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A CCJ do Senado aprovou na 
quarta-feira, 30/10, a PEC 75/19, que 
torna o crime de feminicídio impres-
critível. O texto segue agora para o 
plenário da Casa, onde será votado 
em dois turnos.

A proposta, de autoria da sena-
dora Rose de Freitas, altera o arti-
go 5º da Constituição Federal para 
determinar que o feminicídio – ho-
micídio cometido contra mulheres 
e motivado por violência doméstica 
ou discriminação de gênero – possa 
ser julgado a qualquer tempo, inde-
pendentemente da data em que o 
crime for cometido.

CCJ do Senado aprova PEC que torna 
crime de feminicídio imprescritível

OAB vai à justiça 
contra graduações a 
distância em Direito

Desenvolvimento:
projetos do Porto Sul e da 

Fiol avançam na Bahia

Bahiagás 
completa 25 

anos de história

Um futuro de mais oportu-
nidades vem se concretizando 
para mineração da Bahia. Os 
projetos interligados do Porto 
Sul, em Ilhéus, e a finalização 
da Ferrovia de Integração Oeste
-Leste (Fiol), no trecho de Ilhéus 
até Caetité, seguem avançando. 

Com projeção para plena opera-
ção a partir de 2024, o corredor 
logístico irá escoar e distribuir 
minérios e grãos produzidos no 
estado, podendo gerar aumento 
de 1,93% no PIB da Bahia.



RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-C E 2-A.

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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Não há como quantificar. Quer 
porque os números são subnotifi-
cados. Quer porque não existe um 
banco de dados oficiais com infor-
mações sobre sua prática, medidas 
protetivas aplicadas ou condena-
ções levadas a efeito.

Apesar de ser um fenômeno 
universal, é possível afirmar – sem 
medo de errar – que a violência do-
méstica contra a mulher é o crime 
mais praticado no país.

Inclusive dá para dizer que se 
trata de um crime com sujeitos pas-
sivos totais. A vítima não é somente 
a mulher e seus filhos. A agressão 
atinge a economia do país. Com-
promete significativa parcela do 
Produto Interno Bruto (PIB). Traz 
reflexos no mercado de trabalho 
pelo número de dias não trabalha-
dos. Aumenta em muito os custos 
do Sistema Único da Saúde (SUS), 
que já tem uma saúde tão combali-
da. Sem contar com a necessidade 
de manter todo o aparato estatal 
para dar segurança e proteção à 
vítima, além de subsidiar políticas 
públicas para incentivá-la a sair do 
ciclo da violência.

Ou seja, a violência só tem o 
nome de doméstica, uma vez que 
agride a todas as pessoas.  Lesiona 
a própria sociedade, que acaba ar-
cando com os ônus de uma cultura 
ainda tão machista e sexista.  Este 
é um mal que só a educação poderá 
reverter. Tarefa, no entanto, que se 
avizinha cada vez mais distante em 
face do panorama atual que prega 
um descabido conservadorismo re-
acionário.

O Brasil resistiu a atentar a 
essa verdadeira tragédia. A legisla-

ção só chegou no ano de 2006, por 
imposição internacional.  A Lei Ma-
ria da Penha, considerada uma das 
melhores do mundo, determinou a 
implementação de 41 providências 
a serem adotadas nas esferas fede-
ral, estaduais e municipais e por to-
das as entidades públicas.

Claro que a maioria delas ain-
da não saiu do papel.  Mas reite-
radamente a Lei vem sendo objeto 
de ajustes na tentativa de dar-lhe 
mais efetividade.

A mais recente alteração (Lei 
1.3871, de 17/09/2019), impõe ao 
agressor o dever de ressarcir não só 
a vítima, mas o próprio SUS de to-
dos os custos relativos aos serviços 
de saúde para o tratamento dispen-
dido para o seu tratamento.

Vai além. Atribui a ele a obri-
gação de pagar os dispositivos de 
segurança utilizados para proteção 
da vítima e seus familiares. E faz 
uma salutar ressalva: o ressarci-
mento não pode comprometer o 
patrimônio da mulher ou de seus 
dependentes.

Claro que não se trata do retor-
no ao odioso sistema que convertia 
a violência em pena pecuniária.

Não. Explicitamente é feita tal 
ressalva: o ressarcimento não con-
figura atenuante e nem autoriza a 
substituição da pena aplicada.

Quem sabe esta seja a arma 
mais poderosa no combate à vio-
lência contra a mulher, ao atingir 
o lado mais sensível do homem: o 
seu bolso!

Por Maria Berenice Dias.
Advogada. Desembargadora aposentada do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul e Vice-Presidente 
Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 

IBDFAM. Porto Alegre – RGS.

E-mail: berenice@berenicedias.com.br

CONTEXTO 
JURÍDICO

Quando a vítima é o bolso

DIREITO CIVIL
1- Joana doou a Renata um livro 

raro de Direito Civil, que consta-
va da coleção de sua falecida avó, 
Marta. Esta, na condição de tes-
tadora, havia destinado a biblio-
teca como legado, em testamento, 
para sua neta, Joana (legatária). 
Renata se ofereceu para visitar a 
biblioteca, circunstância na qual 
se encantou com a coleção de clás-
sicos franceses. Renata, então, 
ofereceu-se para adquirir, ao pre-
ço de R$ 1.000,00 (mil reais), todos 
os livros da coleção, oportunidade 
em que foi informada, por Joana, 
acerca da existência de ação que 
corria na Vara de Sucessões, mo-
vida pelos herdeiros legítimos de 
Marta. A ação visava impugnar a 
validade do testamento e, por con-
seguinte, reconhecer a ineficácia 
do legado (da biblioteca) recebido 
por Joana. Mesmo assim, Renata 
decidiu adquirir a coleção, pagan-
do o respectivo preço.

 Diante de tais situações, assinale 
a afirmativa correta.

A Quanto aos livros adquiridos pelo con-
trato de compra e venda, Renata não 
pode demandar Joana pela evicção, 
pois sabia que a coisa era litigiosa.

   
B Com relação ao livro recebido em doação, 

Joana responde pela evicção, especial-
mente porque, na data da avença, Rena-
ta não sabia da existência de litígio.

   
C A informação prestada por Joana a Re-

nata, acerca da existência de litígio so-
bre a biblioteca que recebeu em legado, 
deve ser interpretada como cláusula 
tácita de reforço da responsabilidade 
pela evicção.

   
D O contrato gratuito firmado entre Re-

nata e Joana classifica-se como contra-
to de natureza aleatória, pois Marta 
soube posteriormente do risco da per-

da do bem pela evicção.

2 - Vilmar, produtor rural, possui con-
tratos de compra e venda de safra 
com diversos pequenos proprie-
tários. Com o intuito de adquirir 
novos insumos, Vilmar procurou 
Geraldo, no intuito de adquirir sua 
safra, cuja expectativa de colheita 
era de cinco toneladas de milho, 
que, naquele momento, estava sen-
do plantado em sua fazenda. Como 
era a primeira vez que Geraldo 
contratava com Vilmar, ele ficou 
em dúvida quanto à estipulação do 
preço do contrato.

 Considerando a natureza aleató-
ria do contrato, bem como a dú-
vida das partes a respeito da esti-
pulação do preço deste, assinale a 
afirmativa correta.

A A estipulação do preço do contrato en-
tre Vilmar e Geraldo pode ser deixada 
ao arbítrio exclusivo de uma das partes.

   
B Se Vilmar contratar com Geraldo a 

compra da colheita de milho, mas, por 
conta de uma praga inesperada, para 
cujo evento o agricultor não tiver con-
corrido com culpa, e este não conseguir 
colher nenhuma espiga, Vilmar não 
deverá lhe pagar nada, pois não rece-
beu o objeto contratado.

   
C Se Vilmar contratar com Geraldo a 

compra das cinco toneladas de milho, 
tendo sido plantado o exato número de 
sementes para cumprir tal quantida-
de, e se, apesar disso, somente forem 
colhidas três toneladas de milho, em 
virtude das poucas chuvas, Geraldo 
não receberá o valor total, em virtude 
da entrega em menor quantidade.

   
D A estipulação do preço do contrato en-

tre Vilmar e Geraldo poderá ser deixa-
da ao arbítrio de terceiro, que, desde 
logo, prometerem designar.



OAB vai à justiça contra 
graduações a distância em Direito

A OAB Nacional ingressou, na quinta-
feira (31/10), com um pedido de liminar na 
7ª Vara Federal do Distrito Federal reque-
rendo o reconhecimento da inviabilidade da 
oferta de cursos de Direito a distância. As-
sinam a peça o presidente nacional da OAB, 
Felipe Santa Cruz, e o presidente da Comis-
são Nacional de Estudos Constitucionais, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho. 

No pedido de medida cautelar, a Ordem 
apresenta dois argumentos principais: a 
inexistência de regulamentação específica 
que autorize a oferta de cursos de Direito a 
distância e a incompatibilidade entre as di-
retrizes curriculares da graduação jurídica, 
que tem a prática como eixo nuclear.

