
Foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados o PL 
4.742/01, que tipifica o crime de assédio moral no ambiente 
de trabalho. A pena estipulada será de detenção de um a dois 
anos e multa, aumentada de um terço se a vítima for menor de 
18 anos. O texto ainda precisa ser analisado no Senado, mas 
já recebe elogios por parte dos operadores do Direito.

Projeto de Lei 
aprovado na 

Câmara tipifica 
crime de assédio 

moral no trabalho
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A Academia de Letras de Ilhéus 
celebra 60 anos de História!Josevandro Nascimento, 

coordenador do curso de Direito 
da Faculdade Madre Thaís

ENTREVISTA

Com ajustes determinados 
pelo Estado, licença da Bahia 

Mineração é renovada



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

19 - Não te esqueças. Jovem 
advogado, de que o profissional, no 
contato estreito como cliente precisa 
revestir-se de grande paciência, tole-
rância, compreensão, a ponto de mui-
tas vezes assumir também o papel de 
assistente social.

20 - Deves ter sempre presente 
que, na prática, a lei nem sempre 
tem o sentido que dela emerge quan-
do a lemos, mas sim o significado, 
não raro inteiramente diverso, que 
lhe dão os tribunais ao interpretá-la 
e aplicá-la.

21 - A petição inicial, por sua de-

cisiva importância fática e jurídica, 
deve ser uma peça cuidadosa, bem 
pensada e fundamentada, elabora-
da em termos claros, concisos, em 
qualquer linguagem simples, escor-
reita e objetiva.

22 - Nunca deixes para o últi-
mo dia do prazo a elaboração do 
recurso, contestação ou qualquer 
peça processual importante, como 
sói acontecer com advogados muito 
atarefados ou pouco responsáveis, 
porque grande é o risco de apre-
sentação de um trabalho deficiente, 
imperfeito, incompleto, como tudo o 
que é feito de afogadilho.

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.

2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.

3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés

4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda

5- Animus confitendi = Intenção de confessar.

6- Brevi manu = de ponto

7- Eadem causa = mesma causa

8- Error facti = Erro de fato

9- Error in persona = Erro sobre a pessoa

10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência

11- Facies = Forma exterior

12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia

13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar

14- Hic ET nunc = Aqui e agora

15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.
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STJ nega reduzir sucumbência 
de 10% sobre valor da causa 

em embargos de terceiro
A 4ª turma do STJ 

manteve honorários de su-
cumbência arbitrados em 
10% sobre o valor da causa 
em embargos de terceiro.

Na hipótese, o valor 
original da causa era de R$ 
6,75 milhões e a recorrente 
alegou que o valor atuali-
zado alcançaria hoje mais 
de R$ 11 mi, o que resul-
taria em honorários de R$ 
1,190 milhões – por isso, 
pretendia a redução do va-
lor arbitrado. 

Contudo, a ministra 
Isabel Gallotti, relatora, considerou 
que a jurisprudência da Corte Superior 
admite a revisão dos honorários quan-
do o valor fixado destoa da razoabilida-
de, revelando-se irrisório ou exagerado, 
o que não se verificaria, concluiu, quan-
do fixados em 10% do valor da causa.

Na análise de agravo interno contra 
essa monocrática, a relatora reafirmou 

o entendimento. Conforme S. Exa., os 
honorários foram fixados dentro dos 
parâmetros legais, a causa é importan-
te – com discussão de empreendimento 
hoteleiro – e os honorários não são in-
compatíveis com a sentença de mérito 
obtida (que não foi de desistência ou 
inépcia do título executivo).

A decisão da turma em negar provi-
mento ao agravo foi unânime.

DECISÕES

A Lei Federal n° 8.906/94 estabelece, 
em seu art. 7°, VI, “b” e “c”, e VIII, ser direi-
to do advogado ingressar livremente “nas 
salas e dependências de audiências, secre-
tarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços 
notariais e de registro, e, no caso de dele-
gacias e prisões, mesmo fora da hora de ex-
pediente e independentemente da presença 
de seus titulares”. 

O texto, por sua clareza, dispensa maio-
res esforços interpretativos, sendo ilegais 
medidas indevidamente restritivas ao aces-
so. Não se deve cogitar da necessidade de 
prévia autorização do juiz para que o advo-
gado possa acessar o cartório judiciário, o 
que se mostra coerente com o Estatuto da 
Magistratura (LC nº 35/79), que estabelece, 
em seu art. 35, IV, ser dever do magistrado 
“tratar com urbanidade (...) os advogados 
(...), e atender aos que o procurarem, a qual-
quer momento (...)”. 

O tema já chegou ao CNJ, que, em 
2018, analisou Resolução do Tribunal 
de Justiça do Maranhão (PCA nº 5105-
94.2014.2.00.0000), que foi considerada 
válida, por maioria, mesmo estabelecendo 
a necessidade de autorização do juiz para o 
ingresso de advogado em seu gabinete. Na 
ocasião, apresentamos voto divergente, já 
que, ainda que se tratasse de simples regu-
lamentação destinada a ordenar e organizar 
os trabalhos nas serventias do Poder Judici-
ário - como apontado pelo relator -, a medida 
não poderia afrontar a lei federal referida, 

por criar condição nela não prevista. 
Ademais, naquele caso, restou consigna-

do que o ato foi validado em razão de particu-
laridades enfrentadas em algumas unidades 
judiciais maranhenses. Frise-se ainda que é 
outra a posição histórica do CNJ: “O Fórum 
Judicial é local de trabalho dos advogados, 
os quais devem ter acesso amplo e irrestrito 
durante todo o expediente forense, para que 
possam assim exercer sua atividade profis-
sional com plenitude. Qualquer óbice im-
posto caracteriza afronta ao livre exercício 
da advocacia e viola direitos e prerrogativas 
legais inerentes a tais profissionais.” (CNJ, 
PCAs n° 5741- 36.2009.2.00.0000 e 4187-
66.2009.2.00.0000). Também nesse sentido 
já se pronunciou o STJ (RMS 1275/RJ;Rel. 
ministro Humberto Gomes de Barros; Jul-
gamento: 5/2/92). 

O fortalecimento do Poder Judiciário 
vem sendo construído pelo presidente do 
STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, pelo 
diálogo e aproximação institucional entre 
todos os agentes do Sistema de Justiça. 
Pensamos que a busca da unidade da fa-
mília judiciária deve continuar norteando 
as ações dos integrantes da Magistratura, 
OAB, Ministério Público, Defensoria Pú-
blica e associações de classe, construindo 
“pontes” e não impondo “barreiras”. 

Por André Luiz Guimarães Godinho.
Advogado e Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Salvador – Bahia. 

Acesso da advocacia 
aos cartórios judiciários

E-mail: adm@tourinhoegodinho.adv.br

CONTEXTO 
JURÍDICO

Trâmites jurídicos! DIVERTIDAS

Um homem foi levado perante o juiz 
e acusado de necrofilia, por ter feito 
sexo com um cadáver feminino. 

Disse-lhe o juiz:
- Em 20 anos de magistratura, nun-

ca ouvi uma coisa tão imoral. Dê-me 
uma única razão para eu não pô-lo na 
cadeia e jogar fora a chave! O homem 

respondeu:
- Vou lhe dar não uma, mas três 

boas razões:
- 1º. Não é da sua conta.
- 2º. Ela era minha esposa.
- 3º. Eu não sabia que ela estava 

morta. Ela sempre agia assim!
Foi absolvido!
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RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-D E 2- C.

Direito Ambiental
1) A União edita o Decreto nº 123, 

que fixa as regras pelas quais 
serão outorgados direitos de 
uso dos recursos hídricos exis-
tentes em seu território, ga-
rantindo que seja assegurado 
o controle quantitativo e qua-
litativo dos usos da água.

 Determinada sociedade em-
presária, especializada nos 
serviços de saneamento bá-
sico, interessada na outorga 
dos recursos hídricos, consul-
ta seu advogado para analisar 
a possibilidade de assumir a 
prestação do serviço.

 Desse modo, de acordo com 
a Lei da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, assinale a 
opção que indica o uso de re-
cursos hídricos que pode ser 
objeto da referida outorga 
pela União.

a) O lançamento de esgotos em corpo 
de água que separe dois Estados 
da Federação, com o fim de sua di-
luição.

b) A captação da água de um lago lo-
calizado em terreno municipal.

c) A extração da água de um rio que 
banhe apenas um Estado.

d) O uso de recursos hídricos para 
a satisfação das necessidades de 
pequenos núcleos populacionais, 

distribuídos pelo meio rural.
   
2) Tendo em vista a elevação da 

temperatura do meio ambien-
te urbano, bem como a eleva-
ção do nível dos oceanos, a 
União deverá implementar 
e estruturar um mercado de 
carbono, em que serão ne-
gociados títulos mobiliários 
representativos de emissões 
de gases de efeito estufa evi-
tadas.

 Sobre o caso, assinale a afir-
mativa correta.

a) É possível a criação de mercado de 
carbono, tendo como atores, exclu-
sivamente, a União, os Estados, os 
Municípios e o Distrito Federal.

b) Não é constitucional a criação de 
mercado de carbono no Brasil, 
tendo em vista a natureza indis-
ponível e inalienável de bens am-
bientais.

c) A criação de mercado de carbono 
é válida, inclusive sendo operacio-
nalizado em bolsa de valores aber-
ta a atores privados.

d) A implementação de mercado de 
carbono pela União é cogente, ten-
do o Brasil a obrigação de reduzir 
a emissão de gases de efeito estu-
fa, estabelecida em compromissos 
internacionais.

“A causa que defendemos, não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo o 
Brasil. Uma República Federal baseada em sólidos princípios de justiça e recí-
procas conveniências uniria hoje todas as Províncias irmãs, tornando mais forte 
e respeitada a Nação Brasileira”. 

Bento Gonçalves

FRASE

Ao se admitir que a vida humana é 
o bem mais precioso do homem, podemos 
considerar que a vida é o limite do dano 
moral. Neste sentido, nos questionamos 
quanto vale o dano moral causado por 
uma cobrança abusiva, por uma lesão à 
imagem, por um protesto indevido ou, 
quiçá, por um acidente de trabalho em 
que ocasiona ou não a morte do trabalha-
dor? 

Certamente, não é fácil mensurar 
quanto vale cada uma dessas lesões, tan-
to é verdade que não existe uma tabela 
para a fixação dos danos morais, deven-
do o quantum debeatur ficar à respon-
sabilidade do entendimento cognitivo do 
magistrado. Por esta razão, defendemos 
que a avaliação do dano moral deve ter 
como base o direito lesado para ser fixada 
o valor da indenização, e não considerar 
valores.   

