, a pessoa se esforça 
para ter pensamentos bons e agradáveis 
mesmo em relação aos desafetos. Tais mé-
todos fortalecem o exercício de nosso livre 
arbítrio em praticar o bem.

A esmola, no sentido em que é em-
pregada pela Igreja, traduz a mais pura 
expressão da caridade, distinguindo-se da 
filantropia que objetiva o reconhecimento 
e o destaque. A prática da esmola, além 

de nos libertar do apego aos bens mate-
riais, representa um meio legítimo de so-
correr os necessitados. Não podemos nos 
esquecer que, de acordo com o ensinamen-
to bíblico, somos apenas administradores 
dos bens que possuímos, devendo prestar 
contas ao Senhor de tudo que colocou em 
nossas mãos para ser partilhado.

Muitos há que preocupam-se apenas 
em vangloriar-se com suas ofertas, hu-
milhando os menos favorecidos. Estes 
estão à margem da lógica cristã que nos 
convida a transcender a dimensão me-
ramente material, experimentando a 
alegria em dar e um aprofundamento de 
nossa vocação cristã, sinal verdadeiro de 
nossa fé em Deus e coerente expressão 
do seguimento de Jesus.

A oração é nossa linha direta com o Se-
nhor. É o meio através do qual tomamos 
consciência do que Ele deseja de nós. É o 
exercício do diálogo com o Criador, Aquele 
que melhor nos conhece e sabe o caminho 
para a nossa felicidade e salvação. É certo 
que muitos de nós só sabem se lamentar e 
fazer pedidos, esquecendo-se de agradecer 
pelas numerosas dádivas ou colocar-se à 
disposição para o serviço do reino.

Orar pressupõe crer que alguém nos 
ouve e pode nos auxiliar. É no próprio 
exercício da oração que vamos encon-
trando respostas para as nossas inúme-
ras perguntas. A proximidade com Deus 
nos faz confiantes e menos temerosos 
em relação ao futuro. O sincero desejo 
em imitá-lo nos leva deliberadamente a 
rejeitar o mal e buscar o bem. 

Quaresma é conversão. Despojamo-
nos cada vez mais do homem velho para 
vivenciar a renovação que vem da pro-
ximidade com o Senhor, Aquele que nos 
guia com seus próprios olhos.

Quaresma é rendição. Entregamo-
nos nas mãos do nosso Criador, certos 
de que Ele sabe o que é melhor para nós. 
Deixamos de buscar nossas próprias 
conveniências e aceitamos servir com 
alegria e gratidão a Aquele que tudo nos 
deu e a quem tudo pertence.

Quaresma é estabelecimento e vi-
vência de compromissos específicos: je-
jum, esmola, oração. Ocasião propícia 
para aprofundar o sentido e o valor do 
“ser cristão”, tirando o foco do “eu” para 
direcioná-lo ao “outro”, principalmente o 
menos favorecido.

Transpondo tudo isso para nossa re-
alidade, gostaria de sugerir que as pes-
soas voltem a frequentar regularmente 
as missas, pois a escuta da Palavra e a 
Comunhão podem assegurar verdadei-
ros milagres em nossas vidas. É dessa 
forma que Deus se comunica conosco. O 
comodismo não pode nos afastar do con-
tato com o nosso Criador. Lembremo-nos 
que tudo é dádiva de Deus e precisamos 
agradecer.

Voltando ao cata-vento, ele ainda se 
compraz com a brisa e se agita alegre-
mente. Gostaria de concluir afirmando 
que o Senhor é o sopro sem o qual nós (ca-
ta-ventos) desfalecemos e perdemos todo 
o movimento. Assim convido a todos para 
a realização dos exercícios quaresmais, 
na certeza que irão nos assegurar maior 
tenacidade e fibra diante dos desafios co-
tidianos.

