
A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania aprovou, na 
quarta-feira (12/12), a proposta 
que cria os juizados especiais cri-
minais digitais.

O PLC110/2018, de autoria da 
deputada Laura Carneiro (DEM
-RJ), modifica a Lei dos Juiza-
dos Especiais para determinar a 
criação dos juizados, que serão 

responsáveis pela conciliação, o 
julgamento e a execução de penas 
aplicadas por infrações penais 
de menor potencial ofensivo co-
metidas pela internet. Os novos 
juizados também serão responsá-
veis por casos de roubo de dados, 
extorsão, chantagem e violência 
contra crianças.
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Por Angélica Santos da Silva Rodrigues Leia mais na página 15

CCJ do Senado 
aprova criação de 
Juizados Especiais 
Criminais Digitais

Bahiagás participa da 29ª 
Convenção Anual da Ademi-Bahia

Hospital Regional Costa do Cacau 
completou um ano de funcionamento
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Mensagem 
Natalina

ESPAÇO LIVRE

Leia mais na 
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1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.

2- Ad Domus = Em casa.

3- Ad Litteram = Literalmente

4- Aliud = Outro

5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar

6- Communi Consensu = De comum acordo

7- De Lere Lata = Da lei criada

8- De vi = De vista

9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos 

jurídicos

10- Do ut des = Dou se dere

11- Facies = Exterior

12-Ex vi legis = Por efeito da lei

13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então

14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica

15- Pro soluto = Para o pagamento.

É sabido que a empregada gestante tem 
direito à estabilidade previsto na Constitui-
ção Federal (art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias) ou seja, até 
5 meses após o parto. Entretanto, na letra 
fria da lei não há disposição que trate espe-
cificadamente da situação da aprendiz.

Partindo deste princípio, é preciso verifi-
car o comportamento do Tribunal Superior do 
Trabalho em Brasília sobre este tipo de caso, 
levando em conta que o contrato de aprendi-
zagem é de ordem especial, além de ser uma 
das modalidades de prazo determinado.

O TST, em 2012, alterou a Súmula 244 
acerca da estabilidade da gestante no caso 
de celetista. 

Súmula Nº 244 - GESTANTE. ESTA-
BILIDADE PROVISÓRIA 

I - O desconhecimento do estado 
gravídico pelo empregador não afasta 
o direito ao pagamento da indenização 
decorrente da estabilidade (art. 10, II, 
“b” do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestan-
te só autoriza a reintegração se esta se 

der durante o período de estabilidade. 
Do contrário, a garantia restringe-se 
aos salários e demais direitos corres-
pondentes ao período de estabilidade.

III - A empregada gestante tem di-
reito à estabilidade provisória prevista 
no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato 
das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, mesmo na hipótese de admis-
são mediante contrato por tempo deter-
minado.

Veja que o entendimento acima não tra-
ta do contrato de aprendiz, mas de contrato 
a tempo determinado (inciso III) a exemplo 
do contrato de experiência, temporário etc.

Analisando este tipo de situação, o TST 
entende que o contrato de aprendizagem 
está juridicamente equiparado a qualquer 
outro contrato por tempo determinado, por-
tanto, também amparado pela estabilidade 
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b” do 
ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a 
lei complementar a que se refere o art. 
7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrá-
ria ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez até cinco me-
ses após o parto. 

Assim, o TST traz como analogia a Sú-
mula 244 acima, que trata da estabilidade 
à gestante ainda que tenha sido pactuado 
contrato de aprendiz, a fim de eslastecer o 
direito a estas colaboradoras. 

Assim, caso a empresa encerre o contra-
to no período final com a aprendiz gestan-
te e caso haja litígio sobre esta questão, as 
chances de haver reintegração e/ou indeni-
zação do período estabilitário pela Justiça 
do Trabalho será grande.

Cabe ressaltar que a gestante não 
está “blindada”, ou seja, poderá, em tese, 
o empregador dispensá-la caso ela viole os 
requisitos para a continuidade do citado 
contrato, como, por exemplo, desempenho 
insuficiente, ausência injustificada à esco-
la que implique perda do ano letivo, além 
de outros constantes na legislação, o que se 
equipara à “justa causa” prevista na CLT.

Gestante Aprendiz: direito à estabilidade
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CONTEXTO 
JURÍDICO

Vara da Infância em Ilhéus 
promove curso para Projeto 
Justiça Restaurativa, na FMT

Com a liderança pela juíza Sandra 
Magali Brito, em parceria com a organi-
zação internacional Terre Des Hommes 
Brasil, a Vara de Infância e Juventude, 
da comarca de Ilhéus, promoveu o curso 
de Facilitador de Círculos Restaurativos, 
entre os dias 3 e 7 de dezembro, na Facul-
dade Madre Thaís (FMT).

O curso teve o objetivo de ampliar e 
viabilizar a formação de profissionais da 
rede para trabalharem no Projeto Justiça 
Restaurativa, que foi lançado em setem-
bro deste ano na comarca de Ilhéus. Tam-
bém poderão atuar junto ao Centro Judi-
ciário de Solução Consensual de Conflitos 

(Cejusc). 
Ao todo, 52 profissionais psicólogos, 

assistentes sociais, professores, advoga-
dos de Ilhéus e outras cidades região for-
maram duas turmas de 26 alunos, rece-
beram a formação. Na Faculdade Madre 
Thaís, a professora Andréa Sauer, coor-
denadora do curso de Ciências Sociais ar-
ticula o projeto em parceria com o Poder 
Judiciário. 

Justiça Restaurativa, muito além de 
ser um método de resolução não-violenta 
de conflitos, é um novo modelo de justiça 
que assume as relações prejudicadas por 
situações de violência como preocupação 

CURSO

Por Alexandre Gaiofato 
de Souza.

Advogado. Pós-graduado em 
Processo Civil pela PUC/SP; MBA 

em Direito da Economia e Empresa 
pela FGV e Ohio University, USA e 

Membro da IV Turma do Tribunal de 
Ética da OAB/SP. São Paulo – SP.

E-mail: renata@hopen.com.br 

Por Fábio Christófaro.
Advogado. Pós-graduado em Direito 

Empresarial pela FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas) e pós-

graduado em Direito e Processo do 
Trabalho pela Faculdade Damásio de 

Jesus. São Paulo - SP
          E-mail: renata@hopen.com.br

central e que se orienta pelas conseqüên-
cias e danos causados, e não pela defini-
ção de culpados e punições.

O Projeto valoriza a autonomia e o di-
álogo entre as pessoas, criando oportuni-
dades para os envolvidos (ofensor, vítima, 
familiares, comunidades) se expressarem 
e participarem na construção de ações 
concretas que possibilitam prevenir a vio-

lência e lidar com suas implicações.
A organização não-governamental 

Terre Des Hommes Brasil integra o mo-
vimento internacional Terre Des Hom-
mes, cuja sede global é em Lausanne, na 
Suíça. A intuição atua em 36 países com 
a missão de promover, garantir e defen-
der os direitos de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social.
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16º Dica 
É dever de todo advogado recém-ad-

mitido à OAB conhecer o papel institu-
cional do profissional do direito, o Esta-
tuto da Advocacia e o Código de Ética da 
profissão, saber os atos que pode prati-
car e os que lhe são vedados, conhecer 
os direitos que lhe são assegurados e os 
deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o 

êxito fácil, rápido, porque o nome e a 
reputação do profissional, produtos 
que são da maturação, se constroem 
passo a passo, paulatinamente, labo-

riosamente, ao longo do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional 

do direito comprometer-se com o êxito da 
questão. Cumpre-lhe dizer, isto sim, se for 
o caso, que o pleito tem bons fundamen-
tos fáticos e jurídicos para ser vitorioso e 
que, por isso, aceita patrociná-lo e se em-
penhará para obter sucesso. Mas o sucesso 
não depende dele, e sim dos tribunais, que 
não raro interpretam o mesmo texto de lei 
ou julgam a mesma hipótese de forma di-
ferente, e cujos julgadores, eles próprios, 
nem sempre estão de acordo, entre si, com 
a decisão proferida pela Corte.

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.

Projeção do aviso-prévio veta indenização 
por dispensa antes da data-base, diz TST
Se a demissão do trabalhador, após o 

cálculo do prazo do aviso-prévio indenizado, 
ocorreu posteriormente à data-base da ca-
tegoria, não é devida à indenização adicio-
nal prevista no artigo 9º da Lei nº 7.238/84. 

