
A Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
(CCJ) aprovou, na quarta-feira (18/9), a 
admissibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que inclui no texto 
constitucional a garantia do exercício da 
legítima defesa pelo cidadão. 

Pelos trâmites legislativos, a PEC 
será analisada agora por uma comissão 

especial, que deverá ser criada. Poste-
riormente, o texto seguirá para o Plená-
rio da casa. 

A proposta, do deputado Rogério Pe-
ninha Mendonça (foto) do MDB-SC, rece-
beu parecer favorável do relator, deputa-
do Pedro Lupion (DEM-PR).
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Leia mais na página 07

Leia mais na página 09

Faculdade Madre Thaís 
oferece 14 especializações

Leia mais na página 14

CCJ da Câmara aprova 
PEC que assegura o direito 

à legítima defesa

Bahiagás comemora 
primeiro cliente residencial 

ligado em Itabuna

Em Itabuna, Rui Costa entrega 
13ª Policlínica Regional de Saúde

Leia mais na página 15



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.

1º Caderno
02

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano XI - n° 122 - SUL DA BAHIA - Setembro de 2019

O DIREITOS é publicado pela DIREITOS EDITORIA E PUBLICIDADE LTDA, 
sob o CNPJ  de  Nº 11.463.667/0001-47 e Inscrição Municipal de Nº 18.506

Endereço: Rua Pernambuco, nº 153,  Aptº. 2, Edifício Residencial Josemar Quadros, Bairro Jardim Vitória – 
Itabuna – Bahia – CEP 45.605-510
Fundado: 15 de janeiro de 2009
Diretor-Editor: Vercil Rodrigues (Vercil5@hotmail.com)
Jornalista Responsável: Vercil Rodrigues – DRT-BA. 5801 - filiado a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) sob o nº 1942. 
Diagramação e Execução Gráfica: Arnold Coelho
Revisão: Viviane Teixeira Rodrigues.
Deptº. de Marketing e Publicidade/Venda: V.A. Produção/Rodrigues (73) 99134.5375.
Conselho Editorial: Mateus Maurício Santos e Giovani G. de Albuquerque.
Departamento Jurídico: Dr. Vercil Rodrigues – OAB/BA. Nº 36.712
Circulação: Itabuna - Ilhéus e Sul, Extremo e Baixo Sul da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória
da Conquista, Teixeira de Freitas, Eunapólis, Itamarajú, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Barreiras.
Responsável pela Distribuição em Itabuna/BA.: Angélica S. da Silva (73) 98106.9737.
Responsável pela Distribuição em Ilhéus/BA.: J. R. Distribuidor (73) 3613.5363

Críticas, sugestões e postar artigos: direitos@jornaldireitos.com  |  Vercil5@hotmail.com  
Tiragem: 6.000 exemplares mensais.            -          Edições Anteriores: R$ 5,00

 * Todos os artigos contidos neste Jornal são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores

Home Page: http://www.jornaldireitos.com      E-mail: direitos@jornaldireitos.com
Telefones: (73) 99134.5375  |  98852.2006  |  3613.2545

Colégio de Presidentes da OAB 
se mobiliza pela derrubada dos 
vetos do Abuso de Autoridade

Os presidentes dos 27 conselhos sec-
cionais da OAB defenderam a derrubada 
de todos os vetos do projeto de Lei da Abu-
so de Autoridade, durante o Colégio de 
Presidentes dos Conselhos Seccionais da 
OAB. O encontro foi recebido pela OAB-
GO e realizado na sede da Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Goiás (CASAG), 
em Goiânia, na sexta-feira (20/9). Sob o 
comando do presidente nacional da OAB, 
Felipe Santa Cruz, o colegiado deliberou 
ainda sobre outras pautas de defesa da 
advocacia e da sociedade e aprovou uma 
carta destacando os principais resultados 
da reunião.

Felipe Santa Cruz destacou que é im-
portante manter a união de toda a advo-
cacia em torno da criminalização da vio-
lação das prerrogativas. Serão realizadas 
mobilizações junto ao Congresso Nacio-
nal para repassar informações técnicas 
aos deputados e senadores acerca da 
importância da derrubada do veto para 
a manutenção de garantias de cidadania 
para toda a população.

“Todos aqui destacaram a importância 
e entenderam a necessidade de se mobili-
zar para que o Congresso Nacional derru-
be os vetos, em especial o veto do artigo 
43. Esse artigo criminaliza a violação das 
prerrogativas da advocacia, que são, na 
verdade, prerrogativas do cidadão”, afir-
mou Felipe Santa Cruz.

O Colégio de Presidentes deliberou 
sobre a realização de novas ações contra 
as revistas discriminatórias promovidas 

contra os advogados na entrada de fóruns 
e tribunais de justiça em todo o país. Esse 
tema foi levantado por praticamente todas 
as seccionais, que registraram demandas 
e apresentaram propostas de sugestões 
para os presidentes.

“Os fóruns são da cidadania e da socie-
dade e não pertencem à uma determinada 
classe. Há uma clara luta simbólica para 
excluir o advogado e o cidadão da família 
forense. Nós da advocacia não aceitamos 
isso. Ou todos são revistados ou ninguém 
é revistado”, afirmou Felipe Santa Cruz.

Carta de Goiânia
O documento com as deliberações do 

encontro destaca ainda a solicitação que 
será encaminhada ao Conselho Nacional 
de Justiça para que as salas de advoga-
dos instaladas em unidades judiciárias 
não sofram reformas que impliquem di-
minuição de espaço, uma recomendação 
à diretoria do Conselho Federal para a 
instituição da Coordenação Nacional de 
Fiscalização da Atividade Profissional, 
e a manifestação contrária à adoção do 
sistema de trabalho ‘home office’ para os 
magistrados.

Participaram ainda do Colégio de 
Presidentes os membros honorários vi-
talícios, Roberto Busato e Cezar Brito, o 
secretário-geral adjunto da OAB nacional, 
Ary Raghiant, o conselheiro federal Chico 
Couto, o presidente do FIDA, Felipe Sar-
mento, e o presidente da CAASP, Luís Ri-
cardo Vasques Davanzo. 

CONSELHO FEDERAL 

A propósito, a lei 13.467/17, que alterou 
a CLT a fim de adequar a legislação às novas 
relações de trabalho, completa dois anos nes-
ta semana. Nesse período, não foram poucas 

as controvérsias – desde a definição do marco 
temporal de sua aplicação, pelo TST, até de-
zenas de ações no STF questionando disposi-
tivos da reforma. 

Reforma trabalhista 
– Bodas de Algodão

A desídia não é uma falta que se 
caracterize como um fato isolado. Re-
almente, a desídia resulta de uma sé-
rie de atos que revelam falta de cum-
primento dos deveres.

Um único ato desidioso não justi-
fica a despedida. O ato único deve ser 
penalizado com advertência ou sus-
pensão. É a habitualidade que carac-
teriza a desídia. Ex: preguiça ou des-
leixo habituais no cumprimento das 
obrigações decorrentes do trabalho.

Quanto à embriaguez, justifica 
a despedida quando for habitual, ou 
quando o empregado apresentar-se 
em serviço neste estado (ou ficar em-
briagado ao longo do dia).

É importante observar que a em-
briaguez não é apenas decorrente do 
álcool, mas também do uso de entor-
pecentes. Isso porque a embriaguez é 
o inebriamento, o êxtase, a redução 
do estado de consciência. Portanto, 
não diz respeito apenas ao álcool, 
mas a qualquer substância que possa 
provocar esta condição.

A este respeito, valioso o comen-
tário de Arnaldo Süssekind: “É certo 

que o trabalhador viciado no álcool 
ou na droga deve ser considerado um 
doente. O ideal é que a lei facultas-
se, na primeira constatação da falta, 
a suspensão de contrato de trabalho, 
com a obrigação do empregado sub-
meter-se a devido tratamento, só 
autorizando a sua rescisão se per-
sistisse no vício. Este procedimento 
pode, sem dúvida, ser adotado pelo 
empregador. Mas o que não se pode 
impor é a presença e serviço de um 
empregado com redução do seu “esta-
do de consciência, lucidez, alerta ou 
vigilância”, sobretudo nos transpor-
tes e na industria, capazes de causar 
acidentes e, em qualquer estabeleci-
mento, de tratar colegas e fregueses 
de maneira imprópria.” (In Arnaldo 
Sussekind, Curso de Direito do Tra-
balho, 2ª Edição, São Paulo, Ed. Re-
novar 2004, P. 340)

Bibliografia: - Arnaldo Sussekind, 
Curso de Direito do Trabalho, 2ª Edi-
ção, São Paulo, Ed. Renovar, 2004.

Por Sylvia Romano.
          Advogada trabalhista responsável pela Sylvia 

Romano Consultores Associados. São Paulo, Capital.

E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Desídia e embriaguez 
– Motivos de justa causa

Modalidades 
de assalto

- Assaltante Carioca

Seguiiiinnte, mermão...
Tu se fudeu, isso é um assalto...
Passa a grana e levanta os braços, 
mermão...
Não fica de bobeira que eu atiro 
bem pra caralho...
Vai andando e se olhar pra traz 
vira presunto...