Acontece que a Lei nº 13.467/2017, 
popularmente conhecida como “Reforma 
Trabalhista”, que alterou mais de 100 
artigos da CLT, no instante da sua ela-
boração, fixou uma tarifação do quantum 
indenizatório devido, indo, assim, na con-
tramão ao Princípio da Proteção do Tra-
balhador. Desse modo, verifica-se que o 
artigo 223-G, §1º, estabeleceu critérios 
objetivos, promovendo, assim, parâme-
tros a serem seguidos pelos magistra-
dos durante a apreciação da demanda e 
aplicação do direito. Logo, podemos dizer 
que, em meio a este contexto renovatório, 
importante salientar que a dignidade hu-
mana não é mensurável, não possuindo 
preço e que qualquer função, posto ou 
atribuição na vida diária, em destaque a 
vida profissional, em nada tem a ver com 
o valor da pessoa humana. Sendo impon-
derável colocar todos na mesma balança 
e esquecer da equidade. 

Entretanto, no intento de ajustar al-
guns pormenores da Lei nº 13.467/2017, o 
Executivo Federal então à época, através 
da Medida Provisória nº 808/2017, fez al-
gumas inserções em relação à Lei da Re-
forma Trabalhista, em especial, o acrés-
cimo do parágrafo 5º, do Art. 223-G, da 
retrocitada norma, o qual apregoa que, 
na hipótese de danos extrapatrimoniais 
decorrentes de óbito, o magistrado não 
ficará obrigado a seguir os parâmetros 
fixados no parágrafo primeiro do mesmo 
dispositivo. 

Ainda em cenário não tão favorável 
para os trabalhadores, cumpre destacar 
que a MP 808/2017, não fora convertida 
em Lei pelo Congresso Nacional, perden-
do a sua validade por razão dos efeitos 

jurídicos da caducidade. Qual a conse-
quência de tais efeitos? Quais as impli-
cações no arbitramento das indenizações 
por acidentes laborais? E quanto aos 
valores compensatórios aos trabalhado-
res lesados da empresa Vale, na cidade 
de Brumadinho? Consoante o incisos de 
I a IV, do § 1º, do artigo 223-G, da Lei 
nº 13.467/2007, determinam de até três 
vezes o último salário contratual do ofen-
dido em casos de natureza leve, e em até 
cinquenta vezes o último salário em ofen-
sas de natureza gravíssima (em caso de 
invalidez total e permanente). 

E quanto aos trabalhadores que vie-
ram a óbito? Restará aos herdeiros, côn-
juge e familiares apenas a via aquiliana 
(regulada pela norma civilista), porquan-
to o artigo 223-B da retrocitada norma 
extingue a indenização por danos morais 
pleiteada pelo espólio do empregado mor-
to; não obstante a tendência do TST em 
reconhecer a indenização quando a lide já 
tenha sido proposta pelo ex-empregado e 
o cônjuge/herdeiro estão habilitados para 
realizar a sucessão processual. 

Ademais, no escopo de neutralizar 
aquelas normas contrárias ao que dispõe 
os tratados internacionais de que ver-
sem sobre Direitos Humanos e ratifica-
dos pelo Governo e em vigor no País, a 
exemplo dos artigos 223-A, 223-B e 223-
G, da Lei nº 13.467/2017, as quais foram 
criadas no desígnio limitativo da tutela 
constitucional dos direitos fundamentais, 
trazemos à baila a possibilidade de apli-
cação do Controle de Convencionalidade 
(MAZZUOLI, 2009) na Justiça do Traba-
lho, a qual consiste em uma técnica legis-
lativa de compatibilidade da norma, na 
oportunidade em que tanto o Parlamento 
quanto o Poder Judiciário realiza o con-
trole da (in)validade das leis incompatí-
veis com os tratados internacionais rati-
ficados pelo Brasil.

Por fim, observamos que o Instru-
mento de Controle Constitucional (Con-
trole de Constitucionalidade) serve de ar-
quétipo para a realização da inspeção dos 
Textos Internacionais ratificados pelo 
Brasil e a Norma Doméstica, bem como 
permitirá a atuação dos magistrados tra-
balhistas de modo a resguardar aquelas 
normas protetivas do trabalhador e, se 
necessário, afastando aqueles dispositi-
vos confeccionados sem muita prudência 
por aqueles que “ofertam” leis ao povo.

 
Por Tales Almeida Andrade.

Licenciado em Letras e Bacharelando em Direito. 
Itabuna – Bahia. 

O Controle de Constitucionalidade 
na Justiça do Trabalho: os 

reflexos da Reforma Trabalhista 
no caso de Brumadinho

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

MEC autoriza a abertura de mais de 1.700 vagas em cursos de graduação 
em Direito. Serão 12 novos cursos pelo país. Minas Gerais é o Estado com 
maior número de vagas abertas. 

Advogado pouco é bobagem...

Seguro 
de veículos

Também na sessão de ontem, os 
ministros declararam a inconstitu-
cionalidade de dispositivos de lei de 
SC que dispõe sobre regras relativas 
a seguros de veículos. Os dispositivos 
impunham às seguradoras novas obri-

gações em relação aos seguros e inter-
feriam em questões relacionadas ao 
trânsito. Por unanimidade, o colegia-
do firmou o entendimento de que com-
pete privativamente à União legislar 
sobre o tema. 

E-mail: talesalmeidadm@hotmail.com 

ARTIGO



DICAS PARA COMPRA DE IMÓVEL
1ª etapa – trace suas necessida-

des com relação ao imóvel que você 
quer adquirir. Estabeleça dentro do 
seu orçamento quanto pretende e 
pode pagar. Além do bairro ou região 
que pretende morar. 2ª etapa – come-
ce a fazer a busca pelo imóvel dentro 
do que pretende. Pesquise jornais, 
revistas e em sites especializados. 
Faça uma lista com os telefones, en-
dereços e preços da cada imóvel que 
despertou o seu interesse. Com isso 
você terá a noção do valor que está 
sendo cobrado pelos imóveis na re-
gião que pretende comprar. 3ª eta-
pa – passe a visitar os imóveis pelos 
quais você se interessou. Importante 
visitar a casa ou apartamento em vá-
rios momentos do dia para que possa 
ter noção da vizinhança. Converse 
com os vizinhos, porteiros e pessoas 
próximas do imóvel. Nesse momento, 
avalie o estado do imóvel no que diz 
respeito às condições físicas. 4ª eta-
pa – escolha o imóvel que vai querer 
comprar e faça uma proposta de com-
pra de compra para a pessoa que está 
vendendo muitas. 

5ª etapa - pessoas dão um sinal 
(algum percentual em dinheiro) para 
segurar a compra. Essa entrega de 
valor deve ser registrada em cartório. 
Se você tiver contado com a ajuda de 
um corretor de imóveis, que aconse-
lhamos nessa situação, é que você 
verifique com Creci-BA. se o corretor 

está credenciado ao conselho. 6ª eta-
pa – começa aqui a fase da documen-
tação que é de responsabilidade do 
comprador procurar. O primeiro docu-
mento necessário é a certidão de ônus 
do imóvel que precisa ser retirada 
nos cartórios de registro de imóveis. 
Nesse documento consta a situação do 
imóvel e se ele está apto para a venda 
ou, por exemplo, for instrumento de 
alguma contestação judicial. 

7ª etapa – você precisa solicitar 
da pessoa que está te vendendo as 
chamadas certidões negativas dela. 
Ou seja, o vendedor deve apresen-
tar documento comprovando que não 
está envolvido em nenhum processo 
judicial nos âmbitos estadual e fede-
ral. Isso pode ser feito, por exemplo, 
no SAC. 8ª etapa – o comprador deve 
ir a Secretaria da Fazenda, de posse 
do número do IPTU do imóvel e con-
sultar se há algum débito do imóvel 
na prefeitura. Isso também pode ser 
apresentado pelo vendedor do imóvel. 
9ª etapa – o vendedor do imóvel deve 
apresentar uma certidão de quita-
ção de débitos do condomínio onde o 
apartamento ou casa se localiza. 10ª 
etapa – ideal nesse momento é fazer 
um pré- contrato de compra e venda 
do imóvel onde deve constar a forma e 
valores de pagamento. 

Importante registrá-lo em cartó-
rio. 11ª etapa – na Secretaria da Fa-
zenda deve ser emitida a guia para 

pagamento do Imposto de Transmis-
são Inter Vivos (ITIV) além de dois 
Documentos de Arrecadação Judici-
ária (DAJs) para a liberação da rea-
lização da escritura e do registro de 
imóvel. Tudo isso pode ser pago em 
qualquer banco. 12ª etapa (apenas 
para quem vai financiar o pagamento 
com um banco) – se você for financiar 
deve ir ao banco para avaliar sua situ-
ação de crédito. Se você puder fazer o 
financiamento, a instituição vai fazer 
vai encaminhar um engenheiro para 
avaliar o imóvel. Depois disso, o ban-
co faz um contrato particular – nesse 
caos não é lavrada a escritura – que 
tem efeitos legais para garantir a 
compra. Importante: que tem efeitos 
legais para garantir a compra. Impor-
tante: O ITIV só deve ser pago depois 
da avaliação do banco. 13ª etapa – em 
qualquer cartório de notas deve ser 
lavrada a escritura do imóvel. Deve-
se levar documentos pessoais e dos 
pagamentos do ITIV e DAJs em có-
pias e originais. 

14ª etapa – com a escritura pron-
ta ou o contrato do banco, se o imó-
vel for financiado, o comprador e o 
vendedor devem se dirigir ao cartório 
de registro de imóveis da região de 
localização do imóvel para se feito o 
registro da compra. E por último a 15ª 
etapa – depois do registro você já pode 
receber as chaves do imóvel e iniciar o 
processo de mudança.

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 – 98846.2545.

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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Aprovada, lei que cria política de 
drogas em São Paulo aguarda emendas

Foi aprovado no plenário da Câmara 
dos Deputados o PL 4.742/01, que tipifica 
o crime de assédio moral no ambiente de 
trabalho. A pena estipulada será de de-
tenção de um a dois anos e multa, aumen-
tada de um terço se a vítima for menor de 
18 anos. O texto ainda precisa ser anali-
sado no Senado, mas já recebe elogios por 
parte dos operadores do Direito.

A advogada e especialista em Direito 
do Trabalho Ana Paula Smidt Lima, sócia 
da banca Custódio Lima Advogados Asso-
ciados, explica que, caso o texto proposto 
seja aprovado sem alteração, será conside-
rado crime a prática reiterada, no ambien-
te de trabalho ou em decorrência deste, de 
ofensas à dignidade de alguém e que cause 
sofrimento ou dano a esta pessoa. 

“Observe-se que a lei não tipifica uma 
atitude em si de forma taxativa, sendo 
que as situações deverão ser analisadas 
de acordo com o caso concreto, e, para 
que a conduta seja considerada crimino-
sa deverá ocorrer de forma reiterada e vir 

acompanhada da comprovação do dano 
ou sofrimento físico ou mental.”

