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Governo institui ‘Programa Brasil Mais‘ 
para aumentar eficiência nas empresas

Foi publicado no Diário Oficial da União 
(DOU) de 19/2, o decreto 10.246/20, que institui 
o Programa Brasil Mais e dispõe sobre o Co-
mitê de Orientações Estratégicas do Programa. 

Segundo a norma, o Programa é destina-
do a elevar os níveis de produtividade e de 
eficiência nas empresas brasileiras por meio 
de ações de extensionismo - aquelas que 

possuem o objetivo de promover e difundir 
conhecimentos, técnicas e práticas produti-
vas geradoras de externalidades positivas, 
por meio da prestação de serviços, da indi-
cação de melhorias gerenciais e de técnicas 
de aperfeiçoamento contínuo da gestão dos 
processos produtivos.

Reconhecimento Facial captura 42 foragidos no Carnaval de Salvador

Beatriz Silva Cerquei-
ra, que é filha da empre-
sária do ramo de estética 
Sancelisa (Sam) Cerquei-
ra e do servidor público 
de municipal, Silvino Cer-
queira, que tornou-se a 
mais nova nutricionista da 
região, com a sua colação 
de grau no último dia 15/2.

O emocionante evento, 
ou melhor eventos, aconte-
ceram nos dias 14/2 (sexta-
feira), com o ‘Culto Ecumê-
nico’ no ICEI/Itabuna e 15/2 
(sábado) com a ‘Colação de 
Grau’ no espaço Terceira 
Via/Itabuna.

Leia mais na página 8

Beatriz Silva Cerqueira 
cola grau em Nutrição



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

1 - Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2 - Ad Domus = Em casa.
3 - Ad Litteram = Literalmente
4 - Aliud = Outro
5 - Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6 - Communi Consensu = De comum acordo
7 - De Lere Lata = Da lei criada
8 - De vi = De vista
9 - Dominus litis = Diz se daquele que 
tem comando sobre os atos jurídicos
10 - Do ut des = Dou se dere
11 - Facies = Exterior
12 - Ex vi legis = Por efeito da lei
13 - Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14 - Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15 - Pro soluto = Para o pagamento.
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Vez por outra é bem difícil argu-
mentar diante do óbvio.

E quando é consagrado um ab-
surdo - para lá de descabido – por 
uma Corte Superior da Justiça, a di-
ficuldade só aumenta.

Apesar disso a jurisprudência 
passa a seguir cegamente o que foi 
sumulado, sem atentar ao equívoco 
do seu enunciado.

Diz a Súmula 621 do Superior 
Tribunal de Justiça: Os efeitos da 
sentença que reduz, majora ou exo-
nera o alimentante do pagamento re-
troagem à data da citação, vedadas a 
compensação e a repetibilidade.

Ao conferir efeito retroativo aos 
alimentos fixados na sentença, à data 
da citação do credor, incentiva o ina-
dimplemento e acaba por punir quem 
atende ao encargo alimentar durante 
a tramitação da demanda revisional.

É mais do que óbvio que a retro-
atividade só pode ocorrer quando a 
sentença aumenta o valor dos alimen-
tos. E ainda assim, sobre parcelas não 
pagas. Bela motivação para que o de-
vedor não deixe de pagar os alimen-
tos em face do pedido de majoração 
formulado pelo credor. Ainda que ele 
tenha apresentado reconvenção, bus-
cando o achatamento do valor.

Nem a redução e nem a exoneração 
do encargo alimentar podem dispor de 
efeito retroativo. Afinal, até a senten-
ça da ação revisional, os alimentos são 
devidos e devem ser pagos.

No entanto, pelo que diz a Súmu-
la, quem pagou, perdeu! Os valores 
pagos não podem ser compensados. 
Quem não pagou, sai beneficiado. 
Vai pagar somente o valor que foi 
reduzido pela sentença. Ou vai ficar 
exonerado a partir da data em que o 
alimentado foi citado para a ação.

Agora a prática passou a ser a 
seguinte: o devedor deixa de pagar 
os alimentos e ingressa com ação 
revisional ou exoneratória. Fica ina-
dimplente até o trânsito em julgado 

da sentença. Eventual execução pro-
posta pelo credor acaba suspensa por 
estar sendo questionado o valor da 
obrigação.

E quanto tempo isso pode demo-
rar?

Durante quantos anos o credor fi-
cará sem alimentos?

O equívoco sacramentado pela 
Súmula, admitindo a retroatividade 
do encargo alimentar, perdoa o deve-
dor de dívida vencida e não paga. A 
redução do valor atinge o crédito do 
alimentando a partir do momento 
em que ele for citado na ação revisio-
nal. Exonerado o devedor, livra-se de 
pagar todas as parcelas a partir do 
momento em o credor tomou conheci-
mento da pretensão exoneratória.  

De outro lado, em face do prin-
cípio da irrepetibilidade, que não 
admite compensação do encargo ali-
mentar, a Justiça diz “bem feito” ao 
alimentante que prossegue pagando 
o valor devido, enquanto aguarda o 
julgamento de seu pedido revisional.

Ou seja, o Superior Tribunal de 
Justiça incentiva o inadimplemento.  
Assegura indevido benefício do deve-
dor. E pior, acarreta severo prejuízo 
ao credor.  

Deste modo, é urgente a revisão 
da indigitada Súmula.

E, até lá, indispensável que a ju-
risprudência a ignore.

Afinal, a Justiça não pode com-
pactuar com o mau pagador. Perdoar 
dívida do devedor que age de má-fé. 
Punir quem paga o encargo enquanto 
aguarda decisão judicial. E – princi-
palmente – não pode comprometer a 
sobrevivência de alguém, cuja neces-
sidade de perceber alimentos já foi 
reconhecido.   

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

Súmula 621 do STJ incentiva o 
inadimplemento dos alimentos

FILOSOFIA DO DIREITO
1) É preciso sair do estado natural, 

no qual cada um age em função 
dos seus próprios caprichos, e con-
vencionar com todos os demais em 
submeter-se a uma limitação exte-
rior, publicamente acordada, e, por 
conseguinte, entrar num estado em 
que tudo que deve ser reconhecido 
como seu é determinado pela lei... 

 Immanuel Kant

 A perspectiva contratualista de 
Kant, apresentada na obra Dou-
trina do Direito, sustenta ser ne-
cessário passar de um estado de 
natureza, no qual as pessoas agem 
egoisticamente, para um estado 
civil, em que a vida em comum 
seja regulada pela lei, como forma 
de justiça pública. Isso implica in-
terferir na liberdade das pessoas.

 Em relação à liberdade no estado 
civil, assinale a opção que apre-
senta a posição que Kant sustenta 
na obra em referência.

A O homem deixou sua liberdade selva-
gem e sem freio para encontrar toda 
a sua liberdade na dependência legal, 
isto é, num estado jurídico, porque 
essa dependência procede de sua pró-
pria vontade legisladora.

B A liberdade num estado jurídico ou ci-
vil consiste na capacidade da vontade 
soberana de cada indivíduo de fazer 
aquilo que deseja, pois somente nesse 
estado o homem se vê livre das forças 
da natureza que limitam sua vontade.

C A liberdade civil resulta da estrutura 
política do estado, de forma que so-
mente pode ser considerado liberdade 
aquilo que decorre de uma afirmação 
de vontade do soberano. No estado ci-
vil, a liberdade não pode ser considera-
da uma vontade pessoal.

D Na república, a liberdade é do governan-
te para governar em prol de todos os ci-
dadãos, de modo que o governante possui 

liberdade, e os governados possuem di-
reitos que são instituídos pelo governo.

2)	 Temos	pois	definido	o	justo	e	o	in-
justo. Após distingui-los assim um 
do outro, é evidente que a ação 
justa é intermediária entre o agir 
injustamente e o ser vítima da in-
justiça; pois um deles é ter demais 
e o outro é ter demasiado pouco.

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 
Coleção Os Pensadores. São Pau-
lo: Abril Cultural, 1973.

 Em seu livro Ética a Nicômaco, 
Aristóteles apresenta a justiça 
como uma virtude e a diferencia 
daquilo que é injusto.

	 Assinale	a	opção	que	define	aqui-
lo que, nos termos do livro citado, 
deve ser entendido como justiça 
enquanto virtude.

A Uma espécie de meio-termo, porém não 
no mesmo sentido que as outras virtu-
des, e sim porque se relaciona com uma 
quantia intermediária, enquanto a in-
justiça se relaciona com os extremos.

B Uma maneira de proteger aquilo que é 
o mais conveniente para o mais forte, 
uma vez que a justiça como produto do 
governo dos homens expressa sempre 
as forças que conseguem fazer valer 
seus próprios interesses.

C O cumprimento dos pactos que decor-
rem da vida em sociedade, seja da lei 
como pacto que vincula todos os cida-
dãos da cidade, seja dos contratos que 
funcionam como pactos celebrados en-
tre particulares e vinculam as partes 
contratantes.