- Assaltante Baiano

Ô meu rei....( longa pausa )..... isso 
é um assalto...
Levanta os braços, mas não se 
avexe não...
Se num quiser nem precisa levan-
tar, pra num ficar cansado...
Vai passando a grana, bem deva-

garinho...
Num repara se o berro está sem 
bala, mas é pra não ficar muito 
pesado...
Não esquenta, meu irmãozinho, 
vou deixar teus documentos na 
próxima encruzilhada...

- Assaltante Paulista 
(torcedor do Corinthians)

Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda 
preciso pegar a bilheteria aberta 
pra comprar o ingresso do jogo do 
Timão, meu.... 
Se manda, meu....



Instituída a Certidão Negativa de 
Precatórios Judiciais da 1ª Região

Em virtude da necessidade 
de racionalizar e uniformizar os 
procedimentos para emissão de 
certidão de regularidade no pa-
gamento de precatório; das metas 
de virtualização dos processos e 
procedimentos, com a progressiva 
eliminação de papel e dos benefí-
cios advindos da substituição da 
documentação em meio físico pela 
documentação em meio eletrôni-
co, o TRF1 instituiu, por meio da 
Portaria Presi 8886381, a Certi-
dão Eletrônica Negativa de Pre-
catórios Judiciais.

O documento é válido por 180 dias 
em todo território nacional e certifica 
que não há precatórios judiciais, ex-
pedidos pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região, que tenham como 
sujeitos passivos os estados, o Distri-
to Federal, os municípios ou suas au-
tarquias e fundações.

Qualquer pessoa pode emitir a 
certidão de forma grátis, simples e 
rápida, por meio do portal do TRF1, 
na aba “Processual”, no tópico “RPV 
e Precatórios”, já que a expedição é 
imediata, salvo no caso de existência 
de precatórios judiciais, indisponibili-

dade do sistema ou em razão de algu-
ma inconsistência.

De forma transitória, a Coorde-
nadoria de Execução Judicial (Corej) 
emitirá a certidão fisicamente por 30 
dias após a data de publicação de Por-
taria. Finalizado esse prazo, a certi-
dão será emitida exclusivamente por 
meio eletrônico, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 2º § 1º da Portaria, 
em que a solicitação deverá ser feita 
diretamente à Corej via e-mail insti-
tucional.

Em caso de dúvidas ou para re-
gularização de pendências, entrar em 
contato com a Corej pelo e-mail co-
rej@trf1.jus.br. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
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Empresa de telemarketing 
- Antecedentes criminais

Liberdade de imprensa

Por uma boa causa

Onerosidade excessiva

Nós, gatos, já nascemos pobres/ 
Porém, já nascemos livres

Empresa de telemarketing pode exigir certidão de antecedentes criminais de 
operadora em processo de admissão. Para a 4ª turma do TST, a exigência é lícita 
tendo em vista o acesso do trabalhador que exerce essa função a informações sigi-
losas de clientes 

TSE rejeitou ação de Bolsonaro na 
qual pedia investigação contra Fernando 
Haddad e o jornal Folha de S.Paulo por 
supostamente terem se aliado para atacar 

sua campanha. O relator, ministro Mussi, 
entendeu improcedentes os argumentos, 
e, destacando o princípio da liberdade de 
imprensa, determinou o arquivamento.

Uma mulher acusada de furto qualifi-
cado por resgatar um cachorrinho dentro 
de uma casa vazia foi absolvida. A decisão 
é da 3ª câmara Criminal do TJ/SC ao veri-

ficar que ela não teve intenção de acrescer 
seu patrimônio em detrimento do prejuízo 
de outra pessoa, mas tão somente a vonta-
de de cuidar do animal. 

TJ/SP considera onerosidade excessiva e nega ação de cobrança de hospital. Para o 
colegiado, não ficou demonstrado que o paciente tinha ciência dos tratamentos e valores. 

O gato Rubinho poderá passear livre-
mente por galeria de Copacabana sem que 
seu dono seja multado pela administra-
ção do condomínio. Decisão é da juíza de 

Direito Marcia Correia Hollanda, da 47ª 
vara Cível do Rio de Janeiro que confir-
mou, em sentença, o direito do felino de 
circular pelo local.

73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

36 - Tenha sempre presente o advogado 
novo que deve tolerar a verdade da par-
te adversa da mesma forma que quer 
seja tolerada a verdade de seu cliente.

37 - Estudar deve ser uma constante 
na vida do advogado. Quem não o faz, 
atrasa-se em relação à evolução do di-
reito, desatualiza-se, inferioriza-se em 
nível de informação e conhecimento. 
Com razão maior há de se entender 
assim, se se considerar que o Direito, 
ao contrário da Lei, estática, crista-
lizada, é dinâmico, sempre em movi-
mento, em transformação.

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

38 - Busquem o jovem profissional 
da advocacia distinguir sempre entre 
legalidade e legitimidade, entre lei e 
direito, justiça e injustiça. Saiba di-
ferenciar entre estado de direito au-
toritário, não democrático, ilegítimo, 
portanto.

39 - O jovem advogado que, em seu 
aprendizado e falta de familiaridade 
com as práticas forenses, tende a agir 
emocionalmente, e, como tal, se des-
controla, fica à mercê do patrono da 
parte contrária que, percebendo sua 
instabilidade emocional, pode con-
fundi-lo com maliciosas provocações. 
Aconselha-se nesse caso a dominar os 
nervos e agir com serenidade.



Responsabilidade do locatário 
por danos causados ao imóvel

A cláusula de contratação de 
locação que coloca o locatário como 
responsável por eventuais danos 
causados ao imóvel, é insuficien-
te para determinar quem de fato 
deve arcar com as despesas. O 
Código Civil estabelece o que, em 
princípio deve ser assumido por 
cada uma das partes.

Mas especialistas em direito 
imobiliário asseguram que a me-
lhor maneira de evitar problemas 
é detalhar ao máximo a situação 
em que a propriedade se encon-
tra no momento da assinatura do 
contrato.

A maioria dos conflitos entre 
locadores e locatários envolve a 
discussão em torno de quem vai 
arcar com custos de reformas. Ou 
seja, a quem deve ser enviada a 
conta por vazamentos, fiações 
com defeito e mesmo erros de pro-
jetos que são detectados somente 
depois que o contrato de locação 
foi assinado?

A melhor forma de evitar dis-
cussões e ações na Justiça é a re-
alização de um laudo de vistoria 
técnica, preferencialmente compa-
nhia de um engenheiro ou técnico.

É necessário checar tudo, se 
as torneiras estão funcionando, 
se há energia em todas as toma-
das. E o inquilino (locador) preci-
sa ser muito mais atencioso, pois 
ele vai assumir no contrato que 
a casa ou apartamento está em 
boas condições.

O Código Civil brasileiro - 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - prevê três tipos de benfei-
torias nos imóveis: as necessárias, 
a exemplo de conserto de caixa 

d’água, em que normalmente as 
despesas são bancadas pelo dono 
do imóvel; as úteis, como consertos 
de portas internas; e as voluptuá-
rias, como a instalação de piscina. 
No caso das úteis, há espaços para 
negociação entre as partes, mas no 
caso das voluptuárias, a obra nor-
malmente só é feita se o locatário 
assumir as despesas e ainda assim 
obtiver autorização do dono.

Os especialistas em direito 
imobiliário destacam que nem 
sempre uma reforma que não 
seja expressamente útil vai recair 
sobre o locatário apenas porque 
ocorreu após a assinatura do con-
trato. Qualquer dano provocado 
pela ação do tempo, como a queda 
de um muro externo, deve ser res-
ponsabilidade do proprietário.

As três benfeitorias previstas 
no Código Civil são as reformas 
necessárias – que na linguagem 
jurídica, são aquelas de maior 
valor hierárquico, pois, de acordo 
com o código civil, estão estrita-
mente a cargo do locador, podendo 

ser realizado pelo locatário com 
posterior indenização, como alte-
rações nos sistemas hidráulico e 
elétrico, sem os quais os locatá-
rios não podem usufruir do imóvel 
de forma adequada. As reformas 
úteis – são aquelas que aumentam 
ou facilitam o uso do imóvel loca-
do, como troca de portas internas, 
por exemplo. Essas reformas são 
indenizáveis ou não, a depender 
do contrato assinado. É importan-
te que no documento o proprietá-
rio não faça objeção a eventual in-
denização. E por último, reformas 
voluptuárias – obras caras que 
destinam exclusivamente a au-
mentar a capacidade de o imóvel 
proporcionar recreio e lazer aos 
moradores. Pelo código civil, essas 
benfeitorias não são indenizáveis 
e devem ser retiradas ao fim do 
contrato de locação. É o caso de 
piscinas, quadras desportivas e 
saunas, por exemplo, Ainda assim, 
as construções desses aparelhos 
estão sujeita à expressa aprovação 
do proprietário do imóvel.

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

E ma i l : ma iade r v a l@gma i l . c om

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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Propaganda enganosa

Encômios

O juiz Federal Victorio Giuzio Neto condenou três 
instituições de ensino superior ao pagamento de R$ 1 mi-
lhão, a título de danos morais coletivos, por publicidade 
enganosa. O magistrado verificou que houve agressão de 
direitos de consumidores, pois foram sonegadas informa-
ções precisas e corretas sobre cursos oferecidos. 