Com esse entendimento, a 1ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho excluiu o pa-
gamento de indenização devida quando se 
dispensa empregado sem justa causa nos 30 
dias que antecedem a data-base de reajuste 
salarial, da condenação da Companhia Espí-
rito Santense de Saneamento (Cesan).

O caso envolve seis empregados da 
Cesan, que pediram a indenização previs-
ta na Lei 7.238/1984. Eles afirmaram que 
receberam o aviso-prévio da demissão, em 
30/4/2010, um dia antes da data-base do re-
ajuste, 1/5/2010. 

Apesar do fim da prestação dos ser-
viços, os contratos se encerraram em 
30/5/2010, quando acabou o período do 

aviso-prévio. Com esse argumento, a defe-
sa da Companhia alegou que as rescisões 
foram efetivadas quase um mês depois da 
data-base.

Os ministros concluíram que, com o 
término dos contratos no último dia do avi-
so-prévio indenizado, as rescisões foram 
efetivadas após a data-base, circunstância 
que afastou o direito à reparação. O relator, 
desembargador Marcelo Lamego Perten-
ce, seguido por unanimidade pelos demais 
membros do colegiado, deu provimento ao 
recurso de revista da Cesan para excluir da 
condenação a indenização.

Na decisão, foi reforçado que a juris-
prudência do TST é no sentido de que não 
tem direito à reparação do artigo 9º da Lei 
7.238/1984 quem teve o contrato efetiva-
mente rescindido após a data-base da ca-
tegoria quando considerada a projeção do 
aviso-prévio indenizado. 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO DE 2018. 1-A E 2- C.

Filosofia do Direito
1 - Algo mais fundamental do que a li-

berdade e a justiça, que são os di-
reitos dos cidadãos, está em jogo 
quando deixa de ser natural que 
um homem pertença à comunidade 
em que nasceu...

 ARENDT, Hannah. As origens do 
Totalitarismo. São Paulo: Cia das 
Letras, 2012.

 A situação atual dos refugiados 
no mundo provoca uma reflexão 
jusfilosófica no sentido do que já 
havia pensado Hannah Arendt, 
logo após a II Guerra Mundial, 
em sua obra As Origens do Tota-
litarismo. Nela, a autora sustenta 
que o mais fundamental de todos 
os direitos humanos é o direito a 
ter direitos, o que não ocorre com 
os apátridas.

 Segundo a obra em referência, assinale 
a opção que apresenta a razão pela qual 
o homem perde sua qualidade essencial 
de homem e sua própria dignidade.

a) Ser privado de direitos subjetivos espe-
cíficos previstos no ordenamento jurídi-
co pátrio.

b) Viver sob um regime de tirania que vio-
la a liberdade de crença e limita a liber-
dade de expressão.

c) Cumprir pena de privação da liberdade, 
quando executada em penitenciárias 
sob condições desumanas.

d) Deixar de pertencer a uma comunidade 
organizada, disposta e capaz de garan-
tir quaisquer direitos.

   
2- Concebo, na espécie humana, dois 

tipos de desigualdade: uma que 
chamo de natural ou física, por 
ser estabelecida pela natureza e 
que consiste na diferença das ida-
des, da saúde, das forças do corpo 
e das qualidades do espírito e da 
alma; a outra, que se pode chamar 
de desigualdade moral ou política, 
porque depende de uma espécie de 
convenção e que é estabelecida ou, 
pelo menos, autorizada pelo con-
sentimento dos homens.

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discur-
so Sobre a Origem e os Fundamen-
tos da

 Desigualdade entre os Homens. 
Coleção Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978.

Levando em consideração o trecho acima, 
assinale a afirmativa que apresenta a 
perspectiva de Rousseau sobre como se 
coloca o problema da desigualdade.

a) As desigualdades naturais são a causa 
das desigualdades morais, uma vez que 
as diferenças naturais se projetam na 
vida política.

b) As desigualdades naturais são inaceitá-
veis; por isso, o homem funda a socieda-
de civil por meio do contrato social.

c) As desigualdades naturais são aceitá-
veis, mas as desigualdades morais não 
o são, pois consistem em privilégios de 
uns sobre os outros.

d) Todas as formas de desigualdade con-
sistem num fato objetivo, devendo ser 
compreendidas e toleradas, pois elas 
geram o progresso humano e produzem 
mais bens do que males.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Benedito Calheiros Bomfim.



INDIVIDUALIzAÇÃO DE CONTA DE áGUA
Em nossa assembleia con-

dominial, o síndico nos trouxe a 
possibilidade de individualizar-
mos nossas contas de água. Será 
que vale a pena economicamen-
te? Rita Maria.

A cobrança coletiva das contas 
de água e gás costuma gerar polê-
mica em assembleias 
dos condomínios e indi-
vidualizar as taxas se-
ria uma das saídas.

A cobrança de con-
tas de água e gás nos 
novos condomínios é na 
sua maioria individua-
lizada. Já nos antigos, 
a cobrança é coletiva. 
Isso tem um custo que 
não é muito barato. As 
pessoas têm que estar 
dispostas a investir 
para fazer a individua-
lização.

O índice de recla-
mações sobre a cobrança coletiva é 
grande porque tem gente que utili-
za a água, por exemplo, de maneira 
errada. Quando é coletiva, o pessoal 
não se liga e a reclamação é enorme. 

O peso dessas contas nas des-
pesas do condomínio não é tão alto 
com relação ao gás, mas com rela-
ção à água representa valor sig-
nificativo. O valor do impacto da 

água é em torno de 20%, às vezes 
até mais segundo especialistas. Ou 
seja, quando individualiza, cai esse 
valor. 

Portanto, vale a pena indivi-
dualizar. Além da economia, tem a 
conscientização de que água é obje-
to de muito valor. Não é só economi-
zar dinheiro, mas valorizar a água, 

só gastar o que você utiliza. Não só 
da economia, mas da conscientiza-
ção das pessoas em saber como tem 
valor guardar.

Além disso, nada impede que 
você apresente a proposta. Lem-
brando que não existe uma pessoa 
sozinha. Ou seja, todos tem que dar 
as mãos. Porque senão as pessoas 
que usam de maneira errada a água 

nunca vão querer fazer a individu-
alização. Pode então partir do con-
dômino, do síndico ou até mesmo da 
administradora, sendo um ou outro, 
aconselhamos contratar uma con-
sultoria, para que seja demonstra-
do através do estudo técnico o que 
efetivamente pode ser feito e os cus-
tos. Deve, portanto, partir de todo 

mundo, do síndico, da ad-
ministradora, dos condô-
minos, como maneira de 
viver melhor. 

O primeiro contato 
após a decisão da im-
plantação é com alguém 
das empresas fornece-
doras de água, Embasa 
em quase toda Bahia e 
em Itabuna a Emasa, 
mas hoje já tem empre-
sas que fazem essa in-
termediação. O síndico 
ou a administradora do 
condomínio faz o contato 
diretamente com a con-

cessionária responsável ou tercei-
riza com alguma empresa especia-
lizada no ramo.

A individualização da água traz 
uma substancial diminuição das ta-
xas de condomínio e a conscientiza-
ção, por gastar menos água. Além 
disso, os especialistas afirmam que 
a individualização contribui para a 
redução da inadimplência. 

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

1º Caderno
04

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano X - n° 117 - SUL DA BAHIA - De 20 de Dez/2018 a 20 de Jan/2019 - EDIÇÃO ESPECIAL DE NATAL E ANO NOVO



A Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania aprovou, na quarta-feira 
(12/12), a proposta que cria os juizados 
especiais criminais digitais.

O PLC110/2018, de autoria da de-
putada Laura Carneiro (DEM-RJ), mo-
difica a Lei dos Juizados Especiais para 
determinar a criação dos juizados, que 
serão responsáveis pela conciliação, o 
julgamento e a execução de penas apli-
cadas por infrações penais de menor po-
tencial ofensivo cometidas pela internet. 
Os novos juizados também serão res-
ponsáveis por casos de roubo de dados, 
extorsão, chantagem e violência contra 
crianças.