D Um imperativo categórico que define 
um modelo de ação moralmente dese-
jável para toda e qualquer pessoa e se 
expressa da seguinte maneira: “Age 
como se a máxima de tua ação deves-
se tornar-se, por meio da tua vontade, 
uma lei universal”.



Homem pede medida protetiva 
contra mulher que quebrou seu 

carro e juiz nega utilizando cordel

Cobrança

O juiz de Direito Marcelo Quentin, da 
vara Criminal de Sengés/PR, recebeu um 
pedido inusitado: um homem, que teve o 
carro quebrado pela mulher, pediu medida 
protetiva, com base na lei Maria da Penha.

Ao proferir a decisão, indeferindo o 
pedido, o magistrado reproduziu um cor-
del para esclarecer que a lei não pode ser 
aplicada nesse caso:

“Se o sujeito aprontou
E a mulher desceu-lhe a lenha
Recorra ao Código Penal
Não à lei Maria da Penha”

Na decisão, o magistrado explicou 
que como a vítima é homem, não há a 
possibilidade de aplicação das proteções 
existentes na lei Maria da Penha, “pois a 
lei é taxativa ao dizer que as medidas de 
proteção se aplicam somente às mulheres 
que estejam em situação de violência do-
méstica e familiar”, disse.

O juiz citou na decisão o cordel de 
Tião Simpatia, recitado por Samya Ma-

cedo de Abreu durante o Congresso Esta-
dual da Mulher Advogada, realizado na 
OAB/SP em 2018:

“E se acaso for o homem
Que da mulher apanhar? 
É violência doméstica? 
Você pode me explicar? 
Tudo pode acontecer 
No âmbito familiar!

Nesse caso é diferente; 
A lei é bastante clara:
Por ser uma questão de gênero
Somente à mulher, ampara.
Se a mulher for valente
O homem que livre a cara.

E procure seus direitos
Da forma que lhe convenha
Se o sujeito aprontou
E a mulher desceu-lhe a lenha
Recorra ao código penal
Não à lei Maria da penha.”

Um grupo terrorista apodera-se do 
Palácio da Justiça. Libertam todas as pes-
soas menos 500 advogados que estavam 
nesse momento em julgamentos nas vá-
rias secções. Exigem 10 milhões de euros e 
meios para fugirem para um lugar seguro. 

Caso contrário, ameaçam soltar os advo-
gados um a um... vivos.   Um respeitável 
professor de direito dizia aos seus alunos: 
“O mais importante quando se é advogado 
é saber que uns casos se ganham e outros 
se perdem. Mas todos se cobram!” 

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

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

23 - O ímpeto e o ardor do jovem ad-
vogado, impaciente com a notória len-
tidão dos processos, máxime daquele 
que tem poucas causas, fazem com que 
frequentemente, antecipando-se ao 
prazo para a elaboração de uma peça 
processual, precipite-se, incida em de-
ficiências, incorreções, omissões.

24 - A prudência aconselha o advogado 
a fornecer ao cliente cópia da inicial ou 
as contestação, para que, nela aponha 
sua rubrica, evitando que, no futuro, 

como às vezes ocorre, seja acusado de 
ter, à revelia do patrocinado, distorci-
do ou cometido equívoco em relação a 
fato influente na solução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a man-
datário à orientação ou intromissão do 
cliente em matéria técnico-processual, 
em assunto de direito, uma vez que 
constituem temas nos quais o advoga-
do é independente e soberano.

26 - Lembre-se que o profissional do 
direito não é contratado para ganhar 
causas, mas sim para postular, patro-
cinar direitos e interesses que podem 
ser deferidos ou negados.

“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

Pede deferimento
Os ministros do STF indeferiram medida cautelar que pedia a suspensão 

de lei que altera os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de 
concessão de ferrovia. A ação foi ajuizada em 2018 pela então PGR Raquel 
Dodge. Por maioria, os ministros entenderam que a norma não desborda dos 
princípios constitucionais.

E-mail:



DICAS
Existem regras padrão para uso dos 

elevadores, social e serviço, num condo-
mínio residencial? Por exemplo: carrinho 
com compras, animais de estimação, an-
dar com traje de piscina ou praia. 

Normalmente é no regulamento interno e/
ou na convenção, instrumentos aprovados em 
assembleia de condôminos, que está regula-
mentado como deve ser o uso das áreas comuns 
nos edifícios, que inclusive preveem multas em 
casos de descumprimento.  

Qual a diferença entre associação, con-
domínio e loteamento? Em todas as moda-
lidades, é obrigatório o pagamento de taxa 
de condomínio? 

Associação é uma organização de direito 
civil em que as pessoas se reúnem em prol de 
um bem comum. Loteamento é o fracionamento 
de uma propriedade imobiliária em lotes. Já o 
condomínio é uma propriedade em comum, sen-
do que nesta propriedade existem áreas de uti-
lização exclusiva e áreas de utilização comum 
de todos.  Pelo código civil de 2002, existe a 
obrigação do pagamento da taxa de condomínio 
apenas no condomínio edilício. Porém, existem 

hipóteses em que tanto na associação quanto no 
loteamento há obrigação de pagamento de ra-
teio de despesas.

Um condomínio pode ser multado se 
não respeitar as regras de acessibilidade 
para	deficientes	físicos?	

Desde que haja legislação obrigando os con-
domínios novos e antigos a oferecer acessibili-
dade a deficientes é claro que pode sim ser mul-
tado. Porém, deve-se usar o bom senso, já que 
em muitos casos é simplesmente impossível se 
fazer modificações que permitam uma melhor 
acessibilidade.

Muitos moradores costumam deixar 
expostos objetos, caixas, bicicletas, entre 
outros em suas garagens. Quem é respon-
sável por furtos nas garagens dos condo-
mínios? 

Para que haja responsabilidade do condo-
mínio sobre atos ilícitos deve haver expressa 
responsabilidade deste na convenção do condo-
mínio. Garagem é para estacionamento de ve-
ículos auto motores e não depósitos de coisas 
diversas.  

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

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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Pede indeferimento

Benefício assistencial

Impetrou a ação e foi à praia

Na sustentação do julgamento acima, Augusto Aras 
salientou que ocorreram fatos novos que diminuíram 
os riscos iniciais do projeto. O mais importante deles, 
segundo Aras, foi acordo de cooperação técnica firmado 
entre o MP e o Executivo para que as obras de infra-
estrutura sejam fiscalizadas previamente. Tal fato, na 
opinião de Aras, muda o caráter da ação inicial. O PGR 
pediu, então, por mais paradoxal que pareça, a rejeição 
da ação ajuizada pelo próprio MPF. 

A Defensoria Pública do DF pediu que o STF dê pra-
zo de 180 dias para que o Congresso crie benefício as-
sistencial em favor de dependentes carentes de vítimas 
de crimes dolosos. Para o órgão, o Congresso tem sido 
omisso na criação de lei que regulamente a previsão 
constitucional. 

Trabalhador que apresentou atestado médico com 
afastamento e postou foto na praia nas redes sociais 
teve mantida condenação por má-fé. Decisão é da 4ª câ-
mara do TRT da 15ª região. Nem pra colocar um #tbt... 

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

E-mail: direitos@jornaldireitos.com

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

E-mail: bispo.fazendas@gmail.com

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

E-mail: maiaderval@gmail.com

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-mail: romildanobre@ig.com.br

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
E-mail:
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Preclusão e justa causa

Proteção de Dados
A juíza de Direito Celina Maria Macedo Stern, do Departa-

mento de Investigações Policiais – DIPO 4, de SP, trancou inqué-
rito movido pelo então presidente da CUT contra jornalistas do 
site “O Antagonista” por supostas ofensas em matéria. Foi aco-
lhida a tese de que não havia justa causa para o inquérito, e que 
o prazo para o ajuizamento de queixa-crime havia se esgotado.

O grupo de trabalho do CNJ que trata da política de acesso às bases de dados processu-
ais dos Tribunais se reuniu para preparar a minuta de recomendação aos Tribunais sobre 
a LGPD. A proposta deverá ser colocada em consulta pública no próximo mês para receber 
sugestões da sociedade.

Audiência de custódia não é tida
como importante instrumento 

por metade dos juízes de 1º grau
Divulgada No dia 11/2, a pes-

quisa nacional da AMB “Quem 
Somos – A magistratura que que-
remos” perguntou aos juízes bra-
sileiros se concordavam com a 
assertiva de que “a audiência de 
custódia é um importante meca-
nismo de garantia processual do 
acusado e deve ser aperfeiçoada”.

Essa foi a única assertiva que 
não contou com adesão tão esmaga-
dora dos participantes da pesquisa 
quanto as demais questões da área 
da Justiça criminal, restringindo-
se a 50% dos juízes. Já entre os 
juízes de 2° grau a concordância é 
bem superior: cerca de 80%.