Para denunciar a prática, a vítima 
deverá levar os fatos ao conhecimento 
das autoridades competentes, quer seja 
lavrando um boletim de ocorrência ou 
ainda por intermédio de um advogado. 
“Importante ressaltar que, nos termos do 

Projeto de Lei aprovado na Câmara 
tipifica crime de assédio moral no trabalho

1º Caderno
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 A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou, 
nesta quarta-feira (20/3), a criação da Política Muni-
cipal de Álcool e Outras Drogas. Depois de ser votado 
pela segunda vez na casa, o Projeto de Lei 271/18, de 
autoria do Executivo, ainda deve passar pela aprova-
ção de emendas antes de ir para a sanção do prefeito 
Bruno Covas (PSDB). 

As emendas ficaram pendentes por falta de con-
senso. Entre os aditivos apresentados está a sugestão 
de aplicação de multas. Segundo a gestão de Covas, a 
ideia é que os usuários que forem pegos fumando ma-
conha ou crack nas ruas sejam multados em R$ 500.

Entre as principais diretrizes do projeto está o 
respeito aos Direitos Humanos e à singularidade dos 
indivíduos, a prevenção ao uso abusivo de álcool e de 
outras drogas, além da humanização e igualdade de 
condições em rotinas de abordagem, atendimento e 
encaminhamento. 

A última diretriz, que prevê “o controle e requa-
lificação das cenas de uso de álcool e outras drogas, 
em articulação com ações de combate ao tráfico de 
drogas”, recebeu críticas do vereador Toninho Vespoli 

(Psol), que votou contra a aprovação da Política ao 
lado de Celso Giannazi (Psol). Segundo Vespoli, o tre-
cho ficou muito vago. 

Outra questão criticada foi a do monitoramento 
ativo, que pode ser feito com câmeras e os políticos do 
Psol consideram invasivo. O parágrafo 5º do artigo 3ª 
da Lei diz que um dos objetivos estratégicos da Polí-
tica, no âmbito do monitoramento e avaliação, é “pro-
mover a integração das informações e disponibilizá
-las para os responsáveis pela consecução da Política 
ora instituída, bem como incentivar o monitoramento 
das ações e a avaliação de sua efetividade”.

Autora de uma das emendas que ficaram penden-
tes de votação, a vereadora Soninha Francine (PPS) é 
favorável ao PL. Ela destacou o trabalho da Subcomis-
são da Política de Drogas, da qual ela fez parte, que 
contribuiu na construção do texto do Poder Executivo.

“Valeu muito o trabalho da Subcomissão. Ele in-
fluenciou o Substitutivo do governo, mas o que veio 
depois da Subcomissão, que a meu ver também era 
muito rico, muito importante, não chegou a ser in-
cluído”, disse a vereadora, em referência a debates e 

sugestões posteriores ao relatório da Subcomissão.
Por outro lado, a aprovação foi comemorada sem 

ressalvas pelo líder do governo na Câmara, o verea-
dor Fábio Riva (PSDB). Ele afirmou que a aprovação 
do PL é uma conquista para a cidade. “A Política de 
Álcool e Drogas tem propostas para minimizar o im-
pacto do uso abusivo de drogas ilícitas. Trata-se de 
remediação, tratamento e cuidado com as pessoas 
usuárias de drogas. São Paulo avançou”. 
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

projeto de lei, será necessário que a víti-
ma apresente a competente representa-
ção, ou seja, externe sua vontade de que 
o Estado adote as medidas cabíveis para 
apurar os fatos e punir os eventuais cul-
pados, sendo ainda relevante ressaltar 
que, uma vez feita a representação, não 
será possível a retratação.”

Atualmente não existe uma legislação 
específica de forma a regular o tema, sen-
do que os julgadores se valem dos prin-
cípios da dignidade da pessoa humana e 
dos valores sociais do trabalho para, na 
esfera trabalhista, embasar as condena-
ções que arbitram indenizações quando 
comprovada a existência de condutas por 
parte de empregadores que configurem 
coação moral. 

Na visão da advogada, a intenção 
do legislador em punir as condutas é 
bastante louvável. Por outro lado, não 
é suficiente: é preciso que se crie uma 
cultura de conscientização contra esse 
tipo de prática. 

“A sociedade como um todo deve se 
unir e se preocupar em criar uma cultu-
ra de conscientização, onde as empresas 
devem investir em políticas de complian-
ce, canais de denúncia e treinamento dos 
colaboradores de forma a, cada vez mais, 
reduzir os espaços para que esse tipo de 
conduta seja praticada.”

Uma das pautas de grande expectativa para julgamento no plenário on-
tem era o RE para analisar o compartilhamento de dados pelo Fisco com o 
MP para fins penais sem autorização do Judiciário. Logo no início da sessão, 
sem maiores explicações, o presidente Toffoli anunciou que não chamaria o 
recurso. 

Não foi dessa vez

Referendos
Pedido de vista do ministro Alexan-

dre de Moraes suspendeu julgamento 
em que os ministros decidiriam se re-
ferendavam ou não liminares deferidas 
pelo ministro Fachin em duas ADPFs 
contra decisões que determinaram o 
bloqueio de contas de empresas do DF 
e do PA para assegurar o pagamento 
de débitos trabalhistas de empresas 

públicas. Fachin propôs o referendo da 
liminar da empresa do Pará, entenden-
do correta a aplicação do regime de pre-
catórios. Já na ação da empresa do DF, 
o ministro propôs o não referendo, pois 
entendeu que há lucratividade e caráter 
concorrencial da empresa, sendo corre-
ta, portanto, as medidas aplicáveis a 
pessoas jurídicas de Direito Privado.  
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Depois do agastamento entre Maia 
e Moro, altercação entre o ministro Gil-
mar Mendes e o senador Jorge Kajuru 

pode ser mais uma fagulha de uma gra-
ve crise entre Poderes. Antes um aler-
ta: tire as crianças da sala e assista.

Em casos de furto de energia elétri-
ca, o pagamento do valor subtraído antes 
do recebimento da denúncia não permite 

a extinção da punibilidade. Entendimen-
to foi fixado pela 3ª seção do STJ, que pa-
cificou entendimento da Corte. 

Crise entre Poderes

Pagou, mas dançou
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Para a 5ª turma do STJ, designação de magistrados para atuarem em processos 
como ações criminais e execuções penais em mutirão carcerário não ofende princípio 
do juiz natural. 

Mutirão - Princípio do juiz natural

Advogado, ex-procurador do estado e 
ex-assessor de imprensa do Instituto de 
Cacau da Bahia (ICB), o jornalista, Drº 
João Hygino Flho, morreu na madruga-
da de sexta-feira (8/3), no Hospital Ca-
lixto Midlej de Filho, em Itabuna, onde 
estava internado há uma semana com 
trombose e teve complicações nos rins.

Ele era membro da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI), onde ocupava 
a cadeira nº 1, que tem como patrono 
Afonso Costa e fundador Calos Montei-
ro. E a “Casa de Abel”, como é carinho-
samente chamada a ALI, em Sessão da 
Saudade”, com data ainda a ser defini-
da, eternizará a sua memória, ressal-
tando os méritos que possuía enquanto 
pessoa, profissional e acadêmico.

João Hygino Flho deixa sete filhos, 
sendo quatro mulheres e três homens, 
dentre eles, Dr. Antônio Carlos de Sou-

za Hygino, juiz titular da 5ª Vara Cível 
– Vara dos Feitos às Relações de Con-
sumo Cíveis da Comarca de Itabuna e 
de Eliene Hygino, servidora pública e 
secretaria da Academia de Letras de 
Ilhéus.

Sul da Bahia perde 
Dr. João Hygino Filho

ILHÉUS
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A Edição EspEciAl dE AnivErsário 
dE 7 Anos dE o coMpAsso é 
uM prEsEntE pArA o MAçoM

WhatsApp

Tributos

Baú Projeto Rondon

Justiça do DF determina que o 
Facebook, dono do WhatsApp, resta-
beleça dados de conta de usuário que 
foi excluída sem justificativa. O autor 
(advogado) narra que o aplicativo ex-
cluiu sua conta sem apresentar infor-

mações claras e precisas sobre a causa 
ou mesmo apresentar qualquer justi-
ficativa, tendo sido apagadas todas as 
mensagens e documentos financeiros 
e administrativos do escritório e de 
seus clientes.

A juíza de Direito Luciana Antoni Pagano, da 1º vara do JEC de Vergueiro/
SP, julgou improcedente uma ação ajuizada por uma compradora contra uma 
construtora, alegando que a empresa é que deveria ser a responsável pelo pa-
gamento do ITBI, frente às cobranças que vinha recebendo da prefeitura. Na 
decisão, a magistrada verificou que já estava disposto no contrato que os com-
pradores é que são os responsáveis tributários. 

Há 43 anos, no dia 22 de março 
de 1976, o então presidente da Re-
pública Ernesto Geisel, através do 
decreto 77.326/76, aprovou os Esta-
tutos da Fundação Projeto Rondon. 
A fundação tinha como finalidade 
motivar a juventude estudantil ao 
engajamento voluntário e participa-

tivo no processo do desenvolvimen-
to, executando suas atividades de 
acordo com os programas nacionais 
e regionais de desenvolvimento eco-
nômico e social. Esse projeto perma-
nece até os dias de hoje, com opera-
ções já realizadas e outras com data 
marcada. 
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Defesa das prerrogativas 
dos advogados

A Comissão de Defesa das Prerrogati-
vas dos Advogados da Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) de Itabu-
na, na pessoa da Presidente Drª. Larissa 
Vieira e do Conselheiro Estadual da OAB/
BA. Dr. Rui Carlos, reuniram-se na tarde 
do dia 21/03 (quinta-feira) com o Coronel 
Riccio Teixeira do 15° Batalhão de Polícia 
Militar e com o Capitão Antônio Cosme 

para tratar de aspectos ligados ao exercí-
cio das prerrogativas dos advogados nos 
procedimentos administrativos que tra-
mitam naquela instituição. 

O Comandante da PM ressaltou a 
boa relação mantida com a Subseção de 
Itabuna, ressaltando a importância da 
manutenção do clima de diálogo entre as 
entidades.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com

73   3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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Merecidas Férias!

Depois de um ano extenuante, 
nada mais justo para mim e Vercil 
Rodrigues, do que umas merecidas 
férias, especialmente fazendo o que 
mais gostamos, no caso, viagens de 
Cruzeiros em Transatlânticos, sendo 
que o primeiro foi no Navio Fanta-
sia/MSC, este com embarque no Rio 
de Janeiro/RJ, incluindo o Réveillon 
de Copacabana/RJ e a Costa do Nor-
deste (8 dias), e depois o Navio Sea-
view/MSC com embarque na cidade 
litorânea de Santos/SP, incluindo na 
viagem, a aprazível cidade de Porto 
Belo e o Balneário Camboriú, ambos 
no Estado de Santa Catarina (8 dias).