De acordo com a deputada, a criação 
dos juizados especiais cíveis e criminais 
contribuiu para a celeridade do poder ju-
diciário. Ela espera que o juizado crimi-
nal digital siga os mesmos moldes. 

A ideia, segundo a deputada, é anali-
sar crimes cibernéticos sem passar pela 
Justiça comum. “A ocorrência de crimes 

cibernéticos tem crescido à medida que 
computadores e outros meios tecnológicos 
invadem o nosso cotidiano e os crimes di-
gitais acompanharam esse crescimento. 
Nesse contexto, o computador ou disposi-
tivo pode ser o agente, o facilitador ou a 
vítima do crime”, afirma.

O relator, senador Antônio Anasta-
sia (PSDB-MG), deu parecer favorável 
ao projeto de lei na CCJ, pontuando 
que a iniciativa de criação deve partir 
do Judiciário. Os juizados especiais cri-
minais digitais, segundo ele, garantirão 
maior especialização, rapidez e qualida-
de ao julgamento dos crimes cibernéti-
cos mais leves. 

“Trata-se de inovação legislativa im-
portante, visto que tal modalidade de in-
fração penal vem aumentando sobrema-
neira nos últimos tempos, a exemplo do 
crime de invasão de dispositivo informá-
tico e dos crimes contra a honra (calúnia, 
injúria e difamação) e de ameaça pratica-
dos pela internet”, explica o senador. 

CCJ do Senado 
aprova criação de 
Juizados Especiais 
Criminais Digitais

1º Caderno
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Câmara aprova eleição para 
corregedor-Geral e vice do CJF

 Na quinta-feira, 13/12, o ple-
nário da Câmara dos Deputados 
aprovou o PL – Projeto de Lei de nº 
9.557/18, que determina a eleição 
de ministros do STJ – Superior Tri-
bunal de Justiça para os cargos de 
corregedor-Geral e vice-corregedor-
Geral do Conselho da Justiça Fede-
ral – CJF. 

Atualmente, os cargos são ocupa-
dos por meio do critério de antigui-
dade entre os ministros do STJ que 
fazem parte do Conselho, conforme 
estabelece a lei 11.798/08. Dessa for-
ma, o ministro mais antigo assume a 
direção da corregedoria, exceto se ele 
for presidente ou vice-presidente do 
Conselho. 

O PL 9.557/18 estabelece ainda 
que o corregedor-Geral seja substi-
tuído por delegação. Atualmente, a 
substituição do corregedor em casos 
de faltas ou impedimentos é feita pe-

los demais conselheiros ministros do 
STJ, também sendo respeitada a or-
dem de antiguidade.

De acordo com o PL 9.557/18, o 
STJ definiria, em seu Regimento In-
terno, as normas para a eleição da 
direção do CJF. A matéria é de auto-
ria do STJ, segundo o qual a proposta 
permite a divisão de tarefas entre os 
ministros da Corte que compõem o 
CJF.

Segundo a presidência do Tribu-
nal, a variedade de funções exercidas 
pelo corregedor-Geral recomenda a 
dedicação exclusiva de seu dirigente 
e o auxílio de outro ministro conse-
lheiro.

O relator da matéria na Câmara, 
deputado Federal Joaquim Passari-
nho, recomendou a aprovação do pro-
jeto.

Agora, a matéria segue para o 
Senado.
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Turma Nacional de Uniformização 
recebeu 27 mil processos em 2018

STJ publica teses sobre porte de 
drogas, associação ao tráfico e TAC

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Federais 
(TNU) fez 10 sessões de julgamentos 
em 2018 e recebeu 27.003 processos en-
tre 1º de janeiro a 11 de dezembro. Os 
números fazem parte do balanço divul-
gado na última sessão ordinária do ano 
da TNU, na sede do Conselho da Justi-
ça Federal (CJF), em Brasília, na quar-
ta-feira (12/12).

Depois da última sessão ordinária da 
TNU, que aconteceu nesta quarta-feira 
(12/12), na sede do Conselho da Justiça 
Federal, colegiado deve voltar no dia 21 
de fevereiro de 2019.

Dos processos recebidos, 2.823 foram 
distribuídos aos relatores, 2.246 julgados 
em sessão — já contabilizados os feitos 
da sessão do dia 12 de dezembro — e 743 
decididos monocraticamente.

O presidente da TNU, ministro Pau-
lo de Tarso Sanseverino, decidiu 31.321 
processos. Foram baixados às Turmas 
Recursais 34.696 feitos, enquanto 73 
foram remetidos ao Supremo Tribunal 
Federal e 255 ao Superior Tribunal de 
Justiça. Seguem em tramitação 6.528 
processos.

Segundo o presidente do Colegiado, 
os dados apresentados impressionam, 
não somente pelo aspecto quantitativo, 
mas por demonstrarem o fluxo de traba-
lho dos integrantes da Turma Nacional. 
“Isso, na verdade, é resultado de um tra-
balho coletivo. Estão todos de parabéns, 
os magistrados que compõem a TNU, os 
servidores, e o representante do Ministé-
rio Público. Parabenizo a todos pelo tra-
balho realizado ao longo do ano”, disse o 
magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça 
avalia que condenação por porte de 
drogas configura reincidência. Esse 
é um dos quatro entendimentos da 
corte publicados na Pesquisa Pronta. 
A ferramenta oferece o resultado de 
pesquisas sobre determinados temas 
jurídicos relevantes julgados no tri-
bunal.

Direito Processual Penal - O 
STJ vem adotando o entendimento, 
conforme a posição do Supremo Tri-
bunal Federal, de que o porte de dro-
ga para consumo próprio foi apenas 
despenalizado, não tendo havido abo-
litio criminis. Desse modo, tratando-
se de conduta que caracteriza ilícito 
penal, a condenação anterior pelo cri-
me de porte de entorpecente para uso 
próprio pode configurar reincidência e 
também macular os antecedentes do 
acusado.

Direito Penal - O tribunal en-
tende que, para a caracterização do 
crime de associação para o tráfico de 

drogas, é imprescindível o dolo de se 
associar com estabilidade e perma-
nência, sendo que a reunião ocasio-
nal de duas ou mais pessoas não se 
subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 
11.343/2006.

Direito Processual Civil - A 
jurisprudência do STJ orienta-se no 
sentido de que o mandado de segu-
rança não é a via processual adequa-
da para dar cumprimento à obrigação 
prevista em termo de ajustamento de 
conduta ou em acórdão prolatado em 
ação civil pública. Ambos são espécies 
de título executivo e, portanto, exi-
gem a instauração do respectivo pro-
cesso executório.

Também na área do Direito Pro-
cessual Civil: de acordo com a juris-
prudência do tribunal, a liquidação 
ainda é fase do processo de cognição, 
sendo possível iniciar a execução so-
mente quando o título, certo pelo 
trânsito em julgado da sentença de 
conhecimento, apresentar-se também 
líquido. (ASCOM STJ)

CNJ publicou provimento que 
cria o Fonacor - Fórum Nacional 
de Corregedores-Gerais de Justiça. 
Com reuniões a cada três meses, o 
objetivo do fórum é preparar estu-

dos e propostas para a coordenação, 
elaboração e execução de políticas 
públicas no âmbito do Judiciário, so-
bretudo nas áreas de atribuições das 
corregedorias-Gerais.

Vazamento

A Associação Estadual de Defe-
sa da Cidadania e do Consumidor 
(ADECC/MS) ajuizou ACP contra 
o Facebook por falha de segurança 
nos dados dos usuários ocorrida em 
setembro deste ano, situação em que 
foram expostos dados de cerca de 30 
milhões de usuários. A entidade pede 
que o Facebook pague nada menos 
que R$ 10 milhões por danos morais 
coletivos

Fraude

Aposentado que teve prejuízo 
por compras fraudulentas realizadas 
com seu cartão de crédito deverá ser 
indenizado. Decisão é do juiz de Di-

reito Daniel Torres dos Reis, da 2ª 
vara do JEC de São Paulo/SP, que 
reconheceu os danos morais e mate-
riais causados ao idoso pelos débitos 
em sua conta.

Extinção de 
contrato - Juros

A 2ª seção do STJ definirá 
tese que marcará o termo ini-
cial dos juros de mora sobre va-
lor a ser restituído na extinção 
do contrato de venda de imó-
vel. O colegiado afetou ao rito 
dos repetitivos recurso sobre o 
tema, de relatoria do ministro 
Moura Ribeiro.