TJ/RJ reforma sentença que condenava um hotel a 
pagar direitos autorais ao Ecad por utilizar músicas em 
aparelhos de televisão e rádio nos quartos dos hóspedes. 
De acordo com o relator, Luiz Henrique Oliveira Marques, 
o quarto de hotel é “a extensão da moradia do hóspede” e a 
programação que ele escolhe assistir não está sob respon-
sabilidade do hotel. 

O ministro Luis Felipe Salomão, ao acolher pedidos de 
suspensão de processos, elogiou ontem, na 4ª turma do STJ, 
a iniciativa da operadora de planos de saúde Unimed, que 
está analisando cada processo individualmente e buscando 
a conciliação nos casos possíveis: “É uma atitude bastante 
louvável e muitos dos maiores litigantes no STJ deveriam 
mirar este exemplo. Eles estão fazendo sistemicamente, o 
que é bastante louvável para reduzir o número de litígios 
desnecessários que tramitam nesta Corte.” O presidente 
do colegiado, Marco Buzzi, aderiu aos elogios.
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Colégio Divina Providência: 
a história destruída de novo!

Por Cláudio Zumaeta*

DENÚNCIA

Quando da primeira destruição (2009) 
do patrimônio histórico do Colégio Divi-
na Providência, escrevi: O Colégio Divina 
Providência, fundado em 08 de abril de 
1924 é um patrimônio da Região Cacauei-
ra e não pode ficar à mercê de joguetes po-
líticos! Logo depois, em conformidade com 
o que discorreu o jornalista Walmir Ro-
sário, do blog Cia da Notícia, considerei 
também ser uma “armação” política a or-
dem para destruição do Colégio, uma vez 
que era inadmissível “reverter o Decreto 
Municipal nº 8.171/2008, que declarou o 
prédio onde funcionou o Colégio Divina 
Providência como Patrimônio Histórico 
e Cultural de Itabuna”. Por último, ain-
da em concordância com Wlamir Rosário, 
destaquei a ocorrência de “circunstâncias 
“estranhas”” para aquela reversão: quase 
não houve divulgação da audiência pú-
blica onde se discutiu a reversão daquele 
Decreto.

Pois muito bem, dez anos se passa-
ram e o que sobrou do Divina Providência 
(a fachada da antiga entrada principal), 
seus janelões e seu portão de madeira ma-
ciça bem trabalhada, foram arrancados. E 
agora, em seus lugares estão coisas hor-
rorosas feitas de metal ordinário. Quem 
me alertou para o que estava acontecendo 
foi minha querida, competente e atenta 
professora Janete Ruiz de Macêdo, dou-
tora em História e professora da UESC. 
Ela me enviou imagens da fachada do Co-
légio, agora destruída pela segunda vez. 
Em seguida, em mensagem de whatsapp, 
professora Janete Macedo indagou: “você 
viu o que está acontecendo com o prédio 
do Divina Providência? Sumiram porta e 
janelas”. Respondi-lhe: na ocasião em que 
o prédio foi fechado pela ordem vincentina 
(Sociedade São Vicente de Paula), escrevi 
e publiquei o único artigo em defesa da-
quele patrimônio histórico. Deu em nada. 
Vivemos tempos nos quais nada impor-
ta. A maioria das pessoas dá de ombros, 
porque “isso” resulta em muito trabalho, 
além de desgaste que ninguém quer ter...

Referindo-se sobre aquela primeira 
destruição de 2009, o ex-aluno do Colégio 
Divina Providência (CDP), hoje advogado, 
Allah Góes, salientou ser “um verdadeiro 

absurdo se nossa cidade, que parece ser 
formada de carneirinhos conformados, 
permitir que se destrua tanto o prédio do 
CDP, como um símbolo da história gra-
piúna, e isso nossa sociedade organizada 
não poderá permitir que aconteça. Ou 
pode?” Infelizmente, foi exatamente isso 
que aconteceu: destruiu-se o patrimônio 
histórico do Divina Providência naquele 
ano, e agora, destrói-se de novo! Triste 
Região... Triste Itabuna... 

Um monumento, do ponto de vista 
histórico, é um marco para a memória co-
letiva, uma recordação do passado ligada 
em uma obra arquitetônica. Um patri-
mônio histórico é tudo aquilo que evoca o 
passado, vinculando-se a uma recordação. 
Através dos indícios, rastros e vestígios 
deixados em fontes diversas (fotografias, 
jornais, cartas, documentos, monumen-
tos, memórias orais, etc.), por exemplo, o 
historiador/pesquisador procura estabe-
lecer um diálogo com o “passado” e pode 
então dispor de alguma parte da história 
num determinado período de tempo.

Mas, onde estavam, onde estão os 
ex-alunos/as, professores/as, Maçonaria, 
Lions, Rotary, CDL? Onde estavam, onde 
estão os interessados pela preservação da 
nossa história, cultura e memória? (Na-
quela primeira destruição do CDP, lamen-
tavelmente, e mesmo surpreendentemen-
te, a UESC não pareceu estar interessada). 
Precisamos de união (artigo raro na região 
cacaueira, eu sei). Precisamos de consci-
ência (artigo raríssimo na região cacauei-
ra, eu sei). E, essencialmente, precisamos 
por as diferenças e egoísmos de lado, em 
prol de uma causa maior: a preservação do 
nosso patrimônio histórico e cultural, que 
também é a representação da nossa iden-
tidade garpiúna.

Agora, tristemente, concluo esse arra-
zoado como naquele distante ano de 2009: 
falta à Itabuna um choque de gestão! 
Pois, compromisso político é algo muito 
mais sério que promessa de campanha...

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

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

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br

Juiz solta preso em flagrante 
após polícia impedir 

trabalho de advogado

Impedir um advogado de acom-
panhar o cliente no interrogatório 
e depois não conceder acesso ao de-
poimentos dos policiais são medidas 
que ferem a ampla defesa. Com este 
entendimento, o juiz Paulo Cesar Rol-
dão, da Comarca de Londrina (PR), 
concedeu liberdade em audiência de 
custódia a um homem acusado de trá-
fico de drogas. 

Após a prisão em flagrante, no 
momento de acompanhar o depoimen-
to dos policiais, o delegado de polícia 
não permitiu a presença do advogado. 
Depois, o advogado pediu para ouvir 
os depoimentos dos policiais antes do 
interrogatório, tendo o acesso negado 
novamente. 

A defesa, feita pelo advogado Mau-
ro Martins, pediu na audiência de cus-
tódia a nulidade do flagrante por vio-
lação a Sumula Vinculante 14 do STF 
bem como ao artigo 7 inciso XXI do Es-
tatuto da OAB. O pedido teve parecer 
favorável do Ministério Público. 

O juiz Paulo Cesar Roldão aco-
lheu os argumentos da defesa e o 
parecer do Ministério Público, ressal-
tando que a atuação da polícia feriu o 
direito de defesa. 

“Conforme consta no auto de pri-
são em flagrante, não foi possibilita-
do à defesa acompanhar a oitiva das 
testemunhas, assim como foi negado 
acesso aos referidos depoimentos, o 
que no entender desse Juiz, acompa-
nhado pelo Ministério Público e Defe-
sa, demonstra violação aos princípios 
da ampla defesa e contraditório, vio-
lando a Súmula 14 do STF”, afirma 
na decisão. 

Súmula 14 - A Súmula 14 do STF 
determina: “É direito do defensor, no 
interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento in-
vestigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, di-
gam respeito ao exercício do direito de 
defesa.”

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Registro de sociedade
Na última quarta-feira, a Co-

missão Nacional de Sociedades de 
Advogados da OAB aprovou parecer 
que preserva regra no sentido de que 
estrangeiros precisam de, ao menos, 
um sócio para registrar sociedade 

no Brasil. O parecer aprovado é do 
advogado Stanley Martins (Homero 
Costa Advogados), que emitiu posi-
ção contrária à possibilidade de es-
trangeiros constituírem sociedade 
unipessoal no país. 
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RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-A E 2- B.

FILOSOFIA DO DIREITO
1- PLATÃO, A República. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian, 1993.

O conceito de justiça é o mais 
importante da Filosofia do Direito. 
Há uma antiga concepção segundo a 
qual justiça é dar a cada um o que 
lhe é devido. No entanto, Platão, em 
seu livro A República, faz uma críti-
ca a tal concepção.

Assinale a opção que, conforme o 
livro citado, melhor explica a razão 
pela qual Platão realiza essa crítica.

A Platão defende que justiça é apenas 
uma maneira de proteger o que é 
mais conveniente para o mais forte.

B A justiça não deve ser considerada 
algo que seja entendido como virtude 
e sabedoria, mas uma decorrência da 
obediência à lei.

C Essa ideia implicaria fazer bem ao ami-
go e mal ao inimigo, mas fazer o mal 
não produz perfeição, e a justiça é uma 
virtude que produz a perfeição humana.

D Esse é um conceito decorrente ex-
clusivamente da ideia de troca entre 
particulares, e, para Platão, o concei-
to de justiça diz respeito à convivên-
cia na cidade.

2 - Costuma-se dizer que o ordena-
mento jurídico regula a própria 
produção normativa. Existem 
normas de comportamento ao 
lado de normas de estrutura... 
elas não regulam um comporta-
mento, mas o modo de regular 
um comportamento...

