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Senado aprova a 
regulamentação do 

distrato com aumento 
da multa por desistência

Plenário do Senado aprovou, na 
quarta-feira (21/11), o texto-base do pro-
jeto que regulamenta a desistência da 
compra de imóvel depois da assinatura 
do contrato, o chamado distrato. O pro-
jeto aumenta a multa por distrato para 
50% do valor já pago à construtora. O 
projeto é de autoria da Câmara, mas, 
como houve alterações ao texto original 
pelo Senado, voltará aos deputados.

Martone Maciel é eleito 
presidente da OAB 

- Subseção de Ilhéus
A chapa “Avança OAB Ilhéus”, tendo o advo-

gado e atual Conselheiro Estadual da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), onde vem desenvol-
vendo um trabalho bem expressivo e de desta-
que, Martone Maciel, venceu a eleição na quar-
ta-feira (21/11), com 291 votos, contra os 224 do 
advogado Vinícius Brigilia.

Educadores da rede 
estadual e da UFSB 

participam de workshop
A Secretaria da Educação do Estado da 

Bahia promoveu durante toda a semana (de 19 a 
23), em Itabuna, o Workshop e-Nova Educação. 
A atividade, realizada no Complexo Integrado de 
Educação de Itabuna (CIEI), contou com a par-
ceria da Universidade Federal do Sul da Bahia 
(UFSB).



Ab initio. Desde o início; desde o começo.
Ab intestato. Sem ter deixado testamento.
Ab irato. Num impulso de ira; movida pela cólera.
Ab origine. Desde a origem.
Ab reo dicere. Falar em favor do réu.
Abdicatio tutelae. Renúncia à tutela.
Aberratio delicti. Erro do criminoso com relação à pessoa da vítima.
Aberratio ictus. Erro de alvo.  
Diz-se do ato praticado por alguém que, pretendendo ofender a outrem, 
atinge a um terceiro que não foi visado.  
 “É, assim, o delito, cuja prática resultou contrariamente às intenções 
do agente, porquanto, embora conseqüente de ânimo, indiretamente 
doloso quanto ao atingido, se revela direto quanto à intenção que o 
motivou.” (DE PLÁCIDO E SILVA, Op. Cit., p. 6).
Aberratio personae. Erro de pessoa.
Absens heres non erit. O ausente não será herdeiro.
Absens non dicitur reversurus. Ausente não se diz quem logo tem 
de regressar.
Absens, studiorum causa, habetur pro presente. Ausente, por 
motivo de estudo, reputa-se presente.
Absente reo. Na ausência do réu.
Absolvere debet judex potius in dubio, quam condemnare. Em 
caso de dúvida, o juiz deve absolver e não condenar.
Absolvere nocentem satius est, quam condemnare innocentem. An-
tes, mil vezes, absolver o culpado do que uma só vez condenar o inocente.

O Direito Alternativo ou Movimento 
do Direito Alternativo surgiu, na Eu-
ropa, por volta da metade dos anos 70, 
e, posteriormente, expandiu-se para a 
América Latina, como fruto dos anseios 
dos movimentos comunitários e orgâni-
cos da sociedade civil. E como instru-
mento de transformação e independên-
cia do homem, manifestou-se em crítica 
ao excesso de dogmatismo e legalidade 
pelo Direito tradicional. E a parcela 
mais pobre da população ocupa grande 
espaço nesta disposição. 

Também denominado jurisprudên-
cia alternativa, trata-se de uma corrente 
de aplicação do Direito, que, no Brasil, 
foi desenvolvida por uma facção da ma-
gistratura do Rio Grande do Sul que de-
fende a mais ampla liberdade do juiz na 
decisão das lides, podendo mesmo decidir 
contra legem, ou seja, contra lei expressa, 
em nome de uma justiça ideal. Tal dou-
trina evoca, em parte, a chamada Escola 
do Direito Livre, mas se identifica com 
as ideias de Paul Magnaud (1848-1926), 
magistrado francês apelidado “O bom 
juiz Magnaud”, em face de suas audacio-
sas e irreverentes decisões contra o texto 
expresso das leis, protegendo os humildes 
e verberando os ricos. 

O germe do Direito Alternativo pode 
ser identificado em alguns juízes de Direi-

to que judicavam descontentes, no tempo 
da ditadura militar brasileira (1964 – 
1985), e que se encontram nas reuniões 
efetuadas pela Associação dos Magistra-
dos Brasileiros com o propósito de elabo-
rar propostas ao Congresso Constituinte. 
O primeiro passo para o início do Direito 
Alternativo, portanto, foi a criação de um 
grupo de estudos, organizado por alguns 
magistrados gaúchos, comuns e traba-
lhistas.

O episódio histórico responsável pelo 
surgimento do movimento Direito Alter-
nativo ocorreu no dia 25 de outubro de 
1990, quando um importante jornal de-
nominado Jornal da Tarde, de São Paulo, 
veiculou um artigo redigido pelo jornalis-
ta Luiz Maklouf, com a manchete “JUÍ-
ZES GAÚCHOS COLOCAM DIREITO 
ACIMA DA LEI”. A reportagem buscava 
desmoralizar o grupo de estudos e, em 
especial, o magistrado Amílton Bueno e 
Carvalho. Contudo, ao contrário do dese-
jado, acabou dando início ao movimento 
no mês de outubro de 1990, sendo o I En-
contro Internacional de Direito Alternati-
vo, realizado na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, entre os dias 
4 e 7 de setembro de 1991 e o livro Lições 
de Direito Alternativo 1, os dois marcos 
históricos iniciais.

Organizados há mais de 20 anos no 

Brasil, os adeptos do Direito Alternati-
vo encontram resistência nos tribunais, 
mas lançam jurisprudência e ampliaram 
suas bases na academia, com presença na 
maioria das 1.200 faculdades de direito 
do País, atraíram o interesse de juristas 
europeus e entraram na segunda geração 
de sua atuação.

O Direito Alternativo é das minorias 
– é feminista, gay, das pessoas com defi-
ciência, afrodescendentes, favelado, anti-
capitalista e ecochato –, define o então de-
sembargador Rui Portanova, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, um dos 
fundadores e responsável por acórdãos 
revolucionários no direito de família. Li-
damos com o que há de mais avançado na 
Constituição e com leis de várias áreas. 
E, segundo, o jurista Edmundo de Arruda 
Júnior, ex-Presidente do Instituto Direito 
Alternativo, de Santa Catarina, “trata-se 
de um modernizar jurídico”. 

Os detratores do Direito Alternativo, 
na falta de um argumento inicial forte 
para combatê-lo, criaram uma falsa ima-
gem sobre ele, estereotipando-o como 
um movimento de jurista contra a lei, 
pregadores do voluntarismo jurídico. O 
magistrado, sem limites, está livre para 
julgar segundo critérios próprios. O pior 
é que dela surtiram efeitos, pois grande 
parte dos juristas brasileiros, neófitos no 

assunto, dão-lhe crédito. Alunos, profes-
sores, advogados, promotores de justiça e 
magistrados estão, na sua maioria, con-
victos do caráter anômico do alternativis-
mo.

Há um grave erro epistemológico 
nestas críticas ao Direito Alternativo, 
pois seus fundamentos não encontram 
comprovação empírica ao se analisar o 
discurso justificador da alternatividade. 
Bem como não há nenhum autor alter-
nativo que coloque como base teórica ou 
prática, até mesmo como um dos requi-
sitos do Direito Alternativo, a anomia, o 
voluntarismo jurídico e o combate à lei 
em si.

Atualmente, a pretensão de mono-
pólio das normas jurídicas por parte do 
Estado é mera ficção. O Direito Alterna-
tivo é uma realidade. Os aplicadores do 
direito podem decidir contra as leis, se as 
mesmas estiverem incompatíveis com a 
realidade, sem que isto signifique o fim 
dos dogmas, pois esses garantem a esta-
bilidade e a segurança jurídica.

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Membro-idealizador-fundador da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA); Membro-
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Previdenciarista (ASBAP) e Autor de livros jurídicos. 
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CONTEXTO 
JURÍDICO

TRT – 1 concede honorários de sucumbência 
em ação anterior à reforma trabalhista

A 5ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (RJ) deferiu ho-
norários de sucumbência em uma ação 
trabalhista proposta anteriormente a 
Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). 
O processo já se encontrava na etapa de 
execução, na qual se discutem questões 
de cálculo.

A decisão levou em conta que, em-
bora a ação tenha sido proposta em 4 de 
abril de 2016, ou seja, antes da reforma 

trabalhista, os embargos à execução so-
mente foram opostos em 25 de abril de 
2018, após a vigência da nova lei.

O advogado que defendeu o autor da 
ação, Ruy Smith, afirma que os embar-
gos à execução possuem natureza jurídi-
ca de ação autônoma incidental. Assim, 
nos termos do 6º da Instrução Normativa 
41/2018 ficam sujeitas ao pagamento da 
verba sucumbencial todas as ações pro-
postas após 11 de novembro de 2017.

A desembargadora Marcia Leite Nery, 
relatora, acolheu os argumentos. “Com 
efeito, tendo em vista a natureza dos Em-
bargos à Execução, ação incidental, no 
presente caso aplicam-se as disposições 
contidas no ordenamento jurídico inovado 
pela Lei 13.467/2017, em vigor desde 11 
de novembro de 2017. Dou provimento ao 
agravo da reclamante para incluir na con-
denação os honorários de sucumbência de 
5% do valor apurado na liquidação e atua-

lizado”, disse a julgadora.
O advogado Ruy Smith falou sobre 

a importância da decisão. “A decisão é 
importante pois preserva a segurança 
jurídica relativa a questão do direito in-
tertemporal (cuja jurisprudência procura 
evitar decisões surpresa) e, ao mesmo 
tempo, desestimula o ajuizamento de 
recursos de caráter protelatório, já que 
impõe novo custo ao processo”, afirma 
Smith. 

DECISÃO
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12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, 

protelatórios, obstruir propositada-
mente o andamento do processo. Do 
contrário, estarás indo de encontro ao 
que preceituam a Constituição, O Esta-
tuto da Advocacia e o seu Código de Éti-
ca. Agindo de forma a se tornares pre-
judicial “à administração da Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é 

do todo recomendável que o advogados 
ajuste com o cliente, mediante contra-
to escrito, com clareza e pormenoriza-
damente, os serviços a que se obriga. O 
valor e a forma de pagamento de seus 
honorários, não esquecendo de explici-
tar se destes serão deduzidos, ou não, 
imposto de renda e outros encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomen-

dam que o advogado previna o cliente 
da morosidade da Justiça, evite fazer 

previsão de prazo para o término do 
feito, afim de que ele não estranhe e 
inculpe o patrono pela demora da tra-
mitação da causa, como não amiúde 
sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe 

confiança. Se algum dia o mandatário 
perceber que essa confiança deixou de 
existir, compete-lhe expor esse senti-
mento ou impressão ao constituinte, 
e dizer-lhes que quão difícil se torna, 
nessas condições, continuara como seu 
patrono. É de toda conveniência dei-
xar o cliente à vontade para acertar o 
valor de seus serviços já prestados e 
constituir outro advogado em que con-
fie. Nada mais desconfortável e deses-
timulante do que sentir que não mais 
dispõe de crédito do constituinte.

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.

O candidato Fabrício Castro, da cha-
pa “Avança OAB”, sagrou-se vencedor na 
quarta-feira, 21/11, na eleição da OAB/
BA para a presidência da seccional du-
rante o triênio 2019/2021.

