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EDITORA

Leia mais nas páginas 08 e 09

EVENTOS E ACONTECIMENTOS

Senado aprova projeto que fortalece 
honorários advocatícios assistenciais

O presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia, destacou a im-
portância da aprovação pelo Se-
nado da proposta que permite que 
advogados de sindicatos e associa-
ções recebam, cumulativamente, 
os honorários contratados com a 
entidade que representam e os ho-

norários de sucumbência assisten-
ciais, devidos pela parte vencida 
ao vencedor da causa. O Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 139, de 
2017, foi aprovado no dia 5/9 pelo 
Plenário do Senado e vai à sanção 
presidencial.

Leia mais na página 05

Leia mais na página 06

CNJ mantém liminar que 
proíbe novas vagas de 

desembargador no TJ-BA

Lançamento do Movimento 
Avança OAB Ilhéus

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Aconteceu na noite de terça-
feira (11/9), no Ilhéus Hotel, na 
cidade de Ilhéus, o lançamento do 
Movimento Avança OAB Ilhéus, 
capitaneado pelo advogado Marto-
ne Maciel, que coloca o seu nome à 
disposição da classe para concorrer 
à Presidência da OAB de Ilhéus. O 
evento foi prestigiado por mais de 
250 Advogados e Advogadas, den-
tre eles Fabrício Castro, pré-candi-
dato à Presidência da OAB-BA, que 
lidera o movimento Avança OAB a 
nível estadual.

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



1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.

Recente decisão proferida pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, através 
do Recurso de Apelação nº. 1017109-
11.2017.8.26.0003, reconheceu a inexi-
gibilidade de débito imputado à sócia 
retirante a título de devedora solidária, 
decorrente de obrigações de operações 
de crédito denominadas “Giropré”, con-
cedidos à pessoa jurídica.

Melhor explicando, por meio de 
ação declaratória de inexigibilidade 
de débito, pleiteou a sócia retirante, a 
declaração de inexigibilidade de débito 
contraído pela pessoa jurídica da qual 
era sócia, quando não mais participava 
da composição acionária da empresa.

A ação na origem (1ª instância) foi 
julgada improcedente, entretanto, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo re-
formou a sentença sob o fundamento 
de que inobstante a autora da ação ter 
figurado como devedora solidária na 
“Proposta de Abertura de Conta de De-
pósito”, no início da relação contratual 
com instituição bancária, tal fato não 
implica em sua vinculação automática 
a todos os contratos firmados pela pes-
soa jurídica após sua retirada da socie-
dade.

Ademais, conforme sustentado pelo 
escritório Gaiofato e Galvão, por meio 
do referido recurso de apelação, além 
da inexistência da Affectio societatis 
entre a sócia retirante e a empresa, ca-
bia ao banco adotar todas as cautelas 
no momento da contratação com a pes-

soa jurídica, exigindo cópia da última 
alteração do contrato social da empre-
sa, como forma de verificar se os deve-
dores solidários à época da assinatura 
no Contrato de Abertura de Conta de 
Depósito, ainda faziam parte da compo-
sição acionária da empresa contratante.

Além disso, ressaltou o relator do re-
curso que o artigo 1.003, parágrafo único 
do Código Civil limita a responsabilidade 
do sócio retirante pelos débitos contraí-
dos pela empresa por até 2 (dois) anos de 
averbada modificação do contrato.

Pois bem. Se há esse limite de res-
ponsabilidade imposto pela lei, como 
permitir que o sócio retirante seja res-
ponsável por obrigações contraídas pela 
empresa quando não mais figurava 

como sócio da pessoa jurídica?
Com base nesse entendimento, a 20ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, por votação unâni-
me, deu provimento em parte ao recurso 
apresentado pela sócia retirante, repre-
sentada pelo escritório Gaiofato e Galvão, 
a fim de declarar inexigível o débito im-
putado a ela como devedora solidária nos 
contratos firmados entre a sociedade e a 
instituição bancária, após a sua saída.

Por Ricardo Kobi.
advogado coordenador da Área de Contencioso Cível 

do escritório de advocacia Gaiofato e Galvão Advogados 
Associados; inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, 

Secção de São Paulo, sob o nº 283.946; bacharel em Direito 
pelo Centro Universitário Nove de Julho – UNINOVE; pós-

graduado em Direito Processual Civil, pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo – PUC; e membro do Tribunal 

de Ética da OAB/SP.www.gaiofatoegalvao.com.br 

Exclusão de Responsabilidade 
de Sócia Retirante por Dívida 
Contraída pela Sociedade
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A Apple venceu ontem no STJ uma 
longa disputa com a Gradiente (IGB Ele-
trônica) sobre o uso da marca “iPhone”. 
A 4ª turma negou recursos do INPI e da 
Gradiente contra decisão do TRF da 2ª 
região que garantiu à empresa norte-a-

mericana o direito de usar a marca nos 
celulares vendidos no país, sem pagar 
nada à empresa brasileira. Sustentou 
oralmente pela Apple o advogado Luiz 
Henrique Oliveira do Amaral, do escri-
tório Dannemann Siemsen.

Vitória da Maçã

www.gaiofatoegalvao.com.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Atropelamento

Na faculdade

Empresa pode aplicar cota para 
deficientes diferente da lei, decide TRT-2

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 ve-
locidade no seu carro importado, 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 me-
tros do local do atropelamento.

Três meses depois, eles saíram do Hospital e, para sur-
presa geral, foram direto para a cadeia... Um, por ‘invasão de 
domicílio’ e o outro por ‘se evadir do local do acidente’.

Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, Professor, está fazendo, responde o 

aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, ‘comete fraude todo aquele que 

se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar’.

A aplicação da cota prevista 
em lei para que empresas con-
tratem portadores de deficiência 
pode ser diferenciada por incom-
patibilidade da atividade com o 
funcionário. Assim entendeu a 
17ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região (SP) ao 
negar recurso do Ministério Pú-
blico do Trabalho contra uma em-
presa de segurança.

De acordo com o processo, a 
empresa conta com 993 empre-
gados, o que a obrigaria a ter 4% 
de trabalhadores com deficiência, 
conforme prevê o artigo 93 da Lei 
8.213/199.

Para a relatora, Thais Ver-
rastro de Almeida, com os requi-
sitos para o exercício da profis-
são de vigilante, principalmente 

acerca da aprovação em curso de 
formação que exige plena apti-
dão física, não é “razoável exigir 
a inserção de portadores de de-
ficiência nestas condições, sob 
pena, inclusive, de danos à saú-
de do trabalhador e ao meio am-
biente do trabalho”.

Além disso, a relatora con-
siderou que a empresa firmou 
um Termo de Compromisso com 
sindicatos da categoria em que 
as partes estipularam “menores 
índices para as empresas de vi-
gilância que aderissem, de forma 
gradual, para que passassem a 
cumprir, no futuro, a reserva de 
vagas prevista na legislação”.

A defesa da empresa, feita 
advogada Fernanda Perregil, do 
escritório Melcheds - Mello e Ra-

ched Advogados, sustentou que o 
termo teve, inclusive, aval e fisca-
lização do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

“Não se trata de ‘reduzir’ 
percentual previsto em lei, mas 
apenas de se adequar à realidade 
das empresas de vigilância para o 
efetivo cumprimento da lei, como 
aliás, constou expressamente na 
cláusula 2ª do próprio documen-
to”, afirmou a magistrada.

O caso trata da ação civil pú-
blica proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho e que pedia 
dano moral coletivo pela condu-
ta irregular de uma empresa de 
segurança sobre cotas para pes-
soas com deficiência. O pedido foi 
julgado improcedente no juízo de 
primeiro grau.

DECISÃO



A partir do voto condutor do ministro 
Salomão, a Corte negou provimento a 
embargos de divergência contra acórdão 
que assentou ao agravante infirmar, es-
pecificamente, todos os fundamentos da 
decisão que inadmitiu o recurso especial. 
O relator Noronha entendeu possível a 
impugnação parcial; no voto-vista profe-

rido ontem, o ministro Og concordou com 
a relatoria, bem como os ministros Raul 
e Maria Thereza. Mas a maioria do cole-
giado seguiu a tese salomônica segundo 
a qual não há diversos capítulos nesta 
decisão, que é formada por um único 
dispositivo, qual seja, a inadmissão do 
recurso.

CEF terá de pagar diferenças de correção monetária sobre saldos de con-
tas vinculadas do FGTS, em decorrência da aplicação dos planos econômicos. 
Assim decidiu o plenário do STF.

Decisão que inadmite 
Resp – Impugnação Total

FGTS – Correção Monetária
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8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar 

a profissão dedicando-se a especialidade 
em qualquer ramo do direito, porque tal 
implica óbice ao bom desempenho de 
seu ofício e dificuldade na formação de 
clientela. Não que a especialização, ten-
dência universal de todas as profissões, 
não seja necessárias, imprescindível. Se 
exercício, contudo, pressupõe perícia, 
aperfeiçoamento técnico, eficiência, ex-
periência, reputação, que só se conquista 
com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, 

constitui a culminância da carreira, é 
geralmente adquirida numa segunda ou 
última etapa da profissão. Ele há de ser 
antecedida de uma base multidiscipli-
nar, teórica e prática, haurida em outros 
ramos da disciplina, abrangentes de va-
riadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materiali-

zação de nossa vocação e sonhos estão 
condicionados por fatores materiais e 
econômicos. Muitas e muitas vezes, na 
profissão não fazemos o que desejamos. 
Somos escravos de nossas necessidades 
materiais. Por isso mesmo, sem arbítrio 
e sem liberdade para opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa 

alegação de amplo direito de defesa e de 
que ninguém é obrigado a autoincrimi-
nar, o profissional instrua patrocinado a 
distorcer fatos, mude a versão realmente 
ocorrida, como o que confunde e desserve 
à Justiça e comete infrações éticas. 

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.