Ainda incluso nas férias, visi-
tações e/ou revisitações as cidades 
e estados que mais gostamos, a 
exemplo de Salvador (7 dias); Rio 
de Janeiro, capital (6 dias); Região 
dos Lagos/RJ – Búzios, Cabo Frio, 
Arraial do Cabo e Saquarema (5 
dias); Costa Verde – Angra dos Reis 
(3 dias); Região Serrana/RJ – Petró-
polis/cidade imperial (2 dias); São 

Paulo, capital (3 dias), Ilhabela/SP 
(2 dias), dentre outros. 

Para uma apaixonada por navio 
de cruzeiro (transatlântico) como eu, 
o MSC Seaview é um capítulo à par-
te – gigante e moderno é o maior da 
temporada 2018/2019 a navegar pela 
costa brasileira.

O luxuoso navio Seaview/MSC 
tem 18 bares, 13 restaurantes, 11 
tipos de cabines, 5 piscinas, parque 
aquático, tirolesa, hidromassagens, 
cassino, SPA, teatro, academia, cine-
ma... e capacidade para 5.429 passa-
geiros, sendo 1.413 tripulantes.

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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A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás 
promoveu no dia 31/1, o evento Gás Natural 
em Vitória da Conquista – Estudo de Viabili-
dade Técnica, no auditório da Faculdade In-
dependente do Nordeste (Fainor). O encontro, 
voltado para autoridades, empresários e comu-
nidade do município, apresentou as formas de 
levar o gás natural e possibilidades de uso do 
energético na cidade.

Na primeira parte da apresentação, o di-
retor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza 
(foto), fez uma explanação sobre a Compa-
nhia, mostrando o histórico, a forma de atu-
ação, diretrizes estratégicas e segmentos de 
consumo do gás natural.

Num segundo momento, o gestor abordou 
as formas de levar o gás natural ao consumi-
dor. Conforme apresentou Gavazza, o energé-
tico pode ser fornecido por meio de gasodutos 
físicos (rede de tubos) ou dos gasodutos virtu-
ais, como é chamado o transporte de gás natu-
ral por meio de carretas. Nesta segunda opção, 
o gás é transportado como gás natural compri-
mido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL).

Segundo explicou Gavazza, neste primeiro 
momento, o fornecimento por meio de gasodu-
to virtual pode ser a opção mais viável para 
levar o gás natural a Vitória da Conquista. 
Desta forma, evitaria os gastos e o tempo ne-
cessários para a construção de um gasoduto 
físico e atenderia à demanda do mercado da 
mesma maneira.

Ele ainda destacou a relevância de incluir 
o município no mercado consumidor de gás 
natural. “Não há nenhuma dúvida entre nós 
sobre a importância desta cidade para a Bahia 

e ela sempre teve a nossa atenção. Da mesma 
forma que chegamos a outras cidades, por de-
manda dos seus consumidores, queremos che-
gar a Vitória da Conquista”, ressaltou o dire-
tor-presidente da Bahiagás.

EstUDo DE ViAbiliDADE

Durante a apresentação, Gavazza explicou 
que, antes de levar o gás natural à terceira 
maior cidade da Bahia, é preciso um estudo de 
viabilidade técnica (prestes a ser assinado com 
a prefeitura) para analisar o mercado local, as 
formas de aproveitamento do energético nos 
empreendimentos e os riscos do negócio.

“Esperamos também contar com o apoio 
dos líderes corporativos da cidade, bem como 
dos parlamentares e de todo o conjunto da so-
ciedade conquistense. Precisamos sair daqui 
com o espírito de que o gás natural será uma 
realidade em Vitória da Conquista se traba-
lharmos todos nesta direção”, acrescentou.

Presente no evento, o prefeito de Vitória da 
Conquista, Herzem Gusmão, reforçou a parce-
ria com a Companhia no esforço para levar o 
gás natural ao município. “Quero parabenizar 
a Bahiagás por esta apresentação e tenho cer-
teza de que trabalharemos juntos nesta cons-
trução da modernidade da nossa querida cida-
de”, declarou.

“Foi muito importante a presença da 
Bahiagás para debater com a sociedade con-
quistense as formas de trazer o gás natural, 
que trará benefícios para Vitória da Conquis-
ta”, completou o deputado estadual Jean Fa-
brício Falcão.

Também estiveram no evento o vereador 
Fernando Vasconcelos (Jacaré), representando 
o presidente da Câmara de Vereadores de Vi-
tória da Conquista; o presidente do movimen-
to Conquista Pode Voar Mais Alto, José Maria 
Caires; o diretor geral da Sudesb, Elias Dou-
rado; a presidente de Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL) do município, Sheila Lemos; o 
presidente da OAB/Vitória da Conquista, Ro-
naldo Soares; o presidente da Associação das 
Indústrias de Vitória da Conquista (Ainvic), 
Cláudio Marinho; presidente do Sindicado 
dos Taxistas de Vitória da Conquista, Valter 
Oliveira Freire; o diretor da Fainor, Edgard 
Larry;   além de representantes de outras en-
tidades e gestores de cidades próximas (Belo 
Campo, Nova Canaã, Planalto, Tremedal, En-
cruzilhada, Cândido Sales, Barra do Choça, 
Mirante, Bom Jesus da Serra, Maetinga, Pre-
sidente Jânio Quadros e Itambé).

Bahiagás apresenta as possibilidades 
do gás natural em Vitória da Conquista

SUDOESTE

A vida não nos pertence...!

ZONA LIVRE

Por Joselito dos Reis*

Embora Deus tenha coloca-
do a vida em nossas mãos, ela 
não nos pertence. Isso é o que 
vemos a todo o momento em 
meio às enfermidades, levando 
muitos seres humanos à mor-
te precocemente, rumo a um 
lugar desconhecido chamado 
eternidade.  

Dentro de uma utopia san-
tas que nos obriga a fixar o nos-
so ego a Deus, para aqueles que 
acreditam em um Ser Supremo. 
A verdade é que somos obra da 
mão de Deus. Fomos criados em 
Cristo Jesus para todas boas 
obras que o nosso Criador pla-
nejou, especificamente desde o 
início de tudo. Com o Seu plano 
maior o de andarmos pelos ca-
minhos vida planejada para o 
nosso bem. Porém, a decisão da 
escolha ainda é nossa. Por isso, 
aqui nessa vida, devemos ter o 
direito de caluniar, invejar, que-
rer ser melhor do que os outros, 
e então abraçar de todo o cora-
ção os planos que Ele nos permi-
tiu para nossa vida, os quais são 
frutos do Espirito Santo; Pois, 
fomos criados para boas obras, e 
não para obras da carne ou para 
sermos guiados pelas emoções.

Pensando, e seguindo assim, 
com o nosso pensamento volta-
do para o desconhecido e que só 
Deus o conhece é que lamenta-
mos a morte tão precoce de mi-
nha saudosa esposa Hélia Alves 
de Andrade, completando no dia 
27/11/2018, um ano, tragada por 
uma doença (CA) até hoje incu-
rável. Fatos que nos sentimos 
impotentes e que diretamente 
e indiretamente nos traz o so-
frimento, dentro das emoções e 
sentimentos por sermos huma-
nos e imortais. 

Com a benção da vida e por 
ser a vida movimento, estamos 
sempre daqui pra lá, de lá para 
cá, encontrando os amigos, as 
pessoas do nosso relacionamen-
to, o que nos dá muita alegria e 

satisfação, conforme a vontade 
de Deus, nosso Pai, Divino e o 
Espirito Santo. E, em uma des-
sas andadas “pelos labirintos” de 
nossa cidade, é que encontramos 
no interior de um ônibus coleti-
vo, o nosso professor de mate-
matiza “Fernandinho”. Um ser 
humano educado, fino e delica-
do, onde conversa vai, conversa 
vem, inclusive, dos nossos tem-
pos como seu aluno no Colégio 
Estadual de Itabuna, ficamos 
sabendo da morte do seu amigo 
e nosso amigo, Airton Dórea.  

Airton Dórea, nosso amigo, 
desde a nossa infância e tam-
bém um grande amigo do nosso 
“Professor Fernandinho” tinha 
grandes serviços à sociedade de 
Itabuna e região, principalmen-
te na era áurea do cacau, nossa 
principal economia, prestando 
serviços a empresa “Ananias 
& Ulisses Dórea” na compra e 
venda de cacau, quando Itabuna 
despontava como um município 
maior da produção do cacau. Ita-
buna chegou a ser chamada “Ca-
pital do Cacau”.

Pois é, Airton Dórea, que 
foi uma figura de destaque da 
sociedade desta cidade faleceu 
no último dia 28 de Setembro, 
deste ano, no Hospital Calixto 
Midlej Filho, após um período 
no Hospital de Base Luís Eduar-
do Magalhães, vítima de AVCs, 
sem divulgação e sem alarde, 
como o próprio silencio da mor-
te, caminho de todos nos. Não 
estamos questionando ou criti-
cando o seu passamento, mas, 
sim, de que os personagens da 
nossa história “estão partindo!” 
e a nossa cidade perdendo sua 
cultura, pois um povo sem histó-
ria é um povo inculto.    

A vida, não nos pertence.      

Por Joselito dos Reis.
Poeta e jornalista. Itabuna – Bahia.

E-mail: reislito@hotmail.com 
e reislito@gmail.coim 

O meu pé de jabuticaba
Perto da varanda da casa lá da 

roça, tenho um pé de jabuticaba. Já faz 
muitos anos que, através das sementes 
colhidas lá no campo, dei início ao seu 
cultivo. A minha jabuticabeira hoje se 
encontra grande, viscosa e produtiva.  

O meu pé de jabuticaba me deixou 
surpreso, quando se tornou um espaço 
sui generis, visitado por pássaros exó-
ticos, que emitem o seu canto inédito, 
festejando a beleza da vida. Separado 
da sala de visita, pela varanda, de onde 
se pode ver, ouvir e gravar – o palco, o 
cantor e as canções – o espetáculo co-
meça as quatro horas e vai até as seis 
horas da manhã.

O show não depende de público ex-
pectador. O cachê dos pássaros é a auto 
celebração do significado da vida. Às ve-
zes, a apresentação é feita por uma cer-
ta quantidade de pássaros, como se um 
grande coral fosse, sob a regência de um 
maestro responsável; às vezes, fica por 
conta de um único pássaro de carreira 
solo, mas este nunca deixa de manter a 
grandeza do espetáculo.

Um repasto frugal é servido, após 
o show, na própria copa do meu pé de 
jabuticaba. Os pássaros se deliciam com 
o sabor da fruta e ingerem um poderoso 
antioxidante, mantendo o corpo saudá-
vel, para futuras viagens e apresenta-

ções.
O meu pé de jabuticaba já foi palco 

de grandes espetáculos. Recordo-me de 
que um dia acordei e ouvir um coro de 
asas batendo, constatando que era um 
bando de pássaros, pousando no meu pé 
de jabuticaba.  Logo depois um deles se 
explicou:

- Somos amantes da Criação. Vo-
amos pelo mundo afora, festejando a 
grandeza da vida. Agradecemos todos 
os dias, ao Criador, pelo milagre da nos-
sa existência.