Além dele foram eleitos: Ana Patrícia 
Dantas Leão (Vice-presidente); Marilda 
Sampaio de Miranda Santana (Secretá-
ria-Geral); Maurício Silva Leahy (Secre-
tário-Geral Adjunto) e Hermes Hilarião 
Teixeira Neto (Tesoureiro).

Como representantes da seccional no 
Conselho Federal da Ordem foram esco-
lhidos Carlos Alberto Medauar Reis, Luiz 
Viana Queiroz, Daniela Lima de Andrade 
Borges, Ubirajara Gondim de Brito Ávi-
la, Ilana Kátia Vieira Campos e Antônio 
Adonias Aguiar Bastos.

Fabrício Castro 
é o novo presidente 

da OAB-BA
Esposa burrinha

Parlamento francês aprova lei polêmica 
de combate às notícias falsas

Uma gerente de um posto de combus-
tíveis foi despedida, e propôs uma recla-
matória trabalhista com pedido de danos 
morais de R$ 50.000,00.

O proprietário do posto, enviou-me 
uma carta me pedindo que fizesse a sua 
defesa nos seguintes termos:

“A reclamante é que deve danos mo-
rais a mim e a minha esposa, porque ela 

fazia diariamente e no horário de expe-
diente o jogo do bicho, além de que, cer-
to dia lendo o relatório feito por minha 
mulher, a reclamante disse a ela: “nossa 
como você é burrinha”, por isso, quero re-
ceber R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00, 
por ter ela feito jogo do bicho em horário 
de expediente, e R$ 25.000,00 por cha-
mar minha esposa de “burrinha”.

“A norma, com efeito, não poderá 
estrangular a vida, antes deverá afei-
çoar-se a esta, para que não se cristali-
ze nos formalismos estéreis. O direito, 
como hoje se observa, vai se modelando 
à luz das realidades áspera do mundo 
contemporâneo. E as suas matrizes eis 

que se forjam nos obscuros desvãos da 
inquietação popular. Sois, pois, senho-
res advogados, intérpretes desses dra-
mas surdos que germinam em todas as 
camadas sociais”. 

Jorge Lacerda - ex-Governador 
em Santa Catarina

 O Parlamento francês aprovou, na 
terça-feira (20/11), uma lei para permitir 
que juízes possam determinar a remoção 
imediata de notícias falsas, as chamadas 
fake news, visando o período eleitoral. 

Segundo o perfil no Twitter do Parla-
mento, foram 565 votantes no total. 347 
votaram a favor, 204 contra e 14 se abs-
tiveram. Para o projeto ser aprovado, era 
preciso atingir a maioria de 289 entre os 
565 deputados.

Na primeira discussão sobre em tema, 
que aconteceu no dia 7 de junho, críticos 
apontaram o projeto de lei como perigoso 

para a democracia, para as liberdades de 
expressão e de imprensa, além de inefi-
caz para o combate das notícias falsas.

A lei permite que os candidatos políti-
cos ajuízem processos para remover notí-
cias e força as plataformas como o Facebook 
a divulgarem a fonte de financiamento das 
publicações nas redes sociais.

O projeto foi apoiado pelo partido La 
République en Marche (LRM), do pre-
sidente Emmanuel Macron, que tem a 
maioria no Parlamento. Mas sua constitu-
cionalidade ainda poderá ser questionada 
pelo Conselho Constitucional da França.

DIREITO INTERNACIONAL

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

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

Estatuto da OAB/Código de Ética
1- Guilherme é bacharel em Direito, 

não inscrito na OAB como advo-
gado. Ao se deparar com situa-
ções de ilegalidade que ameaçam 
a liberdade de locomoção de seus 
amigos César e João, e com situ-
ação de abuso de poder que ame-
aça direito líquido e certo de seu 
amigo Antônio, Guilherme, va-
lendo-se de seus conhecimentos 
jurídicos, impetra habeas corpus 
em favor de César na Justiça Co-
mum Estadual, em 1ª instância; 
habeas corpus em favor de Antô-
nio, perante o Tribunal de Justi-
ça, em 2ª instância; e mandado de 
segurança em favor de João, na 
Justiça Federal, em 1ª instância.

Considerando o que dispõe o Esta-
tuto da OAB acerca da ativida-
de da advocacia, assinale a afir-
mativa correta.

a) Guilherme pode impetrar habeas 
corpus em favor de César, mas não 
pode impetrar habeas corpus em 
favor de Antônio, nem mandado de 
segurança em favor de João.

b) Guilherme pode impetrar habeas 
corpus em favor de César e Antônio, 
mas não pode impetrar mandado de 
segurança em favor de João.

c) Guilherme pode impetrar habeas 
corpus em favor de César e Antônio, 
e também pode impetrar mandado 
de segurança em favor de João.

d) Guilherme pode impetrar manda-

do de segurança em favor de João, 
mas não pode impetrar habeas cor-
pus em favor de César e Antônio.

2- Ricardo Silva, Carlos Santos e 
Raul Azevedo são advogados e 
constituem a sociedade Silva, 
Santos e Azevedo Sociedade de 
Advogados, para exercício con-
junto da profissão. A sociedade 
consolida-se como referência 
de atuação em determinado 
ramo do Direito. Anos depois, 
Carlos Santos falece e seus ex-
sócios pretendem manter seu 
sobrenome na sociedade.

Sobre a manutenção do sobrenome 
de Carlos Santos na sociedade, 
de acordo com o Estatuto e com 
o Regulamento Geral da OAB, 
assinale a afirmativa correta.

a) É permitida, desde que expressamen-
te autorizada por seus herdeiros.

b) É vedada, pois da razão social não 
pode constar o nome de advogado 
falecido.

c) É permitida, desde que prevista tal 
possibilidade no ato constitutivo da 
sociedade ou na alteração contratu-
al em vigor.

d) É permitida, independentemente 
da previsão no ato constitutivo ou 
na alteração contratual em vigor, 
ou de autorização dos herdeiros, 
desde que autorizada pelo Conse-
lho da respectiva Seccional.



ÁREA COMUM DE UM CONDOMÍNIO
A área comum de um condo-

mínio pode ser locada a terceiros? 
Em caso positivo, qual o quórum 
necessário para a aprovação? Rita 
Kruschevisky 

Tema bastante corriqueiro na 
prática do direito imobiliário refere-se 
à locação de área comum de Condo-
mínios Edilícios. A título de exemplo 
prático, imagine um edifício comercial 
com grande movimentação de 
pessoas em suas áreas comuns, 
que pretenda autorizar tercei-
ros a instalar pequena banca 
de revistas e jornais na área 
de circulação, um edifício qual-
quer que pretenda ceder onero-
samente espaço de sua fachada 
para instalação de placa publi-
citária, ou do telhado para co-
locação de antena de telefonia. 

As indagações que surgem 
são: a área comum pode ser locada a ter-
ceiros? E se sim, qual o quórum necessá-
rio para aprovação desta medida? 

Pois bem, de início já se afirma que a 
locação é legalmente possível, decorre do 
próprio direito de propriedade dos condô-
minos, que podem usar, fruir e gozar da 
coisa de acordo com a conveniência, inclu-
sive locando, caso seja este o interesse. 

Passa-se, então, a tratar do quó-
rum necessário para tal aprovação. Ve-
jamos o raciocínio jurídico necessário 
para reposta da indagação proposta. A 

Lei n.º 4.591/1964, dispõe em seu art. 19:

Art. 19. Cada condômino tem o 
direito de usar e fruir com exclusivida-
de de sua unidade autônoma, segundo 
suas conveniências e interesses, condi-
cionados, umas e outros, às normas de 
boa vizinhança, e poderá usar as partes 
e coisas comuns, de maneira a não cau-
sar dano ou incômodo aos demais con-
dôminos ou moradores, nem obstáculo 

ou embaraço ao bom uso das mesmas 
partes por todos. 

No mesmo sentido, o Código Civil 
de 2002 assim determina, no art. 1.336: 

Art. 1.336. São deveres do condô-
mino: 

… IV – dar às suas partes a mesma 
destinação que tem a edificação, e não as 
utilizar de maneira prejudicial ao sosse-
go, salubridade e segurança dos possui-

dores, ou aos bons costumes.

Em razão das disposições legais, 
conclui-se que o uso da área comum 
do edifício não pode gerar obstáculo ao 
livre uso de quaisquer dos demais con-
dôminos. Ou seja, com a cessão de uso 
para terceiros, não podemos ter um 
condômino sequer contrariado, eis que 
assim, teríamos o uso de área comum 
gerando ofensa ao “ao bom uso das mes-

mas partes por todos”.
Assim, a deliberação dos 

condôminos não poderia lesar o 
direito de qualquer deles fazer 
uso das partes comuns, direito 
este previstos nos dispositivos 
legais acima transcritos. Mesmo 
que se alegue vantagem gerada 
pela percepção dos alugueres, 
redução das despesas ou, até, 
formação de um fundo comum, 
ainda assim não há justificativa 

para a lesão do condômino que se sinta 
prejudicado, eis que pode ser que esse 
não seja o interesse de alguns, que, como 
dito, estão amparados pela legislação. 

Desta forma, conclui-se que para a 
cessão de área comum para uso por ter-
ceiros, a título gratuito ou oneroso, exi-
ge-se a unanimidade dos condôminos. A 
contrariedade de apenas um deles im-
pede que o ato seja realizado pelo condo-
mínio, já que este único condômino teria 
lesado seu direito de livre uso das áreas 
comuns.

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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Plenário do Senado aprovou, na 
quarta-feira (21/11), o texto-base do pro-
jeto que regulamenta a desistência da 
compra de imóvel depois da assinatura 
do contrato, o chamado distrato. O pro-
jeto aumenta a multa por distrato para 
50% do valor já pago à construtora. O 
projeto é de autoria da Câmara, mas, 
como houve alterações ao texto original 
pelo Senado, voltará aos deputados.

Atualmente, as construtoras ficam 
com 10% a 25% do valor pago por quem 
desistiu da compra do imóvel na plan-
ta, seguindo o entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça. Com as novas 
regras aprovadas na Câmara, se o com-
prador desistir do imóvel ou parar de 
pagar as prestações, a construtora ou 
empresa responsável pela obra pode 
ficar com até metade do dinheiro pago 
pelo comprador.

Também ficou aprovada emenda do 
senador Romero Jucá (MDB-RO) que 
destina a multa por distrato à constru-
tora responsável pela obra, e não ao fi-
nanciador da compra.

Recurso Aceito - De autoria do de-
putado Celso Russomano (PRB-SP), a 
proposta havia sido rejeitada pela Co-
missão de Assuntos Econômicos do Se-
nado (CAE)  em julho, mas um recurso 
fez com que voltasse para o Plenário, 
onde recebeu novas emendas. 

O Senado acatou seis emendas, 
cinco da senadora Simone Tebet (MDB
-MS) e uma do senador Romero Jucá 

(MDB-RO). As emendas 15 e 20 pro-
põem a apresentação de uma folha de 
rosto no contrato com um quadro-re-
sumo das cláusulas contratuais. Já as 
emendas 17 e 21 diminuem o percen-
tual de retenção de fruição do imóvel. 
E a emenda 18 prevê a impossibilidade 
de o adquirente ficar com dívidas após 
devolução do imóvel.

Os senadores favoráveis argumen-
tam que o projeto atualiza as regras, 
dando segurança jurídica às construto-
ras e aos consumidores na hora da ne-
gociação. Por outro lado, há parlamen-
tares que consideraram o texto mais 
favorável às empresas, sendo necessá-
rio mais equilíbrio.