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 

A gastronomia é uma das profissões 
que mais ganharam status e espaço no 
Brasil nos últimos anos. Indícios disso 
é a grande quantidade de programas de 
culinária na Tv, como reality shows, e a 
valorização do crítico gastronômico. Mas 
o profissional dessa área tem responsabi-
lidades que vão muito além do modismo 
– muitas delas sem glamour nenhum.

Quem explica é a coordenadora do 
Curso Superior em Tecnologia da Gastro-
nomia da Faculdade Madre Thaís (FMT), 
em Ilhéus - único na região Sul da Bahia 
- professora Renata Sampaio Mafra de 
Santana. 

O recém-formado costuma ser contra-
tado por restaurantes, mas também, lida 
com temas como segurança alimentar e 
gestão de funcionários e das finanças de 
um restaurante. Pode se especializar em 
confeitaria, panificação ou num tipo espe-
cífico de culinária, como japonesa, france-
sa ou vegetariana. Além de acompanhar 
o dia a dia da cozinha, negocia com forne-
cedores e elabora estratégias de marke-
ting. Planeja cardápios, avaliando a dis-
ponibilidade de ingredientes, e entende 
de bebidas.

O Gastrônomo tem um campo de atu-
ação amplo passando por: restaurantes, 
lanchonetes, bares, hotéis, bufês, hospi-
tais e empresas de catering (que forne-

cem refeições para companhias aéreas ou 
eventos). 

Na Faculdade Madre Thais o Curso 
pode ser concluído em 1.760 horas/aula, 
ou dois anos e meio ininterruptos, po-
dendo escolher entre o turno matutino e 
o turno noturno. O aluno passa a maior 
parte do tempo na cozinha, aperfeiçoan-
do habilidades como o manuseio de ins-
trumentos e técnicas de preparo. Recebe 
noções de higiene e segurança alimentar 
e aprende a organizar eventos e banque-
tes. Estuda conteúdos de administração e 
marketing, como custos, gestão de pesso-
as e empresarial, mas com ênfase menor 
do que no bacharelado. 

Interessados podem conhecer o cur-
so agendando com a Profª Renata Sam-
paio de Santana, através do Telefone: 73 
3222-2330, ou do E-mail: gastronomia.
fmt@gmail.com

FMT oferece Gastronomia, 
uma das profissões que 
mais ganharam status e 
espaço nos últimos anos

EDUCAÇÃO
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Por Jairo Santiago Novaes*

Há alguns meses, se noticia  o reapare-
cimento de casos de febre amarela, inclu-
sive com óbitos. Fazia anos que essa enfer-
midade não aparecia no meio urbano, pois 
os últimos casos ocorreram em 1 942. Des-
de o início do século XX, quando Oswaldo 
Cruz era o responsável pela saúde pública 
no Rio de Janeiro, a febre  amarela tem 
preocupado as autoridades sanitárias.  É 
causada por vírus, cujo transmissor no 
meio urbano é o Aedes  aegypti e pelo   he-
magogus, no meio silvestre. 

A doença, via de regra, é branda, sen-
do a febre e a dor de cabeça os únicos sin-
tomas. Entretanto, a depender do sistema 
imunológico de cada pessoa, ela pode ser 
grave e levar ao óbito.  A morte de maca-
cos numa determinada região é um indi-
cativo de que  se deve investigar para se 

apurar se a febre amarela não se instalou  
naquela região.

Nos casos graves, além da febre e ce-
faléia, há a prostração e desidratação. A 
face está congestionada, os olhos injetados, 
apresentando-se doloridos  à luz. Na fase 
inicial da doença não há icterícia ou seja 
pele amarelada bem como os olhos. Numa 
fase posterior, o fígado é acometido, tradu-
zindo-se pela icterícia. A temperatura pode 
chegar a 40C, o pulso está rápido, reve-
lando a demanda do coração por oxigênio. 
Aparecem as náuseas e os vômitos o que 
agravam a desidratação. A  febre começa 
a baixar trazendo lassidão, substituindo 
o período de inquietação. As hemorragias 
aparecem com as gengivas sangrando bem 
como o nariz. Os sangramentos do estô-
mago, dos intestinos assim como do úte-

