
O Plenário do Senado aprovou, 
na último dia 10, o Projeto de Lei da 
Câmara 53/2018 que define regras 
para proteção de dados pessoais por 
empresas de internet e faz com que 
usuários tenham instrumentos para 
questionar o mau uso de suas infor-
mações. Pelo projeto, as empresas só 
podem coletar e armazenar os dados 
necessários para a prestação dos ser-
viços que ofereçam.

O texto, que altera o artigo 7º, in-
ciso X e o artigo 16, inciso II, do Mar-
co Civil da Internet, foi aprovado por 
unanimidade nos termos do conteúdo 

votado na Câmara dos Deputados, no 
fim de maio. O projeto agora vai para 
sanção presidencial e entrará em vi-
gor um ano e meio depois da publica-
ção da lei no Diário Oficial da União. 
O presidente Michel Temer tem 30 
dias úteis para sancionar o projeto. 
Essas serão as primeiras alterações 
formais no Marco Civil da Internet, 
informa o advogado Omar Kaminski, 
especialista em tecnologia e diretor 
do site Observatório do Marco Civil 
da Internet.

Leia mais na página 07
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Leia mais na página 13

Leia mais na página 15

Senado aprova projeto de lei que 
regulamenta proteção de dados pessoais

Faculdade Madre Thaís 
oferece Vestibular agendado

Sul da Bahia recebe Mutirão de 
Cirurgias a partir de segunda-feira

Leia mais na página 13

Na próxima segunda-feira (30), 
o Mutirão de Cirurgias vai atender 
à população de Camacan e municí-
pios vizinhos (Buerarema, Ibicarai, 
Itaju do Colonia, Jussari, Pau Bra-
sil, Santa Cruz da Vitória e São José 
da Vitória). A unidade móvel ficará 
estacionada até terça (31), na Praça 
Rui Barbosa (Pracinha do Bebé), no 
prédio da Cáritas, antiga Creche, 
em Camacan, onde pacientes passa-
rão pela triagem das 7h às 17h.

Bahiagás está prestes a iniciar as obras 
do segundo maior gasoduto do país

GOVERNO DO ESTADO
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Itabuna 108 anos



1- A Integro = Estado originário;
2- Animus Falsandi = Intenção de falsear a verdade;
3- Dessuentudo = Desuso;
4- Ex Jure = Conforme o direito;
5- In Albis = Em branco;
6- Lana Caprina = Expressões indicativas de assunto irrelevantes;
7- Lex = Lei;
8- De Rato = Para o mandato (dizia da caução);
9- Ad Litteratum = Para efeito;
10- Ad Effectum = Do mérito;
11- Ex Adverso = Do lado contrário;
12- Pro Diviso = Divisível (diz-se dos bens);
13- Apud = Junto;
14- In Capita = Por cabeça;
15- Vis Maior = Força maior.

A velocidade com que o Ministério 
da Educação (MEC) vem autorizando a 
abertura indiscriminada de novos cursos 
de Direito em todo o Brasil merece uma 
atenção especial da Advocacia e da socie-
dade. Somente em 2018 já foram mais 
de 11 mil vagas abertas. Assim, o país 
atinge a incrível marca de 1.300 cursos 
de Direito, segundo informações oficiais 
do MEC. Esse número impressiona ain-
da mais quando comparado ao número 
de faculdades de Direito existentes no 
resto do mundo. Nos Estados Unidos e 
Europa, por exemplo, são cerca de 1.100 
cursos de Direito ao todo, contra 1.300 

somente no Brasil!
O quantitativo leva, inexoravel-

mente, ao ingresso de um considerável 
número de profissionais no mercado da 
advocacia. Segundo os dados do Cadas-
tro Nacional de Advogados (CNA), já 
são mais de 1 milhão de profissionais 
inscritos na instituição. Precisamen-
te, 1.083.114 advogados dividem hoje o 
mercado de trabalho brasileiro. A OAB 
vem constantemente denunciando o 
descaso do Ministério que, de forma ir-
responsável, tem autorizado a abertura 
de novos cursos, contrariando pareceres 
emitidos pela Ordem, “sem levar em con-

sideração a qualidade de ensino, a neces-
sidade social e a estrutura mínima para 
receber os prováveis discentes, tais como 
a capacidade do mercado de recepcionar 
os alunos nas atividades de práticas jurí-
dicas”. (Nota emitida recentemente pela 
OAB Nacional).

Nossa preocupação decorre não só do 
elevado número de profissionais, mas, 
sobretudo, da falta de qualificação para o 
enfrentamento de um mercado tão com-
petitivo e de elevada responsabilidade. 
Preocupa-nos, também, que esteja em 
curso o denominado “estelionato educa-
cional”, em que o maior prejudicado é o 

próprio bacharel, falsamente enganado 
por instituições que só vislumbram o lu-
cro em detrimento do ensino qualificado.

Assim sendo, são necessárias drásti-
cas medidas: a interrupção imediata na 
abertura de novos cursos de Direito e a 
colocação em prática de um duro sistema 
de fiscalização de cursos. Só assim a so-
ciedade e a advocacia brasileira poderão 
ter, num futuro próximo, um ensino jurí-
dico seguro e de qualidade.

Por Tullo Cavallazzi Filho.
Advogado, conselheiro federal 

e ex-presidente da OAB-SC.
Site: www.oab-sc.org.br 

O estelionato educacional
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Presidente do TRF da 2ª região, 
desembargador André Fontes sus-
pendeu liminar que impedia o leilão 
de seis distribuidoras de energia elé-
trica, subsidiárias da Eletrobras. Na 

decisão, o desembargador ressaltou 
que suspender o leilão, previsto para 
acontecer ainda neste mês, é um ris-
co de grave lesão à ordem e economia 
públicas. 

Quem dá mais?

Site: www.oab-sc.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO
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4º Dica – Não se deve postular sem 
bem conhecer e estar seguro dos fatos. 
Por isso, convém lembrar ao cliente, o 
que, envolvido emocionalmente, não raro 
tende a omitir – às vezes até de boa-fé – 
circunstâncias que lhe são desfavoráveis, 
o que, para bem defendê-lo, é indispensá-
vel que seu advogado conheça a veracida-
de do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, 
mais do que isso, exige bom senso, co-
nhecimento técnico e juízo crítico, como 
condição essencial ao seu exercício. Vale 
dizer; requer discernimento, tato, enten-
dimento, capacidade de avaliação, tino, 
sensibilidade, percepção, senso de jul-
gamento e saber. Mesmo porque – e já é 

truísmo dizer-se-o advogado é o primeiro 
juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obrigação 
do advogado patrocinar toda e qualquer 
causa, a menos que tenha sido indicado 
pela OAB ou pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advoca-
cia exige estudo, reflexão, conhecimento e 
tempo para ser bem exercida. Nunca acei-
tes, pois, causas em quantidade superior 
à tua capacidade e tuas forças. Do contrá-
rio nunca serás um advogado responsável 
consciencioso, confiável e eficiente.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim.

Tel.: 98808-1810
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.

Está pautado para o próximo mês no 
STF processo, com repercussão geral reco-
nhecida, que trata da possibilidade de ter-
ceirização de call center por empresas de 
telefonia. Há, ninguém duvide, uma ques-
tão significativa envolvendo o debate. Re-
ferimo-nos ao destino que terá o eventual 

passivo nos processos de terceirização. Com 
efeito, se o STF julgar inconstitucional a 
súmula 331, do TST, e não houver modu-
lação, os passivos serão zerados. Por outro 
lado, se se julgar que só doravante há a in-
constitucionalidade, os eventuais passivos 
serão devidos. Ou seja, há muito em jogo.