Felipe Santa Cruz alerta que, no caso da 
graduação em Direito, a atual regulamen-
tação das diretrizes curriculares se refere 
exclusivamente à modalidade presencial de 
ensino. “Não há previsão legal para cursos 
de Direito a distância. Além da ausência de 
regulamentação específica, a centralidade 
da prática jurídica para a formação profis-
sional em Direito se incompatibiliza com a 
oferta virtual. Sendo assim, os pedidos de 
credenciamento e de autorização de cursos 
a distância em Direito não possuem base le-
gal, o que veda seu processamento pelo Mi-
nistério da Educação”, ressalta.

Na peça, a OAB também argumenta que 
há um crescimento acentuado da oferta de 

cursos de graduação a distância, favorecido 
pela flexibilização das regras em 2017, es-
pecialmente pelo Decreto 9.057/2017 e pela 
Portaria Normativa nº 11/2017 do MEC. 
Além disso, a Ordem ressalta que a oferta 
crescente de graduações a distância está 
concentrada na rede privada de ensino, que 
tem contribuído para o encolhimento do en-
sino presencial e para uma queda de quali-
dade da educação superior.

Para a Ordem, o incentivo a programas 
de ensino a distância tem o escopo de ex-
pandir e democratizar o acesso à educação 
superior. Entretanto, os benefícios da edu-
cação a distância só podem ser auferidos 
quando respeitadas as exigências pedagó-
gicas para a prática da modalidade, dentre 
as quais a garantia de padrão de qualidade, 
critério que não pode ser medido na modali-
dade a distância no caso do curso de Direito.

CONSELHO FEDERAL DA OAB
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

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

40 - Em tema de independência, 
prerrogativa, direitos, ética e mo-
ralidade não fça o advogado conces-
sões ou transigências, por mínimas 
que sejam porque, mais cedo, mais 
tarde, outras se seguirão, como bola 
de neve, num crescendo comprome-
tedor, afetando a autonomia, condu-
ta, imagem e reputação profissional. 

41 - Esforças-te por seres claro, 
simples, objetivo e sintético em 
tuas petições, arrazoados, escritos 
e sustentações orais. Não procures 
mostrar erudições, evita abusar do 
emprego de expressões em idiomas 
estrangeiros.

42 - O estágio praticado em grandes 
escritórios de advocacia costuma ser 
um duro, às vezes penoso aprendi-
zado, exaustivo até fisicamente. Re-

quer responsabilidade, paciência, de-
terminação, não raro, sacrifício. Mas 
é nele que muitas vezes, se tempera 
e forjas o verdadeiro profissional, que, 
com o tempo, termina por instalar sua 
própria banca profissional, muitas ve-
zes associada a outros colegas ou ex-
colegas de estágio.

43 - Nas sustentações e arrazoados 
orais, só excepcionalmente leias tex-
tos, sob pena de te tornares monótono, 
e deixares ou julgadores desatentos.

44 - Nas causas complexas e rele-
vantes, pendentes de decisão do 
tribunal em que se quer reparar a 
injustiça cometida, nunca deixes de 
elaborar memorial e entregá-lo ao 
julgadores, um a um, com antece-
dência, e fazê-lo, mais uma vez, ain-
da mais resumidamente na própria 
sessão de julgamento, na esperança 
de que o trabalho venha a ser por 
eles lido.

 “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



Instrumento particular de 
promessa de compra e venda

Comprei um imóvel na 
planta e o prazo de entrega 
não foi cumprido e estou pa-
gando aluguel por conta des-
se atraso. Quais são os pro-
cedimentos que devo tomar 
para resolver o problema? 
Letícia Gomes.

Letícia, essa situação é mais 
comum do que se possa imagi-
nar. No ano 2012, por exemplo, 
até meados do ano pelo menos 
50% das obras na Bahia, progra-
madas para a entrega estavam 
atrasadas, segundo a ADEMI
-Bahia – Associação de Dirigen-
tes de Empresas do Mercado 
Imobiliário da Bahia. 

Para resolver isso, ou pelos 
menos para que o atraso não 
seja exagerado, o cliente deve 
acompanhar através do crono-
grama o andamento da constru-
ção e, consequentemente, buscar 
informações com a construtora 
responsável pela execução da 
obra. Mas é bom que se escla-
reça que as construtoras podem 
prorrogar o prazo final da entre-
ga em pelo menos 180 dias, sem 
que isso se configure quebra de 
contrato. É preciso entender 
também que independente do 
atraso da execução da constru-
ção, o comprador não deve dei-
xar de honrar seus compromis-
sos financeiros com o contrato. 

Além disso, a inadimplência 
da construtora/incorporadora 

não gera para o comprador o di-
reito de tornar-se inadimplente. 
Em situações assim, para garan-
tia de quem compra, é necessá-
rio notificar a construtora, saber 
a previsão de conclusão da obra, 
e depositar em juízo as parcelas 
contratuais.

Convém esclarecer que o 
atraso na entrega do imóvel 
constitui descumprimento de 
obrigação contratual. Por isso, a 
empresa fica obrigada, segundo 
o Código Civil vigente no Brasil, 
a ressarcir todos os prejuízos de-
correntes do atraso, sejam eles 
de natureza moral e/ou mate-
rial. Uma das formas aplicadas 
para o ressarcimento dos danos 
materiais é a condenação no pa-
gamento do valor equivalente ao 
preço do aluguel pelo período de 
do atraso. Trata-se de pagamen-
to de indenização por ele não 
fruir do bem, e não propriamen-
te de um aluguel o que deverá 
ser pago ao comprador, e para 

que isso aconteça deverá ser 
ajuizada uma ação e o magistra-
do obrigue o pagamento.

As leis que regulamentam 
essa relação comercial faculta 
você, a possibilidade da desis-
tência da compra, mas lembra-
mos de que após assinatura do 
contrato de promessa de compra 
e venda, se o comprador desistir 
da aquisição do imóvel certa-
mente terá perdas financeiras 
já previamente estabelecidas no 
mencionado contrato, a exemplo 
do sinal, da comissão de correta-
gem, por exemplo.

Portanto, aconselho a con-
tratar um advogado especialista 
em Direito Imobiliário e ajuizar 
uma ação com vista à desistên-
cia da compra ou pelos menos a 
receber os valores que cubram 
os alugueis que já pagou e o que 
irá ainda fazê-los, já que não nos 
informa quanto tempo tem que 
está pagando o mesmo ou até se 
já o quitou plenamente.

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). www.vercilrodrigues.adv.br

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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Vida íntima x Esfera funcional

Falsa expectativa

Meio de campo

CNJ decidiu arquivar reclamação disciplinar de 
uma mulher contra o ex-marido, juiz no TRF da 1ª re-
gião, na qual ela alegava que o magistrado se ausentou 
de suas funções para ir a motel, onde manteve relação 
extraconjugal. O Conselho destacou que a situação em 
si não possui repercussão administrativo-disciplinar, e, 
no caso, não ficou demonstrada negligência por parte 
do magistrado com os atos judicantes.

TJ/AC manteve condenação imposta a advogada 
por falsa expectativa na prestação de serviços a uma 
cliente. A advogada atendeu a cliente diversas vezes 
pessoalmente e por celular, mas não realizou interpo-
sição necessária para uma demanda. Na Justiça, ale-
gou que não havia celebrado contrato de prestação de 
serviços.

O PL 5.516/19, que cria o sistema econômi-
co do futebol brasileiro, elege uma via societária 
como instrumento de segurança jurídica e de legi-
timação: a Sociedade Anônima do Futebol.
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Leilão para exploração do gás de 
folhelho deve obedecer a normas 
constitucionais e regulamentares

 Suspensos repasses de recursos federais 
ao município de Governador Edison Lobão 

até que o nome da cidade seja alterado

TRF1 mantém integrante de facção criminosa 
em penitenciária federal de segurança máxima

Por entender que na atuação da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) não foram 
observadas as normas constitucionais, 
legais e regulamentares, a 5ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), por unanimidade, negou provi-
mento às apelações da ANP e da União 
em processo no qual o Ministério Públi-
co Federal (MPF) postula, inicialmente, 

medida liminar para suspender a explo-
ração do gás de folhelho (gás de xisto) 
com o uso da técnica do fraturamento 
hidráulico na 12ª Rodada de Leilões, 
promovida pela ANP e para determinar 
que não se realizem outros procedimen-
tos licitatórios tendentes a oferecer esse 
tipo de exploração enquanto não forem 
aprofundados os estudos sobre os riscos 
ao meio ambiente.

A 5ª Turma do TRF 1ª Região 
manteve a sentença, do Juízo da 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Imperatriz/MA, que determinou a 
suspensão de repasse de recursos fe-

derais provenientes de transferências 
voluntárias ao município de Gover-
nador Edison Lobão/MA enquanto o 
município permanecer com nome de 
pessoa viva.

Em razão da periculosidade de um 
réu que lidera organização criminosa, 
preso na Penitenciária Federal de Porto 
Velho/RO, a 3ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF1) man-

teve a decisão do juiz corregedor da Pe-
nitenciária Federal de Rondônia/RO que 
prorrogou a permanência do apenado no 
presídio de segurança máxima por mais 
360 dias.