As audiências de custódia foram regulamentadas por meio de reso-
lução do CNJ cerca de um ano depois do início do projeto-piloto, em SP. 
Logo no primeiro dia do projeto foram registrados 25 casos e a liberdade 
provisória foi concedida em 17 deles. As audiências chegaram a ser ques-
tionadas no STF, mas o plenário confirmou sua validade.

Foi publicado no Diário Oficial da União 
(DOU) de 19/2, o decreto 10.246/20, que institui 
o Programa Brasil Mais e dispõe sobre o Co-
mitê de Orientações Estratégicas do Programa. 

Segundo a norma, o Programa é destina-
do a elevar os níveis de produtividade e de 
eficiência nas empresas brasileiras por meio 
de ações de extensionismo - aquelas que 
possuem o objetivo de promover e difundir 
conhecimentos, técnicas e práticas produti-
vas geradoras de externalidades positivas, 
por meio da prestação de serviços, da indi-
cação de melhorias gerenciais e de técnicas 
de aperfeiçoamento contínuo da gestão dos 
processos produtivos.

Dentre os objetivos, o Programa prevê o 
desenvolvimento e a aplicação de técnicas 
destinadas ao aumento da produtividade e 
da eficiência no processo produtivo de em-
presas; o desenvolvimento e a aplicação de 
ferramentas e soluções tecnológicas de mo-
nitoramento da produtividade e da eficiên-
cia e a promoção da cultura de aperfeiçoa-

mento contínuo no processo produtivo das 
empresas brasileiras. 

Atribuições
Caberá à Secretaria Especial de Produ-

tividade, Emprego e Competitividade do Mi-
nistério da Economia coordenar o Programa 
Brasil Mais, exercendo a gestão estratégica 
e editando as normas complementares ne-
cessárias à implementação do Programa.

À ABDI - Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial, será designada como 
instituição responsável pela gestão opera-
cional do Programa Brasil Mais, sob a coor-
denação do Ministério da Economia.

O Comitê de Orientação Estratégica do 
Programa Brasil, irá assegurar o alinhamen-
to do Programa às diretrizes das políticas de 
produtividade, de competitividade e de ino-
vação do governo Federal; criará subcomitês 
de orientação técnica para cada eixo temático 
de atendimento, validará sugestões e avalia-
rá resultados da execução do Programa. 

Governo institui ‘Programa 
Brasil Mais‘ para aumentar 

eficiência nas empresas
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TJ-SP determina que escola indenize 
aluno por má conduta de professora

Não existe como desvincu-
lar a aprendizagem com a afe-
tividade, mesmo porque não se 
desenvolve apenas no campo 
cognitivo, reclamando alteração 
da figura do mestre como “au-
toridade absoluta”, reclamando 
proteção e cuidado ao aluno no 
ambiente escolar, como assegu-
ra o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Com esse entendimento, a 
32ª Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de 
São Paulo reformou decisão de 
primeiro grau e condenou uma 
escola a indenizar um aluno e 
sua mãe em R$ 10 mil, por da-
nos morais, devido à conduta 
inadequada de uma professora 
que constrangeu o estudante em 
sala de aula, além de questionar 
a educação dada pela mãe.

Os autores da ação aponta-
ram uma série de situações ocor-
ridas no ano letivo de 2009 que 
resultaram na transferência da 
criança para outra escola, como 
por exemplo, o episódio em que 
a professora proibiu os demais 
alunos de comparecerem à festa 
de aniversário dele, além de um 
bilhete escrito no caderno do alu-
no, dirigido à mãe, apontando-a 
como mau exemplo para o filho.

A prova pericial confirmou 
os sentimentos de baixa autoes-
tima, confusão, raiva e medo do 
aluno em relação à professora, 
bem como o caráter excessiva-

mente rígido e inflexível da ré, 
que discordava da educação que 
a família dava ao menino. O ju-
ízo de primeiro grau indeferiu 
o pedido de indenização. A sen-
tença foi reformada pelo TJ-SP.

Para o relator, desembarga-
dor Kioitsi Chicuta, as atitudes 
da professora em relação ao alu-
no ultrapassaram os limites do 
tolerável, principalmente por se 
tratar de uma criança de sete 
anos à época dos fatos. “A preocu-
pação que se mostra evidente no 
presente caso é a de fazer cessar a 
praxe na condução dos trabalhos 
de ensino em salas de aulas que 
ofendam os direitos das crianças, 
sendo o reconhecimento de pre-
juízo a direito de personalidade 
mera consequência”, disse.

Segundo o magistrado, o bi-
lhete da professora à mãe ilustra 

uma postura injustificável. “De 
qualquer ângulo que se analise, 
a postura da professora é injus-
tificável, não se enquadrando 
como papel da professora fazer 
julgamento depreciativo a partir 
de um problema cotidiano, que 
deveria ser resolvido de forma 
cordial e respeitosa”, escreveu.

O relator afirmou ainda que 
o constrangimento e abalo viven-
ciados pelos autores foram cau-
sados de início pelo procedimento 
da professora frente ao atraso do 
aluno para as aulas, “bem como 
há prova cabal de que a educa-
dora causou temor no menor por 
sua inflexibilidade e rigidez, sem 
considerar condutas que, embo-
ra não exercidas com dolo, ultra-
passaram limites do tolerável”. 
A decisão foi unânime. 

(Ascom TJ – BA.)

DECISÕES

Atraso em obra

TJ/SP – Direito Empresarial – Jurisprudência

Impenhorabilidade

Trabalhista

Adoção – Avanços

Ação de alimentos

TJ/SP mantém sentença 
que condenou resort de Olím-
pia/SP a devolver valores pa-
gos por cota imobiliária, em 
razão do atraso nas obras. A 3ª 
câmara de Direito Privado as-
segurou aos autores da ação a 

devolução integral dos valores 
quitados, em parcela única, 
incluindo as verbas de corre-
tagem e o sinal. A decisão foi 
unânime. O escritório Borges 
Pereira Advocacia representou 
os autores.

Grupo Reservado de Direito 
Empresarial do TJ/SP tem dois 
novos enunciados que sinteti-
zam a jurisprudência pacifica-
da do colegiado. Os enunciados 
XI e XII tratam da habilitação 

de crédito tributário na falên-
cia pela Fazenda Pública e do 
cabimento do agravo de instru-
mento contra decisão que re-
sulta em aumento do valor da 
causa. 

O TJ/SP reconheceu a im-
penhorabilidade de carro uti-
lizado em deslocamento para 
tratamento médico. Segundo a 
12ª câmara de Direito Privado, 
embora o veículo não se enqua-

dre no rol de bens impenhorá-
veis e nem se constitua bem 
essencial, o autor conseguiu 
comprovar sua delicada situa-
ção de saúde e a necessidade do 
veículo para o tratamento. 

Servidor Federal que migrou vínculo empregatício de celetista 
para estatutário, após a CF, tem negado pedido de pagamento re-
troativo de FGTS. Decisão é da JT/RO.

Estabilidade provisória para trabalhadora adotante é aprova-
da no Senado e segue para a Câmara. PLS 796/15 propõe estabi-
lidade a partir da adoção ou desde o momento do recebimento da 
guarda e, nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora, a 
quem detiver a guarda de seu filho.

Gratuidade em ação de alimentos não exige prova de insufici-
ência financeira do responsável legal. Entendimento foi aplicado 
pela 3ª turma do STJ ao reformar decisão que indeferiu pedido de 
gratuidade.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

A CLT determina, em seu 
artigo 389, que toda empresa 
com ao menos 30 mulheres 
maiores de 16 anos disponibi-
lize espaço adequado para que 
as funcionárias mantenham 
seus filhos sob vigilância e as-
sistência durante o período de 
amamentação.

Foi com base nesse princípio 
que a 3ª Câmara do Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Re-
gião ordenou que um shopping 
em Florianópolis garanta às 
empregadas lactantes de todas 
as lojas um local para amamen-
tação e cuidados com crianças 
de até seis meses de idade. 

A defesa do shopping afir-
mou que os lojistas não teriam 
vínculo direto com o shopping, 
e sim com as lojas. Portanto, 
não seria sua responsabilidade 
providenciar o espaço para as 
funcionárias. 

O Ministério Público do 
Trabalho, autor da ação, lem-
brou, no entanto, que o alu-
guel pago pelos lojistas resul-
ta da aplicação do percentual 
previsto no contrato de locação 
sobre as vendas brutas dos es-
tabelecimentos.

Esse fenômeno, de acordo 
com o MPT, levaria o shopping 

a ter responsabilidade sobre os 
lojistas, uma vez que ele lucra 
com todo o volume que é con-
sumido no local. 