- Sejam bem-vindos – disse-lhes.
Era um papagaio que depois se iden-

tificou como o maestro Licurgo. Ele não 

atuava só nos shows, como tal; exercia 
também o papel de relações públicas, 
fazendo a ponte entre os interesses dos 
visitantes e do anfitrião.

O evento começou. As músicas fica-
ram por conta dos visitantes que, depois 
de cantar o próprio repertório, surpre-
enderam-me com a interpretação ipse 
literis em nosso idioma, da melodia e da 
letra da canção intitulada A Montanha, 
dando por encerrado um grande espe-
táculo.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
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Crise de autoridade

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

De uns tempos para cá, te-
nho notado em função do meu 
trabalho no judiciário, que inú-
meras pessoas são intimadas 
para audiências e avaliações 
psicossociais, e simplesmente 
não comparecem. Muitas nem 
justificam as ausências. Outro 
dia, chamada a depor num in-
quérito policial, percebi que essa 
situação acontece também nas 
delegacias de polícia. Verifiquei 
que a figura de autoridade pare-
ce não mais existir para muitos. 
O desrespeito está sendo tão 
natural que várias pessoas não 
se dão ao trabalho nem de tele-
fonar para esclarecer os motivos 
que as impossibilitam de com-
parecer quando convocadas. 

Não resta dúvida que esta-
mos diante de uma crise de au-
toridade. Ela está presente nos 
lares, onde os pais muitas vezes 
precisam se submeter aos ca-
prichos dos filhos rebeldes que 
tiranizam a família e monopoli-
zam as atenções. Está presente 
nas escolas, onde os professo-
res são submetidos a todo tipo 
de humilhação, e chegam a ser 
agredidos física e moralmen-
te pelos alunos. Também está 
presente na sociedade como um 
todo, já que as pessoas diutur-
namente desrespeitam e são 
desrespeitadas. Está ficando 
comum ser nivelado por baixo. 
As pessoas já não têm receio de 
dizer bobagens, pois de ante-
mão pressentem que não serão 
punidas. Parece estar havendo 
um consenso quanto a uma li-
beral tolerância em relação ao 
desrespeito.

Outro dia, atendi a um jo-
vem em meu consultório par-
ticular que dizia estar interes-
sado numa orientação. Logo, 
no entanto, ficou claro que ele 
não tinha o desejo de trabalhar 
suas deficiências, mostrando-se 
desmotivado para empreender 
necessárias mudanças em seu 

comportamento. Desde o iní-
cio da consulta assumiu postu-
ras arrogantes e provocativas, 
agindo com desrespeito, prova-
velmente exercitando o modelo 
utilizado de forma usual com os 
demais. Quando lhe disse que 
não aceitaria ser tratada daque-
la forma, o adolescente ficou es-
pantado e afirmou não entender 
o que estava acontecendo. Após 
lhe apontar todas as condutas 
que foram interpretadas como 
desrespeitosas, o jovem disse 
que iria embora, assumindo pos-
tura refratária diante das colo-
cações realizadas. 

Não houve um pedido de 
desculpa. A provável educação 
permissiva no lar e a possível 
tolerância com suas inadequa-
das atitudes certamente lhe 
fizeram supor que outros acei-
tariam tal tratamento. O jovem 
sequer conseguiu enxergar como 
havia sido grosseiro com a pro-
fissional, e provavelmente, deve 
ter se sentido ofendido pelo fato 
dela solicitar que ele a tratasse 
com respeito.

Situações assim, entretanto, 
não estão acontecendo somente 
com nossos jovens. Há pessoas 
maduras que também se per-
mitem agir com desrespeito às 
pessoas e às instituições. Frei 
Betto me parece um claro exem-
plo disso pela forma como vem 
se referindo à Igreja Católica 
e seus membros. Reproduzin-
do trecho empregado por Santo 
Antônio em Sermões: “Cessem, 
por favor, as palavras; falem as 
obras. Estamos cheios de pala-
vras, mas vazios de obras, por 
isso somos amaldiçoados pelo 
Senhor, como a figueira cheia de 
folhas e sem frutos.”

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 

Paixão 
de Cristo!

Como faz todos os anos, a 
Fundação Itabunense de Cul-
tura e Cidadania (FICC) que 
está sendo dirigida pelo atu-
al presidente, nosso querido 
e competente Leão, dá todo 
seu apoio para a realização do 
grande e celestial evento, que 
é a encenação do espetáculo “A 
PAIXÃO DE CRISTO”! E, como 
era de se esperar, já estão sen-
do elaborados os detalhados 
projetos, escolhas de atores, 
cenários e preparação para o 
local que, provavelmente será 
no estádio de futebol, em fun-
ção da área ser grande, não 
só para a representação, como 
para a acomodação da normal 
multidão que, com fé, prestigia 

o evento anual!
Com os violentos atos, trá-

gicas agressões, assassinatos, 
roubos e outras calamidades, 
seria bom, não apenas fosse 
ver o espetáculo teatral, tam-
bém fossem feitas orações, re-
memorassem a vida e vinda 
de Jesus Cristo a terra, para 
solicitar uma humanização 
melhor entre os homens, para 
que tenhamos uma maior tran-
quilidade para poder desfrutar 
a bendita vida que Deus nos 
favoreceu!

Temos tido o desprazer de 
não poder sair em seguran-
ça, somos, quase que normal-
mente, roubados ou vítimas 
de balas perdidas, que sempre 

ocorrem mortes ou sequelas ir-
recuperáveis!

Vamos prestigiar os esfor-
ços da FICC, a competência da 
direção de Marcelo, os esforços 
dos atores, profissionais e ama-
dores, mas, sempre lembrando 
que essa representação é repe-
tida anualmente em diversas 
partes do mundo, para reati-
var as memorias do brilhante 
trabalho de Jesus Cristo na 
sua passagem pela terra! Um 
exemplo de vida, morrendo de-
fendendo os direitos humanos!

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

Tel.: 98808-1810

Ser pai é muito mais do que simplesmente 
fecundar a esposa e conceber um filho. Ser pai 
é educar, é formar. José foi escolhido por Deus 
e assumiu totalmente a missão de “ser pai” do 
Menino Jesus. Na educação de um filho, o pai 
é imprescindível.

A importância de Maria é 
inegável. Ela foi a que mais 
cooperou com o plano de Salva-
ção. São José, porém, foi a “fôr-
ma” na qual Jesus foi formado.

Na Canção Nova há uma 
imagem da Sagrada Família 
feita a partir de um tronco de 
árvore. O artista talhou-o aos 
poucos e trabalhou-o até que 
aquele único tronco adquiris-
se a forma das três pessoas: 
Jesus, Maria e José. Depois 
de talhar, aperfeiçoou os detalhes com muita 
habilidade e o resultado foi uma verdadeira 
“cópia da Sagrada Família”.

Afirmo, sem medo, que o Pai ousou formar 
Seu Filho na “fôrma” que foi José, para impri-
mir na humanidade de Jesus a Sua imagem 
e semelhança. E para que José fosse aquela 

fôrma que Deus queria, deu-lhe Maria como 
esposa. Por disposição do Pai, ela foi a forma-
dora de José, para que ele fosse, por sua vez, o 
formador de Jesus. Maria foi o instrumento de 
Deus para a santidade de José, e ela o ajudou 
na missão de formar Jesus.

O plano de Deus é que, 
como José, o homem seja o 
formador de seus filhos. E 
que, como Maria, a mulher 
seja a formadora do marido. 
A vontade do Pai é fazer do 
homem a fôrma para seus 
filhos. É um grande desafio, 
uma maravilhosa aventura. 
Homem, Deus conta você, as-
sim como contou com José.

Valei-nos, São José!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

São José, um 
grande formador
Na educação de um filho, 
o pai é imprescindível
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Posturas que nos impedem 
de encontrar paz e descanso

Nós queremos encontrar 
tranquilidade e paz. Ninguém 
vive e pode viver intranquilo o 
tempo todo. Algumas posturas 
que assumimos impedem que 
encontremos a tranquilidade. A 
sabedoria mística ensina a não 
ser temeroso, nem turbulento, 
nem excessivo ou obstinado ou, 
até mesmo, desconfiado. Essas 
posturas nunca nos deixam des-
cansar. Estaremos sempre de-
vendo algo à vida, aos outros e a 
nós mesmos.  

O medo também é um senti-
mento que intranquiliza. Exis-
tem pessoas muito medrosas. 
Sempre tem algo para temer, 
nunca estão em paz. Pode ser 
medo de elevador, de altura, do 
escuro ou medo da opinião dos 
outros, medo de errar, de não 
atingir as expectativas de al-
guém.  Penso que o outro pode 
ter notado a minha insegurança 
ou minha falta de clareza, me 
preocupo com o que pode pensar 
e dizer de mim. Essa postura 
nunca me traz paz, por isso devo 
largar esse jeito de pensar. 

De outra forma, posso ser 
uma pessoa agitada e agitar to-
dos os que estão ao redor. Parece 
que tudo precisa estar sempre 
em movimento, andando, senão 
não vou atingir os resultados 
esperados. Desse modo, intran-
quilizo também quem esta comi-
go. Ainda, posso ser turbulento, 
inquieto, jamais me agrado dos 
resultados, sou tempestuoso, im-
pulsivo e cheio de confusão. Atu-
almente, o ritmo das coisas colo-
ca muitas pessoas nesse cenário. 
Vivem como se a vida não tivesse 
fim, como se tudo fosse resultado 
mensurável. 

Se não fazemos gestão das 
emoções poderemos ser jogados 
de um lado para o outro por elas. 
Paixões, raivas, intranquilida-
des, medos, desejos, o turbilhão 
de sentimentos que o ser huma-

no experimenta, podem torná-lo 
permanentemente intranquilo. 
Nem dormir direito consegue. 
Seus pensamentos e emoções 
nunca encontram o ponto de des-
canso. 

Outro motivo da intranqui-
lidade é o descomedimento. Não 
saber a medida é um dos proble-
mas do ser humano atual. Nun-
ca está satisfeito com o que têm, 
com o que alcançou, com aquilo 
que pode produzir. Não conse-
gue desfrutar do presente, estar 
na situação que está e sentir-se 
feliz. Parece que a paz está sem-
pre do outro lado, naquilo que 
ainda não alcançou, naquilo que 
não experimentou. Seu dinheiro 
nunca é suficiente, sua casa nun-
ca está boa, porque seu amigo 
ganha mais dinheiro e tem uma 
casa melhor. Isso o deixa inquie-
to e insatisfeito. Não consegue 
nem desfrutar as férias porque 
está preocupado com o trabalho 
ou com o lugar em que irá passar 
férias no próximo ano.