DECISÕES

Lei obriga SUS a realizar exames para 
diagnóstico de câncer em até 30 dias

Liberdade econômica - Negócios jurídicos

Foi publicada no DOU de quinta-
feira, 31/10, a lei 13.896/19, que deter-
mina que os exames relacionados ao 
diagnóstico de câncer sejam realizados 
pelo SUS no prazo de 30 dias.

De acordo com a lei, nos casos em 
que a principal hipótese diagnóstica 

seja a de neoplasia maligna, os exames 
necessários à elucidação devem ser re-
alizados no prazo máximo de 30 dias, 
mediante solicitação fundamentada do 
médico responsável. A norma altera 
dispositivo da lei 12.732/12 e entrará 
em vigor após 180 de sua publicação.

Com os novos itens trazidos pela 
lei da liberdade econômica - 13.874/19 
- adiciona-se ao antigo artigo 113 do 
Código Civil parágrafos e incisos, com 
novas regras interpretativas para um 
negócio jurídico. Ao examinar cada dis-
positivo, Sílvio de Salvo Venosa e Luiza 
Wander Ruas (Demarest Advogados) 

concluem que a lei é mais uma norma 
plena de boas intenções: “Espera-se um 
novo período de maior liberdade nas 
negociações, manutenção dos contratos 
e estabilidade das relações para que os 
empresários e contratantes em geral se 
sintam mais confortáveis para realizar 
negócios no Brasil.”
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CNJ intima TJ – BA a 
esclarecer 366 mil hectares 
doados a um borracheiro

Por Rafa Santos. 
Repórter Consultor Jurídico

A conselheira Maria Tereza Uille 
Gomes, do Conselho Nacional de Jus-
tiça, assinou pedido de providências in-
timando o corregedor das comarcas do 
interior da Bahia para prestar esclareci-
mentos sobre os procedimentos adotados 
em relação à Ação Possessória 0000157-
61.1990.805.00081 e à fiscalização da Co-
marca de Formosa do Rio Preto. 

É o segundo pedido de providências 
do CNJ sobre o caso. Em setembro deste 
ano, o colegiado do conselho já havia inti-
mado o presidente do Tribunal de Justiça 
da Bahia, Gesivaldo Britto, para cobrar o 
cumprimento de decisão da instância su-
perior que anulou a transferência de 366 
mil hectares de terra a um único homem.

O destinatário das terras que ficam 
no oeste da Bahia é o borracheiro José 

Valter Dias. Para efeito de comparação, 
o latifúndio corresponde a cinco vezes o 
tamanho da cidade de Salvador. A trans-
ferência de terras aconteceu pela Porta-
ria 105, editada em 2015 pelo TJ-BA. O 
ato administrativo anulou o registro das 
terras de 300 agricultores que trabalha-
vam no local.

No pedido de providências, o CNJ 
determina que seja elaborado um re-
latório circunstanciado a respeito dos 
registros de matrículas. O documento 
deve apresentar o número de matrícu-
las canceladas em decorrência da nu-
lificação da Portaria CCI 105/2015 e o 
número de matrículas restabelecidas 
com a decisão do Conselho Nacional de 
Justiça. 

O município baiano fica encravado na 
nova fronteira agrícola conhecida como 
Matopiba (sul do Maranhão, leste do To-
cantins, sul do Piauí e leste da Bahia).

A NOTÍCIA
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 levantar, pra num ficar cansado...
Vai passando a grana, bem devagarinho...
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 encru-
zilhada...

- 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....
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A CCJ do Senado aprovou na quar-
ta-feira, 30/10, a PEC 75/19, que torna 
o crime de feminicídio imprescritível. 
O texto segue agora para o plenário da 
Casa, onde será votado em dois turnos.

A proposta, de autoria da senadora 
Rose de Freitas, altera o artigo 5º da 
Constituição Federal para determinar 
que o feminicídio – homicídio cometido 
contra mulheres e motivado por vio-
lência doméstica ou discriminação de 
gênero – possa ser julgado a qualquer 
tempo, independentemente da data 
em que o crime for cometido.

Na justificação da PEC 75/19, a 
senadora cita estudo da OMS – Orga-
nização Mundial da Saúde que situou 
o Brasil em quinto lugar na taxa de 
feminicídios entre 84 nações pesquisa-
das. A senadora também menciona o 
Mapa da Violência de 2015, segundo o 
qual 106 mil mulheres foram assassi-
nadas no país entre 1980 e 2013.

“Propomos que a prática dos femi-
nicídios seja considerada imprescri-

tível, juntando-se ao seleto rol cons-
titucional das mais graves formas de 
violência reconhecidas pelo Estado 
brasileiro”, diz a senadora.

Rose de Freitas cita ainda a lei 
Maria da Penha e a lei do feminicídio 
como atuações do Congresso em rela-
ção ao tema, mas considera que é pos-
sível avançar ainda mais no combate à 
violência contra a mulher.

Na CCJ, a proposta foi relatada 
pelo senador Alessandro Vieira, que 
deu parecer favorável ao texto. Ele 
também incluiu o estupro na lista de 
crimes imprescritíveis, o que também 
está previsto em outra proposta – a 
PEC 64/16 –, que já foi aprovada no Se-
nado e aguarda decisão da Câmara dos 
Deputados.

“Se for aprovada a PEC do estu-
pro lá [na Câmara], vamos ter duas 
alterações da Constituição em cima do 
mesmo inciso. Um dos projetos sairia 
prejudicado. O do ex-senador Jorge 
Viana é anterior, mas o dela [Rose de 

CCJ do Senado aprova PEC que torna 
crime de feminicídio imprescritível

Freitas] vai ser mais amplo”, afirmou 
a presidente do colegiado, senadora Si-
mone Tebet, ao sugerir a emenda.

Atualmente, conforme o artigo 5º da 

CF/88, são imprescritíveis os crimes de 
racismo e de ação de grupos armados, 
civis ou militares, contra a ordem cons-
titucional e o Estado Democrático.
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O magistrado Antônio Carlos de Sou-
za Hygino, da 5ª Vara Cível da Comarca 
de Itabuna, é o mais novo imortal da Aca-
demia de Letras de Ilhéus (ALI). A so-
lenidade de posse aconteceu na noite de 
sexta-feira, 18/10, às 19h30min, na sede 
da entidade, centro de Ilhéus.

Dr. Antônio Hygino, ocupa ago-
ra a Cadeira nº 1, que tem como pa-
trono Afonso Costa, fundador Carlos 
Monteiro e que era ocupada até o dia 
8/3/2019, pelo poeta, Dr. João Hygino 
Filho, seu pai. 

A emocionante cerimônia, presidida 
pelo acadêmico-presidente André Rosa 
Ribeiro, contou com a presença de mem-
bros da “Casa de Abel, como é conhe-
cida a ALI - fundada no ano de 1959,  
familiares do empossado, amigos, auto-
ridades civis, militares e política, além 
de representantes da Maçonaria, Lions, 
Rotary, CDL, ACI e OAB – Subseção de 
Ilhéus, bem como de representantes da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e da Academia Gra-
piúna de Letras (AGRAL), da imprensa 
regional, a exemplo da direção dos jor-
nais DIREITOS e O COMPASSO, den-
tre outros.

O novo acadêmico é natural de Porto 
Seguro. Ingressou na Magistratura em 
1990. Como magistrado, exerceu suas 
atividades judicantes em Itacaré, sua 
primeira comarca. Trabalhou também 
em Ilhéus, Ubaitaba, Aurelino Leal, Pau 
Brasil, Camacan e Porto Seguro, como 
Juiz Substituto. Foi Juiz em Una e Bue-
rarema. 

Foi professor de Direito Civil e Pro-
cesso Civil da Universidade Estadual de 
Santa Cruz. É especialista em Direito 
Processual Civil pela referida instituição. 
É também autor de diversas crônicas, ar-
tigos e poemas, alguns deles publicados 
em jornais e revistas. Em fase de con-
clusão estão dois romances: “O Pretor” e 
“Não fui eu”.

Antônio Carlos de 
Souza Hygino toma 
posse na Academia 
de Letras de Ilhéus

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

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

O advogado militante, com escritório na 
Avenida Firmino Alves, 60, Módulo Center, 
centro de Itabuna, ex-procurador federal do 
trabalho, Dr. José Carlos Oliveira, nascido na 
cidade de Almadina, morador de Ilhéus e cida-
dão por adoção e título itabunense, rumou no 
fim de semana – dias 11 a 13/10, para come-
morar no domingo, dia 13/10, na praia do fla-
mengo, na capital do estado, o anversário de 
sua filha caçula Isís Fabiana de Sousa Oliveira.

Drª Isís Fabiana de Sousa Oliveira, que é 
mãe dos gêmeos Antonio e Benício de nove me-
ses, netos mais novos de José Carlos, que agora 
tem cinco,  é formada e com mestrado em Psi-
cologia, completou 34 anos de idade.