BOBBIO, Norberto. Teoria do Or-
denamento Jurídico. São Paulo: Po-
lis; Brasília EdUnB, 1989.

A atuação de um advogado deve 
se dar com base no ordenamento ju-

rídico. Por isso, não basta conhecer 
as leis; é preciso compreender o con-
ceito e o funcionamento do ordena-
mento. Bobbio, em seu livro Teoria 
do Ordenamento Jurídico, afirma 
que a unidade do ordenamento jurí-
dico é assegurada por suas fontes.

Assinale a opção que indica o fato 
que, para esse autor, interessa notar 
para uma teoria geral do ordenamento 
jurídico, em relação às fontes do Direito.

A No mesmo momento em que se re-
conhece existirem atos ou fatos dos 
quais se faz depender a produção de 
normas jurídicas, reconhece-se que 
o ordenamento jurídico, além de re-
gular o comportamento das pessoas, 
regula também o modo pelo qual se 
devem produzir as regras.

B As fontes do Direito definem o ordena-
mento jurídico como um complexo de 
normas de comportamento referidas a 
uma dada sociedade e a um dado mo-
mento histórico, de forma que garante 
a vinculação entre interesse social e 
comportamento normatizado.

C Como forma de institucionalização do 
direito positivo, as fontes do Direito 
definem o ordenamento jurídico ex-
clusivamente em relação ao processo 
formal de sua criação, sem levar em 
conta os elementos morais que pode-
riam definir uma norma como justa 
ou injusta.

D As normas, uma vez definidas como 
jurídicas, são associadas num con-
junto específico, chamado de direito 
positivo. Esse direito positivo é o que 
comumente chamamos de ordena-
mento jurídico. Portanto, a fonte do 
Direito que institui o Direito como or-
denamento é a norma, anteriormente 
definida como jurídica.
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Juíza envia à polícia indícios 
de captação ilícita de 
clientes por advogado

A juíza de Direito Daniela Vieira 
Tardin, da 4ª vara Cível de Dourados/
MS, determinou a expedição de ofícios 
à delegacia de Polícia Civil referente a 
um advogado que propôs ação contra a 
Telefônica Brasil S.A (Vivo). A decisão 
se deu na homologação de desistência 
de um homem, patrocinado pelo refe-
rido advogado, da ação. 

O homem ajuizou ação declara-
tória de inexistência de débito c/c in-
denização por danos morais contra a 
empresa de telefonia. No entanto, ma-
nifestou sua desistência. 

Condutas - Ao analisar o caso, a 
juíza verificou que o advogado do autor, 
embora exerça a advocacia no MT, dis-
tribuiu em Dourados/MS 49 ações se-
melhantes entre os anos de 2018 e 2019.

Ela também verificou, em outro 
processo, proposta sob o patrocínio do 
mesmo advogado, que a parte autora 
negou que tenha contratado o tal cau-
sídico, observando indício de captação 
ilícita de cliente.

Além disso, a magistrada também 
averiguou que algumas assinaturas 

lançadas nos instrumentos de procu-
ração e declaração de hipossuficiência 
financeira não são reconhecidas pelos 
clientes.

Delegacia de Polícia Civil - As-
sim, determinou a expedição de oficios 
à Delegacia de Polícia Civil de Dou-
rados/MS, e a OAB/MS, seccional de 
Dourados/MS, para as providências 
que entenderem cabíveis.

“Diante de tais fatos, considerando 
que há indícios de captação ilícita de 
clientes; considerando que em várias 
das ações ajuizadas pelo advogado 
(...), as assinaturas lançadas nos Ins-
trumentos de Procuração e Declaração 
de Hipossuficiência Financeira não 
são reconhecidas pelos clientes, é de 
se determinar a expedição de oficios 
à Delegacia de Polícia Civil desta Co-
marca de Dourados/MS, e a OAB/
MS, Seccional de Dourados/MS, para 
as providências que entenderem cabí-
veis. Instruam-se com cópia integral 
do processo, e relatório dos processos 
distribuídos pelo advogado (...) nesta 
Comarca dos anos de 2018/2019.”

DECISÃO

 “Para que o povo tenha confiança no Direito e na Justiça é preciso 
que estas sejam onipresentes; que as pequenas violações de direito, 

tanto quanto as grandes possam ser reparadas”.

Theotônio Negrão
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A 4ª turma do STJ negou pedido de 
correntista que pretendia ver reconhe-
cida usucapião de dinheiro. O autor 
recebeu um extrato errado, em 1999, 

apontando um elevado valor na conta 
bancária – mais de R$ 170 mil. Após 
cinco anos, ajuizou ação pedindo o usu-
capião da quantia. 

Ah, se fosse verdade...
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A Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
(CCJ) aprovou, na quarta-feira (18/9), a 
admissibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que inclui no texto 
constitucional a garantia do exercício da 
legítima defesa pelo cidadão. 

Pelos trâmites legislativos, a PEC 
será analisada agora por uma comissão 
especial, que deverá ser criada. Poste-
riormente, o texto seguirá para o Plená-
rio da casa. 

A proposta, do deputado Rogério Pe-
ninha Mendonça (MDB-SC), recebeu pa-
recer favorável do relator, deputado Pe-
dro Lupion (DEM-PR).

O texto foi aprovado sem o trecho 
que faz referência ao “direito de possuir 
e portar os meios necessários para a ga-
rantia da inviolabilidade dos direitos 
fundamentais”, de forma a incluir na 
Constituição apenas o direito à “legíti-
ma defesa”.

Na justificativa, o deputado afirmou 
que o ordenamento jurídico brasileiro 
tem como um de seus alicerces primor-
diais a proteção à vida.

“Temos uma estrutura normativa vi-
gente que torna evidenciada a necessida-
de de se assegurar ao indivíduo, em situ-
ações extremas, o exercício da autodefesa 
pessoal, cuja natureza jurídica se desvela 
como eminentemente própria do direito 
fundamental de que decorre –o direito à 
vida”, disse. 

Para o parlamentar, ao se manter efi-
cazmente seguro, o cidadão acaba contri-
buindo positivamente para a segurança 
coletiva, na medida em que cria, no po-
tencial agressor, mais um fator de inibi-
ção para a sua investida criminosa.

“Esta possibilidade, inclusive, é a raiz 
da previsão hoje vigente no Código Penal, 
permissivo de que a legítima defesa se 
opere, não só para a preservação indivi-
dual, como de terceiros”, defendeu.

CCJ da Câmara aprova 
PEC que assegura o direito 

à legítima defesa

Concurso 
de credores

Decisão inédita da 4ª turma do STJ 
fixou precedente em recurso que discutiu 
se a averbação premonitória implica pre-
ferência ao interessado que a realizou em 
prejuízo de ulterior penhora levada a efei-
to por outro credor. A turma acompanhou, 
à unanimidade, o entendimento do relator 

Antonio Carlos Ferreira, no sentido de 
que “sendo certo que a averbação premo-
nitória não se equipara à penhora, aquela 
não induz preferência do credor em preju-
ízo desta. Em suma, a preferência será do 
credor que primeiro promover a penhora 
judicial”. 



2º Caderno
08 www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com 

- Ano XI - n° 122 - SUL DA BAHIA - Setembro de 2019

Intitulada “Festa do Advogado”, Edi-
ção: Feijoada Com Pagode, a diretoria da 
OAB Subseção de Ilhéus, capitaneada 
por seu presidente Martone Maciel, ho-
menageou o Advogado pela passagem do 
seu Dia – 11 de Agosto, no sábado, 17 de 
agosto, às 13h, no Ilhéus Iate Clube, na-
quela aprazível cidade. 

No prestigiado evento festivo, que teve 
como atração musical o cantor ilheense 
Leonardo Léo, foram servidos iguarias 
– acarajés e abarás –, cervejas geladas, 
whisky, dentre outros, houve também sor-
teios de brindes e muita animação.

A OAB Subseção de Ilhéus 
realiza Festa do Advogado

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



2º Caderno
09 www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com 

- Ano XI - n° 122 - SUL DA BAHIA - Setembro de 2019

A Companhia de Gás da Bahia 
- Bahiagás iniciou, na quinta-fei-
ra (12/9), o fornecimento de gás 
natural ao primeiro cliente resi-
dencial no município de Itabuna, 
o Edifício Palazzo Imperiale, loca-
lizado na Rua José Alves dos Reis, 
no bairro Jardim Vitória. A partir 
de agora, os moradores do local 
poderão desfrutar de todos os be-
nefícios do gás natural, uma fon-
te energética mais limpa, prática, 
segura e econômica. No segmento 
residencial, os usuários utilizam o 
energético para cocção, substituin-
do o botijão de gás convencional, 
e também para o aquecimento da 
água do chuveiro, da torneira e da 
piscina.

 Segundo a gerente comercial 
varejo da Bahiagás, Luciana Va-
lente, a chegada do gás natural 
a residências de Itabuna reforça 
ainda mais a diretriz estratégica 
da Companhia de interiorização. 
E, de acordo com ela, o Palazzo 
Imperiale é só o começo. “O edi-
fício conta com 34 unidades habi-

tacionais. A previsão é que, 
durante o mês de setembro, 
sejam convertidos mais qua-
tro condomínios, totalizando 
141 unidades”, detalha. Ela 
destaca, ainda, que a Bahia-
gás já está com a infraestru-
tura concluída para fornecer 
o energético a outro empre-
endimento em construção, o 
Residencial Villa Verde, que 
terá 240 apartamentos usu-
fruindo do gás natural.