Destacando que a defesa adotou um 
“expediente jurídico exótico” para dire-
cionar sua demanda ao ministro Gilmar 
Mendes, a PGR pediu a cassação do HC 
que revogou prisão temporária de Beto 
Richa. No caso, a defesa apresentou a 
petição diretamente nos autos da ADPF 
444, que foi relatada pelo ministro e, por 
meio da qual, ficou estabelecida a incons-
titucionalidade da condução coercitiva. 
Para fundamentar esta providência, que, 
segundo a PGR, não encontra amparo na 

lei processual, a defesa argumentou que 
sua segregação cautelar seria condução 
coercitiva travestida de prisão temporá-
ria. Raquel Dodge destacou que aceitar a 
alegação significa abrir espaço para que 
todas as prisões temporárias decretadas 
no país possam ser submetidas ao minis-
tro. “Em outras palavras, caso a decisão 
agravada não seja revertida, o relator da 
ADPF 444 será, doravante, o revisor dire-
to e universal de todas as prisões tempo-
rárias do país.

“Revisor Universal”

Mero aborrecimento tem valor

A OAB Subseção de Itabuna, participa 
da campanha “Mero aborrecimento tem 
valor” que tem por objetivo, propor uma 
reflexão mais aprofundada sobre o proble-
ma. Visa ampliar a discussão do assunto 
com a advocacia e o Poder Judiciário e de-
monstrar os impactos reais desse entendi-
mento na sociedade de consumo.

Ao longo do dia, simultaneamente em 
todas as seccionais da OAB, foram mo-
bilizadas visitas aos Fóruns, turmas re-
cursais, juizados especiais e tribunais de 
justiça. Participarão dessas mobilizações, 
presidentes seccionais e membros das co-
missões de Defesa do Consumidor, comis-
sões da Jovem Advocacia e comissões de 
Defesa das Prerrogativas e valorização 
da advocacia. Em algumas seccionais, 

outras comissões também se engajaram 
neste esforço, ampliando ainda mais a 
abrangência da mobilização.

“Essa campanha lançada no dia 11 
de agosto de 2018 pelo Conselho Federal 
através da Comissão Especial de Defesa 
do Consumidor, tem buscando conscien-
tizar o Poder Judiciário de que o dano 
moral não pode ser banalizado em ‘mero 
aborrecimento’. Esta postura do Poder 
Judiciário só beneficia as empresas e 
prestadoras de serviço, que ao invés de 
melhorarem sua prestação ao consumi-
dor, encontram no judiciário, motivação 
para continuar infringindo o Código de 
Defesa do Consumidor”. Disse o presi-
dente da OAB Subseção de Itabuna, Dr. 
Edmilton Carneiro.

CAMPANHA
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Dicas e deveres do inquilino
Voltei a morar recentemen-

te em Itabuna e estou terminan-
do de construir um apartamen-
to, por conta disso precisei alu-
gar um imóvel, mas o proprie-
tário me mandou uma cópia do 
contrato do aluguel com tantas 
exigências que me perguntei: 
Quais são os meus direitos e de-
veres como inquilino? Mariân-
gela Rodrigues. 

 
 Mariângela, locatário, loca-

dor, inquilino. Se estas palavras já 
causam certa confusão na hora de 
atribuir a aplicação correta ao su-
jeito adequado, as cláusulas contra-
tuais de aluguel de imóvel podem 
dar mais trabalho ainda. Afinal, 
são muitas as obrigações e direitos 
das duas partes, locador e locatário, 
para firmar um contrato de aluguel. 

Sem sombra de dúvida um dos 
problemas quando o assunto é alu-
guel é a garantia para assinar o con-
trato. A lei dispõe que apenas um 
tipo de garantia entre as três possí-
veis – fiador, seguro-fiança e caução 
– pode ser exigida pelo proprietário. 
Porém o que se vê, na maioria das 
vezes, é a cobrança de duas garan-
tias.

Dentre as obrigações do loca-

dor podemos destacar as responsa-
bilidades referentes à propriedade. 
Pela lei, é ele que paga as taxas 
extras cuja finalidade é melhorar a 
estrutura do imóvel. Estão também 
no rol de suas obrigações os gastos 
com as ações trabalhistas e previ-
denciárias antes do contrato de alu-
guel. O IPTU também é arcado pelo 
proprietário, mas as partes podem 
negociar de forma diversa.

Quanto aos direitos do pro-
prietário, está incluído o reajuste 
do aluguel, que pode ser elevado 
em função do aumento salarial, por 
exemplo, e visita do imóvel, desde 
que comunicada com antecedência. 
Além disso, o locatário não pode exi-
gir do inquilino mais de um tipo de 
garantia para firmar o contrato de 

locação. A lei dispõe que apenas um 
tipo de garantia pode ser cobrado 
pelo proprietário.

Já com relação aos direitos e 
deveres do locatário: são de respon-
sabilidade do inquilino as despesas 
com salário de funcionários, lim-
peza, conservação do uso comum 
do prédio, bem como os custos com 
ações trabalhistas e previdenciárias 
após a locação são de responsabili-
dade do inquilino. Além do mais, o 
locatário deve ficar no imóvel até o 
fim do contrato, o que gera multa se 
for descumprido. Mas está incluindo 
como um dos seus direitos

a rescisão sem multa em caso 
de comprovada mudança de endere-
ço por conta de emprego para outra 
cidade.

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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O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, destacou a importância da 
aprovação pelo Senado da proposta que 
permite que advogados de sindicatos e 
associações recebam, cumulativamente, 
os honorários contratados com a entida-
de que representam e os honorários de 
sucumbência assistenciais, devidos pela 
parte vencida ao vencedor da causa. O 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 139, de 
2017, foi aprovado no dia 5/9 pelo Plená-
rio do Senado e vai à sanção presidencial.

“A aprovação do PLC 139/2017 elimi-
na controvérsia nascida a partir da apro-
vação da reforma trabalhista com as nor-
mas de Direito Processual do Trabalho. A 
proposta assegura o justo pagamento da-
quilo que é a subsistência da advocacia. 
Esta é uma bandeira da OAB, que atua 
firmemente contra tentativas de dimi-

nuir a profissão. A verba honorária não 
pode ser aviltada. Tendo caráter alimen-
tar, deve ser defendida e fixada em valor 
digno e proporcional à causa”, disse o pre-
sidente nacional da OAB, Claudio Lama-
chia que agradeceu o empenho e trabalho 
de todos que se envolveram em mais essa 
importante conquista para a classe. Nos-
sa obra é verdadeiramente coletiva.

O texto aprovado pelo Senado al-
tera o Estatuto da Advocacia e revo-
ga dispositivo da Lei 5.584/1970 para 
permitir o recebimento cumulativo dos 
honorários contratuais e de sucumbên-
cia assistenciais. A proposta busca re-
tirar obstáculos impostos pela Justiça 
do Trabalho à cumulatividade desses 
honorários. O projeto no Senado foi 
relatado pela senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS).

Senado aprova projeto 
que fortalece honorários 
advocatícios assistenciais

Anteontem, como narrou este informa-
tivo, fez-se uma operação policial na qual 
se praticou uma odienta criminalização do 
exercício da advocacia. O caso, para narrar 
em migalha, trata de uma parcela dos recur-
sos advindos das contribuições sindicais que 
estaria sendo tungada. Tendo lobrigado essa 
tunga, o escritório do advogado Tiago Cedraz, 
em nome de algumas centrais sindicais, as 
quais são clientes da banca há uma década, 
instou o Ministério Público do Trabalho - 
MPT. O parquet, por seu turno, verificando 
a eventual legalidade do pleito, promoveu 
audiências de mediação entre todas as sindi-

cais (já aí representadas por oito (!) bancas de 
advocacia), a AGU, o ministério do Trabalho 
e a CEF. As audiências foram gravadas e 
registradas em ata. Foram nada menos do 
que 12 encontros. Como se não bastasse, 
todo o procedimento foi ainda submetido 
à CGU. Ao final, extraiu-se um relatório 
técnico com subsídios que lastreavam juri-
dicamente a edição de uma portaria do mi-
nistério do Trabalho, a qual seria suficiente 
para garantir o alegado direito. Ou seja, 
tratou-se de um pleito legal, realizado den-
tro das mais rígidas formalidades (tudo foi 
gravado), e no exercício puro da advocacia.

Criminalização da Advocacia
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Honorários: Magistrado deve 
dar exemplo e cumprir a lei, e 
não desrespeitar a advocacia

O presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia, reafirmou a ne-
cessidade da garantia de respeito por 
parte da magistratura ao cumprimen-
to do Novo Código de Processo Civil, 
expressamente no que determina o 
texto legal quanto aos honorários da 
advocacia.

Em resposta a recente manifesta-
ção do presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha, que afirmou que “o novo 
CPC foi feito pra dar honorários para 
advogados”, Lamachia defendeu que 
“o CPC é lei federal fruto de amplo 
debate com participação abrangen-
te que contemplou os mais valiosos 
princípios democráticos, assim como 
é a Constituição Federal que atribui 
ao advogado a condição de indispen-
sável a administração da justiça. 
Portanto, espera-se que o presidente 
do Superior Tribunal de Justiça seja 
o primeiro a dar o exemplo, zelando 
pela aplicação da lei, cumprindo e 
fazendo cumprir o que nela está ex-
presso”. 

O presidente da OAB considerou 
ainda ser “inaceitável que uma auto-
ridade encarregada de aplicar a lei, 
levante-se contra um diploma legal 
moderno, elaborado por categorizados 
juristas reunidos em uma Comissão que 
foi presidida por um ministro do Supre-
mo Tribunal Federal e realize ataques 
gratuitos contra uma classe que, por de-
finição constitucional, é indispensável à 
administração da justiça”.