Fórum Permanente de Corregedores

Segurança pública

Foi publicada no dia 13/12 no DOU a lei 13.756/18, que amplia 
recursos das loterias aplicados na segurança pública. O texto garante 
que parte da arrecadação bruta das atuais loterias Federais vá para 
o Fundo Nacional de Segurança Pública e para o Fundo Penitenciário 
Nacional. 
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A edição eSPeCiAL de NATAL 
eSTÁ CHeiA de NoVidAdeS

Uma Chapeuzinho filha de advogado

Dívida Flutuante e dívida fundada
Em certa ocasião, quando lecio-

nava direito financeiro, pedi numa 
avaliação escrita, que os alunos dife-
renciassem divida flutuante de dívida 
fundada, quando então colhi a seguin-
te “perola”:

“– Dívida flutuante é aquela 

que flutua pelos burocráticos cor-
redores da administração pública 
e, divida fundada, como o nome su-
gere, é aquela dívida que afunda 
qualquer país.”

 Dr. Evandro Moreira, da Saito 
Advocacia Empresarial.

– Chapeuzinho Vermelho, vá até a 
floresta levar doces para a Vovó que está 
doente, mas cuidado! Lá existe um gran-
de lobo mau.

E a menina, filha de advogado, res-
ponde: 

– Mãe, fique sabendo que: Abandono 

de idosos é crime, por isso traga a Vovó 
para morar conosco; Eu não posso ir para 
a floresta sozinha porque o Estatuto da 
Criança não permite, ainda mais saben-
do que lá tem lobo... E tem mais. Se a 
Vovó está doente, não pode comer somen-
te doces.

CURIOSIDADES JURÍDICAS

DIVERTIDAS

Ministério Público tem legitimidade para 
executar multa em condenações penais

O plenário do STF decidiu na quin-
ta-feira, 12/12, que o Ministério Público 
é o principal legitimado para executar 
a cobrança das multas pecuniárias fixa-
das em sentenças penais condenatórias. 
Os ministros entenderam que, por ter 
natureza de sanção penal, a competên-

cia da Fazenda Pública para executar 
essas multas se limita aos casos de 
inércia do MP. A decisão se deu em jul-
gamento no qual foram analisadas em 
conjunto a ADIn 3.150 e a 12ª questão 
de ordem na AP 470, conhecida como 
“mensalão”.

DECISÃO
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UESC outorga o título de 
Doutor Honoris ao Professor 

e Babalorixá Ruy Póvoas
A Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC) outorga o título de Doutor 
Honoris Causa ao Professor e Babalorixá 
Ruy do Carmo Póvoas. A solenidade foi 
realizada no dia 11 de dezembro de 2018, 
às 17h30min, no Auditório Paulo Souto, 
no Campus Soane Nazaré de Andrade.

É preciso reiterar que o nome do Pro-
fessor Ruy Póvoas está ligado à Região 
Sul Baiana, seja porque aqui ele nasceu 
(Ilhéus, 1943) e cresceu, dedicando-se a 
50 anos de docência em vários níveis de 
ensino.  É aqui que ele finca, celebra e 
defende as suas heranças afro-baianas, 
na condição de pesquisador, poeta, con-
tista, babalorixá e ensaísta de temas da 
epistemologia das religiões de matriz 
africana.

A história do Professor e Mestre Ruy 
Póvoas está necessariamente associada 
à história da UESC. Participante ativo 
no processo político de estadualização 
da UESC, idealizador e executor de vá-
rios projetos, entre eles o Kàwé/NEAB 
(1996), ação que se consolidou no ce-
nário das discussões sobre identidades 
afro-baianas e afro-brasileiras.

Ruy Póvoas costuma afirmar, com 
muita propriedade, que a sua traje-
tória é o entrelace entre o caminho no 
magistério, a produção como escritor e 
a vida de babalorixá. Vale destacar que 
o sacerdócio de Ruy Póvoas, na tradição 
afro-brasileira alcança neste ano o seu 
Jubileu de Ouro. O babalorixá Ajalá 
Deré, nome inciático do professor Ruy 
Póvoas no candomblé, figura entre as 
grandes personalidades do cenário reli-
gioso de tradição afro-brasileira, não so-

mente por presidir o Ilê Axé Ijexá Orixá 
Olufon, uma das poucas comunidades, 
de filiação à Nação Ijexá, existentes no 
Brasil, mas por destacar-se na defesa 
dos interesses das minorias e das popu-
lações negras e afrodescendentes.

Desta forma, os membros da comis-
são formada pelos professores membros 
do Kàwé, Marialda Jovita Silveira, Je-
anes Martins Larchert, Valéria Amim 
e José Luiz de França Filho reconhece-
ram no Professor Ruy Póvoas a legitimi-
dade para ser titulado Doutor Honoris 
Causa, pela reunião do notório saber, da 
competência acadêmica e intelectual, e 
a sabedoria nos campos artístico, cien-
tífico, literário, filosófico e da cultura 
tradicional. Esse saber e competência 
promovem a luta pela integração e com-
preensão entre os povos. 

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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Quem aniversariou na segun-
da-feira (17/12) foi o amigo-irmão 
José Augusto Carvalho, da vizi-
nha e aprazível cidade de Ilhéus.

José Augusto é casado com a 
educadora e imortal (leia-se Co-
légio São Jorge e Academia de 
Letras de Ilhéus), Neide Silveira, 
é Médico Veterinário, professor-
doutor da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC); membro 
da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL) de Itabuna e do Lions 
Clube Centro - Ilhéus. 

Além de Venerável Mestre da 
Loja Maçônica Vigilância e Resis-
tência de Ilhéus, onde tem feito 
um trabalho, que por sua impor-
tância, ficará registrado nos anais 
da História da Maçonaria Baiana.

A direção dos jornais DIREI-
TOS  e O COMPASSO, capitane-
ados pelo casal Vercil e Angélica 
Rodrigues, deseja ao amigo José 
Augusto, pessoa de fino trato, um 
gentleman na acepção da palavra, 
toda Paz, Saúde e Harmonia por 
essa importante e festiva data.

José Augusto Carvalho, 
aniversaria

ANIVERSáRIO

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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Por Jairo Santiago Novaes*

A dor, embora desconfortável, é um si-
nal de alerta, de que algo errado está acon-
tecendo no organismo. Os estudiosos repu-
tam a dor renal como a pior, entretanto a 
dor de cabeça é a mais perturbadora e in-
capacitante. Já se catalogou cerca de cento 
e cinquenta espécies de dor de cabeça. As 
pessoas ansiosas, nervosas, vingativas têm 
dificuldade de lidar com ela. Por outro lado, 
pacientes que estão de bem com a vida, con-
seguem enfrentar as dificuldades do dia a 
dia, contornar os probleminhas, adminis-
tram melhor a cefaleia. 

Na meningite, além da dor, ocorre en-
durecimento do pescoço, náuseas e vômitos. 

No tumor cerebral, a depender da localiza-
ção da tumor ação, varia a intensidade do-
lorosa. A dor na face está geralmente rela-
cionada à inflamação dos seios sinusais, a 
inflamação do nervo trigêmeo, a um proble-
ma dentário...

Felizmente, a cefaleia está ligada, via 
de regra, a doenças não graves. A enxa-
queca é uma das queixas mais frequentes 
e varia a sua intensidade de paciente a pa-
ciente. Este, além da dor, relata náuseas, 
vômitos, distúrbios oculares. Entretanto, 
a enxaqueca pode apresentar um único si-
nal que é a dor numa parte da cabeça. Ge-
ralmente, o doente procura o médico que, 

através da história clínica e de outros pro-
cedimentos, fará o diagnóstico. Se a dor for 
de origem ocular, será encaminhado ao of-
talmologista; se for renal, ao nefrologista; e 
assim por diante. 

A etiologia, sendo tumoral, caberá 
uma intervenção cirúrgica. Nas dores 
crônicas como na enxaqueca, o tratamen-
to será através de analgésicos. Há qua-
se duzentos anos, descobriu-se o valor 
terapêutico da aspirina, o AAS, origina-
riamente, obtido do salgueiro. Com o de-
senvolvimento da Química, hoje, aquela 
substância é sintetizada. O analgésico, 
com o tempo, vai perdendo sua eficácia. 