Dr. José Carlos comemora 
aniversário de sua caçula

Isís Fabiana, a aniversariante

Isís Fabiana e José Carlos

Um dos gêmeos, Isis Fabiana e José Carlos José Carlos, Mabel Venâncio Oliveira 
e um dos gêmeos

Mônica Venancio Oliveira e Mabel Venâncio 
Oliveira, filhas de José Carlos

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

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

73 99167-400073 99103-8000
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É pela 
cultura que a 
educação começa Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Desta vez vou ficar de fora. E não po-
deria ser diferente: sou um “anão” entre 
dois “gigantes”, não tenho nada o que dizer, 
mesmo! Hoje, coloco à disposição do(a) lei-
tor(a) um “diálogo” sobre Cultura e Educa-
ção travado entre Telmo Padilha e Adonias 
Filho (extraído, alguns fragmentos, do livro 
de Telmo “Canto de Amor e Ódio a Itabu-
na”). É uma obra-prima de clarividência! 
Vejamos:

A verdade é que a educação – escreve o 
mestre Adonias Filho – por ser passiva, de-
pende da cultura que lhe oferece material, 
elementos e conteúdo. É a cultura que cria 
os valores que vão, a seguir, ser incorpora-
das pela educação. A cultura, precisamen-
te, porque atua no sentido da inovação e da 
descoberta, é revolucionária. A (educação) 
porque incorporou o invento ou a desco-
berta é conservadora. A educação, porém, 
em certo caminho, e porque conservadora, 
de tal modo a si mesma si preserva e re-
siste às invenções, inovações e descobertas. 
Os exemplos seriam tantos nas ciências e 
nas artes – sobressaindo-se casos como os 
de Pasteur e Van Gogh – que seria difícil 
enumerá-los. Não é segredo para ninguém, 
aliás, o conflito que sempre se estabelece 
entre os inovadores e os educadores. Confli-
to inevitável porque, se os educadores pre-
servam um sistema reconhecido de saber e 
uma ordem estabelecida de conhecimento, 
os inovadores os violam com suas próprias 
invenções.

A educação – diz Telmo Padilha – por 
ser uma coisa estática e diluidora nos seus 
propósitos, ou sistematizadora, ou ordena-
dora segundo princípios previamente con-
sagrados, seria um elemento auxiliar da 
cultura. A cultura seria o ápice da pirâmi-
de e a educação sua base. Mas nem sempre 
isso ocorre. Às vezes a cultura independe da 
educação. No caso das artes e da literatura, 
a criação sobrepõe-se à escolaridade, trans-
cendendo-a e superando-a. Shakespeare 
não precisou de universidade para escre-
ver “Otelo”; nem Dostoievski para escrever 
“Crime e Castigo”... Embora não se espere 
de um escritor ou de um artista que produ-
za obras de nível sem base teórica mínima 
e sem conhecimentos que se adquire até 
o segundo ciclo, é indiscutível que o mais 
importante escritor e o artista aprendem 
solitariamente nos livros e nas observações 
direta e no exercício de seu aprendizado es-

pecífico. O talento faz o resto.
Cultura é conhecimento interiorizado, 

observado e comparado. Estabelece-se de-
pois de passar por muitos filtros. O proces-
so é demorado e às vezes penoso. O conhe-
cimento geral, humanístico, conquistado 
solitariamente no confronto dos livros com 
a realidade à margem dos “campi”, pode 
muitas vezes superá-los. Esta conversa não 
pretende minimizar – o que seria ingenui-
dade imperdoável – a importância do ensi-
no universitário. O que se quer é situá-lo no 
seu devido lugar, na sua exata dimensão, 
preservando-se, por outro lado, aqueles que 
preferem ou não puderam utilizá-lo para se 
tornarem grandes nos mais diversos cam-
pos do conhecimento humano.

Mas esse tipo de capacitação, se não o 
comprova o selo universitário, não o acei-
tam os radicais defensores da escolaridade 
oficial. A prova é o diploma. Sem ele o sujei-
to é autodidata. Como se não fôssemos dou-
tos, de certo modo, autodidatas, na medida 
em que o melhor que produzimos depende 
mais de nós do que daquilo que nos ensi-
nam. Em literatura e arte seriam autodi-
datas Luiz de Camões, Dante, Dostoievski, 
Tolstoi, Gorki, Maiakovsky, Lorca, Picasso, 
Salvador Dalí... Para o maior escritor de 
sua geração e a notabilidade que foi em sua 
época, quando o ensino universitário era 
ainda mais rigoroso, Machado de Assis não 
precisou nem mesmo frequentar o curso 
primário... Ele quis ser um grande escritor 
e uma notabilidade, e o foi. 

Devolvo a palavra – destaca Telmo Pa-
dilha – ao mestre Adonias filho: “a arte, 
como se verifica, se mantém acima de todas 
as lições da educação que apenas contri-
bui para preservá-la ou esclarecê-la criti-
camente. Melhorá-la ou aperfeiçoá-la, isso 
de modo algum. A educação não consegue 
superar o ato artístico como manifestação 
cultural. E talvez não se faça necessário 
para que se afirme não ser possível conci-
liar a cultura e a educação na mesma ór-
bita. Termino por dizer que é pela cultura 
que a educação começa”.

Bem, aí estão as palavras clarividentes 
dos mestres... Mãos à obra!

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

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

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br
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Posse de 3 servidores 
conclui atos de concurso 

na Câmara de Itabuna

A Câmara de Itabuna encerrou, na 
manhã de quinta-feira (31/10), o ciclo 
de posses do primeiro concurso reali-
zado na Casa, cuja homologação acon-
teceu em outubro de 2015. Num reco-
nhecimento ao papel da comunicação, 
também, nos órgãos públicos, foram 
empossados profissionais dessa área.

Às 47 vagas inicialmente ofer-
tadas no certame acrescentam-se os 
seguintes nomes: o cerimonialista Vi-
nícius Brandão Barreto, responsável 
por planejar a execução dos eventos no 
Legislativo; a Intérprete de LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) Roberta 
Alena de Alcântara Brandão e a asses-
sora de Comunicação Social/Jornalis-
mo, Celina Silva dos Santos.

Devidamente empossada como se-
gunda Intérprete de LIBRAS, Roberta 
Brandão foi instada a dizer as primei-
ras palavras, sobretudo neste momen-
to em que tanto se valoriza a inclusão. 
“Gratidão a Deus em primeiro lugar e 
o desafio é garantir à comunidade de 
surdos o acesso às informações; é a ela 
que a gente precisa fazer chegar tudo 
que tramita dentro desta Casa, todo 
projeto de lei, todas as informações, 
fazer com que esta comunidade venha 
participar; a Casa do povo também 

pertence aos surdos”, declarou.

“Dever cumprido”
O ato de posse contou com a pre-

sença do presidente da Câmara, Ricar-
do Xavier; o primeiro-secretário, Ma-
noel Júnior; mais os vereadores Chico 
Reis e Jairo Araújo. Xavier avaliou o 
momento que completou a série de ati-
vidades no concurso. “A sensação é de 
dever cumprido e de não ter dúvidas de 
que os empossados de hoje fizeram jus, 
passaram no concurso e quem vai ga-
nhar com isso é a Câmara, através do 
serviço prestado por todos vocês. Nada 
mais fiz do que a minha obrigação, com 
o apoio de toda a mesa-diretora e todos 
os vereadores”, assinalou.

Jairo Araújo chamou a atenção so-
bre a importância do serviço público 
nas diferentes esferas do país. “Esta-
mos vivendo um momento de muita 
desvalorização do serviço público no 
Brasil. Mandatos eletivos passam, 
mas o serviço público é eterno. É o que 
mais precisa que o Estado dê conti-
nuidade e a Câmara de Vereadores da 
mesma forma: temos uma responsabi-
lidade muito grande com a população e 
os nossos servidores podem contribuir 
com isso, analisou.

LEGISLATIVO

Aprendendo 
com os lírios

Fico encantado quando assisto a 
uma apresentação do Palhaço Cocada. 
A primeira vez que a vi, foi nas imedia-
ções da Ação Fraternal de Itabuna; a se-
gunda, na Rua Paulino Vieira e depois 
no centro da cidade de Ilhéus, quando a 
praça ficou cheia de gente, prestigiando 
o espetáculo.

O Palhaço Cocada faz todo mundo fe-
liz. Pelo menos durante o seu show. Can-
ta, dança, faz malabarismo, acrobacias, 
coreografias, parodias, tudo de maneira 
mais saudável e hilariante possível.

Apaixonei-me tanto pelo espetáculo 
do Palhaço Cocada que comprei uma ré-

plica dele. A aquisição que fiz não fun-
cionou. O talento e o espírito de equipe, 
que tanto sobram no Palhaço Cocada e 
no seu criador, faltam na minha pessoa, 
para me tornar um coadjuvante do seu 
inédito espetáculo. Inteligente, goza-
dor, determinado e dinâmico, o Palha-
ço Cocada deve, a qualquer momento, 
romper com a relação de inutilidade 
que sem querer lhe impus.

O Palhaço Cocada sempre ensaia 
sozinho. Tudo para aperfeiçoar ainda 
mais o tema, a interpretação e o rotei-
ro de cada show. Discretamente o fico 
assistindo, admirado com tanto talen-

O PALHAÇO 
COCADA

Não pretendo aqui competir com o 
grandioso Érico Veríssimo na sua obra 
Olhai os Lírios do Campo, a minha hu-
milde intenção é como ele, beber da fonte 
original o último discurso de Jesus que 
ficou conhecido como o sermão do monte.  
Na condição de um Mestre por Excelência 
ministrou suas preciosas lições. Ele não 
procedeu como um teólogo, dogmático ou 
filósofo, mas como Mestre por Excelência.