 
Previsões - O projeto prevê que o 

atraso de até 180 dias para a entrega 
do imóvel não gerará ônus para a cons-
trutora. Se o atraso for maior, o com-
prador pode desfazer o negócio e rece-
ber o dinheiro de volta, além de multa 
prevista em contrato, em até 60 dias. 
Se não houver multa prevista, o clien-
te terá direito a 1% do valor já quitado 
para cada mês de atraso.

Ainda segundo o projeto, a multa 
de 50% ao comprador que desistiu só é 
empregada quando o empreendimento 
tiver seu patrimônio separado do da 
construtora (mecanismo chamado de 
patrimônio de afetação). Para os de-
mais casos, ou seja, fora do patrimônio 
de afetação, a multa prevista para o 
consumidor é de até 25%.

Senado aprova a regulamentação do 
distrato com aumento da multa por desistência
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2° Congresso da Academia 
de Letras Jurídicas da Bahia
Faculdade Baiana de Direito - 

Salvador, BA

5 de dezembro de 2018, às 9h - 
6 de dezembro de 2018, às 16h

Por acreditar que, pelo estudo 
comprometido do Direito, se pode efe-
tivamente contribuir com a busca de 
soluções viáveis para os angustiantes 
problemas da atualidade, a Academia 
de Letras Jurídicas da Bahia, cum-
prindo um dos seus objetivos primor-
diais (a difusão da cultura jurídica), 
assumiu mais uma vez o desafio de 
realizar seu 2º Congresso, com o tema 
“O Direito do presente com o olhar no 
futuro” e em homenagem aos seus 35 
anos de existência, com apoio da Asso-

ciação Norte e Nordeste de Professo-
res de Processo, Faculdade Baiana de 
Direito, Instituto de Estudos Jurídi-
cos da Unifacs e Diretório Acadêmico 
Calmon de Passos, abrangendo várias 
áreas de estudo do Direito. 

Isso somente foi possível porque 
compõem a Academia renomados juris-
tas baianos, de diversas especialidades, 
unidos pelo mesmo ideal de promoção 
da justiça e do conhecimento jurídico.

Assim, nos dias 5 e 6 de dezembro 
deste ano, com a certificação de 10h 
de Atividades Complementares, serão 
discutidos por acadêmicos e outros 
ilustres juristas convidados temas da 
maior relevância e atualidade no Au-
ditório da Faculdade Baiana de Direito 
Campus Stiep, na cidade do Salvador.

EVENTOS JURÍDICOS
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Participe da enquete sobre PL 
8.347/2017, que criminaliza 

desrespeito às prerrogativas

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, afirmou que é fundamen-
tal que a advocacia e a sociedade parti-
cipem da enquete que é realizada pelo 
portal da Câmara dos Deputados a res-
peito do Projeto de Lei 8.347/2017, que 
criminaliza o desrespeito às prerrogati-
vas da advocacia. A matéria já foi aprova-
da no Senado em 9 de agosto de 2017, na 
CCJ da Câmara dos Deputados em 5 de 
dezembro de 2017 e agora aguarda para 
ser pautado no Plenário para sua votação 
definitiva. Essa é uma demanda histórica 
da advocacia que tramitou graças a ação 
da OAB no Congresso Nacional.

Segundo Lamachia, a participação 
maciça da advocacia na enquete será 
mais uma forma de demonstrar com ab-
soluta clareza o quão importante o pro-

jeto é não somente para os mais de um 
milhão e cem mil advogados e advogadas 
brasileiros, mas como ele pode ser um 
instrumento de transformação do acesso 
do cidadão aos seus direitos. “Conclamo 
a advocacia a participar dessa votação. A 
proposta está a um passo de ser aprova-
da e é preciso que não apenas a advoca-
cia, mas toda a sociedade se manifeste. 
Quando o advogado é valorizado, e o pro-
jeto sem dúvida nenhuma promove essa 
valorização, o cidadão é respeitado”, dis-
se Lamachia.

Até o início da tarde dessa segunda-
feira, 96% dos participantes (614 votos) 
da enquete disseram concordar com a 
proposta, enquanto 4% (26 votos) se di-
zem contrários ao texto. Para participar 
https://www.oab.org.br 

ENQUETE

Lei nº 13.363 de 25/11/2016 
prerrogativa das advogadas 

gestantes, lactantes e adotantes
Foi luta da OAB a aprovação da Lei Fe-

deral 13.363/2016, altera o Código de Pro-
cesso Civil e suspende os prazos processuais 
para as advogadas que tiveram filhos ou 
adotaram. O texto garante que os processos 
sejam suspensos por 30 dias, sem prejuízos 
às partes. Também há suspensão de oito dias 
para os advogados que se tornarem pais. 

Emenda Constitucional 
94 de 15/12/2016 Novo regime 

de precatórios
A vitória que a OAB obteve a partir de 

sua articulação direta junto a congressistas 
para aprovação da Emenda Constitucional 
94 foi um marco importante. A emenda 
estabelece novo sistema de pagamento de 
precatórios e define que poderão ser pagos 
até 2020, por um regime especial, os pre-
catórios a cargo de estados, do Distrito Fe-
deral e de municípios pendentes até 25 de 
março de 2015 e aqueles que vencerão até 
31 de dezembro de 2020. 

Lei Complementar 155 
de 27/10/2016 Manutenção 
da Advocacia na tabela 4 

do simples nacional
Com envolvimento das 27 seccionais, 

dos conselheiros federais, diretores federais 
e membros de comissões, a OAB conquistou 
uma vitória ímpar: a lei que manteve a ad-
vocacia na Tabela IV do Supersimples. O 
presidente nacional da OAB, Claudio La-
machia, celebrou a aprovação sem vetos do 
projeto e compareceu à cerimônia de sanção 
no Palácio do Planalto. 

Lei nº 13.463 de 06/07/2017 
Cancelamento de 

precatórios e RPVs
A lei que trata dos recursos destinados 

aos pagamentos decorrentes de precatórios 
e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) 
federais determina o cancelamento dos 
precatórios cujos valores não tenham sido 
levantados pelos credores no prazo de dois 
anos e prevê que essa providência seja to-
mada diretamente pelas instituições finan-
ceiras oficiais. A OAB articulou o veto do 
dispositivo do projeto que limitava o desta-
que, em montante superior a 2% do princi-
pal, de honorários advocatícios contratuais 
em precatórios cujos credores da União se-
jam entes públicos da administração direta, 
indireta e fundacional.

Emenda Constitucional 99 
de 14/10/2017 Ajustes no regime 

de precatórios
Foi a boa peleja da OAB que garantiu 

a aprovação da lei que define que os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios que 
se encontravam em mora no pagamento de 
seus precatórios em 25 de março de 2015 
quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus 
débitos vencidos e os que vencerão dentro 
desse período.

Lei nº 13.545 de 19/12/2017 
Altera a CLT para determinar 

a suspensão de prazos no 
recesso forense

O projeto que suspende os prazos pro-
cessuais no período que vai de 20 de dezem-
bro a 20 de janeiro, e estende a interrupção 
dos trabalhos nesse intervalo em relação a 
audiências e sessões de julgamento inaugu-
rou uma nova referência para a advocacia. 
A OAB esteve presente durante toda sua 
tramitação até a sanção da proposta, que 
atende uma reivindicação de toda a advoca-
cia trabalhista. 

Lei nº 13.676 de 11/06/2018 
sustentação oral do pedido 

liminar em MS
OAB comemorou a sanção da lei que 

prevê defesa oral dos pedidos de liminar em 
mandados de segurança. A lei que permite 
que advogados façam defesa oral dos pedi-
dos de liminar durante o julgamento dos 
processos. Com isso, os magistrados ficam 
obrigados em julgamentos de mandados de 
segurança a concederem às advogadas e aos 
advogados das partes envolvidas a oportu-
nidade de realizar defesa oral dos pedidos 
de liminar. 

Lei 13.688 de 03/07/2018 Diário 
Oficial Eletrônico da OAB

Foi sancionada a lei que institui o Diá-
rio Eletrônico da Ordem dos Advogados do 
Brasil, plataforma online que conterá todos 
os atos, notificações e decisões da entidade. 
A proposta, que nasceu no Conselho Pleno 
da OAB, tramitou no Poder Legislativo du-
rante quatro anos, período em que a Ordem 
teve engajamento total para fortalecer a en-
tidade que representa mais de um milhão 
de profissionais. 

As novas garantias introduzidas 
pela Lei 13.245/2016

Oriunda do Projeto de Lei da Câmara 
n. 78/2015, de autoria do Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá, a Lei n. 13.245/2016 
constitui defesa manifesta do Estado de 
Direito, uma vez que estabelece novas 
prerrogativas profissionais a advogadas e 
advogados do Brasil. Formalmente, o refe-
rido diploma legal alterou o art. 7º do Esta-
tuto da Advocacia e da OAB, modificando 
a redação do inciso XIV, bem como acres-
centando o inciso XXI (com a alínea “a”) e 
os parágrafos 10, 11 e 12. Com isso, a lei 
amplia a abrangência do acesso dos advo-
gados e advogadas antes restrito a “repar-
tição policial” para “qualquer instituição 
responsável por conduzir investigação” e 
para investigações de qualquer natureza. O 
texto estabelece ainda que é direito do ad-
vogado assistir a seus clientes investigados 
durante a apuração de infrações, sob pena 
de nulidade absoluta do respectivo interro-
gatório ou depoimento e, subsequentemen-
te, de todos os elementos investigatórios e 
probatórios dele decorrentes ou derivados, 
direta ou indiretamente, podendo, inclusi-
ve, no curso da respectiva apuração apre-
sentar razões e quesitos.

Ordem superou crises para garantir novas leis 
que beneficiam a advocacia e a sociedade

 Lei nº 13.725 de 05/10/18 honorários 
assistenciais na Justiça do Trabalho 

A lei permite que advogados de sin-
dicatos e associações recebam, cumulati-
vamente, os honorários contratados com a 
entidade que representam e os honorários 
de sucumbência assistenciais, devidos 
pela parte vencida ao vencedor da cau-
sa. O novo texto legal altera o Estatuto 

da Advocacia e revoga dispositivo da Lei 
5.584/1970 para permitir o recebimento 
cumulativo dos honorários contratuais e 
de sucumbência assistenciais. A propos-
ta busca retirar obstáculos impostos pela 
Justiça do Trabalho à cumulatividade 
desses honorários.
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A ÚLTIMA edIção do JoRNAL o 
CoMPASSo eSTÁ CHeIA de NoVIdAdeS

Edmilton Carneiro é reeleito 
presidente da OAB - Itabuna

Com 498 votos obtidos na última 
quarta-feira (21/11), contra 202 de 
Andirlei Nascimento, que tentava 
retornar à presidência da OAB Ita-
buna, onde foi presidente por dois 
mandatos, o advogado Edmilton 
Carneiro, foi reeleito para presidir a 
subseção de Itabuna da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) nos pró-
ximos três anos.

A chapa vencedora que coman-
dará os destinos da OAB – Itabuna 
(2019 – 2021), que atualmente conta 
com 1.550 advogados inscritos, sendo 
a quarta da Bahia – está atrás apenas 
de Salvador, Feira de Santana e Vi-
tória da Conquista, é composta além 
de Edmilton Carneiro – presidente, 
Aline Gomes - vice-presidência; Ruy 
Nepomuceno – tesoureiro; Ana Lui-
za Dórea – secretária-geral e Thiago 
Leal – secretário Adjunto. 