É preciso aumentar a dose ou trocar de 
analgésico. Quem suporta a dor? O poeta 
João Cabral de Melo Neto sofreu durante 
cinquenta anos de enxaqueca. Segundo 
um depoimento seu, algumas vezes, inge-
ria todo dia doze comprimidos de aspiri-
na. Em homenagem ao medicamento, de-
dicou-lhe um poema.

O preceito do médico será curar quando 
puder, mas consolar sempre.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As cefaleias

É tempo de Festa!
É tempo de confraternização!
É tempo de Abraços!
É tempo de troca de presentes!
É tempo de Amigo Secreto!
É tempo de ganhar e dar presentes!
É tempo de desejar aos nossos familiares, 

amigos, vizinhos e conhecidos: a paz, prosperida-
de, saúde e boas realizações.

Desejar feliz natal, feliz ano novo, para nossos 
familiares, amigos e conhecidos.

É tempo de Natal!
Boas festas e feliz ano novo, que o verdadeiro 

espírito do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, 
possa ser vivenciado e o nosso amor ampliado, 
para que o bem, as intenções positivas e as nos-
sas boas ações, sejam voltadas para um mundo 
melhor, para gerar felicidade, para que a magia 
do natal dure o ano inteiro, ou mais.

Natal de Luz.
Natal sem fome.
Natal sem doença.
Natal sem miséria.
Natal sem pobreza.
Natal sem conflito.
Natal de Paz e amor.
Que possamos vivenciar a beleza de Deus 

através do amor fraternal em família, com nossos 
amigos e conhecidos, na pratica do Natal do Bem, 
nas nossas confraternizações, passeios e encon-
tros, fazendo nascer os sentimentos de elevado 
nível, com a pratica do servir espontâneo, da bon-
dade, da cortesia, da generosidade e da gentileza.

Vamos amar mais...
Vamos respeitar mais...
Vamos unir nossas mãos e nossas vozes para 

erguermos a bandeira do amor, a bandeira da or-
dem, respeito e civismo.

Natal é família.
A família é presente de Deus.
Natal é felicidade...
Natal é agradecimento...
Natal é a vida...
Um coração agradecido se liga a Deus.
Faça feliz quem por perto de você passar hoje, ama-

nhã e sempre, na propagação da felicidade e do amor; 
para o bem da humanidade e de um mundo melhor.

Natal do Bem é você que faz...
Sorria...
Seja Generoso...
Seja amável com todos...
Seja útil...
Seja grato...
Seja um doador dos valores que elevam o nível 

cultural e espiritual das pessoas que o acercam.
Faça alguém feliz...
Faça seu irmão feliz...
Faça o Natal do Bem.
Um abraço fraternal. Um abraço poético. Um 

abraço da Paz.
Espalhe a magia que vai durar o ano inteiro.
Parabéns! Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

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

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

Natal do Bem
Espalhe a magia que 
vai durar o ano inteiro

OPINIãO

Por João Batista de Paula*
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Neste Natal, vamos renovar 
pensamentos, palavras e ações

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

O Natal se aproxima. Que 
bacana! Mais uma vez, Jesus vai 
nascer. Nossos corações precisam 
se preparar, pois serão as man-
jedouras do Senhor. A revista 
O Mensageiro de Santo Antônio 
deste mês de dezembro traz uma 
capa bastante interessante. Mãos, 
em sinal de oferta, erguendo um 
recém-nascido, com os dizeres: 
“Natal, um Deus que pede colo”. 
Que lindo! O próprio Deus se 
oferece; se entrega nas mãos dos 
homens, esperando amolecer os 
corações mais duros e conquistar 
todos aqueles que se dispuserem 
a acolhê-Lo. 

Vivemos dias de instabilidade 
e preocupação. A situação de nos-
sos irmãos no Rio de Janeiro mo-
biliza o pensamento e as orações 
de inúmeros brasileiros em todo o 
país, que se solidarizam com suas 
angústias e temores. Qual furún-
culo que precisa ser limpo, sujeita 
os cidadãos ao medo e a dor, mas 
não estão sós. O próprio Cristo os 
acolhe com os braços abertos, e os 
convida para juntos celebrarem 
mais um Natal.

Podemos ajudar a mudar o ce-
nário atual alterando nossos pen-
samentos. De uns tempos para cá, 
as pessoas alimentam ideias som-
brias e extremamente pessimis-
tas. O mundo parece estar ficando 
mais pesado com essas vibrações 
e sentimentos negativos. Precisa-
mos urgentemente rever a nossa 
forma de encarar os fatos e acon-
tecimentos. A depuração é neces-
sária, e estamos vivendo esse pro-
cesso agora. Joio e trigo começam 
a ser separados. Sabíamos que 
isso iria acontecer um dia. Nosso 
organismo precisa se libertar das 
substâncias inúteis e nocivas. Va-
mos começar renovando nossos 
pensamentos. Não há mais lugar 
para o velho. Ele está sendo pau-
latinamente substituído. Precisa-
mos nos revestir do novo. Hábitos 
saudáveis, equilibrados, positivos. 
Chega daquilo que pesa: maldade, 

mágoa, desrespeito, insensatez...
Natal é advento. É vida plena 

que chega. É oportunidade de Re-
nascimento, mudança, transfor-
mação. Precisamos participar des-
ta festa com a mente e o coração 
abertos. O momento é propício, 
o momento é este. Entregue-se, 
renove-se, mude a feição do mun-
do. Se cada um fizer a sua parte, 
em breve, presenciaremos coisas 
fantásticas. Nossos pensamentos 
criam a nossa realidade. Toda 
ação é, antes de tudo, imaginada 
em nossa mente. Primeiro, nós a 
visualizamos. Depois, nos encan-
tamos com ela. Uma ação somen-
te se manifesta através da nossa 
escolha, do nosso livre-arbítrio. 
Creio que temos feito escolhas 
aleatórias, pois duvido que esteja-
mos satisfeitos com os resultados 
de nossos pensamentos e ações no 
mundo. Mas, o Espírito do Senhor 
nos reserva frutos maravilhosos! 

O amor nos impele à prática 
da caridade. A alegria enche a 
vida de satisfação. A paz nos ga-
rante um sono tranquilo. A lon-
ganimidade permite que sejamos 
indulgentes e corajosos. A benig-
nidade nos auxilia a sermos afe-
tuosos e complacentes. A bondade 
nos predispõe à prática da justiça 
e do bem. A fidelidade dota a nos-
sa afeição de constância e lealda-
de. A mansidão nos confere bran-
dura e índole pacífica. O domínio 
próprio nos assegura a força de 
vontade para exercermos o con-
trole de nossas inclinações e tem-
peramento.

Neste Natal, vamos renovar 
nossos pensamentos, palavras e 
ações, vivendo em comunhão com 
o Espírito de Deus, a fim de que 
Seus frutos se manifestem e per-
maneçam em nós!

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 

Mensagem 
Natalina

A cristandade comemora esperançosa em to-
dos os recantos do mundo, a vinda à terra, do me-
nino Jesus. O filho de Deus, uma das três pessoas 
da Santíssima Trindade, nascido sem o pecado 
original, como nos acostumamos a ouvi e aprende-
mos desde os primeiros bancos escolares. Embora 
o Brasil seja um país laico, sem vinculação reli-
giosa com o Estado, as maiorias das escolas, com 
exceção das escolas públicas, sempre adotaram 
uma linha religiosa e, nessa linha, aprendemos a 
adorar a Santíssima Trinda-
de e mais, a comemorar com 
ardor e esperança redobrada, 
o nascimento de Jesus Cristo.   

Muito ente existe que 
não tem amor pelos feste-
jos natalinos e até chega a 
odiá-los,  quase nunca por 
motivos religiosos, mas sob 
a acusação de tratar-se me-
ramente de um aconteci-
mento puramente comercial, 
lembrando-se apenas dos presentes que são 
distribuídos  na ocasião, principalmente para 
as crianças, que acreditam em Papai Noel, lem-
brando os presentes trazidos pelos Reis Magos 
para o recém-nascido, e que constou de ouro, in-
censo e mirra, como em sabemos, o que ocorreu 
seis dias após o nascimento. 