Sua linguagem era acessível e atua-
lizada, como se vê no nosso texto: “Olhai 
para os lírios do campo como eles cres-
cem.” Os olhos são as janelas que nos 
põem em contato com o mundo. Estima-
se que oitenta por cento de tudo que nos-
so cérebro armazena é acumulado atra-
vés da visão. Do alto da montanha, onde 
se achava como observador da natureza, 
podia descortinar e apreciar a planície 
com seus lírios formosos e para eles cha-
marem a atenção dos seus ouvintes. 

Olhai, observai atentamente, e numa 
reflexão demorada sobre a vida dessa 
planta encontraremos o remédio, a cura, 
para nossas ansiedades (ansiedade quer 
dizer estrangulamento) e preocupações 
que nos acabrunham na luta de cada dia.

Se as próprias pedras do reino mine-
ral chamam e despertam a consciência 
humana, os lírios que são de um reino 
onde a vida se distingue com sinais mais 
claros, oferecem para quem tem olhos 
para ver, lições objetivas para as quais 
devemos atentar bem. 

“Olhai como crescem” no seu cres-
cimento, na sua forma bela e atraente, 
na sua utilidade os lírios falam algumas 
verdades: 1. A sua naturalidade e sim-
plicidade encantadoras, trabalham mas 
sem angústia. A atividade que desenvol-
vem e sem inquietação. Os que andam 
inquietos e preocupados com a maneira 
de se apresentarem na sociedade, com a 
solução rápida de seus problemas, olhem 
para a sua simplicidade, para a sua vida 
sem artifícios, sem afetação, sem pressa. 
A natureza não procede por saltos brus-
cos há na vida dessa planta uma exempli-
ficação dessa verdade. Os dias hodiernos 
na vida complicada do nosso século neu-
rótico em que muitos são dominados pela 
ambição de subir depressa, afastando-se 
do caminho reto do dever; A mídia noticia 
escândalos na administração pública, a 
cada momento, governantes que pregam 
inverdades, mascaram dados estatísti-

cos, propagandas irreais.
O governo deve aprender a olhar os 

lírios. Não adianta se condoer com o pas-
sado, não adianta ansiedade pois esta 
estrangula o amanhã que a Deus perten-
ce. São bases populares que de um certo 
modo vão reafirmando verdades univer-
sais e irrevogáveis. 

2. Crescem e tomam uma forma lu-
xuriante e bela. “Nem Salomão com toda 
sua glória e magnificência, se vestiu 
como eles.” Que esplendor! E vivem no 
vale onde Jesus do alto os contemplou. 
Em qualquer esfera de atividade ou posi-
ção social, mesmo no vale ou nos lugares 
mais obscuros o cidadão pode ser um es-
teta, e exornar o seu caráter de qualida-
des finas e nobres virtudes.

Os lírios crescem, e, além de se torna-
rem belos, espalham um perfume suave 
mesmo no charco e entre espinhos. Falam 
eles, por esse perfume que derramou ao 
redor de si, de uma vida que não se isola, 
de uma vida útil, altruísta, de bondade, 
que se distribui. Os lírios não vivem só 
para si, mas para perfumar o ambiente. 
A vida deve ser comunicativa em função 
da comunidade e do grupo e não do indiví-
duo apenas.  O apóstolo Paulo preconiza 
este modo de viver quando diz: “ninguém 
busque o proveito próprio, antes cada um 
o que é de outrem” ninguém vive só para 
si. O interesse social deve estar acima do 
interesse próprio.

3. Os lírios crescem até chegar ao ápi-
ce. Ai está a etimologia da palavra “as 
sano” chegar ao auge, atingir o fim supre-
mo da vida. Não é outra a finalidade da 
vida humana, a maturidade plena. 

O Mestre por Excelência nos desafia a 
examinar os lírios do campo e prontamen-
te nos convida a olhar a vida do rei Salo-
mão. A conclusão que chega o mestre foi 
espetacular a de que a nossa opção deve 
ser a do modelo dos lírios e não a maneira 
grandiosa do rei! Viver o estilo de Jesus. 
E recomeçar na manjedoura, viajar em 
jumentinho, optar pelo jardim, assumir a 
cruz como norma e conduta, um jeito de 
amar e construir a pacificação. 

O mundo hodierno espera de nós três 
palavras expressivas: receber, crescer e 
dar. Esta é a lição dos lírios.   

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Livros do Autor:
- A Rua das Amélias e outras 
crônicas, Editora Viseu 2018 e
- A Criação da Criatura, 
Editora Viseu 2019.

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

to e lamentando não poder colaborar, 
para levarmos o espetáculo ao público, 
como fazem o seu criador e o seu sósia 
matriz.

O Palhaço Cocada sabe que não o 
condenei ao silencio, para beneficiar 
governo e oposição corruptos. A crítica 
social, política e econômica contida no 
trabalho da sua família é muito impor-
tante para o país. Realmente careço do 
dom específico e do espírito participati-
vo, para contribuir com a sua nobre fun-
ção. Tanto é que já o liberei para tirar as 
férias do Palhaço Cocada matriz, assim 
como para revezar com este nas apre-
sentações dos shows que aconteceram 
posteriormente.
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Eu tenho valor diante 
da fragilidade e da doença?

O ser humano é frágil. Quando 
nos deixamos dominar pela fragilida-
de e a fraqueza, qualquer doença nos 
deixa impossibilitados de trabalhar e 
de prosseguir a vida. E, diante dessa 
fragilidade, onde está mesmo o nosso 
valor? Poderíamos dizer que quando 
nada mais posso produzir, torna-se 
claro, que também nos dias de saú-
de não posso ver meu valor somente 
na minha produção. Esse “valor” não 
consiste em minha utilidade em favor 
de alguém ou alguma coisa, mas con-
siste em minha dignidade como pes-
soa que não se perde quando estou 
fraco, velho, doente ou desemprega-
do. Claro que ninguém quer adoecer, 
nem sentir-se frágil. Gostaríamos de 
mostrar sempre nossa força, nosso 
valor, não só a Deus, mas também as 
outras pessoas.

É assim que acontece, mas diante 
da doença, eu tenho valor se me re-
conciliar com essa doença. Me recon-
ciliando, sai então de mim algo cheio 
de valor, darei à minha vida, limitada 
pela doença, um testemunho de outro 
valor, o valor infinito do amor. Em mi-
nha doença posso tornar-me aberto a 
Deus. Se eu me reconciliar com ela, ou 
seja, seu eu não protestar o tempo todo 
contra aquilo que está acontecendo co-
migo. Existe também casos de doenças 
assistenciais, aquelas onde as pessoas 
precisam de uma ajuda continua e 
não conseguem mais fazer nada por si 
mesmas. Então ali como a pessoa vai 
perceber o seu valor? Nesses casos, eu 
posso perceber um valor inviolável da 
vida e da pessoa independente do que 
acontece. Se lidarmos bem com a do-

ença estaremos dignificando também 
a nós mesmos. Expressaremos nossa 
fé de que não podemos perder nossa 
dignidade de pessoa por nenhuma do-
ença e nem por nossas culpas.

Uma pessoa doente pode tornar-
se em sua fraqueza e debilidade um 
indicador de vida para nós e também, 
para quem se sente culpado. A doença 
do outro pode me tornar uma pessoa 
melhor. Para todas as pessoas fica 
aberta a chance de começar e recome-
çar sempre, tirando o melhor de tudo.

O primeiro passo diante da fra-
queza e da doença, é que precisamos 
nos reconciliar com ela, não protestar 
o tempo todo. Devemos buscar todos 
os caminhos para a cura e para a su-
peração. Mas, nos casos em que a pes-
soa precisa conviver com a doença, se 
ela protesta o tempo todo, aí ela vai vi-
ver mal, pois fica presa a essa fragili-
dade e não avança. Por outro lado, nos 
casos em que a pessoa se tornou de-
pendente em todos os sentidos, quem 
cuida e quem se tornou dependente, 
podem se reconciliar com a vida e com 
a doença, aceitando essa situação e fa-
zendo o melhor dentro desse cenário. 
Nisso, Deus que está sempre conosco, 
que nos cuida e nos ajuda está o tem-
po todo nos sustentando, sobremanei-
ra, nas nossas doenças, debilidades e 
fraquezas. É preciso fazer tudo o que 
precisa ser feito, reconciliar-se com a 
realidade e seguir em frente.

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*

Desde a Antiguidade, os médicos 
chamavam de diabéticos os doentes que 
apresentavam certos sintomas incluindo 
o sabor adocicado da urina. Em 1 889, 
Von Mering e Minkowski ao removerem 
o pâncreas de um cão, tornou-o diabético. 

Em 1921, Banting e Best conseguiram 
extrair do pâncreas de cães uma substân-
cia que foi chamada de Insulina. Seis me-
ses após o relatório daqueles dois pesquisa-
dores, a insulina passou a ser usada pelos 
médicos no tratamento da D. Mellitus.

Com essas considerações o que ocorre 
no corpo do diabético?