O ex-procurador da República Marcelo 
Miller foi denunciado criminalmente, e a 
peça foi aceita pela Justiça, de modo que 
agora ele é réu. Já o procurador Angelo 
Goulart, que também foi denunciado num 
caso com provas a mancheias, aguarda 
tranquilamente que o TRF da 1a região de-
libere se seu destino será o mesmo: o ban-
co dos réus. Mas há um dado atípico e que 
torna sua situação ainda mais confortável 

do que a do colega carioca: sua denúncia so-
pita sob sigilo. Isso mesmo, trata-se de um 
contrassenso inexplicável. De modo que a 
relatora, respeitada desembargadora Môni-
ca Sifuentes, deveria - antes mesmo de sub-
meter a peça inaugural da ação penal para 
deliberação dos ínclitos colegas desembar-
gadores - destoldar o feito, para que a luz do 
Sol, o melhor dos desinfetantes, possa sobre 
ele agir.

Terceirização nas mãos do Supremo

Ex-procurador da República Marcelo 
Miller foi denunciado criminalmente

Declaração de dívida pelo contribuinte
 é suficiente para execução, diz TRF-1

Sentença arbitral estrangeira

A entrega de declaração pelo con-
tribuinte, reconhecendo a dívida fiscal, 
constitui o crédito tributário, dispensa-
da outra providência por parte do Fisco. 
Com esse entendimento, a 8ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
reconheceu a legitimidade de uma execu-
ção fiscal movida pela Fazenda Nacional 
contra um homem, por declaração de ren-
dimentos do exercício 1998/1999. A deci-
são foi unânime.

Na apelação, o homem afirmou que 
não foi notificado sobre a constituição do 
crédito tributário, por isso, houve o cer-
ceamento do direito de defesa. Ele pediu 
a nulidade da penhora sobre veículo de 
sua propriedade, objeto de alienação fi-
duciária.

Na decisão, o relator, juiz federal con-
vocado Carlos Augusto Tôrres Nobre, ex-
plicou que o entendimento sobre o crédito 
segue a Súmula 436, do Superior Tribu-
nal de Justiça. O magistrado manteve a 
penhora e ressaltou que há no extrato 
Renavam - uma espécie de identificação 
do histórico de documentação do carro - 
de dezembro de 2005, a inexistência de 
restrições sobre o veículo.

“Permanecesse o bem sob o regime de 
garantia em favor da instituição financei-
ra, caberia a esta, na condição de credora 
fiduciária, e não ao sujeito passivo do tri-
buto, na condição de devedor fiduciário, 
postular a nulidade da constrição judi-
cial. E o faria por meio de embargos de 
terceiro”, afirmou.  (Ascom TRF-1)

Ministra Nancy Andrighi votou on-
tem por deferir a homologação de senten-
ça arbitral estrangeira de ação da Levi 
Strauss de Espanha S/A contra empresa 
brasileira do Bom Retiro, a Ganaderia 
Brasil (HDE 120). O procedimento foi 
instaurado perante Tribunal Arbitral na 
cidade de San Francisco, na Califórnia, 
por descumprimento de contrato de licen-
ça de uso de marca. 

A sentença homologanda declarou 
rescindido o contrato e condenou a brasi-
leira ao pagamento de royalties, perdas 
e danos, honorários advocatícios e des-
pesas processuais no valor aproximado 
de US$ 1,386 mi, bem como a proibiu de 
vender produtos da marca Levi’s. Ape-
sar de a Ganaderia alegar irregularida-

des no procedimento arbitral - incluindo 
suspeição do árbitro -, a ministra con-
siderou que a documentação dos autos 
preenche os requisitos para a homolo-
gação, e que irresignações da requerida 
como a participação de terceiros estra-
nhos à relação negocial lá discutida ou o 
árbitro escolhido e a higidez das provas 
são “questões cuja solução demandaria 
reexame da própria decisão homologan-
da”. Ministro Herman Benjamin pediu 
vista dos autos. 

Sustentaram oralmente os advoga-
dos João Guilherme Monteiro Petroni, 
do escritório Chaves, Gelman, Machado, 
Gilberto e Barboza Advogados, pela Levi 
Strauss; e o ministro aposentado do STF 
Francisco Rezek pela empresa nacional.

DECISÕES

DIREITO INTERNACIONAL



Estou pesquisando preço, 
localidade e custo-benefício da 
compra de um apartamento e 
gostaria de saber por que aparta-
mentos em andares mais alto cus-
tam mais caro? Virgínia Litiere.

Virginia, segundo dados da As-
sociação dos Dirigentes de Empre-
sas do Mercado Imobiliário da Bahia 
(Ademi), móveis – especialmente em 
empreendimentos novos – localizados 
no primeiro andar custam, em média, 
10% menos se comparados com os que 
estão no topo. Podendo essa variação, 
em alguns casos, chegar a 15%.

Há divergência quanto aos mo-
tivos dos valores serem mais altos, 
nos casos de andares mais alto, mas 
a maioria dos especialistas concorda 
que insegurança, falta de boas vista, 
calor, muriçoca (principalmente no 
verão), proximidade com a rua, o as-
falto, barulho. Estes são alguns dos 
fatores que afastam os compradores 
dos andares mais baixos.

De acordo com o diretor da Ade-
mi, Marcos Vieira Lima, do primeiro 
para o segundo piso e quando normal-
mente acontece a maior “flutuação”: 
entre 4% a 5%, em média.

Indicamos algumas vantagens e 
desvantagens para facilitar a sua es-
colha e dos demais leitores que estão 
com dúvidas. As vantagens são: valo-
rização – segundo dados de especialis-
tas, imóveis localizados no primeiro 
andar custam, em média 10% menos 

se comparado com os que estão no 
topo. Podendo essa variação chegar 
a 15%. Outra vantagem: vista do ho-
rizonte e ventilação – longe do solo e 
asfalto, e sem a barreira causada por 
outras edificações, os andares mais 
altos conferem uma melhor vista e 
maior ventilação. Silêncio – enquanto 
os carros não voam, o ruído do trân-
sito não é um “problema” para quem 
mora no alto. Lá em cima, só mesmo 
canto de pássaros e, mesmo assim, 
não garantido. Uma outra vantagem: 
status- segundo especialistas, que-
rendo ou não, morar mais alto sempre 
conferiu um maior status. É como se 

o morador estivesse por cima. Medo 
de elevador: para quem tem medo do 
equipamento, essa é uma das vanta-
gens de morar “baixo”. E por último o 
valor mais em conta: imóveis no pri-
meiro pavimento custam menos.

Elencamos as desvantagens: Ca-
lor, andar mais baixo é mais quente 
pela proximidade com o nível do solo 
e outras construções. Quem investe 
em imóveis nos primeiros pavimentos 
deve ficar atento à posição da unida-
de, se poente ou nascente. Barulho: 
têm as conversas dos porteiros, em-
pregados, ruído do trânsito, as brin-
cadeiras das crianças no playground. 

Insegurança é outro item. Quem 
mora em andares baixos relata ter 
medo de que invasores escalem muros 
e paredes para invadir a residência. 
O receio é também de que, entrando 
pela portaria, eles batam nas primei-
ras portas. E por último, mosquitos: 
se chove (no inverno) ou faz calor (no 
verão), muriçocas costumam buscar 
abrigo, e quem mora em andar mais 
baixo, em geral, sofre mais.

Com essas dicas esclarecemos 
por que andares mais alto do prédio 
têm valores de preços maiores do que 
os mais baixos, além disso, sugerimos 
também que você analise o custo-be-
nefício e a realidade individual de 
cada um, por exemplo, se você tem fi-
lhos, talvez seja melhor morar no pri-
meiro andar, pois ficará mais próximo 
do playground e poderá supervisionar 
as brincadeiras dos rebentos.

Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

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

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

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

ESPAÇO IMOBILIÁRIO CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

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

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

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

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

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

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

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

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

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

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

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

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 

Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com e 

vercil5@hotmail.com
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 Dias antes do recesso legislativo, a 
Câmara dos Deputados aprovou medi-
da provisória (MP) que abre crédito ex-
traordinário de R$ 1,2 bilhão para ar-
car com as ações de segurança pública 
no Rio de Janeiro, que desde fevereiro 
está sob intervenção federal.

De acordo com a proposta, os recur-
sos serão utilizados aquisições de equi-
pamentos (tais como veículos blindados 
e não blindados, armamento, munição, 
material de vigilância, de comando e 
controle), de contratação de serviços 
(obras de infraestrutura e adequação, 
de transporte, de manutenção, entre 
outros) e de pessoal por tempo deter-
minado para estabelecer condições 
adequadas para o enfrentamento dos 
desafios existentes.

A proposta ainda afirma que a medi-
da possibilitará o atendimento de ações 
emergenciais que visam garantir a se-
gurança nas áreas urbanas do estado do 

Rio de Janeiro mediante a intensificação 
do policiamento e atividades de inteli-
gência. O foco das ações será o combate 
à entrada de armas e drogas, de insumos 
para o crime organizado e o luta contra a 
violência contra as mulheres.

“O valor de até R$ 200 milhões, 
oriundos de cancelamento da Câmara 
dos Deputados, conforme deliberação 
da mesa, deverão propiciar medidas de 
fortalecimento das políticas de segu-
rança pública e de combate à violência 
contra a mulher”, afirma a proposta. 

Do total previsto na MP, R$ 1 bi-
lhão virá de remanejamentos de outros 
órgãos do Poder Executivo e os outros 
R$ 200 milhões de cancelamentos feitos 
pela Câmara dos Deputados, entre des-
pesas com pessoal (R$ 170 milhões), Co-
municação e Divulgação Institucional 
(R$ 12,5 milhões), reforma de imóveis 
funcionais (R$ 5,5 milhões) e reserva de 
contingência (R$ 10,2 milhões). 

Câmara aprova MP 
que libera R$ 1,2 bilhão 

para segurança 

22ª câmara de Direito Privado do TJ/
SP assegurou a um idoso analfabeto res-
sarcimento e indenização por empréstimo 
consignado feito com contrato em branco. O 
desembargador Roberto Mac Cracken, re-
lator, assentou: “Diante da presença de in-
dícios de que o contrato foi preenchido em 
momento posterior à sua assinatura e que as 
testemunhas imprescindíveis à validade do 
contrato tinham vínculo com as requeridas 

e interesse no negócio que lhes beneficiava, 
resta afastado o elemento essencial à vali-
dade do ato, e, por consequência, de rigor a 
declaração de nulidade do negócio jurídico”. 
O relator fixou também indenização de R$ 
10 mil, já que “em decorrência de sua vul-
nerabilidade, sofreu o constrangimento e 
humilhação de ser enganado em sua própria 
casa e, ainda, de sofrer diminuição das suas 
condições de sobrevivência, já limitadas”. 

A juíza de Direito Oriana Piske, de Bra-
sília/DF, julgou improcedente pedido do se-
nador Humberto Costa que pretendia ser 
indenizado por publicação no site O Antago-
nista. O parlamentar alegou que a nota teve 
o objetivo de lhe ridicularizar, tendo recebido 
27 comentários, em que lhe foram direciona-
dos “todos os deboches e achincalhamentos 
possíveis”, mas a julgadora concluiu que “a 
liberdade de comunicação e expressão con-
sagrada no Texto Constitucional brasileiro 

(...) assegura ao jornalista e à empresa o di-
reito fundamental de exercer sua atividade 
de informar, e garante ao público o direito de 
obter uma informação e sob ela se pronun-
ciar positiva ou negativamente”. A sentença 
reconheceu a ilegitimidade passiva da Em-
piricus Research Publicações para figurar 
na demanda. Tanto O Antagonista quanto 
a Empiricus foram representadas pelo advo-
gado André Marsiglia Santos, do escritório 
Lourival J. Santos - Advogados. 

Consignado enganoso

Liberdade de imprensa

Mas as alianças podem não se concre-
tizar, e MDB e DEM abraçarem a candida-
tura de Alckmin, o que o fortalecerá sobre-
maneira. A dificuldade do paulista para ir 

ao segundo turno é vencer o único candida-
to que empolgou parte do eleitorado, Jair 
Bolsonaro. Será páreo duro. Por enquanto, 
o deputado está nadando de braçada. 

E por que Josué Alencar, que a maioria 
dos eleitores nem conhece a fisionomia, é tão 
importante? Por vários fatores: (i) filho do 
ex-vice-presidente José Alencar, traz a lem-
brança ao povo da bonança dos mandatos de 
Lula; (ii) agrega em si o segundo maior colé-

gio eleitoral do país, MG, que está órfão de 
lideranças depois que Aécio decepcionou o 
povo das Alterosas; (iii) dá um vigoroso tom 
empresarial, suavizando os discursos extre-
mistas, seja fazendo par com Ciro, seja com 
o eventual candidato do PT. 

E Marina Silva? Os analistas polí-
ticos estão praticamente descartando 
a candidata, talvez porque lhe falte o 

ingrediente mais cobiçado desta campa-
nha, que é a indignação, com uma pita-
da de voluntarismo. 

Alckmin x Bolsonaro

Josué?

Marina



EM AGOSTO EdiçãO ESpEciAl 
dO diA dO MAçOM

“... 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)

O que vem sendo dito e redito é que 
o chamado centrão pende para Ciro Go-
mes. Se a ele se juntar também PCdoB 
e PSB, sendo Josué Alencar o vice, pode 
mandar passar o terno para a posse, por-
que o cearense vai ter quase 50% do tem-
po de televisão e será difícil perder. Ciro 
disputa uma vaga no segundo turno com 
o candidato do PT. Sem alianças, Ciro 

precisará de muito folêgo para superar 
o petista (que obviamente não é Lula), o 
qual aparecerá imediatamente com 12 ou 
13% de intenção de voto, tão logo o onírico 
registro de Lula seja indeferido. Mas há 
mais. O PT pode estar reservando uma 
surpresa, como uma coligação de última 
hora, lançando o próprio Josué Alencar 
como vice. Aí seria também difícil batê-lo. 

Ciro x PT
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RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO DE 2018. 1-B E 2- D.

Direito Tributário
1 - João, no final de janeiro de 2016, 

foi citado em execução fiscal, 
proposta no início do mesmo 
mês, para pagamento de valores 
do Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) referente aos anos de 
2009 e 2010. Sabe-se que o IPTU 
em referência aos dois exercícios 
foi lançado e notificado ao su-
jeito passivo, respectivamente, 
em janeiro de 2009 e em janeiro 
de 2010. Após a ciência dos lan-
çamentos, João não tomou qual-
quer providência em relação aos 
débitos. O município não adotou 
qualquer medida judicial entre a 
notificação dos lançamentos ao 
sujeito passivo e o ajuizamento 
da execução fiscal.

 Com base na hipótese apresen-
tada, assinale a opção que indi-
ca o argumento apto a afastar a 
exigência fiscal.

a) O crédito tributário está extinto 
em virtude de decadência. 

b)  O crédito tributário está extinto 
em virtude de parcelamento. 

c)  A exigibilidade do crédito tribu-

tário está suspensa em virtude de 
compensação. 

d)  O crédito tributário está extinto 
em virtude de prescrição.

2 - Devido à crise que vem atingin-
do o Estado Y, seu governador, 
após examinar as principais 
reclamações dos contribuintes, 
decidiu estabelecer medidas 
que facilitassem o pagamento 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA). Por meio de despacho 
administrativo, autorizado por 
lei, perdoou débitos de IPVA 
iguais ou inferiores a R$ 300,00 
(trezentos reais) na época da 
publicação. Além disso, sancio-
nou lei prorrogando o prazo 
para pagamento dos débitos de 
IPVA já vencidos.