Para Lamachia, “os honorários re-
presentam para a advocacia o mesmo 

que os subsídios para a magistratura 
e o salário para o trabalhador. O sus-
tento das famílias e manutenção de 
nossos escritórios vêm unicamente do 
sucesso de nossa atuação profissional. 
É preciso cumprir e fazer cumprir a 
lei e não descumpri-la e desrespei-
tar uma classe que exerce verdadeiro 
múnus público”. 

“Afinal, a advocacia não rece-
be subsídios todos os meses em sua 
conta, auxílio-moradia e tão pouco 
possui dois meses de férias anuais. 
A verba honorária não pode ser avil-
tada. Tendo caráter alimentar já re-
conhecida por súmula do STF, deve 
ser defendida”, ressaltou o dirigente 
da OAB.

O dirigente nacional da OAB des-
tacou ainda que a presença da advo-
cacia nos conflitos extrajudiciais em 
nada tem a ver com reserva de mer-
cado, sendo essa visão uma simplifica-
ção deturpada da realidade. “De fato, 
a presença do advogado nesse tipo de 
ação agiliza vários procedimentos. É 
notório que a capacidade instalada do 
judiciário está muito aquém do que 
seria necessário. Temos mais de 100 
milhões de processos. Precisamos en-
contrar soluções, mas sempre com a 
presença da advocacia, por respeito 
ao cidadão que terá seus direitos to-
talmente assegurados”, finalizou La-
machia.

Por Claudio Lamachia.
Presidente nacional da OAB. 

Brasília – DF.

https://www.oab.org.br/ 

CONSELHO FEDERAL 
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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 
Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU) referente 
aos anos de 2009 e 2010. Sabe-
se que o IPTU em referência 
aos dois exercícios foi lançado 
e notificado ao sujeito passivo, 
respectivamente, em janeiro 
de 2009 e em janeiro de 2010. 
Após a ciência dos lançamen-
tos, João não tomou qualquer 
providência em relação aos dé-
bitos. O município não adotou 
qualquer medida judicial entre 
a notificação dos lançamentos 
ao sujeito passivo e o ajuiza-
mento 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 tributário 

está suspensa em virtude de com-
pensação. 

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 utiliza-
dos pelo governo, respectiva-
mente.

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

A Infoglobo conseguiu reduzir, na 
4ª turma do STJ, o valor da condena-
ção a ser paga a Orlando Monteiro 
Manso, ex-presidente do TJ/AL, por 

publicação ofensiva no site e jornal O 
Globo, em 1999. A partir do voto do 
ministro Buzzi, relator, a indenização 
caiu de R$ 300 mil para R$ 50 mil.

Redução

O procurador Carlos Fernando dos 
Santos Lima anuncia que deixa a força-
tarefa da Lava Jato para se aposentar 
(vejamos, com lupa, o destino profissio-
nal do cidadão). Lima entrou no MPF 
em 1995 e ficou conhecido não só por sua 
atuação na operação, mas também por 
ser assíduo no Facebook com comentá-
rios inapropriados para a investidura. 
Como não poderia deixar de ser, foi por 
meio do Face - para que seus seguidores 
pudessem apresentar as exéquias - que 

se despediu do cargo; do cargo, mas não 
do tom: “Continuarei a denunciar como 
cidadão aquilo de errado que vemos dia-
riamente acontecer (...), especialmente 
no que se refere ao combate à corrupção, 
à necessidade de se reformar a política 
e aos abusos de poderosos”. Enfim, vai-
se com Carlos Fernando o fel, o travo 
da amargura que cercava a Lava Jato. 
Com efeito, ele era o verdadeiro cabeça 
da operação, sobretudo neste diapasão. 
Vida que segue.

Adeus para os que ficam

CNJ mantém liminar que 
proíbe novas vagas de 

desembargador no TJ-BA

 O Conselho Nacional de Justiça man-
teve, nesta terça-feira (18/9), liminar que 
proíbe o Tribunal de Justiça da Bahia de 
abrir vagas para desembargador no esta-
do. Agora, a corte tem o prazo de 15 dias 
para apresentar os estudos e informações 
que entender cabíveis para análise final 
do mérito.

A proposta foi sancionada pelo gover-
nador baiano em junho e criava nove car-
gos de desembargador, 18 de assessor de 
desembargador e nove de assistente de 
gabinete. Em agosto, o conselheiro Val-
tércio de Oliveira já havia suspendido a 
abertura das vagas.

Na sessão desta terça-feira, o conse-
lheiro relator também apresentou dados 
do relatório Justiça em Números 2018 
que apontam que apenas 64% dos cargos 
de magistrados se encontram providos no 
Estado. “Os números são mais inquietan-
tes ainda em relação aos servidores: há 
25.639 cargos vagos”, descreveu.

Para o conselheiro, os dados são um 
fundamental indicador de que a primei-
ra instância não foi priorizada na edição 

da lei questionada. “O reflexo dessas ca-
rências se mostra na taxa de congestio-
namento total do 1º grau, na órbita de 
70%. Isso representa a dificuldade que a 
Corte tem em lidar com seu estoque de 
processos, quanto maior o índice, maior 
a problemática, pois mede o percentual 
de processos que ficaram represados sem 
solução, comparativamente ao total tra-
mitado no período de um ano.”

Ampliação - Em defesa, o TJ-BA ar-
gumentou que considera que seu quan-
titativo de membros está aquém quando 
comparado a outros tribunais de mesmo 
porte, pelo que defende a necessidade da 
ampliação do quadro da segunda instân-
cia para o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional frente à crescente demanda 
de processos.

O tribunal sustentou ainda que a 
Lei Orçamentária Anual em curso prevê 
a criação de cinco cargos de desembar-
gadores, com os respectivos gabinetes 
de apoio, sem que o limite prudencial 
da Lei de Responsabilidade Fiscal seja 
afetada. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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No caso acima, a operação desta sema-
na surge com a prisão, há alguns meses, do 
ex-funcionário do ministério do Trabalho, 
Renato Araújo, por irregularidades na con-
cessão de registros para sindicatos. Como 
costuma acontecer, Araújo resolve delatar. 
Ele fala sobre tudo e todos, especialmente o 
que interessa aos investigadores. Com rela-
ção a este ponto, conta que (i) havia interes-
se político em editar a portaria que adequa-
ria a questão do repasse sindical, que (ii) ele 
sabia que havia aquiescência do consultor 
jurídico do ministério, e que (iii) tinha sido 
criado um grupo de trabalho de servido-
res para tratar da questão. Ou seja, nada 

de errado. Conta ainda que o escritório do 
mencionado causídico atuava no caso e, ao 
ser perguntado se conhece o advogado, res-
ponde que “não conhece”. Foi isso, em sín-
tese (mas com todos os fatos) o que motivou 
uma busca e apreensão num escritório de 
advocacia (onde se apreendeu um contrato 
de honorários) e na casa do advogado (onde 
nada foi apreendido). Não se pegou nada, 
mas se obteve o intento: a atenção da mídia. 
De modo que até se entende a ira persecu-
tória (Freud explica), mas o que não se com-
preende é a tinta da caneta do magistrado 
num mandado sem pé nem cabeça. E, pior, 
cujo foco é o exercício da advocacia. 

Criminalização da Advocacia II
4ª turma do STJ aumenta valor da indenização para quatro autores pela morte de três 

familiares em acidente de trânsito. A turma acompanhou o voto da relatora, Isabel Gallotti, 
que havia majorado a indenização de R$ 90 mil para R$ 240 mil para as duas famílias - R$ 
60 mil por autor.

Corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins editou o provimen-
to 75/18, o qual estabelece que todas as unidades jurisdicionais de primeiro e segun-
do graus e de Tribunais Superiores, com exceção do STF, deverão estar dotadas com 
equipamentos necessários à transmissão de voz e imagens em tempo real, no prazo 
de 60 dias.

Majoração

Videoconferências

Plano de saúde não 
pode ser cancelado no 
caso de aposentadoria 

por invalidez

Agravo deve impugnar todos os 
fundamentos da decisão recorrida

 É indevido o cancela-
mento do plano de saúde 
do empregado em caso de 
suspensão do contrato de 
trabalho em razão da apo-
sentadoria por invalidez. A 
decisão é da 8ª Turma do 
Tribunal Superior do Tra-
balho TST) ao condenar 
uma empresa a pagar R$ 
10 mil de indenização por 
danos morais a uma traba-
lhadora que teve seu plano 
cancelado.

Na ação, a aposentada 
afirmou que, com o cance-
lamento, teve de pagar por 
procedimentos médicos. Ela 
pedia o restabelecimento 
dos planos e a condenação 
da empresa ao pagamento 
de indenização. A empresa, 
em sua defesa, sustentou 
a legalidade da suspensão, 
alegando que, com a apo-
sentadoria, teria ocorrido 
corte nas contribuições fei-
tas pela trabalhadora.

O Tribunal Regional 
do Trabalho da 16ª Região 
(MA) determinou o resta-

belecimento dos planos, 
mas julgou indevida a re-
paração por dano moral 
por não haver ficado con-
figurada ofensa de cunho 
moral nem ato ilícito. Se-
gundo o TRT, o dever de re-
parar é cabível somente na 
ocorrência de ato que cause 
dano, e não em “dissabores 
do cotidiano”.

Para a relatora do re-
curso de revista da apo-
sentada, ministra Maria 
Cristina Peduzzi, a decisão 
do TRT deveria ser revis-
ta por estar em desacordo 
com a jurisprudência do 
TST.

“A jurisprudência do 
TST entende ser indevido 
o cancelamento do plano 
de saúde do empregado em 
caso de suspensão do con-
trato de trabalho em razão 
da aposentadoria por inva-
lidez, o que enseja a repa-
ração por danos morais”, 
afirmou a ministra, fixando 
a indenização em R$ 10 mil. 

(Ascom do TST)

É inviável o agravo que deixa 
de atacar especificamente todos os 
fundamentos da decisão agravada. 
A decisão, por maioria, é da Cor-
te Especial do Superior Tribunal 
de Justiça ao confirmar o entendi-
mento previsto na Súmula 182 da 
corte.