“Em última instância, o 
shopping é diretamente bene-
ficiado pelo trabalho prestado 
pelas empregadas das lojas, à 
semelhança de um tomador de 
serviços, donde exsurge a sua 
responsabilidade pelo cumpri-
mento da obrigação previstas 
nos §§ 1º e 2º do art. 389 da 
CLT, considerando ainda que 
é o gestor do espaço do centro 
comercial”, afirma o desem-

bargador Amarildo Carlos de 
Lima, relator do caso. 

O magistrado, no entanto, 
entendeu que a obrigação legal 
prevista na CLT pode ser cum-
prida fornecendo local adequa-
do para a assistência dos fun-
cionários; realizando convênio 
com creches; ou por intermédio 
do pagamento do auxílio-cre-
che, previsto em norma cole-
tiva e que atende ao objetivo 
buscado pela norma.

O desembargador definiu 
multa diária de R$ 5 mil caso 
a medida não seja cumprida. 

Shopping é responsável por 
garantir creche a filho de lojistaDecreto altera regras 

para recolhimento 
de lixo eletrônico

Foi publicado nesta sema-
na o Decreto 10.240/2020, que 
estabelece as regras para im-
plementação do sistema de lo-
gística reversa para produtos 
eletrônicos.

O texto regulamenta o 
mecanismo previsto na Po-
lítica Nacional de Resíduos 
Sólidos, sancionada em 2010, 
para que os fabricantes e im-
portadores desses itens se 
responsabilizem pelo descar-
te para reduzir os impactos 
no meio ambiente.

Pelo decreto, as empresas 
podem se associar criar enti-
dades gestoras que vão fazer 
o trabalho de divulgação e 
operação do sistema de logís-
tica reversa. Cada companhia 
vai participar do financia-
mento na mesma proporção 
do tamanho dela no mercado. 
Há a possibilidade ainda das 
empresas criarem seus meca-
nismos de coleta de produtos 
de forma individual.

O decreto estipula que a 
constituição das entidades 
que vão fazer a gestão da lo-
gística reversa seja feita ain-

da este ano, até o dia 31 de 
dezembro. Assim, a partir de 
2021, devem começar a ser 
instalados os pontos de cole-
ta e a divulgação do sistema 
aos consumidores.

O sistema deve ser im-
plantado, até 2025, nos 400 
maiores municípios do país. 
O cronograma é gradativo. 
Em 2021, primeiro ano de 
funcionamento, deve ser 
atendidas 24 cidades e ab-
sorvido 1% do lixo eletrô-
nico. São Paulo é o estado 
que deverá ter maior parti-
cipação, com oito dessas lo-
calidades, no primeiro ano, 
e 95 ao fim do calendário de 
consolidação. A estimativa é 
que, em cinco anos, 17% dos 
aparelhos sejam recolhidos.

As cidades deverão ter, 
no mínimo, um ponto para 
cada 25 mil habitantes. A 
previsão é que em 2025 exis-
tam cerca de 5 mil pontos de 
coleta no país. Esses locais 
vão receber gratuitamente 
os aparelhos para serem des-
cartados. 

(ASCOM Agência Brasil)
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Amazônia Legal
Correndo para limpar a imagem des-

gastada do país na questão ambiental, 
governo sanciona decreto 10.239/20, que 
transfere o Conselho da Amazônia Legal 
do ministério do Meio Ambiente para a vi-
ce-presidência da República. O Conselho 
será coordenado por Hamilton Mourão, 

que deverá acompanhar a implementação 
das políticas públicas. A norma excluiu da 
composição do Conselho a sociedade civil e 
governadores estaduais; assim, a estrutu-
ra passa a ser constituída apenas por re-
presentantes do governo Federal. Dá-lhe 
pluralidade
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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 espaço dessa edição é dedicado a 
minha sobrinha e afilhada Bea-
triz Silva Cerqueira, que é filha 

da empresária do ramo de estética San-
celisa (Sam) Cerqueira e do servidor 
público de municipal, Silvino Cerquei-
ra, que tornou-se a mais nova nutricio-
nista da região, com a sua colação de 
grau no último dia 15/2.

O emocionante evento, ou melhor 
eventos, aconteceram nos dias 14/2 

(sexta-feira), com o ‘Culto Ecumênico’ 
no ICEI/Itabuna e 15/2 (sábado) com 
a ‘Colação de Grau’ no espaço Tercei-
ra Via/Itabuna, bem como ainda nessa 
mesma noite, a festa comemorativa na 
área de lazer da CDL/Ubaitaba, onde a 
agora nutricionista, em um espaço devi-
damente ornamentado, recebeu familia-
res e amigos-convidados em uma festa 
com música ao vivo, comidas e bebidas 
a vontade, que durou até o raiar do dia.

Beatriz Silva Cerqueira 
cola grau em Nutrição

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

E-mail:
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O diretor-presidente da Bahia-
gás, Luiz Gavazza, foi o convidado de 
terça-feira (10) do programa Seis em 
Ponto, comandado pelo radialista e 
presidente da Câmara Municipal de 
Salvador, Geraldo Júnior, na Rádio 
Metrópole. Na ocasião, o gestor da 
Companhia respondeu os questiona-
mentos do apresentador e dos ouvin-
tes sobre diversos assuntos que envol-
vem o gás natural.

Durante a entrevista, ele explicou 
sobre a composição da Bahiagás, como 
a Companhia atua e como acontece a 
distribuição do gás natural. Também 
ressaltou como equipamentos públi-
cos vêm se beneficiando com a utiliza-
ção do energético, citando como exem-
plo o Hospital Couto Maia, primeiro 
do Brasil totalmente climatizado com 
o gás natural.

Questionado por um ouvinte 
sobre como conseguir apoio para 
a realização de projetos, Luiz Ga-
vazza aproveitou para lembra so-
bre o novo Edital de Patrocínios, 
recém-lançado no site oficial da 
Companhia. “Nosso retorno à po-
pulação vem na forma desse edi-
tal de patrocínios, através do qual 
investimos em importantes proje-
tos que só agregam benefícios aos 

baianos”, salientou o diretor-presi-
dente.

Gavazza também ressaltou o po-
tencial do estado para o fornecimento 
de gás natural. “Com produção ter-
restre (onshore) e no mar (offshore), 
a Bahia se tornou um polo de movi-
mentação do gás natural. Isso signifi-
ca que qualquer empresa que queira 
se instalar no estado poderá usufruir 
dos benefícios deste energético”, ob-
servou.

Outro ponto importante abordado 
por Gavazza diz respeito à necessida-
de de redução do valor da molécula 
do gás natural adquirido pela Com-
panhia a fim de disponibilizá-lo à 
clientela com preço mais competitivo. 
“Isso só vai acontecer com a entrada 
de outros supridores no mercado. E a 
Bahiagás foi pioneira nesse sentido 
ao abrir uma chamada pública para 
a aquisição do gás natural, buscando 
novas fontes supridoras com melhor 
custo benefício”, acrescentou.

Ao longo da entrevista, o diretor
-presidente da Bahiagás tirou outras 
dúvidas sobre fornecimento de gás 
natural para residências, segmentos 
de atuação, entre outras.

Fonte: Ascom Bahiagás

Opinião da sociedade 
e inclusão de minorias 

integram nova Lei 
Orgânica em Itabuna

LEGISLATIVO

Uma análise sobre o conjunto de 
emendas trazidas pela população, assim 
como o que ela entende como decoro dos 
vereadores. Estes são os passos mais re-
centes da comissão designada na Câma-
ra para reforma e atualização da Lei Or-
gânica do Município de Itabuna (LOMI), 
que chega à reta final dos trabalhos. Se-
gundo o relator do grupo, Beto Dourado 
(PSDB), ao final do estudo será elaborado 
um anteprojeto em março, daí segue para 
as comissões técnicas da Casa e depois 
para apreciação em plenário.

Ele explica que serão feitas altera-
ções, por exemplo, para dar voz às mino-
rias, algo percebido pela sociedade e que 
precisa estar também nos dispositivos 
legais. “Vamos trabalhar para incluir 
coisas que estão atuais. De modo geral, 
cerca de 40 por cento de mudanças se-
rão para retirar inconstitucionalidades 
e acrescentar o que é moderno. Entre as 
novidades, as emendas vindas da comu-
nidade e da própria comissão”, resumiu.

Dourado informou que haverá reu-
nião no próximo dia 3 de março, quan-
do a comissão estará debruçada sobre as 
referidas contribuições do itabunense. 
“Vamos analisar e responder a todas as 
emendas que foram pedidas, a todas as 
opiniões que foram dadas. Aquilo que não 
cabe dentro da Lei Orgânica nós vamos 

dizer que não cabe na LOMI, mas cabe 
em lei complementar, que se pode fazer 
depois. Nós vamos responder a tudo que 
foi mandado pra a gente”, adiantou.