 Com base no caso apresentado, 
assinale a opção que indica os 
institutos tributários utilizados 
pelo governo, respectivamente.

a) Remissão e isenção. 
b) Moratória e anistia. 
c) Remissão e moratória. 
d) Isenção e moratória.

Os próximos dias são fundamentais 
para saber o futuro do país. As pessoas 
não estão se dando conta, mas pode estar 
sendo definido o presidente da República e 

o horizonte (azul ou plúmbeo) dos destinos 
da nau pátria. Com efeito, as alianças irão 
fulminar a chance de uns, e acertar a vida 
de outros. 

Ansiedade política
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O Plenário do Senado aprovou, na úl-
timo dia 10, o Projeto de Lei da Câmara 
53/2018 que define regras para proteção 
de dados pessoais por empresas de in-
ternet e faz com que usuários tenham 
instrumentos para questionar o mau uso 
de suas informações. Pelo projeto, as em-
presas só podem coletar e armazenar os 
dados necessários para a prestação dos 
serviços que ofereçam.

O texto, que altera o artigo 7º, inciso X 
e o artigo 16, inciso II, do Marco Civil da 
Internet, foi aprovado por unanimidade 
nos termos do conteúdo votado na Câma-
ra dos Deputados, no fim de maio. O pro-
jeto agora vai para sanção presidencial e 
entrará em vigor um ano e meio depois 
da publicação da lei no Diário Oficial da 
União. O presidente Michel Temer tem 
30 dias úteis para sancionar o projeto. 
Essas serão as primeiras alterações for-
mais no Marco Civil da Internet, informa 
o advogado Omar Kaminski, especialista 
em tecnologia e diretor do site Observató-
rio do Marco Civil da Internet.

A nova lei disciplina a forma como as 
informações são coletadas e tratadas, es-
pecialmente em meios digitais, como da-

dos pessoais de cadastro, número de tele-
fone, endereço, estado civil, informações 
patrimoniais e até mesmo textos e fotos 
publicadas em redes sociais. 

Com isso, dados de menores de ida-
de não podem ser mantidos nas bases de 
dados das empresas sem o consentimento 
dos pais. A lei também protege os dados 
relativos à saúde das pessoas, que só po-
derão ser usados para pesquisas. 

A lei prevê, ainda, a criação da Au-
toridade Nacional de Proteção de Dados, 
uma autarquia cuja principal função será 
fiscalizar o cumprimento da legislação e 
aplicar as sanções, e do Conselho Nacio-
nal de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade. O descumprimento de qual-
quer uma das regras da nova lei poderá 
acarretar em multa de até 2% do fatura-
mento da empresa responsável.

Segundo o advogado Omar Kaminski, 
havia uma lacuna “inadmissível” na pro-
teção de dados. Para ele, é importante 
atentar para vacatio legis de um ano e 
meio, pois “proporcionará tempo mais 
que suficiente para a adaptação ou com-
pliance”.

“A nova lei de proteção de dados re-

Senado aprova projeto 
de lei que regulamenta 

proteção de dados pessoais

presenta um necessário avanço e traz 
benefícios à sociedade e à economia do 
país”, afirma Leonardo Palhares, presi-
dente da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (camara-e.net) e sócio do Al-
meida Advogados.

“A aprovação coloca o Brasil em linha 
com os demais países que também pos-

suem um marco regulatório. O projeto em 
a virtude de conciliar fomento à inovação e 
proteção de direitos, num perspectiva mais 
voltada à realidade brasileira”, afirma o 
advogado, sócio da área de proteção de da-
dos e cibersegurança do Mattos Filho.

Mas, segundo ele, deve haver vetos 
por parte do governo. “O texto final tem 
problemas como o da inconstitucionali-
dade pertinente à criação da autoridade 
de proteção de dados e seu autofinancia-
mento por meio de multas aplicadas.”

O que muda - A advogada Patrícia 
Peck Pinheiro, especialista em Direito 
Digital, em tabela, comparou o projeto 
com a legislação europeia e mostra seus 
impactos para empresas e usuários, que 
terão 18 meses para se adequarem. 

Para ela, o projeto é benéfico pois 
busca o equilíbrio entre a transparência 
devida aos titulares dos dados e a segu-
rança jurídica para quem os trata. 

(Ascom Agência Senado)





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

www.motelvocekisabe.com.br
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Relações 
amorosas

Toda a atividade para ser realizada 
precisa de uma  ferramenta específica. O 
pintor,depende do pincel; o médico, do raio 
laser, o homem do campo, da enxada... e 
com estas mantém uma relação de amor. 
Quem escreve não é diferente. A caneta, 
antigamente, depois a máquina de escre-
ver e hoje o computador, são ferramentes 
imprescindiveis, sem os quais o autor não 
consegue  plasmar a sua criatividade.

Tenho pessoalmente um verdadeiro 
amor por esses objetos “inanimados”. Cada 
um a seu turno. Sou do tempo da caneta, 
da máquina de escrever e, felizmente, da 
informatização destes meios: o computador.

Lembro-me de que na comemoração de 
um dos dia do estudante, ganhei uma ca-
neta no sorteio realizado na sala de aula. 
Fique muito feliz.  Quando coloquei tinta 
nela, vi a minha felicidade  azul  escorrer 
por todos os lados. Mesmo assim guardei 
aquela caneta furada. Depois ganhei outra 
da mesma marca e modelo.Elas são doura-
das,  parece de ouro, mas são de aluminio 
chinês.Chamam tanto a atenção, que são 
objetos da cobiça alheia. Quando fui assal-
tado, o autor do fato visava a caneta, mas 
só conseguiu levar o meu relógio de pulso.

A máquina de escrever veio logo depois. 
Tive-as de quase  todas as marcas. Não te-

nho preferência por nenhuma delas. Todas 
facilitam o trabalho do autor, na tarefa feliz 
da sua produção literária. Quem está pró-
ximo, lá pelas tantas horas da madrugada, 
reclama do seu  tic-tac infernal. Mas o au-
tor pode e deve, em respeito ao sono alheio 
e á continuidade da formalização de sua 
obra, utilizar-se da colaboração silenciosa 
da caneta, na noite iluminada pela fonte 
inesgotável do seu poder criador.

O computador, principalmente o ne-
t-book, revolucionou esta relação. Menor, 
mais leve e portador de recursos antes ini-
magináveis, o net-book tornou-se uma fer-
ramenta imprescindivel na área de pesqui-
sa e comunicação, superando infinitamente 
a contribuição simplória dada pela caneta e 
pela maquina de escrever.                

Aquele assalto não me deixou fobias. 
Transito pelas ruas sem nenhuma sindro-
me,  mas  também sem  portar o computa-
dor. Ele não fica lá em casa, mas  no meu  
escritório. Para acessá-lo, preciso acionar 
oito chaves, abrindo primeiro as portas do 
coração, sem o qual nem  Dante Alighier 
teria se inspirado, para poder nos legar a 
Divina Comédia. 

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA

Itabuna, 108 anos: 
e daí? E agora? Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Itabuna comemora seus cento e sete 
anos de emancipação política e adminis-
trativa. Mas, ainda guarda em si gran-
des disparidades. Lamentavelmente, 
Itabuna ainda exibe suas enormes dife-
renças socioeconômicas e culturais. No 
entanto, a priori, o que chama atenção, 
é o fato de que prevalece a cultura da 
esperança, em lugar da cultura da mu-
dança e da ação efetiva.    