Ao julgar embargos de diver-
gência, a Corte Especial manteve 
decisão da 2ª Turma que não co-
nheceu do agravo por aplicação da 
súmula, já que o agravante não im-
pugnou todos os pontos da decisão 
que não admitiu o recurso especial.

Na Corte Especial, o embar-
gante mencionou acórdão da 4ª 
Turma possibilitando a impugna-
ção de capítulo autônomo da deci-
são agravada. Para o ministro au-
tor do voto vencedor na corte, Luis 
Felipe Salomão, o acórdão paradig-
ma mencionado traz entendimento 
já superado pelo STJ.

Salomão destacou que tanto no 
Código de Processo Civil de 1973 
quanto no de 2015 há regra que re-
mete às disposições mais recentes 
do Regimento Interno do STJ, no 
sentido da obrigatoriedade da im-
pugnação de todos os fundamentos 
da decisão recorrida.

O ministro afirmou que, além 
da aplicabilidade da súmula, os 
embargos questionam disposições 
regimentais recentemente altera-

das pelo STJ, “justamente com o 
escopo de reiterar e tornar estreme 
de dúvida o tópico sobre o qual ora 
se debate, qual seja, a necessidade 
de impugnação específica de todos 
os fundamentos da decisão que 
inadmite recurso especial”.

O ministro citou conceitos do 
jurista Cândido Dinamarco sobre 
a teoria da sentença para justificar 
a impossibilidade de impugnação 
parcial da decisão de inadmissibi-
lidade do recurso especial, já que 
tal decisão é incindível e deve ser 
impugnada em sua integralidade.

Para Salomão, a não obediên-
cia à regra implicaria o exame in-
devido de questões recursais, pois 
o conhecimento do agravo obriga o 
STJ a conhecer de todos os funda-
mentos do recurso especial.

“Assim, reflexamente, a au-
sência de impugnação a algum 

dos fundamentos da decisão, que 
negou trânsito ao reclamo espe-
cial, imporia a esta Corte Superior 
o exame indevido de questões já 
atingidas pela preclusão consu-
mativa, decorrente da inércia da 
parte agravante em insurgir-se no 
momento oportuno, por meio da 
simples inclusão dos pontos ausen-
tes nas razões do agravo”, afirmou.

A medida hipotética, segundo o 
ministro, teria o objetivo de trans-
formar o recurso parcial em re-
curso total, alterando a pretensão 
recursal e sob pena de gerar um 
julgamento extra petita, ou seja, 
além dos limites pedidos.

Luis Felipe Salomão disse que 
a estabilidade da jurisprudência 
não significa sua estagnação e, no 
caso, a aplicação da Súmula 182 
permanece incólume. 

(Ascom do STJ)

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Lançamento do Movimento 
Avança OAB Ilhéus

Aconteceu na noite de terça-
feira (11/9), no Ilhéus Hotel, na 
cidade de Ilhéus, o lançamento do 
Movimento Avança OAB Ilhéus, ca-
pitaneado pelo advogado Martone 
Maciel, que coloca o seu nome à dis-
posição da classe para concorrer à 
Presidência da OAB de Ilhéus. 

O evento foi prestigiado por 
mais de 250 Advogados e Advoga-
das, dentre eles Fabrício Castro, 
pré-candidato à Presidência da 
OAB-BA, que lidera o movimento 
Avança OAB a nível estadual, di-
retores da OAB-BA, Conselheiros 
Federais e Estadual da OAB, Pre-
sidentes de diversas subseções, au-
toridades públicas e representantes 

da sociedade civil organizada.
Além de Conselheiro Estadual 

da OAB, onde vem desenvolvendo 
um trabalho bem expressivo e de 
destaque, Martone Maciel também 
compõe a Comissão Estadual de Di-
reito Previdenciário, destacando-se 
pela sua postura combativa em de-
fesa das prerrogativas dos advoga-
dos. Sua pré-candidatura conta com 
o apoio do atual Presidente da OAB 
de Ilhéus, Marcos Flávio Rhem, e 
também do atual Presidente da OAB
-BA, Luiz Viana Queiroz, que con-
correrá para Conselheiro Federal na 
chapa de Fabrício Castro, sendo co-
tado para ser, em breve, Presidente 
do Conselho Federal da OAB. 

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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Núcleo Cuidar: 
o espaço da 
solidariedade Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Dois homens, ambos muito do-
entes, ocupavam o mesmo quarto de 
hospital. Um dos dois homens podia 
permanecer sentado na cama por 
uma hora durante a tarde, como for-
ma de melhorar a circulação. A sua 
cama era próxima da única janela 
do quarto. O outro homem precisa-
va permanecer deitado. Os dois se 
conheceram e sempre conversavam 
muito. A cada tarde, o homem que 
estava na cama próxima da janela 
podia contava ao seu companheiro to-
das as coisas que podia ver do lado de 
fora. A janela dava para um parque, 
com um delicioso lago. Assim o des-
crevia o companheiro que se senta-
va próximo à janela. E enquanto ele 
descrevia tudo o que estava vendo, 
detalhadamente, o outro homem, do 
outro lado do quarto, fechava os olhos 
e imaginava a cena. 

Em uma manhã, porém, a enfer-
meira do turno do dia, encontrou o 
homem que ficava próximo à janela, 
morto. Por isso, mais tarde, pare-
ceu-lhe apropriado colocar o outro 
homem, na cama vaga, próxima à 
janela. Assim o fez e saiu do quar-
to. Lenta e dolorosamente então, o 
homem se apoiou nos cotovelos para 
ver, pela primeira vez, o mundo lá 
fora. Esforçou-se para olhar tudo o 
quanto podia do lado de fora. Mas, 
o que ele viu à sua frente foi apenas 
um muro branco. Espantado, o ho-
mem perguntou à enfermeira o que 
poderia ter levado seu companheiro 
de quarto a descrever as coisas de 
maneira tão maravilhosa para ele. 
A enfermeira respondeu que o outro 
homem era cego, e, óbvio, sequer po-
dia ver o muro. “Talvez quisesse lhe 
dar coragem”. Disse a enfermeira ao 
homem. Sendo assim, reflita: há uma 
felicidade tremenda em fazer os ou-
tros felizes. Uma dor partilhada é 
dividida, mas a felicidade dividida é 
dobrada. O hoje é um dom, por este 
motivo se chama presente. (A origem 
desta história é desconhecida). 

Se você, no entanto, quer ir além 
dessa história, ajude o Núcleo Cuidar 
(Associação de Pais e Portadores das 
Síndromes Deficitárias Neurológi-
cas – Itabuna, Bahia – com sede na 
Travessa Juarez Távora nº29). Sim, é 
possível fazermos muito, mesmo com 
o pouco que você puder. O dia é hoje! 
É agora! Vamos conhecer melhor o 
fantástico trabalho do Núcleo Cuidar. 
E mais: podemos multiplicar nossas 
ajudas, compartilhando, por exem-
plo, em nossas redes sociais, algo que 
vai muito além do que a efemeridade 
da maioria das coisas que entopem 
nossas caixas de mensagens. Pode-
mos fazer a diferença! Podemos ain-
da transformar, para melhor, cente-
nas de vidas que precisam da nossa 
solidariedade. Nossas contribuições 
materiais também serão muito bem-
vindas (esteja à vontade para ajudar 
com o que você puder, mas, por favor, 
não deixe de ajudar). 

O trabalho do Núcleo Cuidar me-
rece nossas atenções. Sim, felizmen-

te, em tempos tão conturbados e tan-
tas vezes insensíveis, há um grupo de 
pessoas, desprendidas, capazes de, 
na prática, “fazer o Bem, sem olhar a 
quem”. E o fazem com uma dedicação 
tão vigorosa e ao mesmo tempo tão 
amorosa, que não há como deixar de 
ser inspirador esse trabalho extraor-
dinário. Diante de um mundo (e espe-
cialmente de um Brasil) quase esque-
cido dos sentimentos de fraternidade 
e solidariedade, o Núcleo Cuidar é 
um oásis no deserto egoísta no qual 
tantas vezes “vivemos”. 

Reconhecido como de Utilidade 
Pública Municipal, Estadual e Fede-
ral, o Núcleo Cuidar teve início pelo 
casal Antônio Odorico e Cláudia Bri-
to, que tiveram três filhos, e que nas-
ceram normais, contudo, com quatro 
anos e meio aquelas crianças desen-
volveram uma doença degenerativa 
(Mucopolissacaridose Síndrome de 
San Fellipo). Tristemente as crian-
ças faleceram. Mas, mesmo diante 
daquela dor inominável (a morte dos 
filhos) Antônio e Claudia encontra-
ram forças para transformar a dor 
em amor. Nasceu o Núcleo Cuidar. 

O Núcleo oferece aulas recreati-
vas diversas, além de disponibilizar 
fraldas descartáveis, cestas básicas, 
medicamentos, cadeira de rodas, ba-
nho nebulizadores, aparelhos de su-
gar secreção, etc. Toda a estrutura 
é mantida exclusivamente por tra-
balho voluntário e doações da comu-
nidade. Hoje o Núcleo atende a 199 
famílias, sendo 115 crianças, 3 idosos 
e 81 adolescentes e proporciona 3 re-
feições diárias. 

Recentemente o Núcleo Cuidar 
ganhou do Governo Federal um ter-
reno que fica ao lado da Justiça do 
Trabalho, onde está sendo constru-
ída a Casa de Apoio, cujo valor foi 
orçado em R$ 650.000,00. O proje-
to “Tijolinho Solidário” vem de en-
contro à consolidação desse sonho 
e consiste em arrecadar valores ou 
material de construção, para essa 
nova sede. Venha você também par-
ticipar desse projeto, pois as crian-
ças do Núcleo Cuidar precisam da 
ajuda de toda comunidade para que 
esse sonho se torne realidade. Ligue 
para 9.8812.3737 que Cláudia Brito 
e Telma Kruschewsky irão explicar 
pessoalmente a Campanha do Tijoli-
nho Solidário. 