LOMI	mais	eficiente
O advogado Joabs Ribeiro, da empre-

sa contratada para respaldar o estudo, 
avalia que a nova LOMI vai estar muito 
paritária à Constituição Federal, porque 
as competências do município vão estar 
muito claras. “A Câmara definiu que to-
das as normas de princípios norteadores 
da vida pública vão estar na nova Lei 
Orgânica. Isso a coloca mais qualitativa, 
mas também mais fechada na conduta 
pública. Teremos uma Lei Orgânica me-
lhor, com mais legalidade, atendendo ao 
princípio da moralidade, da publicidade 
e da eficiência. Essa é a ideia geral dos 
vereadores”, avaliou.

Por falar em condutas, em reunião a 
comissão debruçou-se sobre o Código de 
Ética da Câmara Municipal. O questio-
namento do estudo é: “O que é incompa-
tível com o decoro parlamentar?”. Está 
patente a convicção de que a sociedade 
busca resultado. “Caso o edil se ausen-
te no momento de votação, é quebra de 
decoro?; O não cumprimento de prazos 
também?”, indagaram os vereadores Jú-
nior Brandão (PT) e Enderson Guinho.

Entrevista com Luiz Gavazza, 
diretor-presidente da Bahiagás
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Minha pátria é minha língua

Crônica - De 
amor também 
se morre

Lembro-me de haver escrito umas 
linhas sobre a morte do amor depois de 
contar uma história por mim vivida, e 
conclui por dizer que de amor se vive, 
sim, agora posso afirmar que m de amor 
também de morre, morre de verdade. 
Não só figuradamente, não só utilizan-
do licença poética.

Diante de tal afirmativa, sou obri-
gado a informar que não digo isso por 
sentir tristeza, mesmo quase tendo sido 
vítima de um drama semelhante, pois 
nesta vida  tudo é  mesmo passageiro 
(diz o povo que só não são passageiros  o 
cobrador e motorista), ainda assim, con-

tudo, restam as cicatrizes, na maioria 
das vezes indolores, mas servem para 
marcar de modo permanente os fatos 
tristes inseridos em nossa existência, 
mesmo diante das  alegrias que a vida 
nos proporciona, Todavia, cicatrizes não  
há tempo que apague como não se apa-
gam  as suas  lembranças, lembranças  
que já são também cicatrizes marcante-
mente dolorosas.

Bem, se as tristezas marcam nossas 
vidas, alegrias e felicidade também es-
tão presente - se a vida não é um mar 
de rosas, também não é um vale de lá-
grimas.

O poema Língua de Caetano 
Veloso   usado como letra da Es-
cola de Samba do Rio de Janeiro 
Mangueira, é a referência usada 
para nosso texto da semana. Dia 
dez de junho é conhecido como o 
dia da língua portuguesa. A lín-
gua não se congela. Ela é viva, 
pulsante, então a ideia que tenho 
é que é possível entender melhor 
a vida do nosso país por meio do 
idioma e faz sentido tentar com-
preender os fenômenos da língua 
por meio da realidade: A língua 
portuguesa é nossa principal fer-
ramenta de comunicação, base 
para tudo o que aprenderemos e 
poremos em prática. 

Daí a necessidade de cada 
profissional das letras definir sua 
noção de como melhor fazer en-
tender e aproximar do falante a 
gramática, a interpretação de tex-
to, as possibilidades da língua.

As palavras são e fazem parte 
do nosso repertório. Elas compõem 
a língua. Se buscarmos o conceito 
de língua no dicionário, veremos 
a valorização que se dá à palavra. 
Cada um vai dar seu sentido mas 
formando um núcleo comum. Ex-
pressões são um aglomerado de 
palavras sem formação específica 
e sem equivalência de palavras 
isoladas. 

Antes elas surgem exatamente 
porque não há palavras próprias 
ou locuções para expressar o que 
elas, as expressões, comunicam. 
Em “você já tinha falado dez vezes 
isso!” e “As torres foram derruba-
das há uns dez anos”, os elementos 
destacados são expressões e não 
locuções, uma vez que não seguem 
o padrão de formação das locuções 
adverbiais: preposição mais sub-
stantivo. A nossa língua não con-
gela é viva. Já as locuções como o 
próprio nome diz, são formações 
com duas ou mais palavras e só 
valem no seu todo semântico e não 
nos seus elementos isolados que 
as compõem, o que falarmos para 

um tipo de locução vale para todas 
as demais. 

Há muitos casos em que a lo-
cução adjetiva, geralmente forma-
da pelas preposições SEM e DE 
mais um substantivo, substitui 
o adjetivo, mas tem plena equiv-
alência com ele. Assim, exempli-
ficando “amor de mãe,” esse “de 
mãe” essa é uma locução que en-
contra total equivalência no adje-
tivo correspondente: “maternal”. 
A língua portuguesa é pulsante.

Muitos fatores disputaram, 
desde o descobrimento, para frag-
mentar a língua portuguesa de 
Caminha em dialetos brasileiros: 
extensão territorial, precariedade 
de comunicação, nível rudimentar 
da educação dos colonos, diversi-
dade tribal afro-indígena.

Porém a literatura e mídia 
declaram que sobrepaira na di-
versidade atual um dialeto mi-
noritário associado a prestígio e 
poder. 

A língua evolui, preferivel-
mente, mas em processo similar 
ao de leis e costumes, conducente 
à assimilação gradual das mu-
danças.  Estabilidade de padrões 
é indispensável à organização so-
cial, os pontos de justificar coerção 
do Estado:  pense na moeda e no 
sistema métrico.

Neste seu aniversário, Língua 
Portuguesa almejamos conciliar 
duas instâncias do conhecimento 
de forma leve e consistente, valen-
do-se de artigos resumos e exem-
plos, que apesar de não esgotarem 
o tema em sala de aula e além de 
sinalizar um caminho viável para 
o aprendizado. A outra instância 
constitui-se num esforço retórico 
e didático aproximar o ensino de 
gramática do dia a dia dos estu-
dantes.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Por Eurípedes Brito Cunha *

HOMENAGEM

Por Eurípedes Brito Cunha 
(In memoriam)* 

Advogado. Salvador – Bahia. Texto escrito em janeiro de 
2014. *Falecido em 15/4/2014.

Restaurante Coco 
Bambu Bahia agora 

é cliente da Bahiagás

BAHIAGÁS

Considerado um dos principais restau-
rantes de Salvador, o Coco Bambu Bahia 
passou a utilizar o gás natural no último dia 
15/1, com um consumo estimado de 3.500 m³/
mês para cocção.

Além disso, o mais novo cliente da Bahia-
gás se prepara para utilizar o gás natural 
também para climatização do restaurante. 
Os equipamentos já estão sendo instalados, e 
deverão aumentar o consumo em mais 3.000 
m³/mês.

Localizado na Avenida Magalhães Neto, no 
bairro Pituba, a poucos metros de distância da 
sede administrativa da Companhia, o restau-
rante é um atrativo gastronômico da região.

Sobre o Coco Bambu
O Coco Bambu é uma tradicional rede de 

restaurantes, cuja primeira unidade foi criada 
em 1989, na cidade de Fortaleza (CE). Na oca-
sião, o estabelecimento chamava-se Dom Pas-
tel, passando a ser batizado como Coco Bambu 
no ano de 2001.

Hoje, a rede Coco Bambu está espalhada 
por 15 estados brasileiros, além do Distrito 
Federal. Suas unidades são sempre conheci-
das pela qualidade dos pratos e pelo ambiente 
agradável.

Sobre a Bahiagás
Desde que iniciou as atividades, no ano de 

1994, a Companhia de Gás da Bahia – Bahia-
gás vem sendo a responsável pela distribuição 
do gás natural em toda a Bahia. Sob a admi-
nistração do Governo do Estado (sócio majori-

tário), a empresa de economia mista tem ain-
da como acionistas a Gaspetro (subsidiária da 
Petrobras) e a Mitsui Gás e Energia do Brasil.

Ao longo dos anos, a Bahiagás, que antes 
atendia apenas empresas do então Polo Petro-
químico de Camaçari e Centro Industrial de 
Aratu, expandiu seu potencial de distribuição 
e hoje leva os benefícios do gás natural a vários 
pontos do estado, nos segmentos residencial, 
comercial, industrial, automotivo e termelétri-
co. A receita do sucesso é aliar esta expansão 
de mercado ao programa estratégico de cresci-
mento e fortalecimento da empresa, baseado 
em quatro frentes de atuação: interiorização 
das atividades, massificação do uso do gás na-
tural, diversificação e competitividade.

E para manter este crescimento, a Com-
panhia segue o seu planejamento estratégico 
e investe na modernização da sua infraes-
trutura e ampliação da rede de gasodutos. 
O resultado desta expansão é a execução de 
importantes projetos no interior do estado, 
como o Gasoduto Itabuna-Ilhéus (já em ope-
ração) e o Gás Sudoeste – Duto de Distribui-
ção de Gás Natural do Sudoeste (em fase de 
construção).