No estômago, os carboidratos (açú-
cares) complexos são metabolizados 
em açúcares simples e passam à cor-
rente sanguinea. Como a insulina é um 
“transportador” do açúcar (glicose) para 
o interior da célula e, no diabético, ela é 
insuficiente, a glicose fica circulando no 
organismo até ser excretada pelos rins. 
Entretanto, uma parte dessa glicose é 
transformada em corpos cetônicos e seu 
excesso levará o paciente à cetoacidose, 
coma e óbito.

No diabetes juvenil ou tipo l, quando 
os níveis de insulina são bem baixos, apre-
senta-se uma excreção exagerada de urina, 
sede e fome em grau aumentado. Além des-
sa sintomatologia, podem ocorrer cãibras 
nas pernas, cansaço, emagrecimento acen-
tuado, visão embaralhada, irritabilidade, 
desatenção na escola...

No diabetes do adulto ou tipo ll, a sinto-
matologia não é tão aparente e, na maioria 
das vezes, o paciente só descobrirá a pato-
logia após um exame de sangue (glicemia).

A diabetes, sendo doença de perfil 
genético, incurável, progressiva, afeta os 
olhos, principalmente a retina, podendo 
levar à cegueira; os rins, o sistema ner-
voso, a pele, os vasos sanguineos e, neste 
último caso, pode ocorrer amputação de 
membros. Não tratada ou mal tratada se 
conduzirá à grave condição de coma dia-
bético, instalando-se a cetoacidose, devi-
do ao alto teor de corpos cetônicos.

Depois da Segunda Guerra Mundial, 
pesquisadores alemães sintetizaram os 
hipoglicemiantes, substâncias químicas 
que promovem a produção de insulina.

No diabetes juvenil se usará Insuli-
na que também será utilizada nos adul-
tos quando os hipoglicemiantes não der 
bons resultados. Os pacientes devem es-
tar alerta à queda de níveis da glicose no 
sangue devido à ação de uma dose alta 
de insulina ou hipoglicemiante. Ao sentir 
tontura, suar frio etc. devem chupar um 
caramelo. A baixa de açúcar é tão perigo-
sa quanto a alta. As pessoas desmaiadas 
permanecerão deitadas até sua remoção 
para o hospital.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Diabetes 
Mellitus

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

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

Até hoje nos acostumamos a vi-
ver da providência humana e a nos 
apoiar em providências

O que mais nos aflige hoje é a falta 
de bens materiais. Todos nós temos essa 
preocupação, tanto os pais e as mães de 
família, como os jovens, principalmente, 
aqueles que estão para se casar e pensam 
no futuro.

É muito importante conhecer a face de 
Deus Pai para cultivarmos a fé em sua 
providência e aprendermos a viver dela. 
Até hoje nos acostumamos a viver da pro-
vidência humana e a nos apoiar em pro-
vidências. 

Ter uma profissão, utilizar serviços e 
adquirir bens, são providências que nos 
dão segurança. Estamos como aquele ho-
mem do evangelho que construiu celeiros 
e disse: “Agora estou seguro. 

Posso dormir e descansar porque te-
nho em abundância para toda a vida”.   É 
como alguém que ganha na loteria e diz: 
“Agora eu posso me divertir o tempo todo; 
não preciso me preocupar, porque vou vi-
ver do que já tenho”. 

Deixamos o dinheiro na poupança, fa-
zemos investimentos para garantir o fu-
turo; apoiamo-nos em planos – planos de 
saúde, seguros diversos –, tudo para nos 
dar segurança. Mas o que acontece é que 
não temos segurança nenhuma: todas es-
sas coisas estão se desvalorizando.

Deus quer mudar tudo isso. Até hoje 
nos apoiamos nas providências humanas. 
Precisamos mudar. Se não tomarmos 
uma atitude, viveremos aflitos e cairemos 
facilmente nas armadilhas do príncipe 
deste mundo. 

É muito sério! Mais do que nunca, 
precisamos aprender a nos apoiar na Pro-
vidência de Deus e não no que o mundo 
nos oferece para nos garantir segurança. 
Deus nos oferece sua Providência de Pai.

Deus o abençoe!

Por seu irmão, Monsenhor Jonas 
Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

Confiar na 
Providência 
Divina
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A infância é uma fase do desenvol-
vimento onde ocorrem grandes pro-
gressos físico porém, muito mais do 
que isso, é uma etapa no qual o ser 
humano evolui-se psicologicamente, 
abrangendo consecutivas alterações 
no comportamento e na aquisição das 
origens da sua personalidade.

A depressão infantil infelizmente 
é cada vez mais uma realidade. Tra-
ta-se de um adoecimento carregado 
de enorme prejuízo para o desenvol-
vimento emocional das crianças. De 
acordo a OMS – Organização Mundial 
de Saúde, o índice de crianças entre 
seis e doze anos diagnosticados com 
DI, quase dobrou na última década, 
o número saltou de 4,5 % para 8%. 
Dados esses que demonstram a im-
portância em ficar atento ao compor-
tamento das crianças, possibilitando 
assim um diagnóstico precoce. 

Saber identificar se a criança está 
triste, o que pode ser um momento, da 
tristeza patológica exige além de um 
adulto atento e disponível emocional-
mente que dê significado, investigação 
clínica minuciosa. Observa-se que os 
sinais e sintomas da DI se apresen-
tam de formas variáveis podendo ser 
indicativo de alerta apatia, mudan-
ça brusca de comportamento, perda 
de peso, recusa escolar, apetite di-
minuído, quietude repentina, cho-
ros frequentes, medo de separar-se 
de adultos a quem possui referência, 
qualidade do sono, isolamento e agres-
sividade.  Diagnosticar um quadro 
depressivo na infância nem sempre é 
uma tarefa fácil e requer tratamento 
com equipe multidisciplinar devido a 
possibilidade de associação dos sinto-
mas depressivos a outras patologias, 
dificultando portanto o diagnóstico. 
Outra dificuldade no que tange ao 
diagnóstico refere-se às dificuldades 
das próprias crianças em nomear seus 
sintomas, que aparecem de maneira 
multifacetada. O fato das crianças se-

rem providas de um aparelho psíquico 
em desenvolvimento, não possuírem 
competência emocional para nomear 
o que sente, de forma clara, faz com 
que a expressão de suas verdadeiras 
emoções se tornem mais confusa, de-
pendendo do adulto para dar signi-
ficado aquilo que se chama tristeza, 
ansiedade, angústia, tendendo a so-
matizar o sofrimento e queixa-se de 
problemas físicos, já que é mais fácil 
explicar incômodos concretos, orgâni-
cos, do que algo de caráter emocional. 
É na percepção atenta do comporta-
mento infantil que se pode verificar 
como a criança lida com o ambiente, 
se ela tem uma atitude exploratória 
ou se se retrai diante das relações e 
dos obstáculos.

 A ocorrência da DI é praticamente 
igual nos dois sexos. A diferenciação 
acontece na adolescência, fase em que 
as meninas são mais vulneráveis ao 
transtorno. O luto, as perdas, sepa-
ração dos pais, dificuldade de adap-
tação a situações novas, mudança de 
escola e de domicílio entre outros são 
considerados fatores desencadeadores 
pois, geram estresse, que desgastam a 
criança, conduzindo ao quadro depres-
sivo. Vale ressaltar que o componente 
hereditário, genético é mais significa-
tivo na infância do que nos adultos. 

Crianças deprimidas perdem a ini-
ciativa, não se interessam por nada, 
deixam de aprender e desejam um adul-
to em quem confie sempre por perto. 
Faz-se necessário mudar essa ideia que 
criança não sente tristeza e proteger a 
saúde mental dos pequenos afinal, De-
pressão na infância existe e pode vir a 
causar maléficos inimagináveis. 

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 

Saúde Mental da Criança 
- Depressão infantil

Por Carlineia Lima

DIVÃ
Quando 
abri o quarto!

Quando abri o quarto, depois de 
forçar bastante a porta, deparei com 
Lúcia sentada, cabeça sobre a pente-
adeira, respingos de sangue no espe-
lho e, no tapete branco, uma enorme 
mancha vermelha escura decorrente 
do seu trágico gesto. Ainda em sua 
mão, segurava firmemente o revól-
ver causador daquele estrago. Corri 
desesperado colocando-a em meus 
braços, mas, infelizmente, já era 
tarde demais. Lúcia estava morta!

Uma crise de choro apoderou-se 
de mim, ao tempo que a apertava 
contra meu corpo, estarrecido e sur-
preso pela sua grotesca atitude sui-
cida, querendo entender o “por que” 
de tal gesto.

Mesmo com minha cabeça total-
mente debilitada pela cena e o fato, 
tentei a todo custo rememorar tudo 
de nossa vida, no sentido de captar 
alguma coisa ou motivo que pudesse 
de alguma forma, leva-la a desejar 
acabar com a sua linda e jovem vida.