Não há mais espaço aqui para ex-
plicar mais detalhadamente sobre o 
Núcleo Cuidar. Por isso, quero dispo-
nibilizar agora, a seguinte conta ban-
cária: APOSDEN, Banco do Brasil, 
Conta 18445-4, Agência 3445-2, caso 
você possa ajudar. Antecipadamente 
agradeço por sua atenção. Mas, não 
se esqueça: “Quando cada um faz um 
pouco, o pouco de muitos se soma” 
(Irmã Dulce).

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

e Mestrando em História Regional e Local e Membro 
da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – 

Bahia.
E-mail: zumacosta@yahoo.com.br

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

Prestes a completar 30 anos, a Lei Or-
gânica do Município de Itabuna (LOMI) – 
formada por 343 artigos, com os dos Atos 
transitórios – tem vários dispositivos 
desatualizados em relação à Constitui-
ção Federal e decisões jurisprudenciais. 
O diagnóstico é do doutor em gestão pú-
blica, Luís Fernando Machado, dentro da 
oficina Marcos Jurídicos realizada pelo 
Interlegis em Itabuna.

O estudo apontou que 33 artigos da 
Carta Política itabunense já poderiam 
ser revogados por perda de objeto. “A 
LOM de Itabuna está atrasada no tem-
po”, declarou Machado. O servidor do 
Senado sublinhou diversas normas da 
LOMI que aguardam atualização (julga-
mento de vereadores por Tribunal de Al-
çada do Estado, por exemplo – tribunais 
extintos pela EC 45/2004).

Ao mesmo tempo em que ressaltou 
defasagens da LOMI, o estudo propôs 
nova redação para esses trechos. “Como 
norma infraconstitucional, a LOM é pas-
sível de mudança, pode ser toda reformu-
lada”, destacou. Machado sugeriu modifi-
car a Lei Orgânica para “complementar 
melhor desapropriação” em Itabuna (pre-
visão em plano diretor, lei municipal es-
pecífica, entre outros).

Na terça, 18, o presidente do Legis-
lativo de Itabuna, Chico Reis (PSDB), já 
havia endossado que existem “algumas 
correções a serem feitas” na LOMI. A 
oficina Marcos Jurídicos termina nessa 
quinta, 20, falando sobre Regimento In-
terno de casas legislativas. O Interlegis 
em Itabuna conta com vereadores, as-
sessores parlamentares, universitários e 
profissionais liberais.

Interlegis apresenta estudo 
para atualizar LOM itabunense

LEGISLATIVO
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CLÉO, MEU AMOR
Cléo nasceu no dia, no lugar e na hora certa, 

mas ficou sem nome, por muito tempo. Não foi fácil 
arranjar-lhe um prenome, devido o grau de trans-
cendência que ela ia ganhando. A cada dia Cléo 
ficava mais bonita, inteligente, carismática e cati-
vante, como todo animal de grande estimação.

Cléo me faz lembrar de Deby. Elas se parecem  
física e  psicológicamente, apesar de pertencerem a 
espécies distintas.  Tanto uma quanto a outra têm 
as mesmas manchas preto e branco grandes, como 
o jeito charmoso e delicado de sentar e de deitar-se. 
Cléo  fez quem só tinha amor por cão, passar a tê-lo 
também pela raça felina . 

O talento de artista corre na alma de Cléo. Na 
nossa casa não tem instrumento musical, mas Cléo 
tecla o sofá, com se um piano  fosse. O som emitido 

é,  para ela, como uma musica inteligível e bela, 
tanto que  não consegue tocá-lo, sem  se movimen-
tar feliz, como se estivesse no mar,  surfando.

Cléo deve gostar muito ler. Inúmeras vezes  a 
peguei dentro da minha instante cheia de livros, 
olhando-os,  como se estivesse à procura  por esse 
ou por aquele escritor. Diante de tantos títulos é 
natural que ela procurasse pelo o do seu autor pre-
ferido. Quando estou lendo, ela fica sempre ao meu 
lado, olhando para o livro, como se estivesse fazen-
do a mesma coisa.

Cléo é uma moça educada. Não tem aquela  edu-
cação  de verniz,  nem faz distinção entre as classes 
sociais. O que vale para Cleo é a nobreza de caráter. 
Ela não é daquelas que  trata uns com  palavras e 
gestos agradáveis e,  para com outros, destila todo o 

seu caráter  falso,  pusilâmine e peçonhento.
Cleo é uma moça direita. Quem se casar com 

ela, não vai comer ¨ gata por lebre ¨. Jamais  teria 
outros motivos para ocultar, a pretexto de ter o seu 
hímen complacente.  Quando tiver o seu compa-
nheiro, serão felizes, pois o colocará acima dos bens 
materiais. A nobreza do caráter de Cleo, tão raro 
entre o ser humano, lhe faz desejar um lar modesto 
a uma mansão infeliz.

Quando Cléo deita e coloca os pezinhos debaixo 
do seu corpo, fica parecendo uma patinha linda e 
fofa, nadando e mergulhando no lago encantado do 
meu ser, cheio de afeto e de ternura:

- Cleo, meu amor!                 
Por Jorge Luiz Santos.

Advogado e cronista. Itabuna - Bahia
E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA

Postura faz diferença

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Rosa* é funcionária pública há 
muitos anos e faz parte de uma gran-
de repartição. Dia desses foi surpre-
endida pelo comentário da faxineira 
que sempre faz a limpeza do local. 
Passando o pano nos móveis, Maria* 
disse a Rosa que ela devia ser a fun-
cionária mais querida daquele lugar. 
Surpresa com a afirmação, Rosa quis 
saber o motivo. Maria logo esclareceu 
que as pessoas iam até a seção cons-
tantemente procurando por ela e não 
a encontrando preferiam voltar outro 
dia a serem atendidas pelos demais. 
Rosa secretamente comemorou, pois 
considerou válido todo o empenho em 
servir com amor. 

Esse é um episódio bonito, não é 
mesmo? Sinal de que as pessoas no-
tam como nos comportamos no traba-
lho e nos contatos interpessoais. Já 
que temos de executar nosso serviço, 
que seja de forma amorosa e interes-
sada. Normalmente, gastamos quase 
o mesmo tempo realizando uma tare-
fa de modo prestativo ou atabalhoado. 
Então, devemos primar pela segunda 
opção. Aqui vão algumas dicas inte-
ressantes para aqueles que desejam 
fazer a diferença no atendimento ao 
cliente ou às pessoas em geral:

1. Receba as pessoas sempre com 
um sorriso nos lábios, pois não exis-
te melhor acolhida. 2. Chame-as pelo 
nome; como afirmou o autor nortea-
mericano Dale Carnegie, o som mais 
doce para alguém é o de seu próprio 
nome. 3. Olhe nos olhos da pessoa com 
quem você fala, assim demonstrará 
consideração e respeito pelo o que ela 
tem a lhe dizer. 4. Ouça atentamente 
(e até o final) o que lhe está sendo dito, 
depois faça um breve resumo do que 
entendeu para que a pessoa verifique 
se é isso mesmo que ela queria dizer. 
5. Fale objetivamente se pode ajudar 

ou se a pessoa terá de se dirigir a uma 
outra seção para conseguir o que de-
seja. 6. Interesse-se genuinamente 
em auxiliar a pessoa, dispensando-lhe 
o tratamento que empregaria consigo 
mesmo. 7. Forneça à pessoa um meio 
de contato com você (e.mail, telefone) 
para que ela possa socorrer-se caso 
tenha esquecido de perguntar algo ou 
desejar mais alguma informação. 

Ainda que a pessoa lhe seja rude 
procure manter a calma, já que nem 
todos tiveram as mesmas oportunida-
des nem foram educados como você. 
Muitas vezes, o outro está apenas 
num mau dia. Não encare essas de-
monstrações de irritação como pes-
soais. Siga prestando seu serviço de 
forma amável e cordial até que a pes-
soa se perceba em descompasso com a 
situação de atendimento. Quando se 
procede desta forma, mesmo as pesso-
as grosseiras costumam se desculpar, 
reconhecendo que foram ríspidas com 
quem não merecia tal tratamento.

Enfim, a postura que adotamos no 
trabalho e também em casa mostra 
muito de quem somos. Se você deseja, 
como Rosa, ser benquisto e estimado, 
procure desenvolver habilidades no 
trato com as pessoas, policiando com-
portamentos que expressem intole-
rância, desrespeito, discriminação ou 
preconceito frente aos demais. Tenha 
atitudes amorosas e compreensivas, 
fazendo com que o outro se sinta va-
lorizado e merecedor de atenção. Fa-
zendo assim, você conseguirá cultivar 
amigos para sempre.

 
* nomes fictícios

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 

Nunca 
estaremos 
prontos...

O ser humano se constrói todos os 
dias e um pouco por dia. Ninguém nas-
ce pronto e nunca estaremos prontos. 
Estamos abertos à construção. Por isso, 
quando alguém diz “eu já fiz tudo”, “eu já 
sei tudo”, está indo contra a própria di-
nâmica da vida de estar sempre aberta. 
Somos tarefa para nós mesmos. Nunca 
estamos concluídos. Enquanto estamos 
vivos podemos crescer, ser melhores e, 
consequentemente, mais humanos. A 
nossa humanidade é sempre possibilida-
de. É crescimento e aperfeiçoamento. 