Todo este trabalho colocou e mantém a 
Bahiagás posicionada entre as maiores con-
cessionárias de gás natural do Brasil. E o em-
penho para oferecer sempre mais e melhor 
continuará a fazer parte do compromisso da 
Companhia. É desta forma que, ano a ano, a 
Bahiagás contribui para o desenvolvimento do 
estado e leva benefícios para um número cada 
vez maior de baiano.

Mas, cumpre abordar o tema escolhido 
para esta crônica, que não ocorreu ao aca-
so, foi pensado, extraído do viver diário, e 
tanto assim que me veio da lembrança de 
um parente próximo, homem bonito e bem 
situado em sua profissão, alegre e simpá-
tico. Pois bem, depois de muito namorar e 
passado dos trinta anos, resolveu noivar 
e preparou-se para o casamento. Eis que, 
então, sem motivo aparente, a sua noiva 
comunicou-lhe o encerramento do relacio-
namento, simplesmente não queria mais 
casar-se com ele, embora, afirmasse, não 
havia outro. Havia o desamor. E vi um 
homem triste ao contar em família a sua 
história de amor. 

E ele repetia a cada instante que 
mataria a antiga noiva, era só encon-
tra-la e se houvesse outro em seu lu-
gar, morreria também. E era veemente 

e parecia absolutamente sincero em 
suas palavras. E esteva visivelmente 
a ponto de .desfazer-se em lágrimas. 
Passada aquela fase aguda com a aju-
da e conselhos de minha mãe, ele saiu 
e retornou ao navio de onde era oficial 
e que dentro em pouco partiria, como 
efetivamente partiu, em direção ao 
Rio de Janeiro.

Passados alguns dias, recebemos 
notícias dele que estava internado em 
um hospital carioca. Só matizara a 
sua dor que se transformara em doen-
ça real e grave, provavelmente numa 
pneumonia. Levaria alguns dias para 
refazer-se.
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Por Jairo Santiago Novaes*

Soroterapia é o tratamento de do-
enças infectocontagiosas usando soros 
e vacinoterapia é o tratamento usando 
vacinas. Hoje, abordaremos só o uso de 
soros, deixando o emprego das vacinas 
para o próximo artigo.

O soro, que é produzido no organis-
mo do doador e já está pronto, ao ser 
transfundido ao receptor dará a este 
uma imunização imediata, porém fu-
gaz, durando entre dez a quinze dias. 
Já a vacina, introduzida no receptor 
não lhe dará proteção imediata como o 
soro, mas ela será duradoura. 

No passado, o tratamento de do-
enças infectocontagiosas por soros foi 
muito usado. Hoje, praticamente, seu 
uso está restrito aos acidentes com 
animais peçonhentos. Neste campo da 
medicina deve-se muito a Vital Brasil 
Mineiro da Campanha. Este médico 
mineiro, penalizado pela situação de 
trabalhadores rurais picados por co-
bras venenosas, iniciou, logo ao se gra-
duar, pesquisas para a obtenção de um 
soro que neutralizasse a toxina ofídica.

Vital Brasil, lendo trabalhos de 
pesquisadores franceses, iniciou suas 
pesquisas, injetando pequenas doses 
de veneno de cobras em cavalos pre-
parados para os experimentos. Com a 
aplicação gradativa do veneno, o cava-

lo reagia, fabricando anticorpos, subs-
tâncias que neutralizariam o veneno. 
Uma espécie de mitridatizarão. Ao fim 
de três meses,  retirava-se do cavalo 
uma certa quantidade de sangue, rico 
em anticorpos. O sangue, após ser sub-
metido a vários processos de purifica-
ção era acondicionado em ampolas. 

Para a fabricação do soro leva-se 
em consideração a especificidade. As-
sim, Há soros para neutralizar vene-
nos de escorpiões, aranhas e cobras. 
Para as serpentes são produzidos três 
tipos de soros, a saber: o antibotrópi-
co para cobras do gênero botrops como 
jararaca, urutu, jaracuçu etc.; anti-
crotálico para picadas de cascavel e o 
polivalente para os gêneros botrops e 
crotálico.

Um paciente, ao ser ferido, deve-se 
aplicar-lhe o soro antitetânico que lhe 
conferirá uma imunização imediata. A 
seguir, lhe serão injetadas três doses 
espaçadamente da vacina antitetânica 
que lhe conferirá uma imunização de 
dez anos.

No próximo artigo, como já referi-
mos, falaremos sobre as vacinas.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Soroterapia

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

Para viver da Eucaristia é neces-
sário também “consumir tempo em 
adoração diante do Santíssimo Sacra-
mento, experiência que eu mesmo faço 
todos os dias tirando daí força, con-
solação e sustento” (conf. Ecclesia de 
Eucharistia, 25), afirma João Paulo II.

Como João Paulo II também posso 
dizer que a Eucaristia é o meu sus-
tento e, então, tiro forças, me vem 
consolo nas tribulações e respostas 
para muitas interrogações. A Euca-
ristia adorada é para mim direção 
para todo o meu dia.

Faça da Eucaristia o seu alimento 
diário, o sustento para a sua alma. 
Viva intensamente esse encontro 
com Aquele que é o alimento da vida 
eterna.

Deus abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas AbibEncontrar Jesus 
na Eucaristia

EMICI lança EP Tecnologia Preta 
com três músicas inéditas

Murilo Viana Coelho, Murilo MC ou 
simplesmente EMICI, como ele mesmo 
gosta de se definir, é um cantor e letrista 
baiano de rapper, nascido em Itabuna no 
final dos anos 80 e que coloca no RAP a 
essência do seu dia a dia. 

EMICI acaba de lançar seu novo EP, 
intitulado TECNOLOGIA PRETA, com 
três músicas inéditas: Tecnologia Preta, 
Sessão Creme e Cédulas. São três pedra-
das que vão fazer você ouvir, refletir e en-
xergar o mundo por uma nova ótica. 

O novo EP você pode ouvir no You-
tube, no canal DUAS DE CINCO, aces-
sando o link https://www.youtube.com/
channel/UChRyNlUz6Fon0HHlFnaJx_g

EMICI é filho do conhecido diagra-
mador e designer gráfico Arnold Coelho 
e lembra sempre que literalmente apren-
deu a andar dentro do setor de criação e 
arte da redação do Jornal Agora, em Ita-
buna. 

Em 1991, com apenas 3 anos, o me-
nino baiano mudou com os pais para a 
Zona Sul de São Paulo, e na época a cena 
do RAP começava a surgir no cenário na-
cional com o grupo Racionais MC’s (que 
para muitos é o grupo de RAP nacional de 
maior expressão). 

A influência eclética do seu pai, que 
ouvia MPB, Bossa Nova, Rock e o RAP 
pesado do Racionais, som que criticava o 
racismo e a opressão do negro na perife-
ria brasileira, apontou um norte para o 
seu gosto musical.

Esse primeiro contato de Murilo com 
o RAP paulistano, mais a soma da boa 
música popular brasileira, deram toda 
base musical para que, aos 10 anos, ele 
começasse a rabiscar seus primeiros con-
ceitos de música. 

Os anos passaram, o mundo não pa-
rou de girar e as inúmeras dificuldades 
que a vida colocou no seu caminho servi-
ram de base para que esse jovem compo-
sitor extraísse o melhor da sua essência 
musical.

Suas músicas nascem de experiências 
vividas, dificuldades passadas e curiosi-
dades do dia a dia. A cada nova compo-
sição suas letras arrebatam quem ouve, 
mostrando sempre algo novo. 

Dor, tristeza, alegria, verdade, rea-
lidade, prazer, amor, ódio e esperança 
são alguns dos temperos jogados nessa 
grande salada musical que mistura RAP, 
TRAP e MPB da melhor qualidade.

Esse é Murilo Coelho, ou EMICI, que 
tem na música o seu alimento espiritu-
al, a sua alegria e esperança de viver de 
música.

Hoje, EMICI tem um selo CHEF 
PRODUÇÕES e a DUAS DE CINCO 
(banca) que produz outros rappers de Ibi-
caraí e cidades vizinhas. 

Link para a música Tecnologia Preta:
https://www.youtube.com/watch?v=hY-
9868DlPu0

Link para a música Células:
https://www.youtube.com/watch?v=J_
COsA_0CBg

Link para a música Sessão Creme:

https://www.youtube.com/watch?v=J-W-
8nHcFuhg

Murilo MC ou simplesmente EMICI
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Originada da linguagem grega a 
palavra Empatia (empatheia), sig-
nifica tendência para sentir o que 
se sentiria caso se estivesse na si-
tuação e circunstâncias experimen-
tadas e/ou vivenciadas por outra 
pessoa.

 A empatia, além de ser a capaci-
dade de psicologicamente nos posicio-
narmos no lugar do outro para com-
preendermos a sua realidade interna, 
independente de quem seja, de estar-
mos de acordo com seus preceitos, ou 
da existência de simpatia, é também 
uma forma de aproximação entre as 
pessoas. Segundo Augusto Cury, tra-
ta-se de uma das funções mais impor-
tantes da inteligência humana, pois 
denota o nível de maturidade da pes-
soa, se destacando como competência 
fundamental para o convívio social no 
que diz respeito as habilidades socioe-
mocionais.  