 Síndico e morador do 
prédio, Erivaldo Benevides 
destaca as vantagens da chegada 
do gás natural ao edifício. “Além 
da redução de custos, a segurança 
também foi fundamental para mi-
grarmos para o gás natural”, afir-
mou. “Estamos ansiosos com essa 
parceria com a Bahiagás e, inclu-
sive, outros síndicos já entraram 
em contato para conhecer melhor 
as vantagens do fornecimento de 
gás natural”.  

 A relação da Bahiagás com 
Itabuna data de 2011, quando 

a Companhia ligou os primeiros 
clientes automotivo e industrial, 
o Posto Universal e a indústria 
têxtil Trifil, respectivamente. Em 
2014, a Companhia ligou o primei-
ro cliente comercial no município, 
o Hotel Tarik, e, neste mês, já foi 
iniciado o fornecimento de gás na-
tural para duas unidades do res-
taurante Kenko, nos bairros Jar-
dim Vitória e Centro. Ainda em 
setembro, está prevista a ligação 
de mais quatro clientes comerciais 
na cidade.

GÁS NATURAL

Bahiagás comemora 
primeiro cliente residencial 

ligado em Itabuna
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Taxistas comemoram flexibilização 
de alvarás em Itabuna

Vereadores de Itabuna autorizam 
recursos para Policlínica Regional

LEGISLATIVO

Os alvarás de táxi em Itabu-
na poderão ser transferidos tam-
bém para terceiros. Atualmente 
a transferência vale apenas para 
herdeiros. A mudança na Legis-
lação municipal foi aprovada na 
quarta, 18/9, pela Câmara de 
Vereadores. “É nossa carta de 
alforria, nossa liberdade. Não 
tenho palavras para agradecer”, 
comemorou o presidente do Sin-
dicato dos Taxistas, Eduardo 
Cardoso.

Incentivador da luta dos taxis-
tas, o presidente da Câmara, Ri-
cardo Xavier, apresentou emendas 
em Plenário ao projeto do Execu-
tivo. Uma fixa a concessão de um 
alvará para cada 700 habitantes 
– e não 320; e outra condiciona a 
transferência ao prazo mínimo de 
5 anos depois da concessão. O pro-
jeto emendado seguiu para sanção 
do prefeito Fernando Gomes.

Originariamente, a flexibiliza-
ção na transferência de alvarás en-

Por unanimidade, os vereadores 
de Itabuna autorizaram na quarta, 
19/9, a destinação de recursos do 
Orçamento municipal vigente para 
a Policlínica Regional. O equipa-
mento de saúde será inaugurado 
pelo governador Rui Costa nesta 
sexta, 20. O crédito especial solici-
tado pelo prefeito Fernando Gomes 
é no valor de R$ 742 mil para finan-
ciamento da gestão administrativa 

de pessoal.  
A gestão da Policlínica será com-

partilhada entre o Governo baiano e 
os municípios consorciados. Estes 
responderão por 60% dos custos 
operacionais, de forma proporcio-
nal à população de cada município; 
e 40% ficarão sob responsabilidade 
do Estado. Cerca de 80 profissionais 
devem trabalhar na Policlínica. Na 
construção da obra, o Governo da 

Bahia investiu R$ 25 milhões.
Em 2017, os vereadores per-

mitiram o ingresso de Itabuna no 
Consórcio de Saúde do Sul da Bahia 
que agrega 29 municípios. Na época, 
emenda do vereador Ricardo Xavier, 
relator do protocolo de intenções, 
determinou a obrigação de o con-
sórcio gestor informar à Câmara as 
despesas custeadas por Itabuna em 
virtude do contrato de rateio. 
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tre taxistas partiu do vereador Ri-
cardo Xavier, após ser procurado 
pela categoria. O projeto passou 
na Casa por unanimidade, porém 
o Executivo vetou a matéria por 
vício de iniciativa. A partir de en-
tão, Xavier articulou com o prefei-
to Fernando Gomes a substituição 
da autoria e o reenvio da proposta 
para apreciação parlamentar.

Quadro de pessoal - Na Ses-

são de quarta, 18/9, os vereadores 
também aprovaram o projeto de 
Lei da Mesa Diretora que amplia 
o quadro de pessoal da Casa. Foi 
acrescentada uma vaga ao cargo 
efetivo de Assessor Técnico em 
Comunicação Social/Jornalismo. 
No concurso público de 2015 a 
Câmara ofereceu uma vaga para 
jornalista. A validade do certame 
termina em 7 de outubro de 2019.
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Vereador Ricardo Xavier, faz 
balanço da Câmara de Itabuna

O vereador Ricardo Xavier, pri-
meira vez presidente do Legisla-
tivo Itabunense e em seu terceiro 
mandato, faz um balanço do exer-
cício de 2019, comentando sobre os 
pilares da gestão da Mesa Diretora: 
transparência, aproximação e in-
formação. 

DIREITOS - Quais os destaques 
deste ano na Câmara de Itabuna?

RICARDO XAVIER - O trabalho 
não é somente de Ricardo Xavier, mas 
de toda a Mesa Diretora e dos demais 
vereadores que compõem o Poder Legis-
lativo Itabunense, e temos a satisfação 
de dizer que nós aproximamos mais a 
Câmara da população de Itabuna, atra-
vés de ações de parceria ética com a Im-
prensa, melhorando os canais de comu-
nicação, lançando o projeto “Queremos 
Saber!”, que discute temas de relevân-
cia para a sociedade. Tivemos, também, 
grandes e importantes projetos aprova-
dos, visando sempre o desenvolvimento 
e progresso do nosso município.

DIREITOS - A transparência 
vem sendo uma das principais mar-
cas da gestão da Mesa Diretora. De 
que forma o Poder Legislativo vem 
atuando para fomentar esta ideia?

RICARDO XAVIER - Bem, atu-
almente, todas as sessões, licitações, 
eventos institucionais da Câmara de 
Itabuna são transmitidos ao vivo pelas 
páginas das nossas redes sociais. Temos 
o objetivo de abrir as portas da Câma-
ra, presencial e virtualmente. Hoje em 
dia, o celular e a internet fazem parte 
de nosso cotidiano, a comunicação se es-
tabelece de forma instantânea e muito 
rápida; e queremos mostrar de que for-
ma o Poder Legislativo funciona, o que 
é debatido nas Reuniões das Comissões 
Técnicas, as votações e discussões nas 
Sessões Ordinárias, as homenagens e 
abordagens de temas importantes nas 
Sessões Especiais. Queremos ouvir a 
população nas Audiências Públicas e 
mostrar, com clareza, os processos de 
licitação. 

A transparência se dá desta forma: 
qualquer cidadão pode acompanhar, 
comparecer, assistir e debater.

DIREITOS - Ainda com este ob-
jetivo de ouvir a população e apro-
ximar o Poder Legislativo, foi lan-
çada recentemente a Ouvidoria?

RICARDO XAVIER - Exato! Foi 
lançado no mês de agosto um novo sis-
tema de Ouvidoria, moderno, intuiti-
vo, com uma interface fácil, totalmen-
te online e que permite a qualquer 
cidadão acompanhar sua solicitação 
com muita comodidade. É mais uma 
ferramenta de aproximação com a so-
ciedade, possibilitando que a relação 
entre a Câmara e a população seja 
cada vez mais pautada na cidadania, 
já que por meio da ferramenta, é pos-
sível fazer sugestões, apontar melho-
ramentos, tirar dúvidas acerca dos 
processos parlamentares e acompa-
nhar todo o trâmite interno de enca-
minhamento, resolução e resposta da 
demanda do cidadão. Pode ser acessa-
do facilmente pelo celular, e possui o 
diferencial de possibilitar anexar fotos 
e documentos ao processo, ajudando o 
Poder Legislativo a averiguar e tomar 
as melhores providências. 

A ferramenta está disponível no site 
da Câmara – www.cmvitabuna.ba.gov.
br – e o itabunense tem, ainda, a opção 
de ligar pelo 0800 071 7888 ou ir pes-
soalmente à Ouvidoria, na sala que se 
localiza próximo à entrada do Plenário 
Raymundo Lima. 

DIREITOS - O “Queremos Sa-
ber!” já realizou diversos debates. 
Qual o objetivo deste projeto?

RICARDO XAVIER - O projeto é 
uma iniciativa da Mesa Diretora e tem 
o objetivo de promover, na última terça-
feira de cada mês, no Plenário Raymun-
do Lima, palestras gratuitas, abertas ao 
público, seguidas de debates e apresen-
tação de sugestões e encaminhamen-
tos sobre temas de interesse coletivo, 
propostos por vereadores ou sugeridos 
pelos cidadãos, por meio da Ouvidoria e 

ENTREVISTA

das redes sociais. 
O “Queremos Saber!” está indo, 

neste mês de setembro, para a sétima 
edição, e já foi discutido Assistência 
Social no município de Itabuna, com 
a palestra da secretária Sandra Neil-
ma; Audiência de Custódia, com o juiz 
Murilo Staut Barreto; Mobilidade Ur-
bana, com a arquiteta e urbanista Dé-
bora Santa Fé; combate à exploração 
infanto-juvenil, com o juiz aposentado 
Marcos Bandeira; Fake News, com a 
delegada Katiana Amorim; patrimônio 
histórico e cultural de Itabuna, com a 
palestra da professora Janete Ruiz de 
Macedo e a edição deste mês de setem-
bro será sobre Depressão e Prevenção 
ao Suicídio, com a psicanalista Raquel 
Rocha, em virtude do Setembro Ama-
relo, que marca, nacionalmente o com-
bate ao suicídio. 