ELEIÇÕES

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

Educadores da rede estadual e 
da UFSB participam de workshop 

sobre o projeto e-Nova em Itabuna

A Secretaria da Educação do Es-
tado da Bahia promoveu durante toda 
esta semana (de 19 a 23), em Itabuna, 
o Workshop e-Nova Educação. A ati-
vidade, realizada no Complexo Inte-
grado de Educação de Itabuna (CIEI), 
contou com a parceria da Universida-
de Federal do Sul da Bahia (UFSB). O 
evento foi voltado para professores e 
estudantes da rede estadual de ensi-
no e da UFSB, com o objetivo de mos-
trar as várias possibilidades de ins-
trumentação pedagógica do uso das 
tecnologias através do projeto e-Nova 
Educação. 

O projeto e-Nova Educação foi lan-
çado em abril deste ano e está levando 
recursos educacionais digitais para a 
sala de aula, integrando acesso à in-
ternet de alta velocidade com os dispo-
sitivos móveis, dentro da proposta de 
propiciar a contextualização da Educa-
ção no século XXI. A inovação beneficia 
alunos e professores e é fruto de uma 
parceria do Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Educação, com o 
Google for Education.

A programação do Workshop con-
tou com as seguintes atividades: Trilha 
Pedagógica e-Nova Educação; Cria-
ção Classroom (Google Sala de Aula); 
Workshop e-Nova Educação – Me-
todologias Ativas; Workshop e-Nova 
Educação – Cine e Áudio; e Workshop 
e-Nova Educação – Implementar Ha-
ckaton em ações pedagógicas. 

Segundo a coordenadora de Tec-
nologias e Plataformas Multimídias 
da Secretaria da Educação do Estado, 
Carla Almeida, as atividades serviram 
para fortalecer as ações do projeto e-
Nova Educação na região. “Foi uma 
semana intensa de diálogo e práticas 
pedagógicas que fortalecem o processo 
educativo do século XXI e, com isso, o 
projeto caminha para um momento de 
relação com a universidade, através da 
potencialização da relação de parceria 
com a UFSB de forma consistente”, 
destacou.

GOVERNO DO ESTADO

Formação  e-Nova Educação em Itabuna com 
professores e alunos do Complexo  e da UFSB 

Formação  
e-Nova 

Educação em 
Itabuna com 
professores 
e alunos do 

Complexo  e 
da UFSB
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Com o tema “Natal Vem que 
tem” a CDL de Itabuna lança 

campanha de Natal 2018

A Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Itabuna, com premiação de 50 vales-
compras no valor de R$500,00 cada e 
um automóvel Renault Qwid zero quilô-
metro, lançou na noite de quinta, 22/11, 
a campanha de Natal 2018.

O evento aconteceu no auditório Mil-
ton Veloso, em sua sede, na Avenida do 
Cinquentenário e contou com a presença 
de cerca de 100 pessoas dentre dirigen-
tes e assessores da instituição, lojistas, 
patrocinadores e imprensa, a exemplo 
do jornal, site e revista DIREITOS.

Na abertura do evento o presidente 
Carlos Leahy saudou os convidados e 
apresentou o empresário Ubiraci (Gui) 
Braga Júnior, o mais novo empresário 
da cidade que está lançando uma Escola 
de Gastronomia na Nações Unidas.

Primeiro sorteio - A agência RCM, 
que há 26 anos prepara a campanha 
da CDL, mostrou para os presentes as 
peças que serão utilizadas na promo-
ção, como cartazes, outdoors, busdoors, 
camisas, material para jornais, jingle 
para rádios e vídeo para TV. A agência 
demonstrou criatividade, superando to-
das as campanhas anteriores e não re-

petindo a temática de outras promoções.
O primeiro sorteio representado por 

vales-compras, será realizado no dia 6 
de dezembro, quinta-feira, sendo todos 
os sorteios no estande armado na praça 
Adami. O carro, prêmio maior da cam-
panha, será sorteado em 10 de janeiro 
de 2019 e a entrega em 7 de fevereiro. O 
consumidor terá direito a um cupom a 
cada R$50,00 em compras.

Em seguida a CDL recepcionou os 
presentes com animado e tradicional co-
quetel.

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

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

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

73 99167-400073 99103-8000

Martone Maciel é eleito 
presidente da OAB 

- Subseção de Ilhéus

A chapa “Avança OAB Ilhéus”, 
tendo o advogado e atual Conselheiro 
Estadual da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), onde vem desenvolven-
do um trabalho bem expressivo e de 
destaque, Martone Maciel, que tam-
bém compõe a Comissão Estadual de 
Direito Previdenciário, destacando-se 
pela sua postura combativa em defesa 
das prerrogativas dos advogados, ten-
do como vice, France Anne Nolasco; 
secretário geral, Michel Mendonça; se-
cretário geral adjunto, Salmo Moura e 
como tesoureira, Flavia Motta, venceu 
a eleição na quarta-feira (21/11), com 
291 votos, contra os 224 do advogado 

Vinícius Brigilia, para comandar os 
destinos da OAB - Subseção de Ilhéus 
para o triênio 2019 – 2021.

Na sua pauta de trabalho o com-
promisso com os advogados e advo-
gadas é o de uma OAB de realizações 
nunca vistas, com gestão participati-
va, eficiente, aberta e transparente. 
Dr. Martone Maciel destacou ainda 
que haverá luta para retirar a Cláu-
sula de Barreira, através do Legislati-
vo, para dar oportunidade aos jovens 
advogados(as) de participarem das 
Diretorias da Seccional e Subseções”, 
promovendo uma OAB “de todos e 
para todos”.

ELEIÇÕES II
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Sicredi parabeniza FMT pela 
qualidade de curso MBA

A Faculdade Madre Thaís (FMT), 
através dos seus diretores Isidoro e 
Eusínio Lavigne Gesteira, recebeu da 
Cooperativa de Crédito Sicredi Sul da 
Bahia, Moção de Agradecimento pela 
parceria firmada entre as instituições 
para realização do curso de Pós-Gra-
duação em Gestão Avançada em Co-
operativos de Crédito, cuja finalidade 
é capacitar os seus associados, para o 
exercício de cargos de gestão.

No documento, o presidente do 
Conselho de Administração da Se-
credi Região Sul da Bahia, Dr. Sil-
vio Porto de Oliveira, destaca que 
“os serviços educacionais prestados 
pela Faculdade Madre Thaís foram 
de alta qualidade, sempre prezando 
pela melhor técnica e compromisso 
com as práticas pedagógicas próprias 
para um curso de Especialização Lato 
Sensu”.

Acompanhado por diretores da Co-
operativa, o Dr. Silvio Porto também 
entregou, na sala da Direção Geral 
da FMT, ao professor Antônio José 
Freitas Ramos Sampaio, a Moção de 
Parabéns por sua atuação na condu-
ção do MBA em Gestão Avançada em 
Cooperativismo de Crédito, “quando 
procurou esquecer o ter no sentido in-
dividual de autoridade, buscando ser 
um excelente coordenador, concomi-
tantemente, um exemplar educador 
do próprio curso”.

Dr. Silvio Porto acrescenta que 

“todo corpo docente, são merecedores 
do nosso reconhecimento e agradeci-
mento, pelo desempenho, organização, 
compromisso e presteza, durante toda 
duração do curso,” concluiu o presente 
do Conselho Administrativo da Sicre-
di Região Sul da Bahia.

O Diretor Geral da Faculdade Ma-
dre Thaís, Eusínio Lavigne Gesteira 
agradeceu a honraria reafirmando que 
a instituição de ensino superior “tem 
como missão promover o desenvolvi-
mento educacional da microrregião de 
Ilhéus-Itabuna no estado da Bahia, 
mediante a oferta de ensino superior 
nas diferentes áreas do conhecimento, 
integrado à investigação científica e à 
extensão, primando pela formação in-
tegral do indivíduo, com postura proa-
tiva frente ao conhecimento”.

 A Faculdade oferece cursos de 
Especialização em Análises Clínicas e 
Toxicológicas, em Ciências Criminais 
e Criminologia, em Direito Proces-
sual, em Emergência e Atendimen-
to Pré-Hospitalar, em Enfermagem 
Obstétrica, em Gestão Ambiental: 
Habilitação Analista Ambiental. MBA 
em Logística Empresaria, em Gestão 
de Pessoas, em Gestão Empresarial, 
Marketing e Gestão de Pessoas, em 
Imagenologia Médica, em Especiali-
zação em Libras, Especialização em 
Metodologia e Didática do Ensino Su-
perior e em Saúde Coletiva: habilita-
ção sanitarista. 

MOÇÃO

A Academia de Letras Jurídicas da 
Bahia (ALJBA), fundada em 7 de dezembro 
de 1983 e reconhecida como de utilidade pú-
blica pela Lei 4357, de 28 de novembro de 
1984, que é formada por quarenta juristas 
domiciliados no Estado da Bahia, escolhidos 
em escrutínio secreto, com sede na cidade de 
Salvador, realizará no dia 4/12/2018, mini 
curso “Aspecto Prático da Reforma Traba-

lhista”,  com o Professor-doutor e Juiz do 
Trabalho, Rodolfo Pamplona, presidente da 
ALJBA, às 19h na sede da Academia, locali-
zada na Alameda Capimirim, nº 14, Graça. 
Ainda dentro do ciclo de palestra realizada 
pela ALJBA, no dia 12/12/2018, às 19, no 
mesmo local, o professor Jaime Barreiros, 
ministrará o mini curso Introdução ao “Di-
reito Eleitoral”.

Academia de Letras Jurídicas da Bahia 

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e 
Vice-presidente da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), Membro Idealizador-fundador e Vice-
presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).



2º Caderno
10 www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano X - n° 116 

- SUL DA BAHIA - de 26 de Novembro a 26 de Dezembro de 2018

Cartas 
de Amor Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Alerto-vos, de pronto, por inter-
médio de Álvaro de Campos que: “To-
das as cartas de amor são ridículas. 
Não seriam cartas de amor se não 
fossem ridículas. Também escrevi em 
meu tempo cartas de amor. Como as 
outras, ridículas. As cartas de amor, 
se há amor, têm de ser ridículas. Mas, 
afinal, só as criaturas que nunca es-
creveram cartas de amor é que são 
ridículas (...)”. Agora que estão adver-
tidos, não temerei mais: vou escrever 
a minha Carta de Amor!

Percebo que ler e escrever, com-
pulsivamente, tornou-me muito mais 
apaixonado pelas coisas e pelas pes-
soas (em verdade, não sei em que or-
dem). Por isso, por ser apaixonado, 
escrevo Cartas de Amor (mas, as es-
condo! Porque depois de escritas não 
sei o que fazer delas... Assim, mais 
tarde, recolho-as, silenciosamente, 
cuidadosamente, com medo de que 
despertem e vou para um lugar sos-
segado e então as queimo... Há um 
grande sofrimento neste ritual; mas 
há também algum alívio que estra-
nhamente me renova... E assim, pou-
co tempo depois lá estou eu de novo 
escrevendo Cartas de Amor...). 

Trabalho para ganhar dinheiro. 
Mas, pode ocorrer de em meio às tare-
fas do meu trabalho eu me lembrar de 
algo assim: “O mundo é salvo todos os 
dias por pequenos gestos. Diminutos, 
invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso 
da importância. Pelo antônimo da evi-
dência. O mundo é salvo por um olhar. 
Que envolve e afaga. Abarca. Resga-
ta. Reconhece. Salva.” Enfim, isso que 
Eliane Brum escreveu de alguma ma-
neira tem que estar entre o que eu es-
creveria nas minhas Cartas de Amor... 