A obstinação também impe-
de a tranquilidade. Obstinado 
pode significar resoluto, perti-
naz, inflexível. Sua resolução 
não pode ser contrariada. É 
inflexível, não consegue voltar 
atrás, endurece seu posiciona-
mento e sua rigidez, o que o im-
pede de ter paz. Irrita-se com 
tudo o que não cabe em sua visão 
estreita. Essa, de alguma forma, 
é a negação de todo movimento, 
de toda mudança. 

Se a paz é um desejo de to-
dos, então posso perceber se em 
mim, alguma postura dessas me 
acompanha. Se olharmos para 
Jesus, lembramos: Vinde a mim 
vós que estais cansados e sem 
paz, que eu voz darei descanso, 
tranquilidade.

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 Jairo Santiago Novaes*

O verão chegou e com ele 
a preocupação com a dengue. 
Como nessa estação há muita 
umidade e calor, condições bá-
sicas para eclosão dos ovos do 
mosquito, a doença se manifesta 
com maior intensidade.

A enfermidade é causada 
por vírus (seres vivos que só po-
dem ser vistos por microscópicos 
especiais) que se albergam em 
mosquitos da espécie Aedes ae-
gypti. O mosquito, ao picar uma 
pessoa doente, se contamina e ele 
ao picar alguém sadio contamina
-o. Desse modo forma-se o ciclo: 
homem-mosquito-homem. De-
preende-se que o vetor (mosqui-
to) é condição importante para a 
transmissão da Dengue. Somente 
o mosquito fêmea, devido á sua 
fisiologia, se alimenta de sangue.

O vírus se apresenta com 
quatro sorotipos ou seja: den-1,-
den-2,den-3 e den-4. Todos nós 
temos anticorpos que nos prote-
gem de doenças. Quando um mi-
cróbio invade nosso organismo, 
o sistema imunológico se mobi-
liza para a destruição do agente 
invasor. E quando este é vitorio-
so, adoecemos. Numa epidemia 
de Dengue é de se presumir que 
toda a comunidade é picada pelo 

A.  Aegypti, mas somente algu-
mas dessas pessoas adoecerão. 
E dessas pessoas, algumas de-
las podem contrair Dengue até 
quatro vezes. E quanto mais se 
adoece mais aumenta a proba-
bilidade de se contrair Dengue 
hemorrágica.

Alguém exposto a um soro-
tipo fica imunizado para aquele 
sorotipo. Por exemplo: Quem con-
traiu o den-1 fica imunizado para 
este serotipo mas não para os de-
mais. Como a Dengue interfere 
na coagulação sanguínea, deve-se 
evitar usar aspirina (A.A.S).

As manifestações clínicas 
são: manchas avermelhadas 
no corpo, febre, coceira, dor de 
cabeça, dor nos olhos, dor no 
abdômen, enfim dor em todo 
corpo, inapetência, vômitos, 
sangramentos...A Dengue pode 
se manifestar na forma clássica 
ou forma grave – a hemorrági-
ca. Esta compromete o sistema 
nervoso central, os pulmões, o 
coração além de interferir na co-
agulação do sangue.

Como não existe tratamen-
to específico, isto é: um medi-
camento que elimine o vírus, o 
tratamento é de suporte como 
hidratação, analgésicos...Infe-

re-se, então, que a prevenção é 
importante. Evitar o acúmulo 
de água em pneus, calhas, gar-
rafas, não deixar reservatórios 
de água descobertos... As pesso-
as têm uma grande importância 
no combate à Dengue.

A síntese de uma vacina se-
ria o melhor método de controle 
dessa virose. Enquanto no sa-
rampo, na varicela (catapora), 
na poliomielite existe um vírus 
e um só sorotipo, na Dengue, 
como vimos atrás, há quatro so-
rotipos. Isso dificulta a fabrica-
ção da vacina. Entretanto, com 
o crescente aumento dos casos 
da enfermidade, principalmen-
te, na sua forma hemorrágica, e 
como conseqüência de milhares 
de pessoas faltando ao trabalho, 
os gastos no tratamento dos en-
fermos, no futuro, os governos 
tomarão a decisão de investir na 
produção da vacina. 

Enquanto isso, deve-se pre-
venir, e governos e população 
trabalhando juntos na melhoria 
do saneamento.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Dengue

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

Abertas as inscrições para o Prêmio Innovare
Na manhã da quinta-feira (21/3) aconteceu o 

lançamento do 16º Prêmio Innovare, na oportuni-
dade foram abertas inscrições que vão até o dia 25 
de abril. 

Quando do lançamento, compuseram a mesa 
no presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli; do presidente do 
STJ, ministro João Otávio de Noronha; do pre-
sidente do Conselho Superior do Innovare, Ayres 
Britto; do advogado-geral da União, André Men-
donça; e o procuradora-geral da República, Ra-
quel Dodge. 

O Prêmio Innovare reconhece e premia práticas 
inovadoras no sistema de Justiça. Nesta edição, o 
tema é livre para todas as categorias, mas haverá 
um Prêmio Destaque para a prática que tiver como 
principal objetivo a “Promoção e Defesa dos Direi-
tos Humanos”. Podem concorrer trabalhos que já 

PRÊMIO

estejam em prática em todos os estados do país e que 
tenham resultados positivos para o aprimoramento 
do sistema de justiça. 
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A primeira turma do curso de Enge-
nharia Civil da Faculdade Madre Thaís 
(FMT) está formada! São 46 novos pro-
fissionais diferenciados à disposição do 
mercado de trabalho, qualificados por 
uma instituição que em dado oportuni-
dades a jovens e pessoas de todas as ida-
des de frequentarem cursos reconheci-
dos e com ótimo conceito junto ao MEC.

A solenidade foi realizada no Audi-
tório Jorge Amado, do Centro de Con-
venções Luís Eduardo Magalhães, em 
Ilhéus, com a participação de familia-
res, amigos e convidados dos formandos, 
bem como professores, coordenadores e 
diretores da FMT, sob a presidência da 
diretora Acadêmica da FMT professora 
Tatiana Almeida Rocha Barcelos.

A mesa foi composta pelo Dr. Eusi-
nio Lavigne Gesteira, diretor Geral da 
Faculdade Madre Thais; professor Car-
los Armando Rocha Filho, coordenador 
do curso de Engenharia Civil e amigo 
da turma; professor Marcelo O’Donnell 
Krause , paraninfo da turma; senhor 
Valderico Luiz dos Reis Junior, patrono 
da turma; senhora Roberta Maria  Nas-
cimento , secretária acadêmica da Facul-
dade Madre Thais.

Foram os oradores da turma de 
Engenharia Civil, os formandos Almir 
Agostinho dos Santos Filho e José Oli-

veira da Cruz. O diretor Geral da Fa-
culdade Madre Thaís, Eusínio Lavigne 
Gesteira explicitou o compromisso que 
a instituição de ensino superior tem em 
formar profissionais bem qualificados 
para o mercado de trabalho com condi-
ções similares oferecidas em outras im-
portantes instituições do país.

A diretora Acadêmica da Faculdade, 
professora Tatiana Barcelos destacou a 
importância da participação da família e 
amigos na solenidade, reforçando o com-
promisso da instituição com a qualidade 
de seus cursos e com os princípios profis-
sionais e éticos basilares da instituição.

Homenagens - Foram homenagea-
dos pelos formandos o professor Mestre 
Marcelo O’donnell Krause paranifo da 
turma; o senhor Valderico Luiz dos Reis 
Junior, patrono da turma; o professor/
MSc Carlos Armando Rocha Filho coor-
denador do curso de Engenharia Civil e 
amigo da turma; o professor/Dr. Ander-
son Alves Santos; o professor/MCs Felipe 
José Estrela Marinho; o professor/MCs 
Geraldo Porto de Araujo; o professor/
Especialista Kleber Marcelo Braz Car-
valho; a professora/Especialista Lorena 
Lopes Novais; o professor/Especialista 
Marcos Cezar Teixeira Telles e a funcio-
nária Nelma Campos Souza.

Faculdade Madre Thaís forma 
primeira turma de Engenharia Civil

EDUCAÇÃO

Resiliência é um termo oriundo da fí-
sica significa, o nível de resistência que 
um material pode sofrer frente às pres-
sões e sua capacidade de retornar ao es-
tado original sem a ocorrência de danos 
ou ruptura. A Psicologia pegou o conceito 
emprestado, criando assim o termo Re-
siliência Psicológica que define a capaci-
dade que um indivíduo possui para lidar 
com os próprios problemas, superar os 
obstáculos, as adversidades, e resistir às 
pressões em situações adversas sem en-
trar em conflito psicológico. A resiliência 
então é a capacidade de superar proble-
mas sem cicatrizes póstumas.

No que diz respeito aos indicadores de 
uma boa resiliência, não se acredita que 
ela seja resultante de um traço de caráter 
ou de personalidade. Na verdade, a me-
lhor definição da palavra seria o resulta-
do de um processo de aprendizagens de 

vida. Portanto, você, assim como eu, está 
apto para desenvolvê-la, afinal ainda que 
muitas vezes de forma latente, dentro de 
cada um de nós existe a força da mudan-
ça e da superação. A existência dos pro-
blemas é algo que foge ao nosso alcance, 
sendo comum nos períodos de conflitos a 
mente se fechar, impedindo com isso en-
xergarmos o Oásis logo à frente, nesses 
momentos o importante é focar sempre 
na solução, lembrando-se sempre que ne-
nhum problema pode tornar-se maior do 
que a vontade de soluciona-lo. Um velho 
ditado prega que não podemos controlar 
os ventos que sopram no nosso barco mas, 
podemos ajustar as velas para chegarmos 
ao nosso destino. É justamente assim que 
a pessoa resiliente faz, adapta-se agindo 
com flexibilidade, sendo capaz de enfren-
tar e suplantar crises, obstáculos, confli-
tos e adversidades com serenidade em 

Resiliência sempre Por Carlineia Lima

DIVÃ

Ecologia 
econômica Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Alguém disse certa feita, com mui-
ta precisão: “Tanto ecologistas como 
economistas são profetas profissionais. 
Mas os ecologistas não são sempre bons 
profetas senão estávamos todos pobres; 
e os economistas não são sempre bons 
profetas senão estavam todos ricos”. Há 
razões para que tenhamos medo do fu-
turo? 

Antigamente, as principais razões 
para nos preocuparmos com o futuro 
estavam relacionadas ao vertiginoso 
crescimento da população na Terra. 
Pensava-se que daquela maneira não 
haveria quantidade de recursos (comi-
da, por exemplo) para todos. Vigorava 
a clássica ideia malthuseana: a popula-
ção cresceria em progressão geométrica 
e os recursos naturais disponíveis para 
provê-la, em progressão aritmética. As-
sim sendo, o futuro seria assustador, 
devastador. Estaríamos condenados ou 
o homem seria capaz de encontrar so-
luções criativas para que pudéssemos 
chegar ao futuro? 