A primeira condição para ser em-
pático é ser receptivo aos outros e si-
multaneamente à sua totalidade in-
terior. Isto significa estar disposto a 
conhecer tanto o outro como a si mes-
mo, a empatia genuína está ao servi-
ço da comunhão emocional, da aceita-
ção e do respeito pelo outro e pela sua 
realidade, o que implica uma atitude 
de não julgamento e de despojamen-
to de preconceitos próprios, reconhe-
cendo e aceitando que há distintas 
maneiras de agir entre os indivídu-
os. Ser empático é posicionar-se no 
lugar do outro, sentir sua sintonia 
com as emoções manifestas e laten-
tes é acedermos à compreensão ao 
seu funcionamento. Essa habilidade 
comumente é algo natural – inato po-
rém, o que alguns desconhecem é que 
ela pode ser treinada e desenvolvida 
já que, trata-se de uma apurada téc-
nica de comunicação e escuta ativa.  
O processo implica olhar o outro com 

isenção, ou seja, um olhar desprovido 
dos próprios valores e preconceitos. A 
adequada capacidade empática pode 
ser percebida como a habilidade de 
entender o outro tendo como enqua-
dramento a realidade deste e nunca 
valendo-se de referência a própria ex-
periência subjetiva. 

Ouvir com atenção o que o inter-
locutor diz, inclusive observando as 
entrelinhas, ficar atento a linguagem 
corporal , atentar se existe concordân-
cia entre o seu discurso verbal e os 
sinais ideomotores exibido, lembrar 
que atitudes defensivas podem mui-
tas vezes ocultar experiência anterior 
negativa, não fazer comparações, fu-
gir de soluções imediatistas, mostrar 
através da menção de nomes e fatos 
citados pela pessoa que você se im-
porta e ouviu-a com atenção, oferecer 
ajuda na medida do possível, ligar ou  
mandar uma mensagem  posterior-
mente perguntando se está tudo bem 
são dicas úteis  que podem mudar o 
rendimento de qualquer relação inter-
pessoal, independente do contexto da 
relação e do seu nível.

Em suma, praticar a empatia só 
fará de nós seres melhores e em cons-
tante estado evolutivo, não pressu-
pondo harmonia de gostos e pontos 
de vista é construída na capacidade 
de interpretar o outro, independente 
da simpatia mútua, a empatia é mais 
um processo do que um estado. Ser 
empático é ver o mundo com os olhos 
do outro e não ver o nosso mundo re-
fletido nos olhos dele - Carl Rogers 
(1902–1987).

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 

O poder da empatia

Por Carlineia Lima

DIVÃ

Elas são internacionalmente 
maravilhosas!

Cheias de doces encantos, belezas, 
charmes, elegâncias, meiguices, amor 
e carinhos. Essa receita de um pudim 
bem aventurado só caberia em um ser 
abençoado: a internacional mulher!

Sua criação, mesmo tendo sido de 
uma modesta costela, as mãos do Ar-
quiteto/Escultor Maior, não poupou 
nem tempo nem precisão, para, com 
carinho, fazer algo superior, belo, que 
pudesse com destreza e paciência do-
minar a fúria dos homens. A interna-
cional mulher!

Todos os homens que são inteligen-
tes se curvam perante uma mulher, 
não só demonstrando como elas são 
seres dotados de superioridades, mas, 
principalmente, por estarem tratando 
com alguém que representa o aconche-
go, prazer e a alegria. A internacional 
mulher!

Repete-se sempre, quando se ho-
menageiam as mulheres, aplicando a 
carimbada frase: “Todos os dias devem 
ser dedicados as mulheres”. Eu vou 
muito mais longe dizendo que, sem 
exageros, todos os meus pensamentos 

planos e projetos em cada minuto da 
minha vida, pode ter a certeza que ela 
está presente. A internacional mulher!

Então, como posso escrever como se 
fosse um dia especial, se para mim, tra-
tando-se delas, todos os momentos são 
especiais? Os dias são comuns e rotinei-
ros, mas, com relação a essa brilhante 
e luminosa criatura, sempre me rejuve-
nescem. A internacional mulher!

Parabenizo-as com um carinho 
todo especial pela passagem do seu dia 
oficial, 8 de março, mantendo meus 
maiores respeitos de apreço e afetivi-
dade, desejando que a ampliação de 
destaques em todas as suas lutas e 
conquistas sejam sempre entendidas 
e aceitas por uma minoria de homens 
que, lamentavelmente, não sabem des-
frutá-las com um tratamento merecido 
e adequado essa preciosa e encantado-
ra joia: A internacional mulher! 

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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Mulher
Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Tomara que seja menina! É a torci-
da de oito entre dez mães, e pelo menos 
cinco entre dez pais. Por que será? Mu-
lher é mais companheira, é mais meiga, é 
mais obediente... Mulher dá pra enfeitar, 
é mais sensível, é mais cativante. Mulher 
é mulher, oras. Não se tem muita expli-
cação para preferências, afinal, gosto não 
se discute. Recorda a música: “olha que 
coisa mais linda, mais cheia de graça...”. 
Mulher é mais, nunca menos. Mulher 
vem pra somar não diminuir. Mulher é 
guerreira e ai de quem desafiar essa for-
taleza. Dona de encantos incontestáveis, 
a mulher vem ganhando espaço desde 
que o mundo é mundo. O Criador que o 
diga, afinal, ele fez Adão, mas percebeu 
que o mesmo só seria feliz junto de Eva. 
Lá vem a mãe dos viventes com toda a 
sua sedução encantar Adão e povoar o 
mundo.

De lá pra cá, tantas mulheres notá-
veis, corajosas, pacientes, resignadas, 
amorosas, servis, batalhadoras, huma-
nas, idealistas, caridosas... Não há como 
imaginar o mundo sem as mulheres... O 
seu sorriso, o seu perfume, o seu olhar 
maroto. Mulher é tudo de bom pra afas-
tar a solidão; encher o ambiente de con-
versa, som, vivacidade. Melhor que abra-
ço de mãe em noite de medo não conheço. 
De mãos dadas no namoro que se inicia é 
motivador. Olhos nos olhos depois de um 
deslize faz corar. Sorrindo acordada é a 
confirmação de ter acertado. A mulher é 
cheia de mistérios insondáveis e, por isso, 
única, sempre.

  Com os olhos ela chora, vê, inter-
roga, sonha, comunica. Com a boca ela 
come, ri, beija, grita, elogia. Com as mãos 

ela brinda, acarinha, trabalha, desenha, 
alimenta. Com o coração ela ama, ora, 
apaixona, perdoa, renuncia. Com o corpo 
ela brinca, encanta, seduz, gesta, ama-
menta. Ela passeia por todos os sentidos 
e pressente o que outros não conseguem 
perceber. Educadora, guia os passos que 
governarão o amanhã. É certeza de aco-
lhida, porto seguro, aconchego. É quem 
está antes, durante, depois... Regando 
sonhos, plantando esperanças, colhendo 
o que florescer. Investe no improvável, 
acredita no impossível, resgata o irrecu-
perável. 

A todas as mulheres, minha homena-
gem. Avós, mães, filhas, netas, amigas. 
Somos de fato especiais. Vocacionadas 
instintivamente para amar. Apresentar 
nomes seria injusto com tantas mulheres 
batalhadoras, porém anônimas. Mulhe-
res que levantam cedo, que criam seus 
filhos e também outros filhos. Mulheres 
que choram diante das injustiças e oram 
pela conversão dos corações endureci-
dos. Mulheres que passam as noites em 
claro nos hospitais ou mesmo em casa, 
ansiosas por notícias que tardam e nem 
sempre são as desejadas. Mulheres que 
abrem mão de seus sonhos para favorecer 
a tantos outros. Parabéns mulheres! Vo-
cês merecem ser reconhecidas não ape-
nas no dia internacional da mulher, mas 
em todos os dias em que alguém escolher 
acreditar no amor!

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 

Pesquisa de aluna da FMT 
estuda micro empreendedores 

e microempresas de Itacaré

ILHÉUS

 “Micro Empreendedor Individual 
e as Microempresas: um estudo sobre 
a sua relevância socioeconômica no 
município de Itacaré – Bahia” é o tema 
do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), de Criza Matos de Jesus (foto). 
Ela concluiu o curso de Administração 
na Faculdade Madre Thaís (FMT-I-
lhéus) e o seu trabalho foi publicado 
na última edição da Revista Científica 
Valore, da Faculdade Sul Fluminense.