Às vezes me espanto com as coi-
sas do mundo e penso: nada é impor-
tante! E então, repito convicto: nada 
é importante! Nem mesmo as Cartas 
de Amor! No entanto, não demora 
muito e eu me lembro que o Amor é 
importante. E que o Amor torna to-
das as coisas importantes; inclusive 
as Cartas de Amor. Então, refaço meu 
primeiro pensamento e passa para ou-
tro lado: tudo é importante, desde que 
haja Amor! 

Talvez não seja apropriado, mas, 
como as Cartas de Amor não precisam 

de lógica, razão, racionalismo ou coi-
sa que o valha... Lembrei-me de uma 
música do Tunai: “Só mesmo o tempo 
pode revelar o lado oculto das paixões. 
O que se foi e o que não passará, ines-
quecíveis sensações, que sempre vão 
ficar pra nos fazer lembrar dos so-
nhos, beijos, tantos momentos bons...” 
E claro que imediatamente pensei e 
senti ou senti e pensei, nunca sei o que 
vem primeiro dentro de minh’alma, o 
seguinte: para onde irão nossos amo-
res? Porque nos esquecemos de ser 
crianças? Porque nos escondemos das 
pessoas que amamos? Porque o Amor 
não pode simplesmente ser Amor e 
não precisar de nenhuma explicação 
complementar?

O grande poeta russo, Maiakovski, 
deixou-nos este ensinamento, certa-
mente para constar nalguma Carta 
de Amor: “Cada um ao nascer traz 
sua dose de amor, mas os empregos, o 
dinheiro, tudo isso, nos resseca o solo 
do coração. Sobre o coração levamos 
o corpo, sobre o corpo a camisa, mas 
isto é pouco. Alguém, imbecilmente, 
inventou os punhos e sobre os peitos 
fez correr o amido de engomar. Quan-
do velhos se arrependem...” Quantos 
arrependimentos são precisos para 
que possamos ser felizes?

Minha Carta de amor está chegan-
do ao fim... Que fim? Não sei. Como 
saberei? Não sei. Mas, se nem Sócra-
tes soube, porque eu teria que saber... 
Quanta presunção! Bem, como eu 
ia dizendo, minha Carta de Amor é 
esta... Escreva a sua... Seja feliz... 

Meu mundo, portanto, resulta de 
palavras inúteis que se angustiam den-
tro de mim quando não vem à tona. Ex-
ponho-as, então, para me aliviar e para 
passar pelo ridículo (já explicado no iní-
cio desta “Carta”)... Ouço músicas que 
me enternecem o coração e sonho com 
paixões que não lembro. Vivo meus dias 
(meus melhores dias) escrevendo Car-
tas de Amor: dentro de mim a claridade 
desse Amor me cega, mas, só então me 
enxergo melhor do que sou!

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

O presidente Chico Reis (PSDB) con-
vocou na quarta, 21/11, três assistentes 
administrativos aprovados no 1º concurso 
público da Câmara Municipal, promovido 
em 2015. 

O prazo para apresentação dos docu-
mentos pelos candidatos vai até 20 de de-
zembro. A cerimônia de posse dos futuros 
empregados terá a data definida em novo 
edital pela Presidência da Casa.

“Todos os 46 aprovados dentro das 
vagas foram convocados. Em alguns ca-
sos, inclusive, adentramos na lista de 
excedentes por conta de desistências”, 
recordou Chico. Em 2015, a Câmara dis-
ponibilizou 47 vagas distribuídas em 21 
empregos públicos – para escriturário 
contábil, que exigia ensino médio, foram 
abertas duas vagas, contudo houve ape-
nas um candidato classificado.

Legislativo itabunense zera lista 
de aprovados do 1º concurso 

LEGISLATIVO
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Por Jairo Santiago Novaes*

Há alguns meses, se noticia o rea-
parecimento de casos de febre amare-
la, inclusive com óbitos. Fazia anos que 
essa enfermidade não aparecia no meio 
urbano, pois os últimos casos ocorreram 
em 1 942. Desde o início do século XX, 
quando Oswaldo Cruz era o responsável 
pela saúde pública no Rio de Janeiro, a 
febre amarela tem preocupado as autori-
dades sanitárias.  É causada por vírus, 
cujo transmissor no meio urbano é o Ae-
des aegypti e pelo   hemagogus, no meio 
silvestre. 

A doença, via de regra, é branda, 
sendo a febre e a dor de cabeça os úni-
cos sintomas. Entretanto, a depender do 
sistema imunológico de cada pessoa, ela 
pode ser grave e levar ao óbito.  A morte 
de macacos numa determinada região é 
um indicativo de que se deve investigar 
para se apurar se a febre amarela não se 
instalou naquela região.

Nos casos graves, além da febre e ce-
faleia, há a prostração e desidratação. A 
face está congestionada, os olhos injeta-
dos, apresentando-se doloridos à luz. Na 
fase inicial da doença não há icterícia ou 
seja pele amarelada bem como os olhos. 
Numa fase posterior, o fígado é acometi-
do, traduzindo-se pela icterícia. A tem-
peratura pode chegar a 40C, o pulso está 
rápido, revelando a demanda do coração 
por oxigênio. Aparecem as náuseas e os 
vômitos o que agrava a desidratação. A 
febre começa a baixar trazendo lassidão 
substituindo o período de inquietação. As 
hemorragias aparecem com as gengivas 
sangrando bem como o nariz. Os sangra-
mentos do estômago, dos intestinos as-
sim como do útero, nos casos graves, são 
maciços. Mesmo nos casos brandos pode 
ocorrer dilatação cardíaca e a pressão ar-
terial baixar. Os vômitos ocorrem muitas 

vezes misturados ao sangue, dando uma 
coloração enegrecida. Quando se instala 
a ausência de micção é o sinal da insu-
ficiência renal aguda. Na convalescença, 
a perda de albumina pela urina deixa de 
existir, a febre baixa lentamente, cessam 
os vômitos e lentamente o organismo re-
torna ao normal.

O diagnóstico epidemiológico é dado 
pela observação de macacos mortos na 
região e o aparecimento dos primeiros 
pacientes. O diagnóstico de certeza é rea-
lizado pelo laboratório.

Como é uma doença viral não há tra-
tamento específico. O paciente deve per-
manecer no leito, sendo hidratado por 
via oral se não houver vômitos; e por via 
parenteral caso estes ocorram. Devem-
se usar medicamentos para as dores, in-
clusive a cefaleia e a febre. Alimentar-se 
com frutas, principalmente, as ricas em 
água como melancia e melão. Se houver 
rejeição ao ingerir alimentos não insistir. 
Com a convalescença e o retorno do ape-
tite, voltar a uma dieta líquida a pastosa. 
Manter o paciente protegido por mosqui-
teiro a fim de que os mosquitos não se 
infectem e aumente a doença na região. 
Numa área que esteja aparecendo casos 
de febre amarela, imediatamente iniciar 
a vacinação para bloquear a transmissão 
dela. Deve-se vacinar também pessoas 
que estão se dirigindo para áreas endê-
micas dez dias antes da viagem. Isso é 
para que o corpo, em contato com o vírus 
atenuado, produza anticorpos. Simulta-
neamente à vacinação, proceder a medi-
das de se combater o A. aegypti, destruin-
do seus criadouros.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Febre 
Amarela
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Deby, meu amor
Quando a vi, pela primeira vez, 

tive medo. Ela já estava lá, guardan-
do a nossa casa. Não gosto de cão an-
tissocial. Prefiro um vira lata a um 
cão de raça. Pela ótica da ferocidade, 
não podia mesmo sentir empatia por 
Deby. A serventia de um cão só de-
veria ser a de avisar a presença de 
alguém, por um simples Au! Ao! Não 
deveríamos abusar do excesso de sua 
fidelidade.

O medo que sentir por Deby, não 
me deixou perceber, de imediato, a 
sua beleza física, nem a possibilidade 
de vir a ter fascinação por ela. Deby 
era uma cadela linda, dócil, forte, es-

guia, com manchas pretas grandes, 
sobre a cor branca. Cumprimentava a 
gente, dando-nos uma das patas; pu-
nha estas sobre a cabeça, como se es-
tivesse preocupada e colocava a ponta 
da língua de fora, num gesto doce de 
inocência.

Mae zelosa, Deby deu cria a seis 
vezes, tendo lindos rebentos. Num 
desses partos, sofreu muito, quando 
foi operada por um veterinário. De-
pois de alguns anos, quando o viu, 
ficou tremendo de medo, como se es-
tivesse prevendo outra cirurgia. Esse 
fato me comoveu muito, tornando-me 
afetivamente mais ligado a ela. 

Deby era uma mãe dedicada, seja 
do ponto de vista natural ou adotivo, 
pois tanto era carinhosa com a sua fi-
lha Revê, na qual fazia cafuné com os 
próprios dentes, quanto com a outra 
cadela com a qual conviveu, chama-
da Sam, a quem também estendeu os 
mesmos afetos.

Embora pertença a decantada 
espécie dos animais racionais, tendo 
uma relação afetiva com a espécie 
canina. Não é à toa que, quando che-
go no muquifo do astrólogo Joe, o seu 
cão Rex me festeja a visita. Aparece 
logo na sala, deita no chão, põe as pa-
tas para cima e rola de um lado para 

o outro, debaixo dos meus pés. Rex 
se comporta assim, discriminando os 
demais visitantes, uma vez que não 
lhes faz a mesma recepção, segundo 
o seu dono.

Dentre os cães que conheci e pos-
sui, Deby será eternamente inesque-
cível. Tê-la comigo me fez uma pes-
soa feliz e privilegiada, guardando 
dela uma lembrança nítida e perene, 
com todas as cores de sua iluminada 
e iluminante trajetória: - Deby, meu 
amor! 

                
Por Jorge Luiz Santos.

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

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA

Maledicentes e hipócritas

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Confesso que estou aborrecida, 
e muito. Tomei conhecimento de al-
guns fatos que me deixaram triste e 
decepcionada com algumas pessoas 
que, graças a Deus, não conheço; e 
nem desejo conhecer. Para que vocês 
tenham ideia do tamanho da male-
dicência e hipocrisia, vou ilustrar o 
texto com algumas considerações a 
respeito de algo que aconteceu numa 
paróquia da minha cidade natal.

A igreja andava um tanto vazia 
depois que o último pároco havia 
sido transferido para outra comuni-
dade. Os fiéis esperavam para ver 
quem iria assumir a paróquia, até 
que chegou um moço conhecido, da 
própria cidade, que estava afastado 
havia alguns anos trabalhando num 
outro local. Veio debilitado fisica-
mente, devido a problemas de saúde, 
mas cheio de ideias na cabeça refe-
rentes às modificações que gostaria 
de implantar.

Começou ressuscitando antigas 
tradições da Igreja que em muitos 
lugares estão praticamente em de-
suso. Sugeriu novenas, procissões, 
renovou o sistema do dízimo, adqui-
riu algumas imagens com o intuito 
de resgatar a fé popular, principal-
mente das pessoas mais humildes, 
acostumadas a esse tipo de devoção. 
Enfim, impôs seu próprio estilo na-
quela comunidade, fazendo com que 
a igreja ficasse abarrotada do dia 
para a noite. 

A adesão dos fiéis foi maciça e 
momentos maravilhosos puderam 
ser vivenciados como na procissão 
das luzes (todos com as velas acesas), 
no canto da Verônica, nos tríduos e 
novenas, na festa do padroeiro. Nun-
ca, em tão pouco tempo, uma igreja 
ficou tão cheia de pessoas ávidas 
pela Palavra de Deus, sem que para 

isso fosse necessário apelar para a 
teologia da prosperidade ou dos mi-
lagres como acontece em muitas ou-
tras igrejas cristãs. 