DIREITOS - Quais projetos 
aprovados na Câmara de Itabuna 
este ano que o senhor destaca?

RICARDO XAVIER - Olha, tive-
mos muitos projetos debatidos e apro-
vados no Legislativo, até este momen-
to, e teremos ainda mais até o final do 
ano. Tivemos a determinação de 30% 
da verba municipal de eventos e festas 
para contratação de artistas locais, de 
autoria nossa em parceria com o colega 
Ronaldão; a obrigatoriedade da apre-
sentação da carteira de vacinação no 
ato de matrícula e rematrícula no ensi-
no infantil e fundamental, de autoria do 
vereador Júnior Brandão; a resolução 
daquele inconveniente que era o não 

fechamento dos buracos, por parte da 
Emasa, ao término de uma manutenção 
em vias públicas, com a autoria da vere-
adora Charliane. 

Melhoramos muito o Regime Jurídi-
co do servidor municipal, foi uma dis-
cussão polêmica, mas com as emendas 
dos vereadores e união de esforços para 
entrar em consenso com o Executivo, 
aprimoramos o projeto, mantendo os 
interesses e direitos dos servidores de 
nossa cidade. 

Mais recentemente, tivemos a le-
galização da transferência dos alva-
rás de táxis, que era um desejo anti-
go da classe, e foi atendido na última 
semana, aprovado com unanimidade 
na Sessão Ordinária da quarta-feira, 
dia 18 de setembro. De nossa autoria, 
o objetivo era a adequação da Lei Mu-
nicipal nº 1.935/2004 à Lei Federal nº 
12.587/2012, para contemplar as mu-
danças requeridas pela categoria. Há 
mais de dois anos eu fui procurado por 
taxistas que manifestaram este desejo 
e nós tratamos de buscar a viabilidade 
de permissão da transferência. Agra-
deço ao prefeito Fernando Gomes, 
pela negociação e entendimento do 
melhor para os taxistas. Agora, trans-
ferir é legal. 

Um anteprojeto de lei que está tra-
mitando na Casa, é o da utilização de 
matérias biodegradáveis e recicláveis 
em estabelecimentos comerciais da nos-
sa cidade. Seguindo este movimento 
mundial de prevenção ao meio ambien-
te, propomos esta matéria, com o obje-
tivo de colocar a cidade de Itabuna na 
rota ecológica e sustentável.
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Satisfação 
e felicidade

Nós temos o conceito de felicida-
de ou compreendemos que a felicidade 
é uma realidade? Se estou feliz posso 
dizer que estou satisfeito? A satisfação 
seria a realidade que importa mesmo, 
também na construção da felicidade? 
Sim ou não? Empregamos o conceito sa-
tisfação de diversas maneiras. Dizemos 
que uma pessoa está satisfeita quando 
está em paz consigo mesma e essa con-
dição se parece com a felicidade, porque 
felicidade também é estar em paz comi-
go mesmo. Estou de acordo comigo, em 
paz comigo e com tudo que há dentro de 
mim. Esse tipo de satisfação está em es-
treita união com o agradecimento. Sou 
agradecido pelo que tenho e pelo que 
sou. Estou em sintonia com aquele que 
me criou assim como sou e sou grato a 
Ele pelo que me atribuiu e concedeu em 
minha vida.

Mas, satisfação também pode ser 
uma atitude em que a gente se dá por 
satisfeito muito depressa. Temos en-
tão a sensação de estar saciados. A 
pessoa que está auto satisfeita não 
deixa que nada lhe atinja. Chega-se 
assim à saturação total da pessoa. Es-
sas pessoas auto satisfeitas se fecham 
contra qualquer crítica, por exemplo. 
Deixa impressão que ela sabe tudo, 
além dos demais. Não conseguem 
mais se entusiasmar por nada e não 
se deixam também questionar por 
coisa alguma. E, finalmente, também 

existem pessoas que se dão por satis-
feitas com o que conseguiram porque 
já não possuem ânimo para ir adiante. 
A pessoa que diz: eu já fiz tudo aquilo 
que eu devia ter feito, estaria sendo 
resignada, atitude que não traz feli-
cidade, mas, ao contrário, puxa para 
baixo, como se estivesse satisfeita com 
sua infelicidade. Pessoas que vivem 
nesse estado, sem desejo e sem von-
tade de mudar fecham-se na pequena 
realidade em que elas conhecem, de-
saprendem o admirar-se e a ter espe-
rança. E sem admiração e esperança, 
de certa forma, já se está morto. 

Assim, quando nós falamos em sa-
tisfação, podemos compreender, como 
eu disse no início, que é a satisfação 
com aquilo que eu tenho, com aquilo 
que sou e como sou agradecido por 
tudo. Mas, no entanto, não devo con-
siderar-me já saturado ou como se 
eu já tivesse feito tudo e nada mais 
tem para fazer. É preciso manter os 
olhos abertos, admirar a vida, confiar 
em mim mesmo, confiar nas pessoas. 
Confiar em Deus. E isso vai mantendo 
o sentido da vida sempre presente, me 
tornando mais satisfeito e mais feliz, 
na medida que vou evoluindo.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*
Cantor, compositor e sacerdote. 

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.pa-

dreezequiel.com.br

Por Jairo Santiago Novaes*

Entende-se por animais peçonhentos 
aqueles que produzem e armazenam em 
órgãos especiais substâncias tóxicas ou 
venenosas. Essas substâncias são utiliza-
das pelo predador com o fim de imobilizar 
suas presas. Eventualmente, o homem é 
picado por esses animais, causando-lhe 
envenenamento agudo, podendo evoluir 
para o óbito.

Tais toxinas ou venenos, a depender 
da espécie, atuam no sistema nervoso 
central, no sangue, causando hemorra-
gias; na pele, causando feridas ou até 
gangrenas. Para o lado do sistema uri-
nário causam sangramentos, diminuição 
da secreção urinária ou até mesmo sua 
suspensão, levando à insuficiência renal 
aguda.

É necessário identificar o animal para 
facilitar o tratamento mas nem sempre a 
identificação é possível. 

No nosso meio, as cobras representam 
a maioria dos acidentes por animais peço-
nhentos, levando às faltas ao trabalho e 
até mesmo a Incapacidade com a amputa-
ção de membros ou à morte. As cobras ve-
nenosas classificam-se nos gêneros Cro-
tallus, Bothrops, Lachesis e Micrurus. 
Do primeiro gênero fazem parte as cas-

cáveis; do segundo, a jararaca jaracuçu, 
urutu; do terceiro, surucucu pico de jaca; 
e do último gênero, coral verdadeira. Não 
confundir a coral verdadeira com a falsa 
coral, que não é venenosa. Como para o 
leigo não é possível fazer as distinções en-
tre elas, é necessário tomar cuidado, na 
eventualidade de se deparar com elas.

Uma vez ocorrido o acidente, procu-
rar o hospital onde se ofereça o soro an-
tiofídico.  Desconhecendo a cobra, fazer 
uso do soro polivalente. A Vital Brasil 
Mineiro da Campanha devem ser lembra-
dos os trabalhos pioneiros na soroterapia 
antiofídica. No início de suas pesquisas, 
ele injetava quantidades pequenas de 
veneno de cobras em cavalos. Decorrido 
certo tempo, Vital Brasil retirava do san-
gue do cavalo anticorpos contra o veneno 
do ofídio. Esses anticorpos, injetados no 
homem, vão neutralizar o veneno.

Uma última dica: Na região cacauei-
ra não há a cascavel, sendo, porém encon-
tradas as jararacas, a surucucu pico de 
jaca e as corais.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Envenenamento por cobras
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

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

Amar é antes de tudo uma decisão, 
decida-se pelo amor. A Palavra de ordem 
para você é: “não tenha medo de amar.” 

Muitos não têm a coragem de amar 
por terem sofrido demais na família, no 
casamento, com os filhos; foram atingidos 
por doenças; tiveram dificuldades com 
os negócios; decepções amorosas, enfim, 
inúmeras situações que os levaram ao 
desamor.

Talvez você já tenha sofrido muito e, é 
claro, não quer sofrer novamente e isso te 
faz deixar de amar, pensando em evitar 
possíveis sofrimentos. Mas, tenha certeza 
de que, independentemente de qualquer 
sofrimento, é no amor doado que está a 
salvação para você. 

É no amor-doação que as pessoas com 
quem você se relaciona serão salvas. Ape-
sar das decepções, dos problemas fami-
liares ou qualquer que seja a situação, 
AME. 

Decida-se pelo amor! Diga aos decep-
cionados com tudo e com todos que não 
deixem de amar. 

Não são apenas os jovens que preci-
sam se despertarem para o amor, há mui-
to adulto, pessoas casadas que precisam 
redescobrir a graça de AMAR. 