Explico-me: Itabuna consegue re-
ferir-se a si mesma como a cidade que 
“já foi” muito melhor. No entanto, atual-
mente (ou pelo menos nos últimos vinte 
cinco anos!), não consegue mais manter-
se tão altiva, quanto se auto-intitulava. 
Chegamos, afinal, aos cento e sete anos, 
mas, e daí? E agora, o que faremos por 
Itabuna? Essas indagações, em parte, 
me lembram uma canção de Caetano Ve-
loso (“Podres poderes”): “Será que esta 
minha estúpida retórica, terá que soar, 
terá que se ouvir, por mais zil anos?!”  

Sim, eu e muitos outros itabunenses 
de nascimento e/ou de coração participa-
mos do Centenário (2010) da cidade. E 
naquela ocasião, compus até um “Hino 
à Itabuna” para homenageá-la: Itabuna 
tua história altaneira / Na luta do teu 
povo estampada / Tu jamais te deixaste 
abater / Orgulhosa da vitória conquis-
tada! / Marimbeta que acolheu o pionei-
ro / Do teu chão a primeira flor brotou 
/ Abristes fronteiras de além-mar / Teu 
fruto dourado abençoou! / Teu começo 
foi duro feito pedra / Da labuta na terra 
veio a glória / Vigorosa cidade do cacau 
/ – Terra querida, oh, povo sem igual! / 
Teu Rio Cachoeira nos reserva / A Histó-
ria que corre sem parar / Como és linda, 
Tabocas, tão briosa / Como és forte e não 
cansas de lutar / És tão bela, Itabuna, 
pujante e majestosa! 

Contudo, à parte meu pretensioso 
desejo de que aquela homenagem retra-
tasse uma fração da história de Itabu-
na, no contexto daquelas exaltações do 
Centenário, é preciso refletir a cidade, 
criticamente. Por exemplo: é preciso en-
tender que a história de Itabuna não foi 
feita unicamente por aqueles que hoje 
dão nome às ruas, às praças e aos edifí-
cios mais imponentes. E assim, portanto, 

devemos ir além do que simplesmente 
contar a história oficial dos “desbravado-
res” e/ou de sua elite. É preciso também 
superar a ideia generalizada (construí-
da pelos interesses daquelas elites) de 
que Itabuna já deu e dá oportunidades 
iguais para todos. Por isso, não há por-
que fazermos de conta que as luzes dos 
fogos de artifícios não são artificiais! Por 
isso também devemos estar muito mais 
atentos ao que efetivamente queremos 
para Itabuna.

É muito importante indagar, insistir 
e perguntar: as desigualdades sociais fo-
ram minimizadas? Que importância a ci-
dade dá à sua cultura? Quais são as ações 
transformadoras propostas pela Câmara 
de Vereadores? Por que o cacau foi esque-
cido, especialmente, após a vassoura-de
-bruxa? A Educação, a segurança e a saú-
de pública não deveriam ser prioridades? 
Por que não há espaço de lazer em Itabu-
na? Qual o papel da sociedade civil orga-
nizada itabunense para melhorar nossa 
cidade? Como pensam os empresários de 
Itabuna, ou os de fora, frente à capaci-
dade de investimento do município? Por 
que Jorge Amado tornou-se popularmen-
te um “filho de Ilhéus”, mesmo não tendo 
nascido lá? O que fazer para melhorar 
os Índices de Desenvolvimento Huma-
no municipal? Por que não se realizam 
“Semanas da Cidadania”, regularmente, 
para possamos discutir os problemas e as 
soluções da cidade? 

No magnífico livro do poeta e escri-
tor Telmo Padilha (1930-1997), “Canto 
de amor e ódio a Itabuna”, somos convi-
dados a pensarmos Itabuna em toda sua 
multiplicidade. E é lá que encontramos 
uma declaração de amor à cidade, ao 
mesmo tempo crítica e pertinente: “Ita-
buna, minha terra, eu te amo (...) des-
de a distante infância te contemplo com 
olhos de partida, e, contudo fiquei”.

Enfim, chegamos aos cento e sete 
anos de emancipação político-adminis-
trativa, mas e daí? E agora?

Por Zumaeta Costa.
Professor de História. Especialista em História do Brasil e 

Mestrando em História Regional e Local e Membro da Aca-
demia Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br

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

A cidade comemora 108 anos de 
Emancipação Política, jovem cidade.

Jovem em crescimento rumo a novos 
desafios e projeções ... 

Vamos ter orgulho sempre de nossa 
cidade, cidade de gente feliz, com perso-
nalidades famosas no cenário nacional, 
no campo da literatura, na área empre-
sarial, na política, na educação, ou mais.

Viva a cidade!
Viva os homens de bem que edificam 

templos às virtudes e masmorras aos 
malfeitores.

A cidade cresce e  evolui em passos 
grandiosos. Vamos erguer a bandeira da 
paz, da saúde e da prosperidade.

Vamos abraçar a campanha flores 
para uma cidade melhor, para ameni-
zar o plano infernal de doença, pobreza 
e conflito e despertar a gratidão nas 
pessoas através do bem, belo e verda-
deiro.

Nossa cidade tem desenvolvimento, sim.
Nossa cidade tem gente de bem em 

cada lar, em cada família, em cada 
templo.

Nossa cidade tem estrelas e astros 
nos mais elevados níveis.

Vamos valorizar nossa gente, nossa 
casa, nossa comunidade, nossa cidade; e 
carregar com amor os nossos sentimen-
tos bons, porque dias melhores virão. 

Vamos contemplar os arranhas céus 
de nossa cidade, jovem.

Vamos contemplar o rio e as árvores, 
pássaros e jardins.

Vamos contemplar o nosso povo que 
busca a evolução maior de nossa feliz ci-
dade.

Parabéns cidade!
Parabéns para você que não pode 

esconder o sol por muito tempo; e pode-
mos ter uma ampla visão maravilhosa 
da nossa cidade, sem a violência, sem a 
pobreza e sem o conflito.

Viva você.
Você faz parte desta cidade.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mun-

do melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Uma cidade edificada 
para todos nós

HOMENAGEM

Por João Batista de Paula*
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O inverno em Campos do Jordão, na 
Serra da Serra da Mantiqueira (SP) é 
algo sublime, além de desfrutarmos das 
suas baixas temperaturas (entre 2º a 10º 
C), temos a oportunidade também de nos 
deliciarmos com a sua alta gastronomia, 
bem como dos variados recantos turísti-
cos em que a cidade nos oferece.

Na gastronomia não pode ficar de 
fora o alemão eisbein (joelho de porco ser-
vido com variadas linguiças, chucrute e 
batata), passando pelas trutas, linguiça 
de metro e o tradicional rodízio de fon-
due – queijo, chocolate e carne, e tudo 
isso acompanhado de um bom vinho ou 
de uma cerveja Baden Baden, a mais fa-
mosa da cidade.

Quanto aos passeios, inclua uma vi-
sita ao Museu Fenícia Lerner, que é um 
imenso jardim de esculturas (são 85 ao 
todo) em meio à típica paisagem exube-
rante da Serra da Mantiqueira e que se 
tornou uma das maiores atrações cul-
turais da cidade. E junto a ele, visite 
também o majestoso Auditório Claudio 
Santoro, a conhecida casa do Festival 
Internacional de Inverno de Campos do 
Jordão e de outros espetáculos e eventos 
realizados ao longo do ano.

Ainda na cidade, a pouco mais de 15 

quilômetros do centro, reserve um tempo 
para visitar o Parque Estadual de Campos 
do Jordão ou como é mais conhecido Horto 
Florestal, local onde se pode apreciar espé-
cies nativas e exóticas de plantas, conhecer 
trilhas, utilizar suas áreas para o piqueni-
que e até mesmo um passeio de trem. 