Com o passar do tempo e a recu-
peração da saúde do pároco, ele re-
velou sua veia cômica, e começou a 
brindar os fiéis com passagens e pia-
das engraçadas em suas homilias, 
que mobilizavam a todos, fazendo rir 
desde a criança até o idoso. A arreca-
dação do dízimo aumentou muito e as 
pessoas participavam com interesse 
dos bazares e quermesses, confeccio-
nando ou doando diversas prendas 
para serem vendidas ou sorteadas. 
Era bom demais para não despertar 
a inveja e o ciúme de algumas pesso-
as que tiveram a ousadia de entrar 
em contato com o bispo através de 
correspondência anônima.

Interessante notar que, nessa 
mesma paróquia já haviam surgido 
reclamações de outros dois sacerdo-
tes, que acabaram sendo transferi-
dos para locais diversos. Ando me 
perguntando... Será que o problema 
é dos padres ou de alguns fiéis ma-
ledicentes e hipócritas que insistem 
em ditar como a religião deve ser pre-
gada e a fé vivenciada? Jesus Cristo 
quando veio foi inovador, reduzindo 
as mais de seiscentas leis judaicas 
em apenas duas: amar a Deus e amar 
ao próximo. Foi a inveja dos fariseus 
e doutores da lei em ação que levou 
nosso Salvador à morte de cruz. Será 
que existem mais hipócritas dispos-
tos a crucificar alguém somente por 
inveja? Que Deus nos livre de tais 
pessoas!

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área 
de educação; escritora, psicóloga clínica e 

judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

A minha 
paz é ouro o 
resto é lixo

Você sabe o que significa limpar a casa, 
fazer faxina e tirar o lixo que acumulamos 
em nossa casa, na empresa, nos ambientes 
de depósito?  Não recolher o lixo significa-
ria não cuidar da vida e do ambiente. Isso 
é inconcebível para alguém minimamen-
te decente. Queremos ambientes limpos e 
saudáveis.

A mente e as emoções também acumu-
lam lixo. Ocorre que na maioria das vezes 
não fazemos a faxina do nosso lixo mental. 
Nossa mente acumula o lixo das emoções 
perturbadoras e ao invés de limpa-la conti-
nuamos a dar espaço a elas. Quando perce-
bemos estamos todos envolvidos, rodeados 
de emoções e pensamentos perturbadores. 
São como lixo que deixam nossa vida triste e 
angustiada. Precisamos fazer a faxina men-
tal. Apreender a se livrar de emoções nega-
tivas, preocupações desnecessárias e pensa-
mentos que somente perturbam a vida. 

Uma ferramenta importante para isso é 
fazer a gestão das emoções. Para isso, você 
pode repetir a você mesmo o refrão: “Minha 
paz é ouro, o resto é lixo”. Você não precisa 
se preocupar com tudo, carregar o peso da 
sua vida e dos outros somente sobre seus 
ombros, achar que precisa resolver todos os 
problemas agora, deixar tudo fluindo nos 
mínimos detalhes. A vida e as coisas têm 
seu ritmo. As pessoas devem assumir as 
responsabilidades individuais. Não preciso 
carregar o outro nas minhas costas. 

Quando repito “minha paz é ouro, o 
resto é lixo”, não estou desmerecendo o 

outro, nem quero chamá-lo de lixo. Lon-
ge disso! Somente estou dizendo que eu 
mereço ter paz, que posso largar alguns 
pesos, que solto minhas ideias perturba-
doras para que elas se afastem de mim. 
Minha paz é muito importante para que 
eu transmita paz para meus irmãos. Se 
não tiver paz vou perturbar, preocupar e 
chatear os outros. Por isso, a minha paz 
renderá frutos aos outros. Se eu mantiver 
o lixo das minhas emoções, preocupações 
e ansiedades, então não levarei a paz a 
ninguém, ao contrário, levarei lixo. Isso os 
outros não querem e não merecem. 

 Com essa ferramenta de limpeza das 
emoções você vai encontrar mais paz e se-
renidade todos os dias. Antes de dormir 
faça esse exercício. Perceba o que está car-
regando de lixo do seu dia e diga que quer 
limpar isso da sua mente, para acordar em 
paz depois do sono. Largue, limpe, coloque 
uma ideia positiva no lugar da negativa, 
perdoe, diga a você que sua paz é ouro e 
que você não levará para o dia seguinte o 
que te perturbou. Diga que você compre-
ende aquela situação e também a pessoa 
que a causou. Perceba que acordar com as 
emoções limpas deixará você muito mais 
confiante e capaz de resolver as coisas e 
prosseguir. Você pode fazer essa limpeza, 
afinal, a sua paz é ouro.

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

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

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com
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Estamos 
em 2020!

Já estou cansado de dizer que não sou 
petista, nem comunista e nem de forma 
nenhuma fascista! Minha doutrina sem-
pre foi de defender o povo pobre, negros, 
índios e todas as outras classes que são 
discriminadas e repudiadas pelas ditas 
“sociedades organizadas”, que pouco se 
lixam se os pobres e abandonados estão 
sofrendo. Uma grande prova disso é que 
entra e sai governo e as coisas sempre 
continuam, apenas em minúsculos casos, 
acontecer alguns milagres inesperados! 
E essas “sociedades” continuam elegendo 
as mesmas pessoas, além de ofertarem 
sólidos apoios!

Com uma visão de experiências ante-
riores, vislumbro em minha mente o que 
poderá acontecer em 2020, já que, desta 
feita as forças armadas golpeou o país 
sem precisar de usar do grande espalha-
fate de 1964, quando utilizou torturas, 
assassinatos e prisões, amordaçando não 
só a mídia, como também em larga esca-
la, o próprio povo!

Talvez, mais experientes e usando 
fortemente as redes da internet, com 
suas bolsas cheias para ter à disposição 
os melhores ‘hackers” e competentes nas 
criações, para editar e distribuir suas no-
tícias falsas (Fake News), e, os mais idio-
tas, imediatamente repassavam, ainda 
com a observação que:” Esse vídeo vai ser 
retirado pela emissora ou jornal X, por-
tanto repasse imediatamente!”. Quantos 
amigos e amigas bobas me mandaram 
tais tolices, sem saber a verdadeira ori-

gem, apenas distribuíam como se fossem 
os únicos que amam o Brasil, como tam-
bém para demonstrarem estar enfronha-
dos com a política nacional! 

Em fim o resultado foi o que aconte-
ceu e a nação ficou, praticamente, divi-
dida. Uns aceitando a mudança na mão 
de um ilustre e desconhecido deputado, 
com atuações inexpressivas que, na gíria, 
essa função exercida por ele é chamada 
de “laranja”! E a outra parte na expecta-
tiva de que alguma coisa nova possa, mi-
lagrosamente, acontecer!

Não desejo em nenhuma hipótese que 
ocorra uma nova ditadura militar, tenha-
mos que aguentar milhares de reforma-
dos com suas diversas patentes, incom-
petentes e sem qualificações para exercer 
cargos de extremas responsabilidades. E 
nós, pobres civis, tenhamos de ficar cala-
dos para não sofrermos penalidades (já vi 
esse filme antes). 

Não sei se chego lá, mas tudo indica 
que, em breve a maneira normal de nos 
cumprimentarmos será com continência 
e posição de sentido!

Juro de pés juntos que ficarei super 
feliz se o que estou escrevendo nada te-
nha de verdade. Que tenhamos, com far-
das ou sem fardas, um governo que seja 
uma honra para o Brasil!

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

Nossas fotos nunca serão rasgadas, 
Serão sempre guardadas nas gavetas da minha memória
e nos álbuns de outrora.
Nossas fotos são registros da nossa história;
tudo era ao natural, ora sorridentes, ora amuadas, ora nítidas, ora nubladas,
mas tão cheias de emoção,
pois tudo brotava do coração. 

Eram lindas como o luar, 
eram nítidas como a beleza do sol, 
eram esperançosas como o nascer do dia,
e tinham o aroma cítrico misturado com alfazema.

Nossas fotos ainda são luares,
raios de sol, campos verdes de esperança com o aroma da saudade.

Nossas fotos são sonhos guardados, empoeirados, adormecidos ...
Mas, o vento às vezes chega, de mansinho,
limpa a poeira do tempo e assim elas resplandecem aos olhos e ao coração.

Nossas fotos são memórias, 
são registros da história, 
do que fui, do que foste, 
do que fomos quando juntos éramos Nós. 
Nossas fotos nunca serão rasgadas...

O sorriso do nosso olhar quando éramos Nós,
estará sempre na moldura do tempo e dos nossos corações. Essa é a razão... 
Nossas fotos nunca serão rasgadas...

 
* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Memórias
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

A produção e o consumo de álcool 
é algo tão antigo quanto a história da 
humanidade. Há o relato na bíblia de 
que Noé consumiu tanto vinho que ao 
perder o sentido do que fazia passou 
a ficar nu e a ser ridicularizado por 
um de seus filhos. Quando soube do 
ocorrido Noé amaldiçoa tanto seu fi-
lho quanto a descendência dele.

O tempo passou mas poucas mu-
danças ocorreram nas relações no 
tocante ao consumo de álcool. E hoje, 
é cada vez mais frequente nos lares 
alcançando inclusive menores. O que 
parece é que a sociedade brasileira 
desconhece o Código de Contraven-
ções  Penais e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente que proíbem tanto a 
venda quanto a oferta de bebida al-
coólica a menores.O que se vê é que 
o álcool é a droga mais utilizada por 
adolescentes e o que é pior é o fato 
de que o consumo vem aumentando 
principalmente entre os mais novos 
e as meninas: quase a metade dos 
menores de dez a dezessete anos  já 
usou bebida alcoólica. Na década de 
oitenta o   consumo tinha início entre 
os dezesseis e dezessete anos. Atual-
mente, ocorre entre os doze e os qua-
torze anos, e o uso frequente tem au-
mentado.

Mas porque os jovens tem bebido 
cada vez mais, e mais cedo?  Vamos 
levantar hipóteses e refletir a respei-
to a fim de nos responsabilizarmos 
pela questão. Em primeiro lugar, a 
presença da bebida alcoólica na vida 
cotidiana dos jovens é vista por eles 
como corriqueira e inofensiva. Muitos 
acham que o problema surge com a 
ingestão em demasia, quando se tor-
nam inconvenientes ou se aproximam 
do que eles chamam de perda total (= 
perda dos sentidos) ou coma.

Esta percepção decorre dos “belos 
comerciais” mais do que um produ-
to vendem um estilo de vida alme-
jado pelos jovens: beleza, alegria, 
popularidade, azaração etc. Aliado 
a esse poderoso instrumento, surge 
outro eficaz: o aval dos pais. Muitos 
adultos acreditam que oferecer bebi-
da aos filhos em casa é uma atitude 
aconselhável e dão festas para os me-

nores nos quais permitem que haja 
bebida. . Aliás, para muitos jovens, 
faz parte das festas o ritual do “es-
quenta”: antes do evento, reúnem-se 
em pequenos grupos para beber. Na 
casa de um deles.  

Há casos inclusive em que os 
pais que recebem os amigos dos fi-
lhos participam do momento festivo 
introdutório ou em locais públicos, 
com bebidas trazidas de casa ou com-
pradas em supermercados. Aí está 
outro fator que leva os jovens a crer 
que a ingestão de bebida alcoólica é 
inofensiva: apesar de sua venda ser 
proibida a menores de dezoito anos, 
a lei não é respeitada. Muitos estabe-
lecimentos comerciais notadamente 
supermercados as vendem sem pe-
dir documentos aos jovens e muitos 
adultos aceitam o pedido deles para 
passar a bebida em sua compra.