ro, nos casos graves, são maciços. Mesmo 
nos casos brandos pode ocorrer dilatação 
cardíaca e a pressão arterial baixar. Os vô-
mitos ocorrem muitas vezes misturados ao 
sangue, dando uma coloração enegrecida. 
Quando se instala  a ausência de micção é o 
sinal da insuficiência renal aguda. Na con-
valescença, a perda de albumina pela urina 
deixa de existir, a febre baixa lentamente, 
cessam os vômitos e lentamente o organis-
mo retorna ao normal.

O diagnóstico epidemiológico é dado 
pela observação de macacos mortos na 
região e o aparecimento dos primeiros pa-
cientes. O diagnóstico de certeza é realiza-
do pelo laboratório.

Como é uma doença viral não há tra-
tamento específico. O paciente deve per-
manecer no leito, sendo  hidratado por 

Febre
Amarela

via oral se não houver vômitos; e por via 
parenteral caso  estes ocorram. Devem-se 
usar medicamentos para as dores, inclusi-
ve a cefaléia e a febre. Alimentar-se com 
frutas, principalmente, as ricas em água 
como melancia e melão. Se houver rejeição 
ao ingerir alimentos não insistir. Com a 
convalescença e o retorno do apetite, vol-
tar a uma dieta líquida a pastosa. Manter 
o paciente protegido por  mosquiteiro a 
fim de que os mosquitos não se infectem 
e aumente a doença na região. Numa área 
que esteja aparecendo casos de febre ama-
rela, imediatamente iniciar a vacinação 
para bloquear a transmissão dela. Deve-
se vacinar também pessoas que estão se 
dirigindo para áreas endêmicas dez dias 
antes da viagem. Isso é para que o corpo, 
em contato com o vírus atenuado, produza 
anticorpos. Simultaneamente à vacina-
ção, proceder a medidas de se combater o 
A. aegypti, destruindo seus criadouros.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

O ambiente profissional deveria ser 
um local que ofertasse prazer e satisfa-
ção, contudo é muito comum relatos onde 
esse local é o responsável pela produção 
de altíssimos níveis de estresse. Fato-
res como competições acirradas, pressão 
para produção, prazos curtos, cobranças 
e as bruscas mudanças causam impactos 
negativos no clima organizacional, fa-
zendo com que os funcionários sintam-se 
perdidos no turbilhão das exigências do 
dia a dia, tornando-se automatizados afe-
tando assim a saúde mental e a realiza-
ção pessoal.

Termo utilizado 
pela primeira vez em 
1930, na área espor-
tiva para descrever 
a incapacidade de 
um atleta que, após 
vivenciar o sucesso, 
não conseguia man-
ter sequer o rendi-
mento básico a Sín-
drome de Burnout, 
é o termo utilizado 
para definir a exaustão emocional causa-
da pelo estresse do trabalho. A síndrome 
possui três características principais que 
representam a dimensão básica do pro-
blema sendo elas:  Exaustão  emocional 
- que é percebida quando o funcionário 
passa a não ter energia para o trabalho, 
apresenta sensação de impotência, ner-
vosismo e falta de motivação em relação 
as atividades profissionais,  desperso-
nalização - corresponde  à tendência de 
comportamento frio ou cínico-agressivo 
ao ambiente organizacional,  e  insatis-
fação - que procede na falta de confiança 
nas próprias habilidades e competência, 
gerando assim estados emotivos como a 
apatia, a desmotivação, a intolerância, 
a perda de entusiasmo, a insatisfação, a 
impaciência, a frustação, a falta absoluta 
de energia, como se todas as reservas es-
tivessem sido esgotadas, restando apenas 
uma infinita sensação de fracasso.