Ah! mais não esqueça do passeio de 
teleférico, que liga o centro turístico de 
Capivari e o Morro do Elefante e de visi-
tar de trem a Ducha de Prata e os casa-
rões/mansões dessa hospitaleira cidade, 
que tem uma das mais caras hospeda-
gens do país, mas que vale a pena visitar.

Acrescente um pouco mais de cultu-
ra a sua viagem visitando o Palácio Boa 
Vista também conhecido como Palácio 
do Governo, que é a residência oficial 
de inverno do governador do Estado de 
São Paulo e está aberto a visitação como 
centro de arte/museu, sem prejuízo de 
sua finalidade maior, e reunindo obras 
de grandes nomes das artes como Ani-
ta Malfatti, Tarsila do Amaral, Candido 
Portinari, além de uma coleção de artes 
sacras, pratarias, louçarias, tapeçarias e 
mobiliário dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Existem outros pontos a serem visita-
dos, mais aí você precisará de mais uma 
semana. 

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
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Livro conta história de 
Condeúba foi lançado na última 

terça-feira, 24, em Itabuna
Quando abre o livro “Mergulho no 

passado: “O nicho de poder” na Vila de 
Santo Antonio da Barra – Condeúba” 
de autoria de João Cordeiro de Andra-
de, o leitor inicia uma viagem que lhe 
permitirá ir além dos acontecimentos 
de 1908 e, quem sabe anterior a Vila de 
Santo Antonio da Barra. O lançamento 
pela editora Via Litterarum, foi no úl-
timo dia 24/7, na Fundação Itabunense 
de Cultura e Cidadania (FICC), situada 
na Praça Laura Conceição em Itabuna.

De acordo com autor trata-se de “um 
livro de reminiscências e memória para 
os momentos de seu deleite intelectu-
al. Não foi escrito com o cunho de um 
mestre e nem tão pouco pela caneta de 
um famoso escritor, não foi organizado 
como uma erudita tese de um doutor em 
História. Porém, em um estilo simples 
e despretensioso de quem percorreu 
contemplando e tirando algumas infe-
rências com o objetivo de compartilhar 
com os amigos e familiares às emoções 
experimentadas e as lições absorvidas 
nessa jornada pelas terras do Alto Ser-
tão baiano, por onde transitaram pa-
dres missionários, entradas e bandei-
ras, sertanistas, tropas e tropeiros nos 
vastos sertões do território brasileiro”. 

Através de uma narração verdadei-
ra e dinâmica de tudo que o autor pode 
compreender ao perambular nas ricas 
em historicidade, onde se desenvolve-
ram as mais fascinantes ações da his-
tória do sudoeste da Bahia. João Cor-
deiro foi além de suas possibilidades na 
pesquisa sobre a cidade de Condeúba. 
Mergulhou em um passado de quase 
três séculos de história, “proporcionan-
do-lhe ocasiões de enlevo intelectual,” 
como ele define.

“Jamais tive qualquer pretensão de 
realizar nessa obra um trabalho cabal, 
pois se tratando de uma região reple-
ta de informações históricas que eu as 
desconhecia, preferi centrar-me na área 
política das Câmaras Municipais.”

Sobre o autor - João Cordeiro de An-
drade nasceu em Salinas /M.G. no iní-
cio dos anos 50 e com trinta e sete dias 
de nascido chegou a Itabuna/ BA, onde 
permanece. Graduado em História pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
– UESC, se tornou historiador e histori-
ógrafo com experiência em pesquisas na 
área de História, com ênfase em algu-
mas especificidades; Arquivologia, Bi-
blioteconomia, História Local/Regional 
e, também, nas narrativas Hebraicas e 
Ibéricas.  

Exerceu as funções de orientador de 
pesquisas no Centro de Documentação 
e Memória Regional – CEDOC/UESC, 
como também, de alguns alunos de fa-
culdades existentes em Ilhéus e Itabu-
na e em outras regiões brasileiras. Em 
parceria com a Professora e Drª Janete 
Ruiz de Macêdo, promoveu organização 
de eventos alusivos à História Regional 
e local, tendo como suporte o CEDOC/ 
UESC.

Tem publicados os livros - Linha-
gens das Famílias Sousa e Cordeiro da 
Silva – Impress: 1992; Missões Capu-
chinhas na Comarca de São Jorge dos 
Ilhéus (1816 – 1875) In Caderno do 
CEDOC: Editus, 2005. Livros organiza-
dos: De Tabocas a Itabuna: Um Estudo 
Histórico e Geográfico – 1º e 2º ed. Edi-
tus,2018; Ensaios Históricos de Itabu-
na: O Jequitibá da Taboca: 1849 – 1960, 
Editus, 2º edição atualizada, revisada e 
ampliada em 2016 – Editus. 

Toda e qualquer situ-
ação impossível de se re-
solver (humanamente fa-
lando) tem solução. E isso 
é quando acreditamos que 
Jesus é o nosso único Se-
nhor e tomamos posse des-
sa verdade.

Que angústia você traz 
no seu coração? Que peso 
carrega em sua alma? 
Que preocupação ou far-
do o acompanha? É algo 
pessoal? É seu casamento, 
namoro?É o trabalho? É uma pessoa 
querida? Seu filho, sua filha? Seu ma-
rido, sua esposa? Seus pais? Qual é o 
seu problema? É um vício? Você está 
em uma situação de conflito? Lembre-
se: tudo isso tem solução em Jesus!

Assim como ao soprar sobre o bra-
seiro as brasas se reavivam, o Senhor 
com o vento do Seu Santo Espírito re-
aviva a nossa fé. Acredite nisso!

Talvez seu problema demore para 
que possa ser solucionado, de modo 
que você acabou se desanimando. 
Talvez pense: “Isso não tem solução. 
Eu já pedi, roguei ao Senhor; já reza-
ram por mim e a solução não veio”. 

Talvez você cruze os braços com 

desesperança. Mas veja: quando você 
se aproxima do Senhor, quando vai 
até Aquele de quem você precisa, o 
poder curador de Jesus, o poder do 
perdão e de reconciliação d’Ele atinge 
e tira essa sensação de indignidade.

Quando lançamos o nosso olhar 
para o Senhor, Ele nos traz a paz.

Deixe que a vida que vem do Se-
nhor invada você!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

Tudo tem 
solução 
em Jesus
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O Chocolat Festival teve 
seu encerramento domingo, 
no Centro de Convenções 
de Ilhéus. Foram milhares 
de pessoas durante os cinco 
dias do evento cujo início foi 
no dia 18, com palestrantes, 
mais de 40 marcas exposito-
ras e a presença da Facul-
dade Madre Thaís (FMT), 
com stand acadêmico e o 
Bistrô FMT, na praça de 
alimentação.

No stand acadêmico, 
professores, estudantes de 
todos os cursos e colabora-
dores estiveram atendendo 
aos visitantes e turistas. Os cursos de 
Enfermagem e Biomedicina e Fisiotera-
pia estiveram aferindo a pressão arterial 
e passando orientações necessárias, com-
patíveis com a área de conhecimento de 
cada um.

O X Chocolat Festival, conforme sua 
natureza é um mundo de diversidade 
gastronômica, e assim lá estava o Bistrô 
FMT, instalado na praça de alimentação 
do Festival oferecendo o que faz de me-
lhor nos cursos de Gastronomia e Tecno-
logia de Produção de Cacau e Chocolate.

A melhor notícia para aqueles que 
desejam ingressar num dos 14 cursos da 
graduação oferecidos pela FMT, é que 
podem solicitar a prova agendada. Uma 

grande oportunidade para o candidato 
que poderá escolher a data para realizar 
o Vestibular, para ingresso ainda neste 
semestre.

É uma oportunidade para se tornar 
Bacharel nos cursos de Administração, 
Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, 
Gestão em Recursos Humanos(Tecnólo-
go), Logística (Tecnólogo), Serviço Social, 
Direito, Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Farmácia, Gastronomia, Arqui-
tetura e Urbanismo, Tecnologia de Pro-
dução de Cacau e Chocolate, nos turnos 
matutino e noturno.