Conhecemo-nos há dois anos 
trás, estudávamos na mesma facul-
dade, sendo que eu fazia economia 
e ela enfermagem. Fomos apresen-
tados por um amigo comum e, logo, 
logo, nos identificamos e começamos 
a namorar. Como era nosso último 
semestre, com as preocupações das 
provas finais, teses, plantões, etc., 
nossos encontros eram restritos 
apenas aos fins de semana, ocasiões 
que aproveitávamos bastante para 
conversar, ir ao teatro, cinema, tro-
car informações, quebrar as tensões 
dos estudos e curtir nossa alegria e 
felicidade. Amávamos-nos profun-
damente! Somente em olhar para o 
meu rosto, sentia o prazer incomen-
surável de estar ao meu lado, sen-
do que essa reação era idêntica da 
minha parte. Não vivíamos um para 
o outro, vivíamos ambos, despojan-
do-nos de todos os bons sentimentos, 
para que nos transformássemos em 
uma pessoa só. Um amor raro, belo 

e invejável!
Como éramos do interior, eu 

morava em um modesto pensiona-
to e Lúcia dividia o apartamento 
com uma amiga. Ela somente dedi-
cava-se aos estudos, sendo provida 
totalmente pelos seus pais. Quanto 
a mim, fazia trabalhos eventuais, 
principalmente pesquisas e proje-
tos, para complementar minha ma-
nutenção, pois meu pai não tinha 
condições de bancar-me na capital. 
Além do meu sacrifício, uma tia 
ainda me ajudava eventualmente. 
Minha formatura era o esperado or-
gulho de toda família. Seria eu o pri-
meiro de duas gerações a completar 
o curso superior, que para eles era 
chamado pomposamente de doutor.

Depois de desfilar todos os meus 
pensamentos procurando razões ou 
motivos, infelizmente, nada encon-
trei que, mesmo de longe, justificasse 
tal gesto! Aos prantos, chamei os co-
legas dela vizinhos e eles se encarre-
garam de ligar para a polícia. Depois 
de alguns dias, já feitas as perícias 
e comprovadas que foi uma atitude 
solitária e suicida sem nenhuma ex-
plicação, ficamos todos na obscurida-
de de uma justificativa, uma vez que 
não foi deixado nenhuma carta ou 
bilhete e o revolver foi comprado por 
ela mesma em uma loja da cidade.

Hoje, dez anos depois, não con-
segui esquecê-la completamente e, 
sinceramente, vivo intrigado como 
uma pessoa amando e sendo amada 
por todos, realizando-se profissio-
nalmente, inteligente, educada e fe-
liz, comete tal loucura. Só posso di-
zer que são fatos inexplicáveis dessa 
Vida Louca que vivemos!

Quando nessas situações ouço 
alguém dizer: “Deus sabe o que faz!”, 
não ouso duvidar, mas...

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). 
Itabuna – Bahia. | 

E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA
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Grande projeto 
cultural no 

“Palco da Ilusão” 
em Itabuna

CULTURA

O Clube do Poeta Sul da Bahia pas-
sou a apresentar o Projeto Ralé da Poe-
sia. Um Sarau de poesia, música e teatro, 
que vem chamando a atenção de toda so-
ciedade itabunense, transeuntes e visi-
tantes. 

O projeto no “Palco da Ilusão” está 
sendo apresentado no vão central da 
Passarela da Ilha do Jegue. Os autores 
do projeto Clovisnaldo Argôlo (Clóvis 
Poeta) e Antônio Oliveira (Ton Poesia), 
dizem que os caracteres do mesmo, e do 
Clube do Poeta Sul da Bahia que abra-
çou também a causa tem como finali-
dade e objetivo resgatar um trabalho 
cultural.

Esse tipo de ação cultural fora reali-
zado no passado e está sendo reativada 
pelos nossos artistas atuais e, que, fora 
anteriormente desenvolvidos pelas enti-
dades culturais: Sociedade Itabunense 
de Cultura-SIC e o Projeto Atividades 
Culturais Cacau-PACCE nos anos 70, 
80,90. Respectivamente essas entidades 
foram dirigidas, pelo artista plástico e 

A necessidade de valorização 
e reconhecimento

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Por esses dias estava refletindo sobre 
o avanço da criminalidade, o uso exage-
rado de álcool e drogas, o aumento no 
emprego da violência para solução dos 
conflitos. Sem dúvida parecemos expe-
rimentar uma volta ao tempo em que se 
usava mais o instinto que a razão. Por 
quê? O que tem levado a humanidade a 
esse retrocesso moral? O que leva pes-
soas civilizadas a se relacionarem como 
animais irracionais? Além dos inúmeros 
fatores já elencados e conhecidos, arris-
co um palpite: a carência. Os seres hu-
manos estão carentes de valorização e 
reconhecimento. A ideologia capitalista 
nos transformou em mercadorias, des-
providas se sentimentos e sensações, pois 
precisa de consumidores para sobreviver.

  Para vender cremes de beleza 
nos fez acreditar na feiúra. Para vender 
felicidade nos fez infelizes. Para criar 
consumidores vorazes minimizou o valor 
de tudo o que somos. Instaurou-se a sen-
sação de carência generalizada. Precisa-
mos ter para sermos felizes. Ter o carro, 
o celular, o computador, a televisão de 
plasma, as várias roupas e calçados. Se 
não temos tudo isso, não valemos nada, 
não temos valor algum. E se não temos 
nada, ficamos com muita raiva de quem 
tem. Tomamos à força o que a vida não 
nos deu. E se temos tudo, impressionan-
temente não ficamos satisfeitos, quere-
mos mais. Nada parece aplacar a fúria do 
nosso vazio existencial.

  A necessidade de amor e aceita-
ção é imperiosa. E ai de quem não nos 
amar. Ficamos tão irados com a desaten-

ção que preferimos assassinar quem que 
se recusa a reatar o convívio. Estamos de-
masiado carentes. A busca por momentos 
prazerosos é quase que involuntária. Be-
bemos, e isso nos faz esquecer pequenos 
e grandes aborrecimentos. Usamos subs-
tâncias entorpecentes e experimentamos 
sensações de prazer que nos gratificam 
por alguns momentos. Queremos ser fe-
lizes ainda que seja por pouco tempo. Já 
que nada temos, e não possuímos valor 
algum pelo que somos, vamos esquecer 
que somos gente por instantes.

  Para que bebemos, usamos dro-
gas, furtamos ou agredimos, senão para 
desfrutarmos de sensações prazerosas 
que subtraímos de nós mesmos? Subtra-
ímos a importância de nosso “ser” e con-
vencionamos que seria melhor “ter”. No 
entanto, frente à ganância humana não 
há como todos terem o suficiente. Alguém 
sempre fica sem nada. Partilhar implica 
ver o outro como semelhante, e digno do 
igual direito de ser feliz. Se atentarmos 
para isso, teremos a chance de diminuir 
a criminalidade e o consumo de álcool e 
drogas. As pessoas não podem continuar 
sendo aquilatadas pelo que possuem ao 
invés do que pelo que são. Se insistirmos 
em valorizar os demais pelo que possuem 
e não pelo que são, muitas mortes ainda 
vão acontecer em busca da valorização e 
do reconhecimento.

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 

Bahiagás completa 
25 anos de história

ECONOMIA

O ano era 1994. Cerca de 10 colabora-
dores, em um escritório ainda inacabado, 
davam os primeiros passos para que os 
baianos viessem a usufruir dos benefícios 
de uma energia mais limpa, eficiente e eco-
nômica: o gás natural. Naquele momento, 
11 indústrias eram os primeiros clientes a 
experimentarem as vantagens do energé-
tico, abastecidos por uma rede de gasodu-
tos de 53 km de extensão. Foi assim que 
a Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás 
começou a escrever a sua história.

Hoje, passados 25 anos, a Companhia 
cresceu e se tornou a maior concessioná-
ria estadual de gás natural do Norte-Nor-
deste e uma das maiores do Brasil. Atual-
mente, a Bahiagás atende a quase 60 mil 
clientes, entre os segmentos industrial, 
residencial, comercial, automotivo e ter-
melétrico, com uma rede de gasodutos de 
aproximadamente 1000 km de extensão.

Essa evolução se deve ao esforço 
conjunto do seu corpo de trabalhadores, 
ao planejamento estratégico e a todo o 
investimento que a Companhia faz. Só 
em 2018, foram investidos, aproximada-
mente, R$ 60 milhões, o que permitiu a 
ampliação da malha de gasodutos, liga-
ção de novos clientes e a melhoria da sua 
infraestrutura. Em 2019, a previsão é 
ultrapassar a marca dos 61 mil clientes, 
com a interligação de mais 6 mil novas 
unidades consumidoras.

Principais marcos - A trajetória de 
duas décadas e meia da Bahiagás é mar-
cada por muito trabalho, superação de 
desafios e conquistas. Tudo isso é repre-
sentado por importantes acontecimentos, 
que são verdadeiros marcos na história da 
Companhia. Confira, abaixo, alguns deles:

1997 – Neste ano, a Bahiagás iniciou 
a construção da rede de gasodutos para 
atender o Centro Industrial de Aratu e 
ampliou o atendimento ao Polo Indus-
trial de Camaçari.

1999 – A Bahiagás iniciou a constru-
ção de gasoduto para atender Salvador e 
passou a fornecer gás ao primeiro posto 
da Bahia a comercializar o gás natural 
veicular (GNV), o Posto Ceasa (BR).

2003 – A Bahiagás faz um importan-
te movimento de interiorização do gás 
natural com o início da construção de um 
gasoduto para atender a cidade de Feira 
de Santana e municípios da região. Além 
disso, neste ano, a Companhia passou a 
atender o primeiro cliente residencial, 
o edifício Michelangelo, no Loteamento 
Aquarius.