Infelizmente, é cada vez maior o nú-
mero de pessoas atingidas pela síndrome 
de Burnout. Para contornar esse estado 
de sofrimento, faz-se necessário fortale-
cer a inteligência emocional e o autoco-
nhecimento, estimular a automotivação e 
a persistência mediante as frustrações e/
ou decepções além de praticar a resiliên-
cia. O passo mais importante no combate 
e/ou tratamento a síndrome é cuidar da 
saúde emocional, focar os pensamentos 
em direção ao positivo e as soluções, es-
tabelecendo metas realistas e comprome-
tendo-se em realiza-las, e caso aconteça 

durante o percurso 
algum insucessos, 
considera-los transi-
tórios, utilizando-os 
como aprendizagem, 
enfrentar conflitos 
e dificuldades sem 
permitir sentir-se 
esmagado buscando 
sempre soluções e al-
ternativas. Encarar 
o problema de forma 

realista, lembrando que não existe má-
gica, mas alguns cuidados a serem ado-
tados como usar o suporte social para 
controlar a ansiedade e as pressões, não 
se isolar, cultivar sempre sentimentos 
de amor, de amizade e gratidão, ter e 
manter claro na mente os objetivos e a 
direção que pretende seguir, não esque-
cendo dos sonhos.

 Buscar aumentar a resistência ao es-
tresse, à clareza emocional, a capacidade 
de tomar decisões, é um comprometimen-
to individual que possibilitará diminuir a 
ansiedade, melhorando com isso o desem-
penho profissional, a fim de recuperar a 
motivação profissional.

 
Por Carlineia Lima.

Psicóloga. Especialista em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, pós-graduanda em Saúde Mental com 

ênfase em dependência química. Atua como psicóloga 
social e organizacional. Itabuna – Bahia.

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

Burnout = adoecimento 
no trabalho

Por Carlineia Lima

DIVÃ
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Em Itabuna, Rui autoriza obras no 
Teatro Municipal e realiza outras ações

Em sua viagem de trabalho de número 
399 ao interior da Bahia, o governador Rui 
Costa chegou, no domingo (17/3), a Itabu-
na, no sul do estado, onde assinou ordem 
de serviço para início da segunda etapa de 
construção do Teatro Municipal da cidade, 
no valor de R$ 24 milhões.

“É uma emoção grande saber que ama-
nhã completamos 400 viagens de trabalho 
ao interior. Isso mostra o nosso estilo de 
gestão, que é governar próximo onde as 
coisas acontecem, indo aos municípios e 
conhecendo as demandas e as obras reali-
zadas. Hoje aqui em Itabuna inauguramos 
a UPA, uma contenção de encostas e au-

torizamos mais uma etapa da construção 
do Teatro, estrutura belíssima e tão im-
portante, que vai atender toda a região”, 
afirmou o governador.

O Teatro tem capacidade para 581 lu-
gares, antecâmaras, housemix, palco, pla-
teia, passarelas técnicas sobre a plateia, 
varandas de manobra e de cargas sobre o 
palco, sofita, salas de sonorização e de luz 
cênica, dispondo ainda de foyer, sala mul-
tiuso, sala de dança, camarins coletivos e 
individuais, cafeteria, bilheteria, adminis-
tração e sala de reunião.

Na oportunidade, Rui também assi-
nou o Convênio de Gestão de Unidade de 

Semiliberdade no município com o Insti-
tuto Monte Serrat e Adjacências (Monsa), 
e autorizou a Fundação da Criança e do 
Adolescente (Fundac) a celebrar cessão de 
imóvel com a prefeitura para instalar a 
Casa de Abrigamento Regionalizada para 
Mulheres Vítimas de violência. 

O governador participou ainda da inau-
guração de um contenção de encosta na 
Avenida Juracy Magalhães, e inaugurou a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na 
Rua O, no bairro Monte Cristo, localizada 
ao lado da Base Comunitária de Segurança. 
Acompanhou o governador o secretário es-
tadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas.

GOVERNO DO ESTADO