Os interessados podem procurar in-
formações na secretaria da Faculdade 
Madre Thaís, situada na Av. Itabuna, 
1491, Ilhéus (Gabriela Center).

A Câmara chama mais 5 concur-
sados que, deverão comparecer entre 
17 de julho a 16 de agosto no RH. O 
edital de convocação foi publicado no 
Diário Oficial da Casa, o chamamento 
é referente ao concurso realizado em 
2015. Até ao momento foram nomea-
dos 37 aprovados, com os novos nomes 
chegarão a 42.

Para assistência administrativa 
estão Erick Renato da Silva Andrade, 

João Paulo Pereira Cunha, e Thainá 
Souza Neri. Como protocolista está 
Tainá Leão Schaun de Araújo, e para 
a Assessoria Técnica em Comuni-
cação Social / Rádio e Televisão foi 
chamada Deise Maron Nascimento 
Duarte.

O objetivo é que até o fim dessa 
gestão da Câmara, seja chamado mais 
5 aprovados, assim completará todas 
as vagas ofertadas anteriormente.

Faculdade Madre Thaís 
oferece Vestibular agendado

Mais 5 concursados 
são convocados pelo 

Legislativo Itabunense

EDUCAÇÃOLEGISLATIVO
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Na próxima segunda-feira 
(30), o Mutirão de Cirurgias vai 
atender à população de Cama-
can e municípios vizinhos (Bue-
rarema, Ibicarai, Itaju do Colo-
nia, Jussari, Pau Brasil, Santa 
Cruz da Vitória e São José da 
Vitória). A unidade móvel fica-
rá estacionada até terça (31), na 
Praça Rui Barbosa (Pracinha do 
Bebé), no prédio da Cáritas, an-
tiga Creche, em Camacan, onde 
pacientes passarão pela triagem 
das 7h às 17h.

De 2 a 4 de agosto será a vez 
de Ubaitaba receber o Mutirão 
de Cirurgias. A equipe vai aten-
der na Praça Cultural e, além 
dos moradores de Ubaitaba, se-
rão contemplados os municípios 
de Itapitanga, Maraú, Itabuna, 
Itajuipe, Ubatã, Itape, Ubaita-
ba, Almadina, Aurelino Leal, 
Barro Preto, Coaraci, Floresta 
Azul, Gongoji e Ibirapitanga.

Os pacientes deverão chegar 
aos locais de atendimento muni-
dos do cartão do SUS, carteira 
de identidade, comprovante de 
residência e exames com indi-
cação da cirurgia. Eles vão pas-
sar por consulta com cirurgião e 
realizar exames pré-operatórios 
para serem submetidos a uma 
das cirurgias ofertadas pelo 
programa: hérnias (umbilical, 
inguinal, epigástrica), histerec-
tomia, colecistectomia e tireoi-

dectomia (retirada da tireoide), 
no caso dos pacientes adultos.

Já para as crianças de 4 a 13 
anos são disponibilizadas as ci-
rurgias de amigdalectomia com 
adenoide; hernioplastias ingui-
nal, umbilical e epigástrica; e 
retossigmoidectomia (retirada 
da bolsa de colostomia). Para fa-
zer o cadastro, os responsáveis 
devem se dirigir às unidades 
móveis com toda a documenta-
ção, o que não requer a presença 
das crianças.

Quem for fazer cirurgia de 
vesícula precisa estar em jejum 
para a realização do exame de 
ultrassonografia (USG). Para 
as mulheres que farão o proce-
dimento de histerectomia, é ne-
cessário levar o exame preven-
tivo atual e o Beta HCG. Todos 
devem apresentar exames labo-
ratoriais e outros que possuam, 
além dos documentos pessoais. 
Quem for realizar tireoidecto-
mia passará por triagem na eta-
pa vigente, será encaminhado 
para agendamento de consulta 
especializada e, em seguida, 
será marcada a cirurgia.

Para saber se está cadastra-
do para passar pela cirurgia, o 
paciente pode consultar a lis-
ta única, disponível no site da 
Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesab) ou ir até a Secretaria 
Municipal de Saúde do muni-

cípio onde mora. Quem possuir 
exames indicando a necessidade 
de uma das cirurgias oferecidas 
pelo programa, mas não estiver 
com o nome na lista, pode se 
dirigir ao local do atendimento 
com os exames e os documentos 
acima relacionados.

Programação do 
Mutirão de Cirurgias:

AGOSTO

6 e 7 - Santa Cruz de Cabrália
9 a 11 – Eunápolis
13 e 14 – Prado
16 a 18 – Medeiros Neto
20 e 21 – Entre Rios
23 a 25 – Inhambupe
27 e 28 – Marcionilio Souza
30 e 31 – Itaberaba

SETEMBRO

1º – Itaberaba
3 a 5 – Itaguaçu da Bahia
10 e 11 – Barra do Mendes
13 a 15 – Uauá
17 e 18 – Campo Alegre de 
Lourdes
20 a 22 – Santo Amaro
24 e 25 – São Sebastião do Passé
27 a 29 – Cocos

OUTUBRO

1º e 2 – Correntina

Sul da Bahia recebe Mutirão de 
Cirurgias a partir de segunda-feira

GOVERNO DO ESTADO

Vemos na violência um pro-
blema de saúde pública, impor-
tante e crescente no mundo, 
gerando sérias consequências 
individuais e sociais. Violência 
essa que se apresenta sob diver-
sas facetas. O Bullying conhe-
cido por ser uma prática muito 
utilizada no contexto escolar, 
é uma forma de violência que 
consiste em ações realizadas de 
forma persistente e repetidas, 
com o intuito de intimidar ou 
magoar outras pessoas. Nos úl-
timos anos o Bullying ganhou o 
seu caráter virtual, igualmente 
doloroso, negativo e maléfico: 
O Ciberbullying, que pode ser 
entendido como uma nova for-
ma de violência disseminada 
na mídia eletrônica. Consiste 
em ofensas deliberada e repeti-
da infligida por texto eletrônico, 
salas de bate papo, celulares ou 
qualquer outro recurso eletrô-
nico.  A grande diferença do 
Bullying para o Cyberbullying 
é que neste, o agressor vale-se 
das tecnologias para manter-se 
no anonimato. Tal prática vem 
ocorrendo deliberadamente, 
merecendo a preocupação de 
pais, educadores e pesquisado-
res devido aos efeitos negativos 
que causam na saúde mental 
dos adolescentes.

As consequências desse fe-
nômeno, para a vítima são di-
versas: problemas de conduta, 
solidão, sentimento de medo, 
desvalia, maior risco a depres-
são, diminuição da autoestima 
e ideação suicida. Dentre elas 
o suicídio apresenta-se como a 
mais grave, um problema de 
saúde pública de âmbito mun-
dial. A depressão, em alguns 
casos, torna-se um intermé-
dio para a prática suicida e, 
associada a um fenômeno vir-
tual, pouco se sabe em relação 
às estratégias para lidar com 
essa questão. Faz-se necessá-
rio que pais e professores se-
jam treinados em relação ás 

estratégias de prevenção, au-
xiliando-os a identificar sin-
tomas ou mudanças compor-
tamentais que possam estar 
relacionadas á depressão e ao 
suicídio. 