2007 – O Salvador Shopping torna-se 
o primeiro shopping da Bahia a usufruir 
dos benefícios do gás natural fornecido 

pela Bahiagás. Início de operação do cam-
po de Manati, o que propiciou o aumento 
da produção de gás natural no estado.

2010 – Entra em operação o Gasodu-
to de Integração Sudeste-Nordeste (Ga-
sene), ampliando a capacidade de supri-
mento da Bahiagás.

2011 – É inaugurada a Estação de Trans-
ferência de Custódia (ETC) de Itabuna.

2015 – É inaugurado o Gasoduto Ita-
buna-Ilhéus, maior obra com participa-
ção do Governo do Estado naquela região.

2017 – Bahiagás alcança a marca de 
50 mil clientes residenciais consumin-
do gás natural. Além disso, neste ano, 
a Companhia inovou no mercado de gás 
natural ao lançar a primeira Chamada 
Pública para aquisição do energético.

2018 – Começam as obras do Gás 
Sudoeste. Ainda em 2018, aconteceu a 
Chamada Pública Coordenada, em par-
ceria com outras concessionárias de gás 
natural do Nordeste, e a assinatura dos 
termos de compromisso para um estudo 
de viabilidade técnica de fornecimento de 
gás natural nos municípios de Porto Se-
guro e Teixeira de Freitas.

2019 – Inaugurada a sede da Bahia-
gás na cidade de Jequié e realizada a as-
sinatura do termo de compromisso para 
estudo de viabilidade técnica de forneci-
mento de gás natural em Vitória da Con-
quista. A Bahiagás completa 25 anos.

De olho no futuro - O Plano Pluria-
nual de Negócios (PPN) da Bahiagás pre-
vê, ainda, a aplicação de R$ 645 milhões 
nos próximos cinco anos, destinados, em 
sua maior parte, à massificação e interio-
rização do uso do gás natural, sempre em 
sintonia com os macroprojetos do Gover-
no do Estado.

No período 2019-2023, deverão ser 
implantados 538 km de rede de distri-
buição, com perspectiva para ligação de 
39,6 mil novos clientes em todo o estado. 
Desta forma, a Bahiagás espera atingir, 
em 2023, a marca de 95 mil unidades 
consumidoras ligadas e 1.486 km de rede 
construída.

O principal empreendimento pre-
visto para o período é a continuação da 
implantação do Gás Sudoeste - Duto de 
Distribuição do Sudoeste, que interligará 
as cidades de Itagibá a Brumado, bene-
ficiando diretamente 12 municípios da 
região, vindo a ser o maior duto de dis-
tribuição do Nordeste e o segundo maior 
do Brasil.

É assim, trabalhando muito e supe-
rando desafios, que a Bahiagás espera 
que os próximos anos continuem sendo 
de mais sucesso na sua história.

escritor, Renart e pelo poeta e escritor in-
ternacional, Telmo Padilha.

Assim como têm contado com o apoio 
da sociedade civil organizada, esperam os 
autores, e o Clube do Poeta Sul da Bahia, 
que as entidades que definem sobre a cul-
tura grapiúna, possam abraçar também 
esta causa em nome do resgate da cul-
tura de nossos poetas, atores, escritores, 
compositores e cantores.  

Você que é amante da poesia e da 
arte cultural, os nossos artistas se apre-
sentam, conforme o projeto, todas às 4ª 
Feiras, das 17h às 20h, no palco suspense 
da Passarela Ilha do Jegue, sobre o Rio 
Cachearia.
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Desenvolvimento: projetos do 
Porto Sul e da Fiol avançam na Bahia

Abertas as inscrições 
para o vestibular 

2020.1 da Faculdade 
Madre Thaís 

GOVERNO DO ESTADO

VESTIBULAR

Um futuro de mais oportu-
nidades vem se concretizando 
para mineração da Bahia. Os 
projetos interligados do Porto 
Sul, em Ilhéus, e a finalização 
da Ferrovia de Integração Oeste
-Leste (Fiol), no trecho de Ilhéus 
até Caetité, seguem avançando. 
Com projeção para plena opera-
ção a partir de 2024, o corredor 
logístico irá escoar e distribuir 
minérios e grãos produzidos no 
estado, podendo gerar aumento 
de 1,93% no PIB da Bahia.

A realização dos proje-
tos “irá trazer um incremento 
para a economia local, além de 
atrair novos investimentos e 
empresas do setor de infraes-
trutura e logística para a re-
gião, trará mais oportunidades 
de emprego e renda”, afirma o 
coordenador de infraestrutura 
da Casa Civil, José Carlos Val-
le. “Os projetos também irão 
contribuir para outras cadeias 
produtivas, intensificando o de-
senvolvimento do comércio e do 
turismo, por exemplo”, comple-
tou Valle.

A construção do Porto está 
em fase preparatória, com a re-

alização de capacitações de mão 
de obra local, além da implanta-
ção dos programas ambientais. 
Desde junho desse ano, o Gover-
no do Estado iniciou o processo 
de desapropriações para a im-
plantação do equipamento. 

O Porto será construído 
através de uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) fir-
mada entre o Estado e a Bahia 
Mineração (Bamin). Com in-
vestimento de R$ 2.5 bilhões, a 
estrutura contará com um ter-
minal, com capacidade de arma-

zenamento e transporte de até 
41,5 milhões de toneladas de 
minério de ferro/ano.

O Porto Sul tem relação di-
reta de dependência com a Fiol. 
A Ferrovia irá transportar a 
produção de minérios e de grãos 
até o Porto Sul para que as car-
gas sejam distribuídas. Como 
agente fomentador da Fiol, o 
governo estadual realizou o Es-
tudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica (EVTE), que acaba 
de ser aprovado pela Agência 
Nacional de Transportes Ter-

restres (ANTT). A validação 
permite o avanço no processo 
necessário para que a União 
realize a licitação da Ferrovia, 
que está prevista para o primei-
ro semestre de 2020.

O trecho a ser licitado pos-
sui 537 km de extensão e já está 
com mais de 70% concluído. 
Após a retomada das obras, o 
prazo para a conclusão é de dois 
anos.

MOU
Em setembro de 2017, o Go-

verno do Estado assinou, em 
Pequim, um Memorando de 
Entendimento (MOU) com con-
sórcio chinês e com o Eurasian 
Resources Group, acionista da 
Bahia Mineração, para desen-
volvimento do projeto do Porto 
Sul, da Fiol e da mina de Pedra 
de Ferro, localizada em Caetité. 
O documento estabelece que as 
partes desejam cooperar para 
a concretização dos projetos de 
forma integrada. O consórcio 
chinês é formado pelas China 
Communications Construction 
Company Ltd. (CCCC) e China 
Railway Group Limited (Crec).

A educação impacta direta-
mente nas mais diversas áreas 
da vida do indivíduo, sendo um 
dos fatores primordiais para o 
crescimento econômico, social e 
cultural de um país. Os pilares 
básicos da educação, de acordo 
com a UNESCO, são: aprender 
a conhecer; aprender a fazer; e 
aprender a ser.

Observando esses princípios 
a Faculdade Madre Thaís (FM-
T-Ilhéus) está com inscrições 

abertas para o para o vestibular 
2020.1. São 330 vagas para tur-
mas diurnas e 760 vagas notur-
nas, para todos os seus cursos. 
Os interessados já podem fazer a 
inscrição para o vestibular 2020.1 
da Faculdade Madre Thaís, cujas 
provas serão realizadas no dia no 
dia 24 de novembro de 2019.

A FMT – Ilhéus está ofere-
cendo vagas nos 14 cursos de 
bacharelado e graduação tec-
nológica em: Administração, 

Enfermagem, Biomedicina, 
Direito, Logística (tecnológi-
co), Engenharia Elétrica, Fi-
sioterapia, Gestão de Recursos 
Humanos (tecnológico), Serviço 
Social, Farmácia, Gastronomia, 
Arquitetura e Urbanismo e Ca-
cau e Chocolate (tecnológico).

O processo de seleção con-
siste em uma prova de conheci-
mentos gerais contemporâneos 
e uma prova de redação.  Os 
Cursos funcionam na sede da 
Faculdade Madre Thaís, à Ave-
nida Itabuna, 1491, Gabriela 
Center, Ilhéus (BA).
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A Bahiagás avança pela Bahia. Estamos levando a praticidade e a confiabilidade do gás natural há 25 anos. Hoje, melhoramos a vida 

de quase 60 mil clientes, da capital ao interior, da grande à pequena empresa, do cliente ao colaborador. Não paramos de investir e, 

se depender do esforço de cada funcionário da companhia, não vamos parar de ampliar a nossa rede de atuação. Iniciamos a obra 

do Gás Sudoeste que será o maior gasoduto do Nordeste e o segundo do Brasil, com investimentos de R$ 400 milhões. 

Que venham mais 25 anos. Vamos atingir o nosso maior objetivo: atender cada vez mais clientes, levando a energia do gás natural 

para indústrias, comércios, residências e automóveis. Bahiagás. Mais energia para a Bahia e para os baianos.