Quantas pessoas guardam decepções, 
muitas pessoas alimentam revoltadas 
no coração. Tornam – se vítimas da pró-
pria revolta seja com um pai alcoólatra, 
irresponsável, ausente ou um esposo in-
fiel, bruto, autoritário. Quantas pessoas 
decepcionadas com a família e por isso 

já não são capazes de amar. Mas amar é 
vida e não amar é morte.

É preciso reaprender a amar. Proble-
mas existem e abalam o coração, mas não 
é por isso que você não vai amar. 

Deus lhe dá a capacidade de amar, o 
dom de amar está em você, mas a deci-
são de amar depende também de você. Se 
você se decide pelo amor, tudo muda em 
sua vida. 

O mundo é de quem ama! Quem ama 
vive. Quem não ama morre aos poucos. 

É urgente decidir-se pela vida. Deci-
dir-se pelo amor. 

Deus abençoe!

Por seu irmão, Monsenhor Jonas 
Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

A capacidade 
de amar está 
em você
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A Campanha intitulada Se-
tembro Amarelo teve início nos 
EUA em 1994, quando o jovem 
Mike Emme, de 17 anos, com vá-
rios problemas psicológicos po-
rém, não identificados pela famí-
lia cometeu suicídio. Durante seu 
velório, foi feita uma cesta com 
muitos cartões decorados com fi-
tas amarelas e a mensagem “Se 
você precisar, peça ajuda.” Neste 
momento foi dado início a esse 
importante movimento de pre-
venção ao suicídio. No Brasil sua 
difusão ocorreu em 2015, através 
do Centro de Valorização da Vida 
(CVV), Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) e Associação Brasi-
leira de Psiquiatria (ABP).  O Se-
tembro Amarelo é uma campanha 
criada com o intuito de informar 
as pessoas sobre o suicídio, uma 
prática normalmente motivada 
pela depressão, culpa, remorso, 
abusos físicos e psicológicos.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 32 pesso-
as cometem suicídio por dia no 
Brasil. Estima-se que no mundo 
aconteça um suicídio a cada 40 
segundos, essa triste estatística 
poderia ser alterada se existis-
sem políticas eficazes de preven-
ção ao suicídio porém, percebe-se 
que existe uma expressiva barrei-
ra para falar sobre o problema. O 
Assunto é envolto em tabus, mitos 
e juízo de valor, é considerado um 
acontecimento complexo, onde o 
indivíduo não tem como objetivo 
a morte em si mas, sim por fim ao 
sofrimento pelo qual está passan-
do e que acredita não existir so-
lução, sendo a morte o único jeito 
que enxerga no momento para so-
lucionar tal sentimento. Ao con-
trário do que alguns pregam, a 
melhor forma de se evitar um sui-
cídio é através de diálogos e dis-
cussões que abordem o problema. 

É por isso que “Falar é a melhor 
solução” é o slogan da campanha 
Setembro Amarelo cujos envolvi-
dos na sua organização acreditam 
que através da conscientização 
das pessoas, será possível preve-
nir 9 em cada 10 situações de atos 
suicidas. 

Grande parte dos suicídios 
guarda relações com traumas, 
abusos e violências que os indiví-
duos sofrem muitas vezes ainda 
na infância. Acontecimentos que 
comprometem a saúde mental 
das pessoas, levam ao adoeci-
mento emocional, muitas vezes 
difíceis de serem identificados e 
resolvidos. Faz-se necessário en-
tender que o suicídio também é 
uma questão de saúde pública e 
não uma espécie de fraqueza de 
conduta ou personalidade como 
muitos acreditam.  Os acompa-
nhamentos médicos e psicológi-
cos são as maneiras mais eficazes 
de tratamento, outro importante 
instrumento é o Centro de apoio 
emocional: CVV (Centro de Valo-
rização da Vida), que atende em 
todo o território nacional através 
do número 188.

A grande maioria das mortes 
por suicídios podem ser evitadas 
e o diálogo sobre o assunto é a 
melhor forma de prevenção. Se 
você ou alguém próximo possui 
pensamentos ou ideação suicida, 
não pense duas vezes, peça ajuda, 
a dor na alma é mais aterrorizan-
te que a dor no corpo. Lembre-se 
sempre: Se você não falar a dor 
não vai embora.

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 

Setembro Amarelo 
– Precisamos falar sobre isso

Por Carlineia Lima

DIVÃ

AGRICULTURA

Roberto Melo é o 
novo coordenador 

da CEPLAC
Roberto Melo de Oliveira é o novo Coor-

denador da Superintendência Regional de 
Desenvolvimento da Lavoura Cacaueira nos 
Estados da Bahia e Espírito Santo.

Roberto Melo, que teve sua nomeação 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
na terça-feira, dia 3 de setembro, substitui o 
advogado e administrador de empresas, Car-
los Alexandre Silva Brandão que estava no 
cargo desde julho de 2017. 

O Novo Superintende da CEPLAC, é en-
genheiro e Servidor aposentado desse órgão 
e Mestre-Maçom da Loja Maçônica Areópago 
Itabunense/GLEB.

CHICLETE DE BOLA

Lembro-me, como se fosse hoje, do prazer 
lúdico que tinha ao comprar o chiclete de bola, 
para fazer a coleção das estórias do personagem 
chamado Bolinha. Naquela época, tornar-se o 
seu colecionador era a expectativa de toda a ga-
rotada. Não nos interessava pelo produto em si, 
mas pelas estórias inteligentes e pela  beleza dos 
cenários, grafados em cores vivas que as figuri-
nhas traziam. 

Quantas vezes também não o fiz e nem vi 
jogarem o chiclete de bola fora, guardando com 
todo o carinho aquelas figurinhas coloridas que 
vinham na sua embalagem,  impressas num pe-
daço de papel?  Felizmente com isto a venda do 
produto não deixava de crescer e o seu consumo 
de fato não ocorria, livrando-se a meninada do 
grau de risco que o seu uso indiscriminado po-
deria representar. Por inteligência das partes, 
fabricante e consumidor passavam assim a ser 
beneficiados: o primeiro, com a alta margem de 
lucro dos produtos vendidos; o segundo, com a 
preservação da saúde e o prazer das estórias e 
das cenas mágicas, daquela poderosa arte lite-
rária e visual.

Nos locais dos jogos de futebol e de gude, 
houve uma repentina mudança de hábito, cuja 
frequência foi reduzida significativamente. A 
quantidade de crianças que jogavam bolas de 
borracha e de vidro passou a ser menor, diante 
da grande fascinação criada pelo marketing do 
novo lançamento do referido produto.

Os pais dos meninos o tempo todo eram co-
brados, no sentido de liberarem recursos, para 
eles adquirirem a famosa goma de mascar. O 
custo de cada unidade era pequeno, mas a infini-

dade da oferta das figurinhas lançadas no mer-
cado de todo o país, tornava este entretimento 
tanto lucrativo quanto oneroso.

A disputa pelas figurinhas era acirrada. A 
garotada não fazia a revenda, nem trocavam as 
figurinhas que lhes interessavam porque esse 
negócio poderia decidir, a favor do outro, o re-
sultado da competição. Havia pressão na hora 
de comprar o chiclete de bola, ficando o atendi-
mento das lojas que o vendiam congestionado, 
na luta pela aquisição da referida mercadoria. 
O problema era que cada menino comprava uma 
certa quantidade do produto e nela poderia es-
tar a figurinha de que precisava, para se tornar 
o ganhador da disputa. De qualquer modo, sa-
bia-se que a vitória dependia da sorte de cada 
um, mas havia sempre a preocupação de ser o 
primeiro da fila e de compra-lo logo.  

- Eu sou o primeiro da fila; ninguém se atre-
va, passando na minha frente! – dizíamos.

Como é praxe de todo o entretimento, o fa-
bricante do chiclete de bola também promovia 
eventos. O menino que adquirisse primeiro to-
das as figurinhas que encerrasse uma determi-
nada estória, seria o vencedor, ganhando uma 
viagem no balão mágico da empresa, que o faria 
decolar, para o mundo encantado do seu garoto 
propaganda.
Livros do Autor:
- A Ruas das Amélias e outras crônicas. Ed. 
Viseu 2018. 
- A Criação da Criatura. Ed. Viseu 2019

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
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O segredo é soltar devagar

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

“Maria estava preocupada 
com seu filho de treze anos. Ele 
insistia em sair com os amigos e 
retornar para casa quase meia-
noite. Dizia que todos podiam 
chegar mais tarde, menos ele, 
que tinha uma mãe chata. Maria 
ficava triste com as palavras do 
filho, mas estava convencida de 
que ainda era cedo para ampliar 
seu horário de chegada. Falando 
a respeito do assunto com uma 
colega de trabalho, a mesma lhe 
sugeriu que deixasse o filho ir e 
ficar até o horário em que todos 
ficavam; indo buscá-lo de carro 
posteriormente. A justificativa 
apresentada: já que todos ficam, 
deixe-o ficar também, senão irá 
se sentir envergonhado.” Ora, é 
interessante como grande parte 
das pessoas se preocupa exces-
sivamente com a opinião alheia, 
e faz de tudo para agir conforme 
a maioria. Não importa se está 
certo ou errado. Pressupõe-se 
que está certo e ponto final.