Considerando este fato, países como a Es-
panha, por exemplo, não comemoram com tan-
ta alegria e amor o dia 25 de dezembro, como 
comemoram o dia 6 de janeiro, dia em que são 
distribuídos os presentes. Nesse dia, as ruas es-

panholas enchem-se de gente e de carros (cami-
nhões) carregados de bombons que são lançados 
nas calçadas às toneladas para alegria da crian-
çada. Na mesma noite são entregue pelo “PAI 
NATAL” os presentes pedidos pela criançada.

Se é verdade que a data agita o comércio, 
enfocando agora o esquecimento da religião, 
também é fato que a religiosidade domina as 
festas em homenagem ao Menino Deus, em to-
das as com unidades religiosas e igrejas há ofí-

cios, reuniões, cânticos, as-
sim como nas residências as 
famílias se reúnem, entoam 
cânticos próprias da época e 
dirigem-se ao Alto em louvo-
res e pedidos a Deus.

Lamentavelmente, com 
o alastramento da pobreza, 
nem todos os lares podem 
fazer estas comemorações, o 
que não os impede de abri-
gar os familiares, ainda que 

em uma confraternização a mais simples possí-
vel. Não há, portanto, somente a parte profana 
do Natal a ser comemorada, mas e com mais 
força até, encontram-se a parte religiosa.

Com estas palavras, desejamos a todos os 
clientes, amigos, colegas e colaboradores, um 
Natal feliz e que o no ano próximo possam rea-
lizar todos os seus sonhos e desejos.

Por Angélica Santos da Silva Rodrigues. 
Colunista e sócia-proprietária do Grupo DIREITOS. Itabuna – BA.

E-mail: angélicarodrigues21@hotmail.com 
e angélica@jornaldireitos.com 

Por Angélica Santos da Silva Rodrigues*

ESPAÇO 
LIVRE

Existência 
do Natal

Não foi à toa que foi escolhi-
da e oficializada por Deus a data 
natalina no dia vinte e cinco de 
dezembro, encerrando as come-
morações dos eventos religiosos, 
santificados e de uma solidarie-
dade inigualável: Nosso queri-
do Natal e, posteriormente, os 
comerciantes ávidos de vendas 
(dizem que foi a Coca Cola), 
complementaram com o meigo, 
doce e carinhoso PAPAI NOEL!

As pessoas, por mais céticas 
que sejam, duras, introvertidas, 
etc., mudam seus semblantes 
acompanhando o mundo com 
sorrisos, alegrias e, com certeza, 

também com as vontades de dar 
e receber presentes, ficando e fa-
zendo outras bastante alegres e 
felizes!

Raras são as lojas que dei-
xam de enfeitar com mestrias 
suas vitrines, shoppings que 
investem em árvores de Natal 
imensas e a presença de vários 
Papais Noel, mercados, etc., isso 
sem contar as ruas, praças e 
avenidas que ganham milhares 
de luzes em suas arvores fron-
dosas, jardins e postes, nos pro-
porcionando um visual alegre, 
divertido e bonito!

Comece a se preparar para 

celebrar com alegria essa festa 
religiosa, estando de bom hu-
mor, pedindo a Deus paz e tran-
quilidade e, principalmente, que 
esse novo governo, que é uma 
incógnita, seja eficaz, eficiente e 
voltado para o povo mais neces-
sitado e sofredor!

Que todos sejam felizes, se 
amem como irmãos, ajudem no 
que for possível, pois, é dando de si 
sem pensar em si que nos faz cum-
pridores de nossa vinda a terra!

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

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

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA
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Memórias

CRÔNICA 
DE NATAL

Por Viviane Teixeira*

A casa 
de livros

Coloquei um livro sobre o outro e co-
mecei a construir a minha casa. Os qui-
nhentos mil livros que comprei, como se 
tijolos fossem, para a sua construção, fo-
ram adquiridos diretamente das gráficas, 
que é onde se fabrica a sua produção. A 
minha Casa de Livros vai ter duas salas, 
sendo uma sala de visita e a outra de para 
leitura, som e cinema; seis suítes, uma 
academia de ginástica, uma sauna, três 
banheiros, cozinha, varanda e quintal. 

O projeto da casa foi executado por 
um autor laureado com o prêmio Nobel 
de Literatura, que atuará como engenhei-
ro civil responsável, comandando vários 
autores que também criaram, com a sua 
genialidade, a matéria prima dos tijolos 
comprados.

A estrutura do imóvel será executada 
pelo dono do maior sebo do pais. A área 
toda que for construída, será dividida 
com equidade, colocando cada autor no 
mesmo espaço, para participar da sua 
execução, de acordo com a sua produção 
e o seu gênero literário. Todos os autores 
da literatura universal terão participação 
garantida. O critério vai ser rigoroso, mas 
no sentido de preservar a qualidade cien-
tífica e literária da obra, desprezando-se 
qualquer tipo de censura.

A matéria prima contida nos livros 
a ser utilizados como se tijolos fossem, 
terão todos os tipos de assuntos, abran-
gendo toda a espécie do conhecimento hu-
mano, não os discriminando por nenhum 
viés. Para cada assunto terão vários li-
vros, com a finalidade de ser usados como 

pesquisa ali mesmo, sem prejudicar a 
estrutura da construção que funcionará, 
principalmente, como se uma biblioteca 
fosse.

O piso, a cobertura e a varanda da 
casa serão feitos com as capas dos livros, 
protegidas com vidro temperado, trans-
parentes e com uma camada grossa de 
vedacit, para resistir às intempéries do 
tempo. As paredes que vão ser levanta-
das, colocando um livro deitado sobre o 
outro, e terão 2,50 metros de altura. A 
parte do lado esquerdo, que liga as capas 
da frente e do fundo, onde consta o nome 
do autor e do título do livro, ficara para 
dentro da casa, facilitando a localização 
do volume procurado.

A pintura de fora da casa será feita 
toda em artes plásticas de grafite, por 
um artista de renome internacional. Na 
frente, no fundo e nas duas laterais do 
imóvel, haverá quatro caixas, em forma 
de estátuas de cão de guarda, cheias de 
livros ensinando os bons costumes, na 
expectativa de proteger a propriedade da 
violência urbana.

As linhas escritas nas páginas de 
cada livro, com a energia do seu conteúdo, 
funcionarão como se fosse fios elétricos 
embutidos nas paredes do imóvel, trans-
mitindo a luz do conhecimento e acenden-
do, literalmente, todas as lâmpadas colo-
ridas da minha reverenciada construção.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Logo é Natal, e as pessoas se apressam 
em adquirir presentes para agradar àque-
les que amam. Ana também fez a mesma 
coisa, e comprou mimos para demonstrar 
sua afeição. Presenteou seu amigo, um 
grande empresário, com algo que certa-
mente lhe contentaria. Passaram-se dias e 
não houve qualquer manifestação de agra-
decimento. Ana estranhou. Tinha certeza 
da satisfação do amigo e não compreendia 
seu silêncio. Duas semanas depois, encon-
traram-se numa festa de formatura. Ana 
perguntou ao amigo se havia gostado de 
seu presente. Ele afirmou que sim, demons-
trando contentamento. Então, ela aprovei-
tou para lhe indagar porque não havia lhe 
dito nada, e a resposta foi: não tive tempo!

Parece incrível, mas a cada dia temos 
menos tempo. Atualmente, tudo é muito rá-
pido e bem mais fácil que antigamente. Os 
e-mails e celulares facilitam a vida de mi-
lhões de pessoas que desejam se comunicar 
com celeridade, no entanto, parece não ha-
ver tempo para fazer uma ligação ou enviar 
uma mensagem, ainda que consultemos 
nossa caixa de correio e aparelho telefônico 
todos os dias. Isso é lamentável! Tenho a 
impressão que estamos esquecendo de dar 
prioridade ao que é realmente importante. 
Agradecer é admirável. Dar atenção aos 
demais é conveniente. Respeitar as pesso-
as é essencial. Não podemos descuidar dos 
detalhes, sob pena de sermos os próximos 
esquecidos.