Nascemos humanos, diferente dos 
animais. Mas isso basta para sermos hu-
manos? Em princípio poderíamos dizer 
que sim. Um ser humano não pode ser 
como um animal. Mas sabemos que na 
verdade a nossa humanização é tarefa. 
Ela se construirá em nosso ambiente, em 
nossos relacionamentos, em nossa aber-
tura e aprendizagem. Um ser humano 
pode não ser tão humano assim. Poderá 
ser selvagem e perigoso. Se não assumir 
sua tarefa de humanizar-se poderá per-
manecer e agir mais pelos instintos do 
que pela razão e reflexão. 

Isso mostra que não somos acaba-
dos. O que somos por natureza, isto é, 
animais racionais, não  é suficiente para 
garantir nossa socialização, que acontece 
pela aprendizagem, pela convivência, pe-
los relacionamentos. Os relacionamentos 
definem a nossa qualidade de vida. Pes-
soas que não aprendem a se relacionar 
não vivem bem e não deixam viver. São 
as pessoas difíceis, que não crescem, não 
estão dispostas a aprender e, por isso, 
não se humanizam. 

Ter em mente que somos seres inaca-
bados é condição para a humanização. Se 
eu sair da minha casa de manhã cedo e 
disser para eu mesmo “hoje posso apren-
der e ensinar”, isso me ajudará a crescer. 
Não sei tudo e também não sei nada. Mi-
nha vida está aberta. Recebo dos outros 
e também posso dar. Essa ideia clara me 
fará bem. Tem pessoas que pensam que 
só podem ensinar e tem outras que pen-

sam que não conseguem ensinar nada. A 
vida é uma permanente troca. Isso que 
faz a vida ser bonita. Essa troca per-
manente é construção, é inacabamento. 
Quem se considera acabado não cresce. 
Não importa a idade e as experiências 
que tenha vivido. Estar vivo é permane-
cer aberto. Essa compreensão me tornará 
melhor para acolher a realidade da pró-
pria vida e da diversidade.  

O mundo dinâmico e plural exige 
mente aberta. Quem sabe tudo sobre 
determinado assunto? Mesmo que saiba 
muito, nunca saberá tudo. Sendo assim 
será sempre possível aprender mais. Sa-
ber mais. Numa perspectiva aberta isso 
me tornará melhor. Como a vida é muito 
ampla, a compreensão daquilo que nos 
envolve é abrangente e complexa. Se em 
tudo eu não me fechar em apenas uma 
ideia que possuo, poderei sempre apren-
der. Se eu for expert em um assunto, 
poderei estar aberto para outro. Isso me 
torna sábio e vai me construindo como 
ser humano.

Tem muitas pessoas que têm dificul-
dade de perceber a amplitude da reali-
dade. Se fecham em poucas ideias. Pare-
ce que sabem tudo. É no mínimo difícil 
conviver com pessoas assim. O contrário 
parece não existir para elas. Isso mostra 
que são completas, acabadas, por isso, fe-
chadas. O fechamento paralisa. Não há 
espaço para o avanço, para o novo. Ali não 
há crescimento. Que triste quando isso 
acontece. Aquilo que humaniza foi fecha-
do. A porta do inacabamento foi fechada. 
A aprendizagem já aconteceu e não há es-
paço para o novo. É a morte do humano e 
de sua humanização. Somos inacabados. 
Somos incompletos. Não sabemos tudo. 
Podemos crescer. Isso é assumir a tare-
fa de cada um de humanizar-se. E essa 
tarefa é minha. É de cada um. Não posso 
passá-la a outros, terceirizá-la.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo. 
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.

E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.padreeze-
quiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE



A Faculdade Madre Thaís (FMT) tem 
como missão promover a construção e socia-
lização de conhecimentos, práticas de gestão 
e responsabilidade social. Como parte deste 
compromisso, além de proporcionar aos seus 
discentes a prática do conhecimento adquirido 
em sala de aula, a FMT promoveu no dia 15/9, 
o Dia Nacional de Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Privado, em parceria com o 
Colégio Instituto Nossa Senhora da Piedade, 
que comemorou, o seu 102° aniversário.

O Dia Nacional de Responsabilidade So-
cial do Ensino Superior Privado, é um evento 
anual organizado pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior (AB-
MES), visando incentivar as instituições de 
ensino superior privadas, de todo o país a re-
alizarem projetos sociais.

O evento ocorreu no Instituto Nossa Se-
nhora da Piedade, onde os alunos de Fisiote-

rapia, Biomedicina, Enfermagem e Gastrono-
mia da Faculdade Madre Thaís, atenderam a 
comunidade de Ilhéus e toda Região oferecen-
do serviços da mais alta qualidade e impor-
tância, como:  Avaliação postural; avaliação 
para risco cardiovascular; massagem tera-
pêutica; Vacinas; identificação da tipagem 
sanguínea e glicose; análise do IMC; indica-
ção de dietas saudáveis, entre outras ativida-
des relacionadas ao bem-estar da população.

“Nosso objetivo principal é atender uma 
demanda que participamos todo ano, que é o 
dia da responsabilidade social, conseguindo 
atender a um público maior que são os alunos 
da instituição, familiares e a própria comu-
nidade. Superamos a expectativa em aten-
dimentos e, sem dúvida alguma, o evento foi 
um grande sucesso!”, afirmou a diretora Aca-
dêmica da Faculdade Madre Thaís, Tatiana 
Barcelos

FMT atende a população no seu 
Dia de Responsabilidade Social

EDUCAÇÃO

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787
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Não temos o direito de ficarmos ma-
goados com as pessoas que nos ofende-
ram, nos feriram. Não podemos ficar 
ressentidos e querer mal àquela pessoa, 
porque fez algo errado. Se agirmos as-
sim, estaremos nos matando. O perdão 
é essencial!

Quando você não perdoa, você está se 
asfixiando. Não se trata de ter o direito 
de não perdoar, porque foi a pessoa que 
errou. O direito que você tem é o de vi-
ver, não o de morrer. O ressentimento 
mata! Mata a alma e o corpo.

Precisamos estar com o coração to-

talmente aberto para que o perdão flua 
abundantemente. É preciso ter a coragem 
de vencer os ressentimentos, as mágoas, 
os rancores, a raiva. É necessário romper 
com todos esses sentimentos negativos. 
Eles geram doença; geram a morte!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

O verdadeiro 
exercício do perdão

O ressentimento mata!Por Jairo Santiago Novaes*

Certa tarde, estava eu num con-
sultório médico quando um senhor, 
aparentando cerca de 40 anos, acon-
chegando ao seu peito um bebê, olha-
va-o e lamentava ter de o vacinar. 
“Que pena! - dizia o homem – meu 
filhinho vai cair na agulhada. E con-
tinuava: sou contra a vacinação. 

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

No passado, milhões sofreram 
com a varíola, doença que quando 
não levava ao óbito, deixava o corpo 
marcado de cicatrizes como um tes-
temunho de   dias e  noites de sofri-
mentos inclusive dos familiares dos 
variolosos.  Contudo, Jenner teve a 
genial idéia de inocular as secreções 
oriundas das pústulas das mãos das 
ordenhadoras de vacas num braço 
de um adolescente que ficou imune à 
varíola. Estava descoberta a vacina, 
instrumento da medicina preventiva 
que tem evitado que milhões de pes-
soas adoeçam e sirvam de “depósito” 
do agente transmissor da enfermida-
de, contagiando outras pessoas.

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

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

Com a vacinação em massa, já 
vão longe os dias de um médico pre-
senciar uma criança morrer sufoca-

da pelo temível crupe ou difteria. O 
mesmo se pode afirmar do sarampo, 
do tétano etc. A recente epidemia de 
febre amarela ocorreu em pessoas 
sem vacinação e, logo, quando ela foi 
realizada em massa nas áreas epidê-
micas, foi controlada.

Certa vez, me trouxeram um pa-
ciente todo rígido que ferira dias an-
tes o pé esquerdo. Se ele tivesse feito 
uso do soro antitetânico, que confere 
imunidade instantânea, não teria ido 
ao óbito.  Para prevenir o tétano, o 
paciente, além do soro antitetânico, 
deve ser vacinado.

É muito importante que os res-
ponsáveis por crianças e adolescentes 
levem-nos aos postos de saúde para 
serem imunizados. A vacinação tem 
reduzido o número de pessoas que 
adoecem e, em alguns casos, morrem. 
Há vinte anos, uma mãe me trouxe 
um recém-nascido que ela colocara pó 
de taboa (uma planta encontrada em 
terrenos alagadiços) no coto umbili-
cal. A criancinha apresentava de vez 
em quando convulsões. Durante trin-
ta e dois dias lutei para salvá-la, mas 
tudo foi inútil.  O tratamento consiste, 
nos casos de a enfermidade já instala-
da, em tratar os sintomas, entretanto 
a mortalidade por tétano é alta.

Deixar de imunizar seria uma ca-
tástrofe, pois doenças já controladas 
voltariam e as crianças, principal-
mente, com seu sistema imunológi-
co em desenvolvimento, sofreriam.  
O planeta com mais de sete bilhões 
de habitantes seria mais difícil con-
trolar uma epidemia ou talvez uma 
pandemia de agravos evitáveis por 
imunizantes. Além disso, todo infec-
tado age como um foco, um depósito 
irradiando o vírus ou a bactéria.

Infelizmente, pessoas com uma 
boa escolaridade têm apregoado a 
campanha de não vacinar. Uma boa 
alimentação, rica em vitaminas etc. 
para estimular o sistema imunológi-
co é a solução, dizem elas. Nada mais 
falso. As bactérias e os vírus não res-
peitam nem patrícios nem plebeus, 
indistintamente.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Vacinar é preciso
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Criando cobras 
venenosas!

Por diversas vezes já preocupei-me 
com esse grave problema e, veemente-
mente, chamei a atenção das sociedades 
ditas organizadas, para que parassem 
e pensassem sobre seus parcos e pobres 
comportamentos, mudando suas postu-
ras no sentido de obter respostas mais 
favoráveis e benéficas para todos!