Atualmente, os jovens come-
çam a sair de casa ainda na pu-
berdade, período que vai mais 
ou menos dos nove aos doze 
anos de idade. Aí ingressam 
na adolescência propriamente 
dita, que deveria ir até os dezoi-
to anos, mas tem se estendido 
até os vinte e um, ou mais. O 
que acontece é que, fisicamen-
te, nossos jovens estão crescen-
do e se desenvolvendo muito. 
Assim, é comum encontrarmos 
meninas de oito anos que pare-
cem ter dez ou onze; e meninos 
de doze ou treze que parecem 
ter dezessete. Nossas meninas 
ganham seios cedo demais, en-
quanto os meninos calçam 42/43 
facilmente. Estão ficando cada 
vez mais altos, e muitos deles 
ultrapassam a altura dos pais já 
na puberdade. Acontece que só 
têm tamanho, mas maturidade 
que é bom... São homenzarrões 
com mentalidade infantil.

  Os pais veem o tama-

nhão e pensam que está na hora 
de voar, mas muitos desastres 
estão ocorrendo em função des-
sa percepção equivocada. Não 
basta ter tamanho, é preciso ter 
maturidade, noção do certo e er-
rado, firmeza para dizer “não” 
quando necessário. Que adianta 
deixar o filho de quinze anos di-
rigir, se ele nem ao menos pos-
sui ainda os reflexos necessá-
rios para um bom desempenho 
automobilístico? No caso de um 
acidente de trânsito, quem vai 
responder judicialmente? Será 
que dá certo colocar camisinha 
na carteira do filho de dezes-
seis anos? Com que dinheiro ele 
vai sustentar seu filhinho caso 
ela se rompa? Que tal dar cer-
veja para o menino de quatorze 
anos? Talvez com dezoito já es-
teja dependente do álcool e pro-
movendo desordens. Permita 
que seu filho fume aos treze, e 
aos quinze achará natural expe-
rimentar outras coisas.

Tamanho não traz responsa-
bilidade. Devemos ensinar isso 
a nossos filhos, principalmente 
através de nosso exemplo. Cada 
coisa a seu tempo. Não precisa-
mos colocar a carroça na frente 
dos bois. É natural que nossos 
filhos adolescentes desejem sa-
borear o mundo de uma só vez. 
Nós também fomos adolescentes 
e passamos por isso. No entan-
to, aprendemos que quando se 
come demais e, principalmen-
te, quando se come cru, surge o 
mal-estar. Precisamos dosar a 
liberdade de nossos filhos para 
que eles não se percam diante 
da falta de limites. O segredo é 
soltar devagar, para que eles as-
similem cada experiência. “De-
vagar e sempre” é um ditado po-
pular antigo que aprecio muito. 

 
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 

fisiculturista ilheense participa 
do Mr. Olympia em Las Vegas

ESPORTES

Faculdade Madre Thaís 
oferece 14 especializações

EDUCAÇÃO

Pensando em preparar profissionais para 
um mercado que passa por constantes trans-
formações e em velocidade cada vez maior, 
a Faculdade Madre Thaís (FMT-Ilhéus) está 
oferecendo cursos de pós-graduação capazes 
de apresentar as técnicas, estratégias e fer-
ramentas atualizadas no campo de atuação do 
profissional. 

A pós-graduação tem sido apontada como 
um diferencial valorizado na carreira. Para 
conseguir cargos melhores é importante que 
o profissional tenha em seu currículo uma es-
pecialização. O curso também é bem avaliado 
nos processos de seleção de emprego.

A graduação é um curso abrangente. Ao 
longo de cinco anos - em média - o estudan-
te tem acesso a conhecimentos de diferentes 
campos relacionados à sua profissão. É na 
pós-graduação que o profissional pode se espe-
cializar em uma área específica.

Além da abrangência, os cursos de gra-
duação também são conhecidos pelo foco nos 
conhecimentos teóricos. Apesar das aulas te-
óricas, os estudantes passam grande parte 
do curso estudando e analisando os conceitos 
relacionados à área de atuação. Ao contrário 
do que é difundido, essa base teórica é fun-
damental para formar profissionais com uma 
visão analítica da sua profissão. 

Na pós-graduação será possível ter mais 
contato com atividades que proporcionam 
o conhecimento prático da área. Outro fator 
relacionado a importância da pós-graduação 
é a possibilidade do profissional atualizar os 
conhecimentos. Ao longo do curso, o estudan-

te terá contato com outros profissionais expe-
rientes que atuam em sua profissão. Portanto, 
a especialização é um investimento que vale 
a pena por ser um diferencial para a carreira. 

A Faculdade Madre Thaís está oferendo 
os cursos  em especialização(lato senso) em 
Análises Clínicas e Toxicológicas; em Ciên-
cias Criminais e Criminologia; Enfermagem 
em Emergência e Atendimento Pré-Hospita-
lar; Enfermagem Obstétrica; Gestão Ambien-
tal: Habilitação Analista Ambiental; Gestão 
de Pessoas: Construindo equipes de alta per-
formance; Gestão Empresarial, Marketing e 
Gestão de Pessoas; em Imagenologia Médica; 
em Libras; MBA em Logística Empresarial; 
Metodologia e Didática do Ensino Superior; 
Saúde Coletiva: habilitação sanitarista e em 
Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Infantil 
e Traumato Ortopedia.

Pelo segundo ano consecutivo, o 
nutricionista e atleta ilheense Roberto 
Santana pisou no mais importante pal-
co de fisiculturismo do mundo. 

O evento chamado Mr. Olympia em 
Las Vegas, aconteceu nos dias 12 a 15 
de setembro,  no centro de convenções 
do hotel Orleans.   

Este ano a categoria chamada Mens 
physiques Class A , teve a participação 
de 40 atletas e Roberto se consagrou 
mais uma vez na sexta colocação, repe-

tindo o feito de 2018. 
“Sinto-me honrado em mais uma 

vez conseguir participar em alto nível 
da maior competição de fisiculturis-
mo mundial que é o Mr. Olympia aqui 
em Vegas e estar entre os 6 melhores.  
Claro que ainda não estou satisfeito, e 
vou continuar melhorando até chegar 
ao numero 1, junnto com meu coach 
Felipe Marinho iremos traçar novas 
estratégias para melhorarmos ainda 
mais e corrigir o que precisar”. 
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Em Itabuna, Rui Costa entrega 
13ª Policlínica Regional de Saúde

GOVERNO DO ESTADO

A décima terceira Policlínica Regio-
nal de Saúde da Bahia foi inaugurada 
pelo governador Rui Costa, na sexta-fei-
ra (20), em Itabuna. A unidade de saúde, 
que contou com um investimento de R$ 
25 milhões, entre obras e equipamen-
tos, e já começa a funcionar na segunda 
(23/9), beneficia 750 mil moradores de 
29 municípios da região. Também nesta 
sexta, Rui entregou 15 micro-ônibus, que 
farão o transporte dos pacientes para a 
policlínica, além de 12 ambulâncias. 

“Hoje, 268 cidades, mais da metade 
dos municípios baianos, já são atendidas 
por uma policlínica regional. A próxima 
inauguração será em Simões Filho, na 
região metropolitana de Salvador, e em 
seguida Senhor do Bonfim e logo depois 
Barreiras. Até novembro, nós chega-
remos a 15 policlínicas entregues. É o 
maior investimento em saúde pública do 
Brasil, fortalecendo a atenção básica”, 
afirmou Rui.

Ainda de acordo com Rui Costa, o Go-
verno segue cumprindo o objetivo de re-

gionalizar a saúde na Bahia. “Para isso, 
o Estado paga integralmente a implanta-
ção da policlínica, com obras, equipamen-
tos e os micro-ônibus, e ainda participa 
com 40% dos custos operacionais men-
sais. Os outros 60% são divididos entre os 
municípios dos consórcios, de acordo com 
o tamanho de cada um”, detalhou.

Segundo o secretário da Saúde, Fábio 
Vilas Boas, com a Policlínica, a região 
cacaueira passa a ser autossuficiente 
em exames. “Esta é uma das maiores 
realizações da saúde pública na região 
cacaueira da Bahia. São mais de 15 espe-
cialidades médicas, todos os tipos de exa-
mes complementares, desde um simples 
eletrocardiograma até uma ressonância 
eletromagnética e uma tomografia com-
putadorizada”.

Ao todo, a policlínica conta com 78 
profissionais, entre médicos, enfermei-
ros, psicólogo, farmacêutico, nutricionis-
ta, ouvidor, assessores técnicos, assis-
tente social, técnicos em enfermagem, 
técnicos em radiologia e assistentes ad-

ministrativos. 
As especialidades oferecidas são an-

giologia, cardiologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, neurologia, ortopedia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, gine-
cologia/obstetrícia, mastologia e urologia, 
entre outras.

Os municípios atendidos são Alma-
dina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Pre-
to, Buerarema, Camacã, Canavieiras, 
Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, 
Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus, 
Itabuna, Itacaré, Itajú do Colônia, Ita-
juípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Jussari, 
Mascote, Pau Brasil, Potiraguá, Santa 
Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José 
da Vitória e Una.

Segurança Pública 
Completando a agenda em Itabuna, 

o governador entregou 52 viaturas para 
a Polícia Militar, reforçando a segurança 
em 41 municípios da região.

Fotos: Paula Fróes/GOVBA