Aliás, falando nisso, parece que no Na-

tal o mais esquecido por vezes é o próprio 
aniversariante. Muitos correm atrás das 
lembrancinhas e dos preparativos para a 
ceia, no entanto, não têm tempo para parti-
ciparem da missa. Imagino que Jesus possa 
ficar triste com a nossa falta de interesse. 
Afinal, Ele entregou sua vida pela nossa. 
Avalie o que seria viver sem qualquer pers-
pectiva de futuro ou crença na salvação. 
Jesus nos presenteou com a esperança e 
a certeza de dias melhores. Mesmo assim, 
a gente esquece que o dia de natal é o dia 
Dele. A gente imagina que é o dia do Papai 
Noel. E repare que, para muitas pessoas, é 
só ele quem importa.

Que tal presentearmos Jesus Menino 
com a nossa atenção? Podemos começar 
lembrando-nos de agradecer pelo que re-
cebemos. Talvez, como o amigo de Ana, te-
nhamos esquecido os bons modos e simples-
mente deixado de dizer um muito obrigado 
pelo seu sacrifício, e também por sua bon-
dade em nos conferir a preciosa esperança. 
Vamos ser mais humildes e reconhecer com 
gratidão a oportunidade de celebrar o Na-
tal luz, o Natal esperança, o Natal direção. 
Muitos vagueiam pelos vales escuros à pro-
cura de um sentido para a vida. Jesus é o 
próprio sentido. Tenhamos um tempo para 
Ele, pois logo é Natal. As estrelas brilham 
no céu, e os anjos entoam lindas canções. 
Nasceu um Menino Deus!

                Por Viviane Teixeira.
Professora de Língua Portuguesa. Itabuna – Bahia

E-mail: vivianeteixeira@hotmail.com

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
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“Senhor, a quem iríamos nós? Tu 
tens as palavras da vida eterna. E nós 
cremos e sabemos que Tu és o Santo de 
Deus” (Jo 6,68-69).

Jesus poderia ter escolhido Pedro, 
o líder dos apóstolos; ou João, o discí-
pulo mais amado, para ser o primeiro 
a vê-Lo ressuscitado. Mas, Jesus esco-
lheu Maria Madalena; ela foi a eleita. 
Ninguém poderia prever essa esco-
lha, afinal, ela era uma ex-prostituta. 
Hoje, Jesus faz a opção por você, Ele o 
elegeu.

O Senhor escolheu os menores, os 
mais pecadores e desclassificados. O 
Senhor nos escolheu e é preciso ser 

fiel. E só conseguiremos ser, se a ver-
dadeira adoração acontecer em nossa 
vida: vivendo a fidelidade a cada dia. 
Esse é o segredo da fidelidade: viver 
bem cada momento como se fosse o pri-
meiro, o único e o último momento de 
nossas vidas. Estar inteiro em tudo o 
que se faz por amor ao Senhor, porque 
são esses adoradores que o Pai deseja.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib
Hoje, Jesus faz a 
opção por você

A Bahiagás - Companhia de Gás da 
Bahia, presidida por Luiz Gavazza, marcou 
presença na 29ª Convenção Anual da Ademi
-BA - Associação de Dirigentes de Empresas 
do Mercado Imobiliário da Bahia, que acon-
teceu entre os dias 6 e 9 de dezembro, no 
Hotel Tivoli, em Praia do Forte. 

 A Companhia foi uma das patrocina-
doras do evento e foi representada pela 
gerente comercial Luciana Valente e pelo 
gerente de mercado e pós-venda Makyo 
Félix, que, na sexta-feira (7), ministrou 
a palestra “Inovação em Gás Natural”, 
dentro da programação do panorama 
‘Tendências do Mercado Imobiliário e as 
Expectativas do consumidor”.

Na ocasião, Félix falou sobre o mo-
mento atual da Bahiagás e o cenário mun-
dial do setor de gás natural. “O grande 
desafio para esse mercado é criar sinergia 
do gás natural com as fontes renováveis, 
construindo assim um futuro mais limpo 
e acessível para todas pessoas”.

Quanto às inovações, os novos usos do 
gás natural no segmento residencial foram 

especialmente abordados. “A diversificação 
do uso do gás natural é cada vez mais uma 
realidade. A Bahiagás tem buscado apli-
car essas novas tendências que facilitam 
a vida do nosso cliente”, relatou o gerente, 
citando as lavanderias coletivas de prédios 
residenciais e os sistemas de aquecimento 
solar com back-up a gás natural.

Também estiveram presentes, no 
encontro, o fundador e CEO da Vitacon 
S/A, Alexandre Frankel, e o presidente 
da Data Store e co-fundador da Strate-
sign, Marcus Araújo. A mediação do pai-
nel ficou sob a direção de Moacy Veiga, 
CEO do Hub Salvador. Completaram a 
programação, no dia 06/12, Luiz Candre-
va, fundador da CoLab e eleito um dos 
100 jovens mais inovadores da América 
Latina, e, no dia 08/12, Fernando Mitre, 
diretor Nacional de Jornalismo da Rede 
Bandeirantes, e Leonardo Barreto, Dou-
tor em Ciência Política pela Universi-
dade de Brasília, com mediação de José 
Carlos Martins, presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção.

Bahiagás participa da 29ª 
Convenção Anual da Ademi-Bahia

BAHIAGáS

Desde a Era pré Cristã é possível 
encontrar registros filosóficos acerca 
do termo felicidade, assim como uma 
série de recomendações de importan-
tes pensadores sobre os melhores ca-
minhos para atingir este tão sonhado 
estado. Sêneca filósofo contemporâ-
neo de Cristo ao refletir sobre a felici-
dade frente à sociedade da sua época 
aconselhava: “Aquele que quiser ser 
feliz, a primeira coisa que deve fazer 
é negar-se seguir a multidão.

Após mais de dois mil anos e a 
despeito do que é fabricado e vei-
culado pelas mídias sociais não se 
faz necessário criteriosa observação 
para perceber que as pessoas em 
sua maioria vivem em busca da tão 
sonhada felicidade, todavia o que 
seria a felicidade? Responder a essa 
pergunta não é tarefa fácil, pois, a 
depender do conceito de felicidade 
que o indivíduo adotou, ele pode as-
sumir uma postura de passividade 
ou chegar a conclusão que a mesma 
não existe. Colocando em miúdos 
para um indivíduo que acredita que 
felicidade é a satisfação de todas as 
suas necessidades, basta o mínimo 
de experiência de vida para levá-lo 
a concluir que felicidade é utopia, 
impossível de se alcançar. Da mes-
ma forma ocorre com o indivíduo 
que acredita que ser feliz é estar 
bem o tempo todo, pois é simples-
mente impossível estar alegre inte-
gralmente e durante todo o tempo, 
logo, felicidade não existe e se não 
existe porque deveríamos nos dedi-
car a ela? 

Em um artigo sobre o tema, tra-
zia que felicidade também é sorte. O 
texto fazia referência a Epicteto (fi-
lósofo contemporâneo de Cristo) que 
afirmava que a vida seria constituí-
da por dois tipos de situações: as que 
estão e as que não estão sob o nosso 
controle. Concluindo que sucesso e\
ou felicidade acontece quando os nos-

sos planos dão certo tornando o que 
se deseja uma experiência. Na inter-
pretação do referido artigo felicidade 
seria uma questão de sorte e aconte-
ceria na medida em que os eventos 
que não estão sob nosso comando, 
coincidissem com o que desejamos. 
Contudo, o mesmo Epicteto o filóso-
fo acima citado, dizia que as pesso-
as não são perturbadas pelas coisas, 
mas sim pela percepção que possuem 
em relação às mesmas, portanto, se 
o que vale é a percepção, o resultado 
objetivo torna-se secundário.

Entendo ser praticamente unani-
midade que felicidade se trata de um 
estado de espírito e não uma situa-
ção, um lugar... Creio que pode haver 
tantas fontes de felicidades quanto 
grãos de areia na praia. Acredito que 
felicidade se refere tanto a resulta-
dos positivos, ou seja, uma obser-
vação positiva do que passou, como 
um olhar também positivo pelo que 
estar por vir. Em minha experiência 
pessoal no âmbito comportamental, 
posso arriscar que a possibilidade 
de controlar sua própria vida desde 
os pequenos detalhes, e aprender a 
praticar a gratidão, são boas fontes 
capazes de proporcionar sensação 
de felicidade. Faz-se necessário en-
tender que a felicidade pode existir 
concomitantemente com todas as ad-
versidades que inevitavelmente em 
alguma época da vida acomete a to-
dos. Ratificando felicidade não signi-
fica a ausência de problemas, até por 
que é improvável que um indivíduo 
consiga viver toda uma vida isenta 
de problemas. 