Embora tenham muitos outros as-
suntos importantes, nesse momento vou 
me ater somente ao tratamento bastante 
indigno que a sociedade em geral dedica 
a classe pobre, miserável e negra, mes-
mo com aqueles que lutam por um lugar 
ao sol.

Temos alguns exemplos de meninos e 
rapazes que ficam vendendo balas, doces, 
chocolates, água mineral, etc., nos sinais 
e nas aliviadas em função de quebra-mo-
las. Com raríssimas exceções, compram 
para ajuda-los. A grande maioria fecha 
os vidros e os filhos ainda fazem chaco-
tas humilhando-os. Não atinando eles 
que, essa nociva atitude, simplesmente, 
cria uma revolta nos atingidos, criando 
um ódio mortal contra tais pessoas que, a 
proporção que o tempo passa, pelas suas 
desprezíveis oportunidades, transfor-
mam-se em verdadeiras cobras veneno-
sas, ou bandidos desnaturados a procura 
de vingança!

Muitos, ainda crianças, riscam as 
pinturas dos veículos, misturam ácido 
nas garrafinha de água e esguicham nas 
pinturas dos carros para manchar, esva-
ziam pneus, etc., sempre coisas que dão 
prejuízos que, para eles é uma grande 
satisfação!

Essas, podemos dizer, ações pouco 

prejudiciais, vão ampliando com o passar 
do tempo, quando se transformam em 
verdadeiros marginais, ladrões, assassi-
nos e metidos também na área de drogas, 
servindo de iscas nas porta das escolas, 
para viciar os filhos daqueles que só lhe 
deram desprezos!

Infelizmente, isso que plantamos vo-
luntariamente, por falta de solidariedade 
e muito egoísmo, é o resultado de uma 
marginalia sempre nova aparecendo, 
deixando as comunidades assombradas e 
com medo de ir as ruas.

A sociedade, principalmente a clas-
se A, B e C (Milionários, ricos e média) 
cinicamente somente sabe dizer que 
a culpa é do governo. Nada disso! De-
vemos todos colaborar para o bem de 
todos! Ter comportamentos mais hu-
manos, respeitar as classes menos favo-
recidas, dando atenções e ajudas quan-
do se fizer necessário!

Se mudarmos nossos insólitos com-
portamentos, tenho certeza que, pro-
porcionalmente as coisas vão se aco-
modando, haverá o reconhecimento da 
pessoas ajudados e, consequentemente, 
em breve a paz reinará! Pense, anali-
se, faça uma reflexão e veja se você faz 
alguma coisa no sentido de melhorar? 
Ou somente se preocupa em colocar câ-
meras em seus condomínios, alarmes e 
grades em suas casas e dando graças 
a Deus por escapar dessas anomalias? 
Seja mais HUMANO!

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

Itabuna ganha mais um reforço no 
tratamento contra o câncer. A santa Casa 
de misericórdia acaba de iniciar o processo 
de instalação de mais um moderno acele-
rador linear no setor de radioterapia. Com 
o novo equipamento da empresa Multina-
cional Elekta, o hospital se torna autossu-
ficiente no tratamento de radioterapia.

O aparelho além de ampliar os nú-
meros de atendimentos diários de 100 
para 180 procedimentos na radioterapia, 
diminui o tempo de tratamento para o 
paciente. O cronograma de instalação 
do novo acelerador já foi definido com os 
representantes da Elekta. Na ocasião os 
representantes visitaram a estrutura que 
já está sendo construída para a implanta-
ção do novo equipamento.

De acordo com o Físico Médico Fer-
nando Cunha, o novo acelerador linear 
será mais um incremento no tratamento 
contra o câncer, umas das referências do 
hospital. “Nossos pacientes, além de bra-
quiterapia e radioterapia convencional 
terão à disposição uma radioterapia de 
tecnologia avançada (conformacional 3D, 
IMRT, etc). Com esse incremento, vão 

melhorar os resultados do tratamento, 
diminuindo significativamente a toxici-
dade”, disse.

A Elekta é referência no desenvol-
vimento de soluções eficazes para o tra-
tamento do câncer. A empresa oferece 
tecnologia de ponta, combinada a vasta 
experiência nas mais recentes técnicas de 
radioterapia e um corpo clínico altamen-
te capacitado.

Para Que Serve o 
Acelerador Linear?
Um acelerador linear é o dis-

positivo mais usado para trata-
mentos de pacientes com câncer. 
Ele é utilizado para tratar todos 
os órgãos do corpo. Oferece alta 
energia raios-x à região do tumor 
do paciente. Estes tratamentos de 
raio-x podem ser projetados de tal 
forma que destroem as células can-
cerosas, poupando o tecido normal 
circundante.

Santa Casa de Itabuna investe 
em Tecnologia de Ponta

e se torna autossuficiente no 
tratamento de Radioterapia

SAÚDE

Pegaremos um atalho
de uma estrada nova,
deixaremos para trás todo o rastro
dos percursos e das questões dolorosas

Não mais atravessaremos o rio de águas turvas
e dos redemoinhos de mágoas
Sem mais tropeços, sem mais enganos,
venceremos os dragões dos conflitos vividos.

E na beleza das águas tranquilas,
na sintonia do desabrochar da primavera
Entreguemo-nos  ao ritmo da nossa canção
embalados na dança entrelaçada
dos corpos dados.

Deixe-me ser seu verso, sua musa
Seremos um triângulo
Eu, você, Nós.
 

* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.
E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Estrada
ARTES

Por Lucrécia Rocha*
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A Bahiagás mais uma vez é destaque na 
edição especial da revista Exame – Melhores 
& Maiores Empresas do Brasil, publicada 
neste mês de agosto, e que traz os resultados 
com base nos indicadores de 2017. Neste ano, 
a Companhia ficou posicionada na primeira 
colocação no quesito Liquidez Corrente entre 
as empresas do setor de energia no país. Isso 
significa que, neste segmento, ela é a que tem 
maior capacidade para quitar débitos em um 
curto prazo.

O saldo positivo em Liquidez Corrente re-
fletiu uma boa colocação também na catego-
ria Menor Endividamento. De acordo com a 
apuração da revista Exame, a Bahiagás está 
entre as dez empresas brasileiras menos en-
dividadas em todos os segmentos. 

A Bahiagás destacou-se ainda em outros 
quesitos. A Companhia foi a oitava colocada 
em Liquidez Geral entre as empresas de to-
dos os setores. Também ficou na mesma posi-
ção na classificação geral entre as maiores do 
país no setor de energia.

Em âmbito estadual, a Bahiagás foi des-
taque em vendas. A Companhia foi a segunda 
que mais vendeu entre as empresas estatais 

baianas. No cenário nacional, a empresa figu-
ra entre as cinco distribuidoras de gás natu-
ral canalizado com maior número de vendas.

Reflexo do crescimento - Os resultados 
apresentados pela revista Exame – Melhores 
& Maiores Empresas do Brasil refletem a atu-
ação da Bahiagás no mercado de gás natural 
nos últimos anos. Só em 2017, a Companhia 
investiu R$ 50 milhões, ampliando sua malha 
de gasodutos em 45 km e ligando 6.423 novos 
clientes.

No mesmo ano, inclusive, a Bahiagás ul-
trapassou a marca dos 50 mil clientes resi-
denciais. Este resultado colocou a Bahia como 
o terceiro estado do Brasil com maior número 
de clientes no segmento, atrás apenas de São 
Paulo e Rio de Janeiro, que já possuem longa 
tradição neste mercado.

A perspectiva da Bahiagás é alcançar po-
sições ainda melhores após a conclusão do Gás 
Sudoeste – Duto de Distribuição do Sudoeste, 
principal obra da Companhia nos próximos 
anos. Com previsão de investimentos totais 
de R$ 434 milhões e 306 km de extensão, será 
o maior duto de distribuição do Nordeste e o 
segundo maior do Brasil.

Revista destaca a Bahiagás 
entre as melhores do país

DESTAQUE
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É frequente os noticiários ates-
tarem casos de relacionamentos 
violentos, as histórias descritas 
mostram níveis muito severos de 
abusos que acabam culminando 
em homicídios. Todavia há mui-
tas experiências de violências ba-
nalizadas e invisibilizadas, espe-
cialmente a violência psicológica. 
Comportamentos como depreciar, 
controlar, rebaixar a autoestima, 
gritar, xingar, culpabilizar o ou-
tro, impedir as relações sociais são 
sinais comuns de violência psico-
lógica, a mais frequente entre os 
relacionamentos mundo a afora, 
desde o namoro. O grande proble-
ma é que diferente das outras for-
mas de violência contra a mulher, 
a violência psicológica muitas ve-
zes equivocadamente é confundida 
como sinais de amor, perpetuando 
assim o ciclo violento, retardando 
com isso o termino do namoro ou a 
busca de outras situações.

A Lei Maria da Penha (Brasil, 
Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006) 
prevê outras formas de violência 
como a física, a sexual, a moral e 
a patrimonial. Estudos realizados 
em vários países, incluindo o Bra-
sil, demonstram que adolescentes 
de ambos os sexos, em relações 
heterossexuais e homossexuais, de 
diferentes classes sociais, podem 
ser vítimas e perpetradores de vio-
lência no namoro. Evidenciando 
que não se trata de um problema 
restrito a poucos, mas de abran-
gente alcance.