Os jovens bebem, entre outros 
motivos, porque o álcool provoca 
euforia, desinibição e destrava os 
mais tímidos. Mas, depois, afeta a 
coordenação motora, os reflexos e o 
sono, além de interferir na percep-
ção do que o jovem considera certo 
e errado. Recentemente a imprensa 
noticiou que várias adolescentes ti-
veram a sua primeira experiência 
sexual sob o efeito do álcool e se en-
tristeceram com o fato. 

O problema está no fato de que 
em menores de 18, o uso intensivo 
e crônico de álcool pode ter um efei-
to mais danoso do que em adultos, 
levando à demência. E independen-
te da idade o consumo provoca ris-
co de perda do volume cerebral. E 
estas são as consequências a longo 
prazo. Nas mais imediatas temos: 
mal-estar físico e psíquico, perda 
do controle, depressão. Precisamos 
de agressividade no discurso e uma 
postura de distanciamento com re-
lação a bebida. A campanha do se 
beber não dirija precisa ampliar sua 
perspectiva. Algo do tipo: QUER VI-
VER? NÃO BEBA.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinha@hotmail.com

O menor e a bebida alcoólica: 
uma tragédia social
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Deus quer tocar o seu coração, re-
animá-lo, levantá-lo e levantar o seu 
casamento. Para Ele não existe dis-
tância, Elé sempre “presente”. Pela 
oração unimos a terra ao Céu. Deus 
quer escutar a sua oração, Ele quer 
atender você. Permita que Ele solu-
cione o seu impossível!

O poder libertador de Deus é ca-
paz de acabar com a droga, com o al-
coolismo, com a infidelidade, com o 
adultério e todos os ressentimentos 
que você tem carregado. Até em seu 
temperamento Deus Pai quer agir. 
Basta a sua decisão e o Espírito San-
to agirá.

Ele quer curar os corações ma-

goados, entristecidos e endurecidos 
por tantas mágoas e sofrimentos. 
Quer tocar o coração dos filhos que 
se revoltaram contra seus pais. Deus 
chama as mulheres desesperança-
das, decepcionadas, que deixaram 
de acreditar na possível mudança do 
marido, Deus as chama a permiti-
rem que Ele realize uma obra nova 
em sua vida.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

Deus quer fazer 
uma obra nova 
em sua vida

Com prefácio da poetisa e ficcionista, 
Geny Xavier, o advogado e cronista do Jornal 
DIREITOS, Jorge Luiza Santos, lançou pela 
editora Viseu, a obra “A Rua da Amélias e 
outras Crônicas”.

A Rua da Amélias e outras Crônicas é um 
livro de crônicas lúdicas e hilariantes, mes-
cladas com críticas social e política, tão atual 
quanto a realidade requer, em uma contri-
buição para um mundo melhor, através da 
arte de escrever.

“Se a criação literária, que molda a crô-
nica a partir do ofício do cronista e de sua 
apreensão vívida do cotidiano em seus fatos 
comuns ou surpreendes, resulta nos textos 
que nos delicia, a publicação inaugural dos 
escritos de Jorge Luiz Santos nos remetem 
a uma saborosa degustação de temas leves, 
que apresentam temperos de humor, lirismo 
e sutilezas críticas em meio às ocorrências do 
dia-a-dia que vão se apresentando em seu li-
vro “A Rua da Amélias e outras Crônicas”, 
Geny Xavier em prefácio da obra.

Cronista do Jornal Direitos 
lança “A Rua da Amélias 

e outras Crônicas”

DICAS DE LIVRO

O ambiente profissional deveria 
ser um local que ofertasse prazer e 
satisfação, contudo é muito comum re-
latos onde esse local é o responsável 
pela produção de altíssimos níveis de 
estresse. Fatores como competições 
acirradas, pressão para produção, pra-
zos curtos, cobranças e as bruscas mu-
danças causam impactos negativos no 
clima organizacional, fazendo com que 
os funcionários sintam-se perdidos no 
turbilhão das exigências do dia a dia, 
tornando-se automatizados afetando 
assim a saúde mental e a realização 
pessoal.

Termo utilizado pela primeira vez 
em 1930, na área esportiva para des-
crever a incapacidade de um atleta 
que, após vivenciar o sucesso, não con-
seguia manter sequer o rendimento 
básico a Síndrome de Burnout, é o ter-
mo utilizado para definir a exaustão 
emocional causada pelo estresse do 
trabalho. A síndrome possui três ca-
racterísticas principais que represen-
tam a dimensão básica do problema 
sendo elas: Exaustão emocional - que 
é percebida quando o funcionário pas-
sa a não ter energia para o trabalho, 
apresenta sensação de impotência, 
nervosismo e falta de motivação em 
relação as atividades profissionais, 
despersonalização - corresponde à 
tendência de comportamento frio ou 
cínico-agressivo ao ambiente organi-
zacional, e insatisfação - que procede 
na falta de confiança nas próprias ha-
bilidades e competência, gerando as-
sim estados emotivos como a apatia, a 
desmotivação, a intolerância, a perda 
de entusiasmo, a insatisfação, a impa-
ciência, a frustação, a falta absoluta 
de energia, como se todas as reservas 
estivessem sido esgotadas, restando 
apenas uma infinita sensação de fra-
casso. Infelizmente, é cada vez maior 

o número de pessoas atingidas pela 
síndrome de Burnout. 

Para contornar esse estado de so-
frimento, faz-se necessário fortalecer a 
inteligência emocional e o autoconhe-
cimento, estimular a automotivação e 
a persistência mediante as frustrações 
e/ ou decepções além de praticar a re-
siliência. O passo mais importante no 
combate e/ou tratamento a síndrome 
é cuidar da saúde emocional, focar os 
pensamentos em direção ao positivo 
e as soluções, estabelecendo metas 
realistas e comprometendo- se em re-
aliza-las, e caso aconteça durante o 
percurso algum insucessos, conside-
ra-los transitórios, utilizando-os como 
aprendizagem, enfrentar conflitos e 
dificuldades sem permitir sentir-se 
esmagado buscando sempre soluções 
e alternativas. Encarar o problema 
de forma realista, lembrando que não 
existe mágica, mas alguns cuidados a 
serem adotados como usar o suporte 
social para controlar a ansiedade e as 
pressões, não se isolar, cultivar sem-
pre sentimentos de amor, de amizade 
e gratidão, ter e manter claro na men-
te os objetivos e a direção que preten-
de seguir, não esquecendo dos sonhos.

Buscar aumentar a resistência ao 
estresse, à clareza emocional, a capaci-
dade de tomar decisões, é um compro-
metimento individual que possibilita-
rá diminuir a ansiedade, melhorando 
com isso o desempenho profissional, a 
fim de recuperar a motivação profis-
sional. 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. 

Especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, 

pós-graduanda em Saúde Mental com 
ênfase em dependência química. 

Atua como psicóloga social 
e organizacional. Itabuna – Bahia.

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

Burnout = 
adoecimento no trabalho

Por Carlineia Lima

DIVÃ

A Prefeitura de Santa Cruz da Vitó-
ria, através da secretaria municipal de 
Assistência Social e o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), em parceria com o 
Conselho Tutelar, realizaram na última 
quarta-feira, 21 de novembro, a II Confe-
rência Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, que teve como tema a 
Proteção Integral, Diversidade e Enfren-
tamento às Violências. 

A Conferência contou com a partici-
pação de crianças e adolescente da rede 
estadual e municipal de ensino, profes-
sores, coordenadores, representantes do 
legislativo municipal, equipe do CREAS, 
CRAS, e sociedade civil. Na oportunida-
de foi feita uma belíssima apresentação 
de dança com as crianças do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV). 

O Coordenador do Conselho Tute-
lar de Itabuna, Washington Alves, fez 
uma palestra onde o objetivo principal 
foi mobilizar os integrantes do Sistema 
de Garantia de Direitos - SGD, crianças, 
adolescentes e a sociedade para a cons-
trução de propostas voltadas para a afir-
mação do princípio da proteção integral 
de crianças e adolescentes nas políticas 

públicas, fortalecendo as estratégias-a-
ções de enfrentamento às violências e 
considerando a diversidade. 

No momento seguinte foram monta-
dos cinco eixos: Eixo 1 - Garantia dos Di-
reitos e Políticas Públicas Integradas e de 
Inclusão Social; Eixo 2 - Prevenção e En-
frentamento da Violência Contra Crian-
ças e Adolescentes; Eixo 3 - Orçamento e 
Financiamento das Políticas para Crian-
ças e Adolescentes; Eixo 4 -  Participação, 
Comunicação Social e Protagonismo de 
Crianças e Adolescentes; Eixo 5 - Espaços 
de Gestão e Controle Social das Políticas 
Públicas de Promoção. 

 “Foi uma conferência com êxito, 
pois todos que participaram puderam 
opinar, interagir e expondo suas opi-
niões e ideias. É dever de todos nós 
cuidarmos para que nossas crianças e 
adolescentes tenham acesso as políti-
cas públicas, educação, saúde e lazer. A 
criança e o adolescente é uma preocupa-
ção constante no Governo Construindo 
uma Cidade Feliz. Nosso prefeito Car-
los André e o vice Luciano Almeida têm 
um cuidado especial com esse tema”, 
disse Luciana Novais, secretária de As-
sistência Social.

Ascom: Prefeitura de Santa Cruz da Vitória

Prefeitura, CMDCA e Conselho 
Tutelar promovem Conferência

SANTA CRUZ DA VITÓRIA
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O modelo dos consórcios públicos 
municipais para elaboração dos planos 
de saneamento Básico de cidades baia-
nas será ampliado. A estratégia, cria-
da pela Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento (Sihs) e coorde-
nada pela Agência Reguladora de Sa-
neamento (Agersa), que serviu de refe-
rência para cerca de 100 municípios do 
interior, agora será conduzida pela Em-
presa Baiana de Saneamento e Águas 
(Embasa) no âmbito regional. O objetivo 
é impulsionar o desenvolvimento sus-
tentável através da gestão associada de 
serviços públicos que promovam o sane-
amento.

Com este intuito, o Consórcio Por-
tal do Sertão assinou na manhã desta 
sexta-feira (23), no Gabinete da Sihs, 
o convênio de cooperação técnica para 
elaboração do Plano Regional de Sane-
amento Básico do Território Portal do 
Sertão no valor de R$ 99 mil. Ao todo, 
16 municípios serão beneficiados: São 

Gonçalo dos Campos, Terra Nova, San-
to Estevão, Coração de Maria, Angue-
ra, Água Fria, Antônio Cardoso, Irará, 
Ipecaetá, Santa Bárbara, Santanópo-
lis, Conceição da Feira, Teodoro Sam-
paio, Amélia Rodrigues, Conceição do 
Jacuípe e Tanquinho.

“O saneamento é uma política pú-
blica de extrema importância para a 
Bahia e as ações efetivas neste as-
pecto trazem impactos positivos rele-
vantes para a população”, salientou o 
secretário Cássio Peixoto. Para ele, o 
instrumento da gestão associada re-
gional vai permitir o enfrentamento 
dos problemas de forma a solucio-
nar questões comuns numa mesma 
região. “Isso favorece a qualidade de 
vida, desenvolve a economia e melho-
ra o aspecto social dos municípios”, 
enfatizou Peixoto, lembrando que 
todas as cidades conveniadas já pos-
suem seus planos municipais de sane-
amento básico.