Apesar dos conhecidos da-
nos físicos e psíquicos, o Cyber-
bullying é um tema que ainda 
necessita ser mais explorado, 
especialmente quanto ás es-
tratégias de enfrentamento 
em relação a esse fenômeno. 
Sabe-se que a conduta comu-
mente utilizada pela vitima é a 
evitação de diversos tipos como 
apagar mensagens desrespei-
tosas, bloquear o bully, igno-
rar emoções negativas, uso de 
substâncias, fingir que não se 
importa com essa problemática 
e, por fim, desabafar com ami-
gos próximos todavia, o indica-
do é acompanhamento com um 
profissional da área de saúde 
mental. Buscar um serviço de 
prevenção, treinamento dos 
pais e professores  em relação á 
tecnologia e ao Cyberbullying e 
intervenções com maior ênfase 
no comportamento do estudan-
te é o aconselhável ao invés de 
utilizar apenas a  restrição da 
tecnologia.

Enfim, o impacto é signifi-
cativo na saúde do adolescen-
te, sendo uma problemática 
que pode ser considerada de 
atenção pública, relacionada a 
diversos tipos de adoecimento. 
É notório que essas vítimas ne-
cessitam de suporte emocional, 
porém ainda estamos diante de 
um fenômeno silencioso e igual-
mente devastador. 

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 

Cyberbullying: 
Um mal silencioso

Por Carlineia Lima

DIVÃ
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Por Jairo Santiago Novaes*

Os pulmões, direito e esquerdo, são 
duas vísceras que ficam no tórax e a finali-
dade deles  é proceder as trocas gasosas. O 
gás carbônico proveniente do metabolismo 
é excretado através das vias respiratórias 
superiores e, por outro lado, o oxigênio do 
ambiente  é inalado e, nos pulmões, mistu-
rado ao sangue e levado a todas as partes do 
corpo. Entretanto, pelo mesmo percurso por 
onde entram e saem os gases,  podem pe-
netrar micróbios que irão adoecer o órgão, 
interferindo no desempenho do organismo.

A inflamação dos pulmões é chamada de 
pneumonia que pode ser de origem bacteria-
na, virótica, inalação de produtos do petró-
leo etc. Aqui, trataremos das pneumonias 
causadas por bactérias. Elas ocorrem mais 
nos extremos da vida, nos primeiros anos de 
vida ou na velhice. No início da vida, a imu-
nidade está se desenvolvendo e no final, ela 
está se esgotando. Contudo, as pneumonias 

surgem em qualquer faixa etária.
As manifestações clínicas são tosse, es-

carro  que pode apresentar raja de sangue ou 
não, dor no tórax devido ao comprometimen-
to da pleura, a pele que recobre os pulmões.  
Dificuldade para respirar, febre, calafrios...

Pela própria condição, o paciente pro-
cura o repouso, devendo ser num ambiente 
bem ventilado. Será fornecida  medicação 
para a febre e hidratação ao  paciente, for-
necendo-lhe  sucos ou simplesmente água. A 
alimentação será leve,  dando preferência às 
sopas e  aos caldos. Caso ocorram vômitos 
serão administrados remédios para vômitos.

O diagnóstico de pneumonia é fácil. A 
dificuldade se apresenta quando há compli-
cações como:  bacteriemia, condição em que 
os microorganismos invadem todo o corpo, 
infecções do coração, derrame pleural, de-
vendo nesta situação, fazer uma drenagem 
do tórax.  A radiografia tem muita utilidade 

não só no diagnóstico, mas também no de-
senrolar da enfermidade.

Logo que o agente etiológico invade o 
corpo, este se defende produzindo anticor-
pos para neutralizar os invasores.  Hoje, 
com os antibióticos,  a mortalidade dimi-
nuiu sensivelmente. Como foi dito acima, a 
dificuldade no tratamento reside nas crian-
ças abaixo de cinco anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias após o tratamento 
com antibióticos a febre desaparecerá.  Se  o 
paciente estiver sendo tratado em ambula-
tório, jamais deverá interromper a antibio-
ticoterapia  por conta própria. 

As crianças, devido à fragilidade do seu 
organismo, deverão ser hospitalizadas, prin-
cipalmente as com suspeita de complicações.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As  pneumonias

O Gás Sudoeste será o maior 
gasoduto de distribuição do 
Nordeste e levará desenvolvimento 
para 12 municípios da região

Já em fase de montagem do canteiro de 
obra e contratação de pessoal, o Gás Su-
doeste - Duto de Distribuição de Gás Na-
tural do Sudoeste terá as obras iniciadas 
a partir da segunda quinzena de agosto, 
conforme previsto no cronograma inicial. 
O empreendimento será o maior projeto da 
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás 
nos próximos anos.

Antes de iniciar esta fase de mobili-
zação para a obra, a Bahiagás promoveu 
audiências públicas, no mês de maio, em 
cidades do primeiro trecho da construção: 
Jequié, Itagibá e Itagi. Na ocasião, uma 
comitiva de profissionais da Companhia, 
liderada pelo diretor-presidente Luiz Ga-
vazza e pela diretora técnica e comercial 
Gabriela Damasceno, apresentou os bene-
fícios da obra para autoridades locais, líde-
res comunitários, representantes de classe 
e cidadãos dos municípios.

“O Gás Sudoeste vai movimentar a eco-
nomia da região durante a obra, criando 
oportunidades para o comércio local. Além 
disso, levará mais eficiência energética e 
modernidade às empresas e população dos 
municípios. Isso só confirma a Bahiagás 

como um vetor de desenvolvimento do es-
tado”, disse Luiz Gavazza ao público pre-
sente. O gestor, com a participação de ou-
tros profissionais da Companhia, também 
tirou dúvidas sobre as questões ambien-
tais que envolvem a obra. 

Gás Sudoeste - O projeto de constru-
ção do Gás Sudoeste faz parte da diretriz 
estratégica da Bahiagás de interiorização 
do gás natural na Bahia. Ele será o maior 
duto de distribuição do Nordeste e o se-
gundo maior do país, com extensão previs-
ta de 306 km, em 10 polegadas de diâme-
tro, interligando os municípios de Ipiaú e 
Brumado, passando por Jequié e Maracás, 
entre outros.

Na prática, o duto passará por 12 mu-
nicípios, mas vai gerar impacto direto em 
15 cidades do Sudoeste do estado. A chega-
da do gás natural trará muitos benefícios 
para a região. O gasoduto atenderá indús-
trias, postos de combustíveis, estabeleci-
mentos comerciais, grandes mineradoras, 
hotéis e residências.

Com estimativa de tempo de execução 
total de quatro anos (projeto e obra), o em-
preendimento está estimado no valor total 
de cerca de R$ 435 milhões, contabilizan-
do as três etapas da obra. A construção do 
primeiro trecho (Itagibá-Jequié) está pre-
vista para iniciar em agosto deste ano.

Chamada Pública - Paralelo às ações 
que envolvem o projeto Gás Sudoeste, a 

Bahiagás realizou, no segundo semestre 
do ano passado, uma Chamada Pública 
para aquisição de gás natural. Trata-se de 
uma iniciativa pioneira entre as concessio-
nárias do segmento no país com o intui-
to de diversificar as fontes supridoras do 
energético, além de promover a competiti-
vidade do gás natural no estado.

Após o período de quatro meses, a 
Companhia recebeu 14 propostas, de em-
presas nacionais e internacionais, que 
operam com fontes de suprimento e lo-
gísticas de entrega diversas. Ao fim do 
processo, ficou a perspectiva de futuras 
novas Chamadas Públicas, inclusive, com 
repercussão regional.

Sobre a Bahiagás -  Bahiagás é a con-
cessionária estadual dos serviços de distri-
buição de gás natural canalizado. Trata-se 
de uma empresa de economia mista, con-
trolada pelo Governo do Estado, vinculada 
à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). 
Tem como acionistas o Estado da Bahia, 
a Gaspetro (subsidiária da Petrobras) e a 
Mitsui Gás e Energia do Brasil.

Bahiagás está prestes a 
iniciar as obras do segundo 

maior gasoduto do país

ECONOMIA