O superpovoamento do Planeta, e, 
consequentemente, o esgotamento de 
seus recursos naturais eram as gran-
des preocupações dos economistas, por 
exemplo. Por outro lado, os ecologis-
tas, pensavam que quanto mais gente, 
maiores as possibilidades de se encon-
trar uma alternativa inteligente para 
aquele conflito, ou melhor, a capacida-
de humana de invenção cresce à medi-
da que os problemas se avolumam. Ou 
ainda, segundo a grande sabedoria do 
povo: “a necessidade é que faz o sapo 
pular”! Deste modo, quanto mais gente, 
mais cérebros e, portanto, maiores as 
chances para se resolver a questão.

Dentro de uma lógica linear, no en-
tanto, quanto mais gente, maior será o 
consumo de bens naturais que por sua 
vez são limitados, finitos. Sendo assim, 
no futuro, maiores também seriam os 
preços daqueles produtos e apenas os 
mais ricos poderiam pagar por eles. 
Alguns estudiosos, porém, diziam que 
não era bem assim. E esclareciam seus 
pensamentos da seguinte maneira: os 
produtos tenderiam a baixar de preço 
uma vez que as inovações tecnológicas 

permitirão um melhor aproveitamento 
dos recursos naturais ou mesmo a subs-
tituição deles por outros novos, mais 
baratos, portanto. 

O que se destaca destas apreciações 
é o seguinte: os recursos são finitos e a 
população não pode crescer indefinida-
mente. E mais: em relação à população, 
a verdade é que, por exemplo, a China, 
e a Índia deverão continuar tomando 
sérias medidas para controlar a nata-
lidade. Senão, vejamos: coloque toda a 
população chinesa consumindo os mes-
mos recursos naturais que a população 
dos EUA neste momento... Quantos 
planetas seriam necessários para aten-
dê-la?

Outro fato relevante é que continu-
amos concentrando nossas atenções, 
quando tratamos dos problemas refe-
rentes à escassez, nos países desenvol-
vidos, e, esquecemos o resto. Isto é mui-
to grave porque tende-se a escamotear 
as necessidades emergentes dos países 
em desenvolvimento e pior: viram-se 
às costas para as urgências básicas dos 
países pobres. É muito útil alertar-se 
com décadas de antecedência para os 
potenciais problemas que poderemos 
enfrentar; caso, entretanto, os proble-
mas apontados não se concretizem, pela 
intervenção positiva do homem, então, 
melhor. Só não devemos “fazer de con-
ta” que os problemas não existem.

Por fim, parece-me haver, pelo 
menos nos EUA, uma fusão da ecolo-
gia com a economia. E neste sentido é 
válido pensarmos uma ecologia econô-
mica que encoraje, cada vez mais, por 
exemplo, as empresas a terem práticas 
e comportamentos socialmente respon-
sáveis, baseados no princípio de que as 
atividades econômicas também depen-
dem do ambiente, por isso, é um absur-
do prejudicá-lo.

Mas será possível uma simbiose 
harmoniosa entre um ambiente saudá-
vel e uma economia próspera?

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

situações que provocam estresse. 
Grandes mudanças ocorrem de forma 

inesperada e o desfecho positivo delas 
está intimamente relacionada à como 
você se adapta à essa nova realidade. 
Então se após autoanálise você não se 
percebe resiliente, veja a seguir algumas 
características de pessoas resilientes e 
busque desenvolvê-las. * Pratique a em-
patia, seja otimista sempre, desenvolva 
sua capacidade de adaptação, aprenda 
retirar lições continuamente com as ex-
periências positivas e negativas da vida, 
seja criativa, fortaleça a autoestima, 
aprenda criar emoções positivas em épo-
cas de crises, mantenha apenas os rela-
cionamentos saudáveis, saiba se defen-
der, busque evoluir e melhorar-se sempre 
fazendo com que seu futuro seja melhor 
do que seu passado.

Enfim, não permita que apenas o ano 

seja novo, sua vida também pode e deve 
renovar-se. Tome posse dos seus proble-
mas, busque superar-se e com isso irá 
adquirir autoconhecimento. Lembre-se 
sempre que o melhor dia da sua vida é o 
atual. Seja resiliente, procure aceitar as 
situações, reconhecendo que independen-
te do que aconteceu, sempre existira a 
oportunidade para um novo aprendizado 
e um novo recomeço. Desejo ao caro leitor 
que durante o ano de 2019 a resiliência 
seja sua fiel companheira.

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 



Ação institucional da Mesa Diretora 
do Legislativo de Itabuna, o projeto Que-
remos Saber, na última terça-feira deste 
mês, 26/03, debaterá o tema audiência 
de custódia com o juiz Murilo Luiz Staut 
Barreto, que responde pela 1ª Vara Cri-
me em Itabuna. Nesta 2ª edição, o pro-
jeto ocorrerá à noite (19h), no Plenário 
Raymundo Lima (antes era realizada no 
horário vespertino).

 “Nossa intenção é dialogar institucio-
nalmente com os diversos atores sociais de 
nossa cidade. Essa interação dos Poderes 
públicos entre si e com a sociedade civil 
é relevante, pois é do diálogo que solucio-
namos os desafios”, pontuou o presidente 
da Casa, Ricardo Xavier (PPS). “O horário 
noturno vai facilitar a participação do ci-
dadão nesse debate”, destacou Xavier.

Para enriquecer o debate sobre au-
diência de custódia, a Mesa convidou o 
tenente-coronel Daniel Riccio, o delegado 
da Polícia Civil André Aragão, o advoga-
do criminalista Tiago Leal, a promotora 

de Justiça Cleide Ramos Reis e a comu-
nicadora Silmara Sousa. Tanto os temas 
quanto os convidados são sugeridos por 
vereadores e pela população, através da 
Ouvidoria da Casa.  

Decorrente da aplicação dos Tratados 
de Direitos Humanos, ratificados pelo 
Brasil, a audiência de custódia é a apre-
sentação do autuado preso em flagrante 
delito perante um juiz. A medida, incen-
tivada no Brasil pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), objetiva assegurar o 
respeito aos direitos fundamentais da 
pessoa submetida à prisão.

O Conjunto Penal de Itabuna tem 
1.164 pessoas privadas de liberdade, mas 
a capacidade é 670 presos, segundo a Se-
cretaria de Administração Penitenciária 
e Ressocialização da Bahia (SEAP). Na 
população carcerária itabunense, há 571 
presos provisórios (40,05%) e 593 conde-
nados (50,95%). Dos sentenciados, 126 
detentos cumprem pena em regime se-
miaberto.

Em novo horário, 
Queremos Saber debaterá 

audiência de custódia

LEGISLATIVO
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O Governo do Estado, por meio do 
Instituto do Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Inema), renovou a licen-
ça de instalação da Bahia Mineração 
(Bamin), no município de Caetité, no 
sudoeste da Bahia, por seis anos. A 
portaria 17.973 foi publicada na quin-
ta-feira (21/3), no Diário Oficial do Es-
tado (DOE). 

Em Caetité, a Bamin está implan-
tando o projeto Pedra de Ferro, que 
prevê a extração anual de até 20 mi-
lhões de toneladas de minério de fer-
ro. A produção transformará a Bahia 
no terceiro maior produtor de minério 
de ferro do país, com a geração de 10 
mil empregos diretos e 20 mil indire-
tos durante a implantação, e, após a 
entrada em operação, de 1,5 mil em-
pregos diretos.

Atendendo a uma solicitação do 
Governo do Estado, a Bahia Minera-
ção alterou o método que será utili-
zado para a construção da barragem 
a fim de garantir mais segurança ao 
armazenamento de rejeitos sólidos 
que serão produzidos pela mina para 
o processamento do minério. O bar-
ramento será construído por meio do 
alteamento a jusante. 

O projeto original previa a execu-
ção do barramento a montante, uma 
técnica menos onerosa e menos se-
gura. O método a jusante é seguro e 
oferece um rigoroso controle operacio-
nal. Com esta modificação, a empresa 

praticamente duplicou o investimen-
to para construção da estrutura, que 
terá valor total de R$ 200 milhões.     

A capacidade total da barragem 
será alcançada ao final dos 30 anos de 
operação. O alteamento da barragem 
também ocorrerá paulatinamente, ao 
longo dos 30 anos de funcionamento 
da mina, conferindo, desta forma, se-
gurança construtiva contínua ao bar-
ramento.

A barragem será instalada em um 
vale, ao lado da Usina de Beneficia-
mento, entre os municípios de Pindaí 
e Caetité. O local foi cuidadosamente 
escolhido por ser mais adequado, segu-
ro e ideal para a instalação, sendo a lo-
calização exaustivamente avaliada por 
estudos e aprovada durante o licencia-
mento ambiental, além de amplamen-
te discutida com a sociedade, por meio 
de oficinas, audiências públicas, pales-
tras, seminários, entre outros.

O monitoramento da barragem 
ocorrerá ininterruptamente nas 24 
horas e possuirá um sistema de ins-
trumentos manuais e automatizados 
que serão verificados continuamente, 
durante toda a operação. O monitora-
mento será feito por equipe exclusiva 
e os dados enviados, em tempo real, 
para o Centro de Controle da Usina. 
Serão utilizados aproximadamente 
150 instrumentos de medição e contro-
le em tempo real e online, que estarão 
disponíveis aos órgãos fiscalizadores.

Com ajustes determinados 
pelo Estado, licença da Bahia 

Mineração é renovada

GOVERNO DO ESTADO

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 na do nosso coração. 
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*
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Josevandro Raymundo Ferrei-
ra Nascimento, 66, advogado mili-
tante na área criminal, Professor 
aposentado da UESC, decano da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
de Itabuna (FTC), professor e Co-
ordenador do Curso de Direito da 
Faculdade Madre Thais, em Ilhéus, 
um dos mais destacados do mundo 
jurídico regional

Educador que se notabiliza pelo 
vasto conhecimento na área do Di-
reito, postura rígida, carismático, 
orador brilhante, temido e amado 
pelos alunos. 

Prof. Josevandro faz parte da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI), 
cadeira 6, tendo sido presidente por 
dois mandatos, é membro da Acade-
mia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), cadeira 16, com 
sede na cidade de Itabuna, maçom 
pertencente aos quadros da Loja 
Vigilância e Resistência, Rotaria-
no, integrante do Rotary Clube de 
Ilhéus.

Tem livros publicados na área 
jurídica e acaba de lançar mais uma 
obra, coletânea de estudos sobre Di-
reito do Estado, em parceria com o 
Prof. Ricardo Mauricio Freira Soa-
res, da UFBA. 

 
DIREITOS - O curso de Direito 

da Faculdade Madre Thais (FMT) 
vem se destacando como um dos me-
lhores da região. Qual é o segredo?