Serviços regionalizados

A meta é universalizar água e sa-
neamento na Bahia de maneira grada-
tiva e articulada com os consórcios dos 
21 territórios de identidade. “Os muni-
cípios que já fizeram seus planos agora 
terão a chance de ampliar suas ativi-
dades, fortalecendo as regiões com so-
luções consorciadas, podendo buscar 
recursos e executar as metas previstas 
para curto, médio e longo prazo”, es-
clareceu o diretor da Agersa, Walter 
Oliveira. 

Seguindo a mesma linha das ações 
contempladas nos consórcios munici-
pais, os planos regionais deverão estar 
em sintonia com as diretrizes nacio-
nais e estaduais definidas pela Política 
Nacional de Saneamento Básico - Lei 
Federal nº 11.445/2007, na Política Es-
tadual de Saneamento Básico - Lei nº 
11.172/2008 e na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/10.

O Plano Regional de Saneamento 
Básico do Território Portal do Sertão 
será executado em quatro meses. “Nes-
se período, vamos construir um suporte 
ao consórcio para oferecer um panora-
ma geral da situação atual dos serviços 
de abastecimento de água, esgotamen-
to sanitário, manejo de resíduos sóli-
dos, limpeza urbana, manejo de águas 
pluviais e drenagem”, acrescentou o 
presidente da Embasa, Rogério Cedraz.

Segundo ele, o Plano Regional vai 
preconizar proposições de intervenção 
estrutural que ensejem a melhoria dos 
serviços prestados. “Deste modo, um 
plano regionalizado conseguirá forne-
cer às prefeituras municipais todas as 
condições de implementar ações estra-
tégicas capazes de nortear os municí-
pios para uma gestão mais adequada 
ao saneamento da região”, finalizou.

Fonte: Ascom/Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento (Sihs)

Bahia terá planos regionais de Saneamento Básico
GOVERNO DO ESTADO
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Prefeitos do Consórcio do Portal do Sertão e a Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS), assinam convênio de saneamento, no auditório da Casa Civil
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A Prefeitura de Ibicaraí, em parce-
ria com a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) e o Instituto Federal da Bahia 
(IFBA), por meio do Programa Saneando 
a Bahia, realizou, durante os dias 20, 21, 
22 e 23 de novembro, reuniões setoriais 
nos distritos e na sede, dando seguimen-
to a segunda etapa do Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB).

O evento foi realizado em todos os 
distritos do município, com a participa-
ção das comunidades locais e das Asso-
ciações em geral. Em cada setor, foram 
levantadas as dificuldades enfrentadas 
pelos moradores, com relação a sanea-
mento básico, cujos componentes são: 
água, esgoto, lixo e chuva.

No dia 20, a reunião aconteceu no 
distrito da Salomeia; no dia seguinte, 
em Cajueiro Velho; no dia 22 foi a vez 
da Vila Emílio Izabel e ontem, dia 23, a 
culminância aconteceu na Câmara dos 
Vereadores. Os participantes, além de 
apontarem os problemas existentes em 
suas localidades, apresentaram possí-
veis soluções. Tudo isso ficará registra-
do no PMSB. 

Segundo o Técnico Social do PISA, 
Samyr Ferreira e o engenheiro Lucas 
Machado, os Eventos Setoriais de Diag-
nóstico e Prognóstico, são momentos 
importantes do PMSB. Pois são os mo-
mentos da participação social, onde os 
munícipes falam sobre os problemas 
existentes nas suas ruas e comunida-
des. Ao mesmo tempo levantam as pos-
sibilidades de soluções. Criando aí, um 
processo participativo para melhoria na 

qualidade de vida e na construção do 
controle social. Fazendo com que, os mes-
mos, compreendam as suas comunidades 
numa perspectiva de territórios, onde 
os sentimentos de pertença surgem com 
muita força. Pois não tem como construir 
uma política publica sem a participação 
popular/social.

A construção desse Plano é de ex-
trema importância para o município e 
a participação social é indispensável, 
assim como a fiscalização futura, quan-
do for aprovado e estiver em execução. 
Trata-se de uma conquista para a cida-
de, pois, segundo informações da Funa-
sa, dos 417 municípios baianos, apenas 
50 foram contemplados com o PMSB, o 
que nos coloca numa posição de destaque 
e prestígio. O prefeito Lula Brandão tem 

pedido todo o empenho possível na cons-
trução desse plano”, disse Roberto Sena, 
Gestor de Convênios.

Estiveram presentes os membros dos 
Comitês de Coordenação e de Execução 
(Dr. Lameque Pascoal, Subprocurador; 
Juliana Costa, Coordenadora do SUAS; 
Letícia Ribeiro, Coordenadora da Vigi-
lância Sanitária e Ambiental; Jonathas 
Soares, Assessor da secretaria de Gover-
no; Telma Elizia, Secretária de Agricul-
tura e Meio Ambiente; Patrícia Oliveira 
e Wanderléia Brito, Técnica de Nível Mé-
dio e Roberto Sena, Gestor de Convênios 
e José Alberone, Chefe de Gabinete. 

O próximo evento está programado 
para os dias 22, 23, 24 e 25 abril de 2019.

Ascom: Prefeitura de Ibicaraí

Prefeitura, Funasa e IFBA promovem reuniões 
setoriais para construção do PMSB 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Ibicaraí e INEMA iniciam entrega de 248 CEFIR 

IBICARAÍ

A prefeitura de Ibicaraí, através 
da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, em parceria com o 
Instituto de Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (INEMA), iniciou a en-
trega de 248 certificados do CEFIR 
(Cadastros Estadual Florestal de 
Imóveis Rural), para pequenos pro-
prietários rurais com até quatro mó-
dulos ou 80 hectares.

O Cadastro Estadual Florestal 
de Imóveis Rural (CEFIR) teve início 
em Ibicaraí em 2017, com o cadastro dos 
proprietários – feitos na sede e nos distri-
tos –seguidos do georreferenciamento da 
área, feito por técnicos e finalizando com 
a entrega do cadastro, com uma planta 
baixa da propriedade e um memorial 

descritivo com todos os dados relativos a 
perímetro, córregos e áreas de pasto e de 
mata preservada.

CEFIR
O Cadastro Estadual Florestal de 

Imóveis Rurais - CEFIR trata-se de 
um registro eletrônico obrigatório 
para todos os imóveis rurais do Esta-
do e visa integrar as informações com 
o foco na área Florestal, com o intuito 
de compor base de dados que permita 
o monitoramento e planejamento am-
biental.

A criação do Cadastro atende a um 
dispositivo na Lei Federal no 12.651/12 
e representa um registro público ele-
trônico de âmbito estadual, que serve 
de auxílio para o controle e fiscaliza-

ção das atividades rurais e no desenvol-
vimento de Políticas Públicas de gestão. 
Em âmbito estadual o CEFIR substitui o 
Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Ascom: Prefeitura de Ibicaraí
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A Paróquia Nossa Senhora da Concei-
ção, em Itabuna, abrirá o mês de dezembro 
com uma dupla comemoração que ficará 
marcada na memória dos fiéis e convidados. 
Será uma grande festa para homenagear a 
santa no dia dela, 8 de dezembro, mesma 
data que marcará os 60 anos de fundação 
da igreja, no bairro da Conceição. 

A programação será iniciada no dia 29, 
com a abertura do novenário, com missas, 
palestras com temas extraídos da bíblia e 
oração do terço todas as noites, culminando 
com alvorada, missa solene e procissão, no 
encerramento dia 8. A novidade neste ano 
é o resgate da festa de largo, com barracas 
para a venda de comidas e souvenirs (lem-
brancinhas personalizadas), além de outras 
atrações como show de calouros.

Coordenada pelo Padre Adriano Fer-
nandes e organizada pelas pastorais, gru-
pos e movimentos e serviços, a festa traz 
o tema “Bem-Aventurada Virgem Maria, 
mostra-nos o caminho da santidade”, e di-
versos sub temas a serem abordados por 
convidados e devotos de outras paróquias. 
Ruas e instituições como escolas instaladas 
no bairro Conceição serão homenageadas a 
cada noite. 

Padre Adriano Fernandes reforça a im-
portância da participação da comunidade 
não só do Conceição, mas também de outros 
bairros para o que é considerado um grande 
evento religioso. “Será também uma opor-
tunidade a mais para reflexão, integração e 
unidade, sem contar que será um momento 

marcante para os moradores que ajudaram 
a construir uma história que já dura 60 
anos”, lembrou Padre Adriano. 

Ele também ressaltou o trabalho dos gru-
pos e pastorais que juntos trabalham para 
que a Padroeira do bairro Conceição tenha 
uma festa bonita, grandiosa e a altura da 
santa que está presente no dia a dia e na vida 
de cada um dos fiéis que buscam consolo, am-
paro e proteção divinas. Padre Adriano con-
clui informando que a igreja está pronta para 
a festa. Recebeu pintura nova, iluminação na 
parte externa e grades de proteção. 

A Fábrica-Escola do Cho-
colate do Centro Estadual de 
Educação Profissional (CEEP) 
Nelson Schaun, em Ilhéus, Sul 
da Bahia, recebeu a visita de 
um dos maiores empreendedo-
res brasileiros no mercado de 
produção de chocolates finos, 
Alexandre Tadeu da Costa, 
fundador da Cacau Show. O 
empresário visitou as insta-
lações da Fábrica-Escola, que 
funciona como laboratório para 
a formação e certificação dos 
estudantes que fazem cursos 
técnicos de nível médio, além 
de funcionar como incubadora, contribuin-
do para a aceleração de empreendimentos e 
para o fomento criativo no Território.

Alexandre Costa estava acompanhado do 
superintendente da Educação Profissional e 
Tecnológica do Estado, Durval Libânio, e fa-
lou sobre a ideia inovadora do Estado ao opor-
tunizar, por meio do equipamento, a Educa-
ção Empreendedora da juventude. “Fiquei 
encantado em conhecer a Fábrica-Escola. 
Investir na educação dos jovens e, sobretudo, 
criar oportunidades a eles têm tudo a ver com 
a história da Cacau Show”, contou Alexandre.

O empresário, que começou a carreira 
vendendo trufas e bombons em um fusca 78, 
em São Paulo e conta com uma das maiores 
redes de chocolate do país, tem uma vincu-
lação com a Educação, por meio do Instituto 
Cacau Show, fundado em dezembro de 2009, 

em Itapevi, em São Paulo. Atualmente, o ins-
tituto assiste a mais de 1.500 pessoas entre 
crianças, adolescentes e idosos com aulas de 
reforço escolar, esporte e informática. A Fá-
brica Escola do Chocolate do CEEP Nelson 
Schaun foi inaugurada em julho deste ano. 
O equipamento valoriza e fomenta a vocação 
de Ilhéus e região na produção de chocolate, 
fortalecendo e incentivando toda a cadeia 
produtiva. A instalação, com capacidade para 
produção de 800 kg/mês de chocolate e de 2 
toneladas/mês de nibs de cacau, investirá na 
formação de aproximadamente 2 mil alunos 
por ano. Além da Fábrica-Escola do Choco-
late de Ilhéus, a Secretaria da Educação do 
Estado também já inaugurou as Fábricas-Es-
colas do Chocolate, em Gandu, e em Arataca, 
além da Fábrica-Escola do Couro, em Ipirá, 
e a Fábrica-Escola da Construção Civil, em 
Salvador.

Paróquia abre dezembro com festa em 
homenagem a Nossa Senhora da Conceição

Fábrica-Escola de Chocolate em 
Ilhéus recebe visita de empresário

HOMENAGEM CHOCOLATE