Infelizmente, muitas são as 
formas de violência aclamadas em 
nossas produções culturais, nos 
livros, nos filmes e nas músicas, 
construindo-se uma cultura de 
aceitação a violência, como se toda 
a relação de amor envolvesse, em 
alguma medida, violências e viver 
entre “tapas e beijos” significasse 
algo normal. Soa perturbador por 
que adolescente e jovens sujeitam-
se a relacionamentos violentos, 
onde deixam-se aprisionar em re-
lações tóxicas, mesmo quando ain-
da não possuem filhos, não estão 
casados e não existe dependência 
financeira. Atualmente já se com-
preende que a violência no namo-
ro é aprendida com as influencias 
sociais, dos pares e familiares às 
quais os jovens são expostos des-
de o início da vida. Pertencer a 
comunidades passivas para com 
a violência, culturas sexistas, ter 
amigos e pais que vivem relacio-
namentos violentos e receber tra-
tamento violento dos pais quando 
criança, são algumas das princi-

pais razões que favorecem a vitimi-
zação pelo parceiro íntimo. Essas 
experiências corroboram com ati-
tudes de aceitação da violência, di-
ficuldade em lidar com conflitos no 
namoro e insegurança em relacio-
namentos íntimos, ao fim, tem-se 
um amor pernicioso que aprisiona 
e ameaça o bem-estar e a integri-
dade dos envolvidos, podendo se-
gundo estudos se perpetuar até a 
vida adulta, com novas ondas de 
risco à saúde mental do casal e dos 
seus filhos. Em curto prazo, diver-
sos efeitos danosos da violência no 
namoro tem sido documentados, o 
que inclui depressão, transtorno de 
estresse pós-traumático, abuso de 
álcool, ideação suicida e em casos 
extremos suicídios e homicídios, já 
nas tentativas de término é comum 
a adoção de condutas autolesivas, 
mostrando assim que romper esse 
vínculo de afeto, mesmo violento, é 
uma árdua tarefa.

No Brasil, o Grupo de Estu-
dos em Prevenção e Promoção de 
Saúde no Ciclo da Vida da Uni-
versidade de Brasília tem busca-
do compreender o que impulsiona 
a mudança, da violência á auto-
proteção frente a namoros com 
maus-tratos. Na Psicologia a teo-
ria chamada modelo transteórico 
de mudança, possui  o objetivo de 
compreender como ocorre a mu-
dança das pessoas frente a uma 
determinada conduta viciante, 
elaborado pelos psicólogos James 
Prochaska e Carlo DiClemente em 
1982, esses pesquisadores tentam  
compreender como e por que as 
pessoas mudam, seja por si mes-
mas ou a partir da ajuda de um 
terapeuta, os autores descrevem 
uma série de etapas pelas quais 
uma pessoa passa quando quer 
abandonar um hábito nocivo, como 
os relacionamentos violentos, con-
sumo de psicoativos dentre outros.

Como indicação de leitura o li-
vro, Libertando-se de Namoros 
Violentos: um guia sobre o abando-
no de relações amorosas abusivas, 
Editora Sinopsys (Murta; Ramos; 
Tavares; Cangussú; Costa, 2014b), 
traz exercícios, planejamentos e 
estratégias de identificação e de 
intervenção nessa triste realidade. 

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 

Relacionamentos 
abusivos na adolescência

Por Carlineia Lima

DIVÃ

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

Tatiana Portugal, Coordenadora Institucional; Luiza Gavazza, Diretor-presidente e Wenceslau Júnior, 
Gerente de Planejamento Empresarial da Bahiagás em visita recente ao Sul da Bahia



A Santa Casa Misericórdia de Ilhéus 
inaugurou uma nova ala no 2º andar do 
Hospital São José para atender pacien-
tes dos convênios e particulares. São 38 
novos leitos para internação em 25 apar-
tamentos construídos com recursos pró-
prios da instituição. 

Na nova ala é composta da enferma-
ria denominada Eulina Lavigne Gestei-
ra, jovem senhora que exerceu o papel de 
voluntária social no acompanhamento de 
pessoas portadores de câncer, que busca-
vam a instituição para tratamento, no que 
possibilitou a criação da Casa de apoio a 
pessoas com câncer Dom Eduardo. A se-
gunda enfermaria, recebeu o nome de Ma-
dre Margarida Cunha, uma justa homena-
gem que a Santa Casa de Misericórdia de 
Ilhéus presta à fundadora da Fraternida-
de Religiosa, da Congregação das Irmãs 
Mercedárias Missionárias do Brasil, que 
ao longo de 70 anos prestaram inestimá-
veis serviços a todos aqueles que passaram 
como colaboradores médicos e equipe mul-
tiprofissional do Hospital São José.

A solenidade iniciada com a benção 
do Padre José Alvino de Cristo, contou 
com a presença de segmentos da socieda-
de como Rotary, Lions, Maçonarias, Câ-
mara de vereadores representada por Ivo 
Evangelista, Paulo Carqueija, Nerivaldo 
e Fabrício Nascimento, da coordenadora 
do Núcleo Regional de Saúde–Sul, Ma-
riza Pinheiro, do presidente da Unimed 
Ilhéus, Dr. Anísio Carvalho, da presente 
da Casa de apoio as pessoas com câncer 
D. Eduardo, Delza de Abreu, da Secreta-
ria Municipal de Educação e de lideran-
ças da área de saúde e da sociedade.

O provedor da Instituição, Eusínio 
Lavigne explicou “a preocupação em 
atender o privado com a finalidade de co-
brir a receita deficitária que o SUS impõe 
aos hospitais. um déficit em torno 30% 
para o atendimento ao SUS. As Santas 

Casas, por seu estatuto, têm a obrigação 
de ter 65% dos seus serviços disponíveis 
ao SUS. No caso da Santa Casa de Mi-
sericórdia Ilhéus esse percentual, agora 
chega aos 80%”. “Chegamos a esse per-
centual porque, com a nova ala foram 
destinados aos clientes do SUS 27 lei-
tos em 14 apartamentos, antes voltados 
para atender aos convênios,” explicou.

Ainda segundo o provedor, “mesmo 
focando os atendimentos particulares, a 
nova ala, os apartamentos destinados ao 
SUS, como todos no Hospital, obedecem 
ao padrão de qualidade e as normas da 
Vigilância Sanitária, com a menor quan-
tidade de leitos em cada unidade. Aqui 
quando o paciente entra ele paciente da 
Santa Casa, do Hospital São José, não é 
SUS ou privado. A Santa Casa de Mise-
ricórdia de Ilhéus tem a única Materni-
dade da cidade, igualmente o banco de 
Sangue, Uro-laser. também o único ser-
viço com quimioterapia para tratamento 
do câncer em Ilhéus que atende SUS e 
convênios. Em breve estaremos realizan-

do, aqui no Hospital São José cirurgias 
cardíaca e bariátrica,” anunciou.

Finalizando o seu pronunciamento 
disse que a instituição não está ligada a 
partidos ou ideologias, mas tem a obri-
gação de reconhecer e agradecer aos que 
defendem, ajudam e participam das nos-
sas dificuldades e alegrias. O deputado 
Federal Antônio Brito, em sua luta em 
defesa das Santas Casas tem contribuído 
em muito com a nossa instituição. O mes-
mo temos a dizer da deputada Estadual 
Ângela Souza que em vários momentos 
pode interceder junto ao governo do Es-
tado e em empresas privadas em favor 
da Santa Casa de Ilhéus.

Falaram reconhecendo os méritos da 
gestão e instituição a representante do 
Poder Legislativo, vereador Ivo Evangelis-
ta, a assessora de Planejamento da Santa 
Casa, enfermeira Marleide Figueiredo, a 
coordenadora do Núcleo Regional de Saú-
de, Mariza Pinheiro, o vereador Fabrício 
Nascimento e o representante do corpo 
Clinico do Hospital Dr. Juliano Motta.
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Santa Casa de Ilhéus inaugura ala para 
atendimento particular e amplia leitos para SUS

INAUGURAÇÃO
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“Vamos dar uma vitória maiúscula 
a Fernando Haddad, que já assumiu o 
compromisso de fazer a revitalização e 
salvar o nosso Velho Chico.” As palavras 
do governador Rui Costa, candidato pe-
tista à reeleição, foram ditas às margens 
do Rio São Francisco, sobre a ponte que 
liga Juazeiro ao município pernambuca-
no de Petrolina. Um encontro histórico 
marcou o início deste domingo (23), a 14 
dias da votação. “Política se faz com amor 
e união”, completou Rui, ressaltando a 
presença dos candidatos a governador 
de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), 
e Piauí, Wellington Dias (PT), e a sena-
dor, Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel 
(PSD) e Humberto Costa (PT).

“Os baianos foram generosos em ce-
der a água do São Francisco para a trans-
posição, mas nós vamos intensificar a 
recuperação das nascentes do São Fran-
cisco. Não vamos deixar esse rio morrer 
jamais, e por isso nós temos que desas-
sorear o rio. Tem regiões do rio que es-
tão assoreadas e temos que recuperar a 
mata, porque sem a recuperação da mata 
e sem tirar a areia e o lixo que estão no 
rio, esse rio corre risco. Temos que com-

preender a importância dele, pois esse rio 
é o coração do país”. Com essa declaração, 
Haddad firma o compromisso anunciado 
às margens do Velho Chico.

“O povo nordestino está cansado 
do desemprego, cansado de briga, can-
sado de confusão em nosso país. O que 
nós queremos é um presidente que tra-
ga paz, que traga emprego para o povo 
do Nordeste”, exaltou Rui. Em discurso 
sintonizado, o candidato petista à Pre-
sidência do Brasil também falou de em-
prego e educação, segundo ele “as duas 
coisas que o brasileiro quer do governo”. 
E concluiu, garantindo “abrir as portas 
do mercado de trabalho, pois é direito 
sagrado do ser humano ter um posto de 
trabalho, e abrir as portas da escola téc-
nica e da universidade, pois quem quer 
se educar não pode ter a porta fechada, 
além de recuperar a natureza, porque é 
dela que vem a riqueza”.

Ainda neste domingo, às 18 horas, o 
destino da caravana Correria pela Bahia 
é a cidade de Bom Jesus da Lapa. Ama-
nhã, segunda-feira (24), a caravana esta-
rá em Santo Estevão, Amélia Rodrigues, 
São Sebastião do Passé e Simões Filho.

Em Juazeiro, Rui e Haddad reforçam 
compromisso de revitalizar o São Francisco

GOVERNO DO ESTADO
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