Josevandro Nascimento - Traba-
lho, determinação e equipe. Acreditamos 
no que fazemos. Temos uma equipe de 
bons professores, altamente capacita-
dos, coordenamos o curso com firmeza e 
o resultado aí está. Obtivemos nota 4 na 
avaliação do MEC, numa escala de 0 a 
5, temos aprovado substancialmente no 
exame da OAB, muitos dos nossos alunos 
em estágio nos diversos escritórios de ad-
vocacia, o que nos credencia no ranking, 
como um dos melhores cursos da região.

Ademais, o apoio que temos da dire-
ção da Faculdade, na pessoa de Dr. Eu-
sínio Lavigne Gesteira e seu irmão, Dr. 
Isidoro Lavigne Gesteira, como mante-
nedor, muito nos ajuda a caminhar com 
os olhos fixos no horizonte. Embora ca-
cauicultores, eles enxergam a educação 
como o único meio para a busca do pro-
gresso e o crescimento da sociedade. Hoje 
a Faculdade Madre Thais conta com 14 
cursos, numa demonstração viva do seu 
crescente crescimento. 

DIREITOS - Alguma pós graduação 
em vista da Madre Thais, professor?

Josevandro Nascimento - Esta-
mos fechando uma pós graduação em 
processo Civil, que será orientada pelo 

professor-doutor Luiz Vasconcelos, com 
início previsto para o mês de abril, já ha-
vendo uma procura por parte de muitos 
interessados nesta área tão importante 
do Direito.

DIREITOS - Com relação aos Se-
minários e Encontros, que marcam 
a sua gestão, alguma programação?

Josevandro Nascimento - Sim, 
como acontece todos os anos, teremos a 
continuidade dos nossos encontros jurí-
dicos, este ano marcado para os dias 29, 
30 e 31 de maio, no auditório da própria 
faculdade, reunindo grandes nomes do 
Direito do país, tanto a nível regional, 
como outros renomados mestres de vários 
estados. Também é oportuno salientar, 
que realizaremos no mês de outubro, o 
II Congresso Nacional de Direito, desta 
vez, vamos trabalhar os diversos ramos 
do processo, esperando o mesmo sucesso 
que obtivemos no I Congresso de Ciências 
Criminais, realizado em 2017, no Centro 
de Convenções Luís Eduardo Magalhães. 

DIREITOS - Qual o impacto sofri-
do com as novas Diretrizes propostas 
pelo MEC para o curso de Direito?

Josevandro Nascimento - As exi-
gências do MEC com relação as novas 
disciplinas obrigatórias para a grade cur-
ricular, já se encontravam elencadas em 
nosso fluxograma, o que não alterou em 
nada o curso da nossa matriz. As disci-
plinas Direito Previdenciário e Solução 
de Conflitos, já estão sendo ministradas, 
principalmente a Prática da Solução de 
Conflitos, realizado no antigo Balcão de 
Justiça, hoje CEJUSC, em virtude de con-
vênio que mantemos com o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA.), que 
vem prestando um serviço da maior qua-
lidade às pessoas carentes, que buscam 
solução para os seus conflitos, por meio 
deste laboratório prático, onde os alunos 
exercitam a teoria, com o comando seguro 
e eficiente da Professora Caroline Bráulio. 

Basta dizer que os alunos são treina-
dos para esta atividade em curso prepa-
ratório, como ocorrerá mais uma vez esta 
semana, com a regência da Drª. Larissa 
Nou, designada pelo Tribunal de Justiça.

DIREITOS -  O que torna o curso 
de Direito da FMT diferenciado?

Josevandro Nascimento - Em pri-
meiro lugar a nossa grade curricular, com 
matérias específicas para a formação do 
profissional do Direito, como produção de 
textos jurídicos, Redação Jurídica, Méto-
dos Alternativos para a Solução de Con-
flitos. Depois, a consciência da formação 
humanística dos futuros operadores do 
Direito. Aqui não se pensa o Direito como 
uma máquina de engessamento. Aqui se 
pensa o Direito como instrumento de so-
lução dos conflitos, de forma humana, 
respeitando os valores, mesmo diante 
das adversidades. Aqui a coordenação do 
curso é exercida de portas abertas, con-
versando e dialogando com os alunos, até 
nos corredores. 

DIREITOS - Para finalizar, pro-
fessor, o seu nome vem sendo co-
mentado como provável candidato 
à Prefeitura Municipal de Ilhéus em 
2020. O que temos de concreto?

Josevandro Nascimento - Sou 
professor. Nasci para a sala de aula. Os 
amigos e alunos é que reconhecem o nos-
so nome capacitado para o exercício da 
administração municipal. Temos um his-
tórico de vida que até nos credencia. Fui 
vereador por dois mandatos. Por várias 
vezes chefe de gabinete de Prefeitos, en-
fim, não estou distante do poder execu-
tivo. Estou preparado para o desafio. Se 
for convocado pelo povo, digo SIM. 

DIREITOS - Sua mensagem, pro-
fessor, para o jornal  DIREITOS que 
acaba de completar 10 anos.

Josevandro Nascimento - A per-
sistência e a coragem do advogado e 
jornalista Vercil Rodrigues, é digna de 
aplausos. Não é fácil editar um jornal, 
ainda mais do nível do DIRETOS – exce-
lentes matérias, entrevistas e primorosa 
diagramação -, que ainda tem circulação 
impressa em 25 cidades da Bahia e com o 
seu conteúdo 100% on line para o mundo 
desde a primeira edição em www.jornal-
direitos.com. Comemorar, portanto, 10 
anos de trabalho é superar obstáculos, 
acreditar naquilo que faz e mirar novos 
horizontes. Parabéns. Mais 10 anos pela 
frente de muito sucesso. 

Josevandro Raymundo Ferreira 
Nascimento, coordenador do 
curso de Direito da Faculdade 

Madre Thaís de Ilhéus

“Obtivemos nota 
4 na avaliação 
do MEC, numa 
escala de 0 a 5”

ENTREVISTA

O entrevistado dessa edição do DIREITOS é o advogado, pro-
fessor-mestre e coordenador do Curso de Direito da Faculdade 
Madre Thaís de Ilhéus, Josevandro Nascimento
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A Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) comemorou na noite de quinta-
feira (14/3), seu aniversário de 60 anos 
de fundação, ocorrida em 14 de março 
de 1959. A data foi marcada pela aber-
tura solene do Ano Acadêmico de 2019, 
com uma preleção sobre a trajetória 
da instituição, proferida pelo profes-
sor-historiador Arléo Barbosa (ex-pre-
sidente da instituição por dois manda-
tos), e posse da diretoria eleita para o 
biênio 2019-2021.

A nova diretoria é composta por An-
dré Luiz Ribeiro Rosa, presidente; Arléo 
Barbosa, vice-presidente; Jane Hilda 
Badaró, secretária geral; Maria Schaun, 
primeira secretária; Josevandro Nasci-
mento, segundo secretário; Gerson dos 
Anjos, primeiro tesoureiro e Gustavo 
Cunha, segundo tesoureiro. 

A Academia de Letras de Ilhéus é 
uma das mais antiga do Brasil. A insti-
tuição mantém acesos, nestas seis déca-
das de história, os ideais sonhados por 
seus fundadores e o propósito expresso 
no lema do sodalício: “Patriae Litteras 
Colendo Serviam”.  

“A Casa de Abel”, assim chamada em 
uma referência ao seu idealizador e um 
dos seus fundadores, o poeta Abel Perei-
ra, segue firme no cumprimento da mis-
são de incentivar e promover a cultura, 
através da realização de conferências, 
concursos, cursos, premiações, e outras 
atividades de natureza literária, artísti-
ca e cultural.

Na solene sessão, onde a Academia 
completou “Bodas de Diamante”, presidi-

da pelo acadêmico-presidente André Luiz 
Ribeiro Rosa, fizeram-se presente a maio-
ria dos acadêmicos da ALI, autoridades 
civis, religiosas e militares, artistas nas 
suas diversas matrizes e políticos, bem 
como representantes das Academias de 
Letras do Sul da Bahia (AGRAL), Letras 
de Itabuna (ALITA), da Bahia (ALBA) 
e da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), convidados 
em geral, a exemplo dos bacharelandos 
do curso de Direito da Faculdade Madre 
Thais (FMT) de Ilhéus, além da impren-
sa regional nos seus diversos segmentos, 
a exemplo dos jornais DIREITOS e O 
COMPASSO, representados pela colunis-
ta e sócia-proprietária do Grupo Direitos, 
Angélica Rodrigues.

Em momento pretérito, a acadêmi-
ca-secretária geral, Jane Hilda Bada-
ró, distribuiu a imprensa sul baiana, 
release com um breve escorço histórico 
dos 60 anos da Academia de Letras de 
Ilhéus, desde a sua fundação até os dias 
atuais. 

No texto, Jane Hilda Badaró ressal-
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ta alguns nomes referenciais que ocupa-
ram uma das 40 cadeiras da ALI: Jorge 
Amado, Adonias Filho, Otávio Moura, 
Carlos Monteiro, Leones da Fonseca, 
Paulo Cardoso Pinto, Clarêncio Bara-
cho, Ramiro Berbert de Castro, Otávio 
Moura, Pe. Nestor Passos, Osvaldo Ra-
mos, Carlos Pereira Filho, Natan Cou-
tinho, Leopoldo Campos Monteiro, José 
Nunes de Aquino, João Mangabeira, 
Gileno Amado, Zélia Gattai, Amilton 
Ignácio de Castro, Janete Badaró, Aris-
ton Cardoso, Dorival de Freitas, Ton 
Lavigne, Mario Pessoa, Hélio Pólvora, 
Érito Machado, Raymundo Sá Barreto, 
Claudio Silveira, Manoel Carlos de Al-
meida, Hans Tosta Schaeepi, João Hy-
gino Filho, dentre outros.

Ainda no texto, a secretária geral 
traz os nomes dos atuais “imortais” da 

ALI, começando pelo decano José Cândi-
do Carvalho Filho, Raymundo Laranjei-
ra, Antônio Lopes, Aleilton Fonseca, Luis 
Pedreira Fernandes, Carlos Roberto San-
tos Araújo, Cyro de Mattos, Ruy Póvoas, 
Geraldo Lavigne, Baísa Nora, Eliane Sa-
bóia Ribeiro, Soane Nazaré de Andrade, 
Ramayana Vargens, Antônio Ezequiel, 
Jabes Ribeiro, Maria Luiza Heine, Neu-
zamaria Kerner, Neuza Nascimento, 
Edvaldo Brito, Carlos Eduardo Passos, 
Mário Albiani, Pawlo Cidade, Neide Sil-
veira, Anarleide Menezes, Sebastião Ma-
ciel, Leônidas Azevedo, Gumercindo Dó-
rea, Jorge Luiz Matos, Fabrício Brandão, 
Luh Oliveira, Carlos Valder Nascimento 
e Vercil Rodrigues.

Fotos: Angélica Rodrigues 
(jornal DIREITOS) 