Criza Matos participou do Congres-
so Nacional de Estudantes e Profissio-
nais de Administração (CONEPA) com 
tema principal: “Gestão, marketing e 
empreendedorismo”, cujo objetivo foi 
debater sobre o cenário atual na admi-
nistração. Agora, já administradora, 
Criza foi parabenizada pelos profes-
sores e pela coordenadora do Curso 
na FMT-Ilhéus, professora Elba Karla 
Leão, pela publicação do artigo resul-
tado do seu TCC.

Criza buscou compreender, no 
artigo, de que forma os microempre-
endedores contribuem para o desen-
volvimento do país. Utilizando como 
metodologia a análise descritiva, e 
revisão bibliográfica para melhor com-
preensão do tema.

Com o questionário elaborado para 
essa finalidade, foi possível identificar 
o perfil dos lojistas, sexo, escolaridade, 
tempo de vida das empresas, além de 
informações que possibilitaram a cons-
trução de uma análise “SWOT”, (Fer-

ramentas de planejamento estratégico 
usado por administradores) sendo pos-
sível a descrição do ambiente onde a 
empresa está localizada.

 “Nessa prospectiva, concluiu-se 
que a maioria das empresas analisa-
das possui uma taxa de sobrevivência 
muito maior do que as taxas nacionais 
e que os lojistas e a prefeitura do mu-
nicípio de Itacaré não possuem um ali-
nhamento sobre ações que busquem de-
senvolver a atividade econômica local, o 
que em momentos econômicos delicados 
pode comprometer o desenvolvimento 
econômico da cidade,” avalia o trabalho 
da administradora  Criza.

Prazer é sentar à mesa
Com amigas conversar,
Idéias trocar
Sorrir, sorrir, gargalhar
Brindar a ternura, o afeto.
Entre amigas verdadeiras
Não há orgulho, vaidade
Disputa, inveja,
Não nos interessam.
Prazer é sentar à mesa
Sentir o gosto da amizade
Brindar à saúde,
Experimentar sabores
Falar dos amores, 
Das dores,
Segredos, desejos
Dos sonhos,
Fofocas, lamentos,
E choro, também.
Prazer é sentar à mesa
E rir, rir de bobagens mil...
Falar de viagens,
Programar viagens.
Falar de filmes,
Dos filhos,

Da falta de filhos,
Das realizações
Não-realizações.
Dos medos, sofrimentos
Angústias, dúvidas
Frustrações.

Prazer é sentar à mesa
Com amigas,
Dividir a conta
Errar nas contas
Comer, engordar,
Café, Sobremesa
Até mesmo fumar.

Prazer é sentar à mesa
E sentir o privilégio
De com amigas contar,
De com amigas lembrar,
de com amigas celebrar,
A delícia e a certeza de que
A vida vale a pena.

* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.
E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Amigas
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

Relacionar-se é uma arte
É impressionante como os relaciona-

mentos dão trabalho. Não é fácil se rela-
cionar com o vizinho, com o namorado, 
namorada, esposo, esposa... Relacionar-se 
e conhecer o outro exige uma grande dose 
de disposição. Não é fácil se relacionar 
com o esposo ou com a esposa porque se 
faz necessário conhecer um pouco do uni-
verso masculino e feminino, para compre-
ender determinadas reações. Não é fácil se 
relacionar com o chefe; muitas vezes ele 
também tem as suas questões mal resol-
vidas, as suas inseguranças, o seu orgu-
lho, as suas cobranças, enfim, não é fácil 
se relacionar com os outros. Mas uma boa 
maneira de começar, é tentando se colocar 
no lugar do outro, enxergando as coisas 
pela ótica do outro, a partir do modo como 
ele as percebe, com os valores morais e até 
mesmo com a herança cultural dele. 

Tentar penetrar no sentimento do ou-
tro é o primeiro passo para atingir a com-
preensão e, a partir daí, quem sabe, até 
ajudar. Mas para que isso aconteça, a ini-
ciativa tem que ser tomada por alguém e 
esse alguém pode ser você, pode ser eu. 
Há tantos sentimentos desconhecidos 
em nós, tantos medos escondidos, tantos 
traumas não revelados, tantos mistérios 
não desvendados. Algumas pessoas, po-
rém, parecem ser mestres em tornar a 

vida ainda mais complicada do que ela já 
é. Viver exige sabedoria e discernimento, 
e requer a prática da capacidade de ver 
as coisas com clareza para tomar decisões 
acertadas. Viver exige coragem para en-
carar o sofrimento com esperança e, para 
tanto, é preciso ter vontade de recomeçar 
sempre, mesmo quando tudo parece de-
salentador e sem vida.

Muitas pessoas estão sofrendo por 
relacionamentos que terminaram. O so-
frimento também é importante, não pule 
etapas, pois a vida nos cobra as nossas 
pressas. Curta a sua dor, viva a sua so-
lidão. Há um tempo para cada coisa, diz 
a Sagrada Escritura. Tempo de chorar, 
tempo de sorrir, tempo de andar, tem-
po de parar, tempo de plantar e colher, 
tempo de falar e silenciar. Viva cada eta-
pa de sua vida e de seu tempo. Por isso, 
amigo leitor, desejo que você tenha sa-
bedoria nos seus relacionamentos. Viva. 
Aprenda a viver. Esteja aberto a tudo o 
que acontece. Experimente tudo e, tam-
bém, ofereça a Deus tudo o que acontece.

Deus abençoe.

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

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

quiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE
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Reconhecimento Facial captura 42 
foragidos no Carnaval de Salvador

GOVERNO DO ESTADO

O Sistema de Reconhecimento Fa-
cial da Secretaria da Segurança Pública 
(SSP) auxiliou na captura de 42 foragi-
dos da Justiça, no Carnaval de Salvador. 
A informação foi apresentada na manhã 
desta quarta-feira (25), no Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar, du-
rante coletiva de balanço da festa.

Entre os suspeitos flagrados (40 ho-
mens e duas mulheres) e com ordem ju-
dicial de prisão, estavam dois envolvidos 
em homicídios, 13 relacionados a tráfico 
de drogas, 14 procurados por roubos, três 
ligados a furtos, entre outros casos. Em 
todos os casos, a ferramenta tecnológica 
indicou semelhança acima de 90%. 

Os indivíduos foram conduzidos e 
passaram pelo processo de identificação 
humana, em alguns casos com o recur-
so do Face Check (foto da palma da mão 
e comparação das impressões digitais), 
ferramenta usada em fase de teste.

“O Carnaval de 2020 confirma o nos-
so pioneirismo no uso de tecnologia de 
ponta em grandes eventos. Começamos 
com o Reconhecimento Facial  na festa 
do ano passado e tivemos um preso. Na 
Micareta de Feira, nós alcançamos 33 

foragidos e agora encerramos a folia de 
Salvador com 42 capturados”, comemo-
rou o secretário da Segurança Pública, 
Maurício Teles Barbosa.

Número real de foliões
Pela primeira vez na história do Car-

naval de Salvador foi possível afirmar a 
quantidade mais próxima da realidade 
de pessoas nos circuitos Dodô (Barra/On-
dina), Osmar (Centro) e Batatinha (Cen-
tro Histórico). A contagem foi realizada 
pelo Sistema de Reconhecimento Facial, 
que também confirmou uma grande mi-
gração do público para o circuito orla.

No total foram 11,7 milhões curtindo 
a festa entre quinta (20) e a quarta-fei-
ra de cinzas (26). Desses, 6,9 milhões se 
concentraram nos bairros da Barra e On-
dina. No circuito Osmar (Centro) foram 
3,4 milhões e no Batatinha (Centro His-
tórico) foram 1,4 milhões pessoas.

“Se pegarmos o número geral de pú-
blico e fizermos uma conta proporcional à 
quantidade de ocorrências, temos 0,003% 
de vítimas de delitos. É muito pouco le-
vando em consideração uma festa de rua, 
com locais apertados, uso excessivo de ál-

cool e, em alguns casos, de drogas ilíci-
tas”, comentou Barbosa. Ele acrescentou 
que a ausência de morte na festa tem de 
ser exaltada.

 
Ocorrências e produtividade
O Carnaval de Salvador terminou 

sem registro de morte violenta nos três 
circuitos. Não houve também latrocínio 
(roubo seguido de morte) e lesão dolosa 
seguida de morte. As tentativas de homi-
cídio tiveram queda de 70%. Foram três 
casos computados este ano, contra 10 re-
gistros em 2019.

Nos seis dias de festa, 3.110 suspeitos 
foram conduzidos aos postos, resultando 
nas prisões em flagrante de 52 crimino-
sos. Nas Centrais de Flagrantes, a polí-
cia contabilizou ainda cinco registros de 
armas brancas apreendidas.

Durante a folia, nove casos de im-
portunação sexual foram registrados, 
um de homofobia, dois de racismo, 157 
roubos (121 em 2019), 1.090 furtos (891 
em 2019) e 120 lesões corporais (118 em 
2019).

Fotos: Camila Souza/GOVBA