E você já conceituou o que consi-
dera felicidade? 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, pós-graduanda em Saú-
de 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 

Mas, e de onde vem 
essa tal felicidade???

Por Carlineia Lima

DIVã
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Alterada com três emendas, a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de Itabu-
na foi aprovada, por unanimidade, na 
quinta-feira, 13/12. Regimentalmente, o 
Legislativo entrou no recesso parlamen-
tar, só retomando as sessões ordinárias 
em 15 de fevereiro de 2019. Durante essa 
pausa, porém, ocorrerá a sessão especial 
para posse da nova Mesa Diretora, em 02 
de janeiro.

Na LOA 2019, o Governo estima R$ 
628,7 milhões de receita e obteve aval da 
Câmara para remanejar até 35% desse 
montante. O prefeito havia pedido auto-
rização de 50% para o remanejamento, 
mas prevaleceu o percentual sugerido 
por Aldenes Meira (PCdoB), aprovado 
após o Plenário rejeitar emenda de Jú-
nior Brandão (PT), a qual propunha 10% 
de suplementação.

A segunda emenda acatada pelo Ple-
nário, proposta por Brandão, fixa prazo 
(10/12 de cada exercício financeiro) e li-
mite (15% da Receita Corrente) para 
liquidação de despesas com operações 
de créditos por antecipação da receita 
(ARO). Aldenes emplacou outra emenda, 
dessa vez realocando recursos para recu-

peração de estradas rurais e fomento à 
agricultura familiar.

Ainda durante a discussão da maté-
ria em Plenário, Charliane Sousa (PTB) 
e Babá Cearense (PHS) retiraram suas 
emendas à LOA 2019.

O projeto seguiu para sanção, ou veto, 
do prefeito Fernando Gomes.

Vetos - Por maioria, o Plenário der-
rubou o veto parcial sobre o Fundo Mu-
nicipal de Educação de Itabuna (FMEI). 
Os vereadores asseguraram a criação 
do Conselho Diretor, órgão proposto por 
Babá Cearense. Para o Executivo, no 
entanto, um novo conselho para discipli-
nar o Fundo era desnecessário, “devido a 
existência do Conselho de Acompanha-
mento Social do Fundeb – CACS.”

Na semana passada, veto parcial 
sobre as Diretrizes Orçamentário (LDO 
2018) foi apreciado e mantido pela Casa. 
O Executivo barrou emenda de Júnior 
Brandão que, entre outras coisas, con-
dicionava alterações orçamentárias ao 
julgamento do Departamento de Plane-
jamento Econômico. O próprio vereador 
concordou com as razões do veto.

Câmara de Itabuna entra em recesso 
após a aprovação da LOA 2019

LEGISLATIVO
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Seu futuro com hora marcada! 
Na Faculdade Madre Thaís (FMT) o 
candidato pode financiar a sua gra-
duação em até 100%. Além de poder 
contar com muitos outros incentivos, 
como desconto para: alunos da rede 
pública de ensino; amigo indica ami-
go; alunos de outros municípios; con-
vênios; desconto familiar; segunda 
graduação; transferências; descontos 
por pontualidade; pagamento do se-
mestre no cartão de crédito; semestre 
antecipado.

Para os candidatos interessa-
dos em ingressar num dos cursos 
de bacharelado da Faculdade Ma-
dre Thaís, tem a opção da escolha 
da data e do horário para fazer a 
prova agendando o dia e a hora na 
secretaria da instituição de ensino 
superior, na Av. Itabuna, nº 1491. 

As inscrições serão possíveis até o 
dia 25 de Janeiro de 2019. Maiores 
informações através do site www.
faculdademadrethais.com.br, ou 
pelo (73) 3222-2330

O vestibular agendado é uma op-
ção que tem facilitado muito a vida 
de estudantes que almejam conquis-
tar vagas nos cursos de graduação da 
FMT. Trata-se de uma alternativa 
que simplifica um processo famoso 
por ser bastante pesado em uma fase 
difícil da vida das pessoas.

Isso porque qualquer processo 
seletivo envolve gastos, necessidade 
de organização para datas e locais de 
prova, deslocamento, entre outros. 
Desta forma, é fundamental conside-
rar uma alternativa para amenizar 
tais adversidades e aproveitar a opor-
tunidade.

Vestibular da Madre Thaís 
pode ser agendado até o 
dia 25 de janeiro de 2019

VESTIBULAR
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O Hospital Regional Costa do Cacau 
(HRCC), em Ilhéus, completou seu pri-
meiro ano de funcionamento no sábado 
(15/11). De acordo com os dados, neste 
período a unidade realizou mais de 180 
mil procedimentos, dentre os quais 30 mil 
atendimentos e mais de 3.500 cirurgias em 
nove especialidades, destacando-se 1.422 
em Ortopedia. Além de uma captação de 
múltiplos órgãos e 24 captações de córne-
as, 854 exames de cateterismo, 32 angio-
plastias, mais de 110 mil exames labora-
toriais e 30 mil exames de imagem (raio-X, 
tomografia e ressonância magnética). 

O hospital oferece atendimento à 
população em 13 especialidades: Clínica 
Médica Geral, Cardiologia, Saúde Men-
tal, Neurologia, Ortopedia, Infectologia, 
Urologia, Nefrologia, Terapia Intensiva 
e Cirurgia Geral, Ortopédica, Neuro-
lógica e Vascular. O serviço de diálise 
implantado na Unidade de Terapia In-
tensiva reduziu a necessidade de trans-
ferências para outras unidades, aten-
dendo exclusivamente os usuários em 
estado grave e que apresentam quadro 
de insuficiência renal.

“O funcionamento do Hospital Regio-

nal Costa do Cacau foi um dos compro-
missos assumidos pelo governo do Esta-
do e apresenta um grande avanço para 
a região do sul da Bahia. Procedimentos 
que não eram realizados ou deixaram 
de ser realizados na região, por meio do 
hospital, estão sendo oferecidos de forma 
efetiva. Antes os pacientes aguardavam 
até seis meses para conseguir fazer uma 
cirurgia ortopédica. Agora, os pacientes 
fazem esse procedimento em cerca de 
uma semana. É gratificante saber que 
através do serviço prestado quem ganha 
é a população”, comentou Hernani Vaz 
Krüger, diretor-geral da unidade. 

O hospital iniciou as atividades com 
o Mutirão de Cirurgias, promovido pela 
Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), 
que realizou ao longo do ano mais de 900 
cirurgias eletivas de colecistectomia, his-
terectomia e hérnia epigástrica, inguinal 
e umbilical. A unidade de saúde é pionei-
ra em serviços de Cardiologia ofertados 
pelo SUS, realizando procedimentos de 
colocação de marca-passo; cardiodesfibri-
lador implantável, além dos serviços de 
hemodinâmica, como cateterismo, angio-
plastia e arteriografia.

“O Hospital Regional Costa do Cacau 
é um hospital de referência em urgência 
e tem dado suporte aos hospitais de me-
nor porte e às secretarias de saúde dos 
municípios assistidos, promovendo o de-
safogamento das emergências dos hospi-
tais de origem e, garantindo dessa forma, 
maior acesso aos serviços de saúde, com 
atendimento qualificado e humanizado”, 
enfatizou o diretor técnico do HRCC, 
Cláudio Moura Costa.

Localizado em Ilhéus, o HRCC tam-
bém atende a outros 65 municípios da 
região sul da Bahia. O hospital, uma 
das maiores e mais modernas unidades 
de saúde da Rede Pública do Estado, 
conta com 225 leitos, 195 destinados a 
internação e cirúrgicos e outros 30 leitos 
exclusivos para Terapia Intensiva Adul-
to; ambulatório, centro cirúrgico, cen-
tro de bioimagem completo, com equi-
pamentos de última geração, incluindo 
ressonância magnética e tomógrafo. Um 
quadro de 841 profissionais responde 
pelo atendimento na unidade de saúde. 
Desse total, 110 são médicos, 105 enfer-
meiros, 17 fisioterapeutas e 236 técnicos 
de enfermagem. 

Hospital Regional Costa do Cacau 
completou um ano de funcionamento 

GOVERNO DO ESTADO
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