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Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte do Senado aprovou na terça-feira, 4/6, 
proposta que antecipa para as segundas-fei-
ras os feriados nacionais que caírem entre 
terça e sexta-feira.

Trata-se do PLS 389/16, de autoria do 
senador Dário Berger. Com a aprovação na 
comissão, a matéria, que foi apreciada em 
caráter terminativo, segue agora para a Câ-
mara dos Deputados.

Comissão do Senado aprova projeto que 
antecipa feriados para as segundas-feiras

Semana do Meio Ambiente 
começa com ação dos 
alunos da Madre Thais

Rui Costa assina decretos e 
acordos para fortalecimento 

da gestão ambiental

ALI realiza Sessão da Saudade 
em homenagem a João Hygino Filho
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Legislativo itabunense 
lança programa “Câmara 

em Ação” na Rádio Morena FM

Semana do Meio Ambiente 
começa com ação da 

Faculdade Madre Thais
A Mesa Diretora da Câma-

ra de Itabuna lançou quarta-
feira, dia 5, na Rádio Morena 
FM–98.7, “Câmara em Ação”. “O 
programa semanal, com duração 
de quatro minutos, é mais uma 
ferramenta utilizada pela Asses-
soria de Comunicação Social da 
Casa para estabelecer um canal 
de comunicação com o cidadão”, 
informou o presidente do Legis-
lativo itabunense, vereador Ri-
cardo Xavier.

“Câmara em Ação”, que irá 
ao ar todas as quartas-feiras, às 
10 horas, é um informativo produzido por 
Deise Duarte e Fábio Luciano, com dire-
ção de Mariana Benedito que levará à po-

pulação as ações legislativas dos vinte e 
um vereadores, prestação de serviço social 
e o funcionamento da Casa Legislativa de 
Itabuna. 

Em comemoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, celebrado em 
cinco de junho, e ao Dia Mundial dos 
Oceanos, dia oito de junho, a semana 
começou com os alunos dos cursos de 
graduação da Faculdade Madre Tha-
ís (FMT-Ilhéus), invadindo a praia da 
Avenida Soares Lopes. Em parceria 
com Grupo Amigos da Praia (GAP), 
no último domingo foi realizada a 
ação de limpeza da praia, no centro 
da cidade.

Além de deixar aprazível e mais 
frequentável, essa iniciativa teve o 
objetivo de incluir a sociedade na dis-
cussão da preservação do patrimônio 
natural de Ilhéus. Além dos alunos, 
professores, coordenadores e direto-

ras da FMT-Ilhéus estiveram no local 
com o apoio de várias empresas e da 
Prefeitura Municipal.

A participação do grupo de volun-
tários que forma a ONG, Grupo Ami-
gos da Praia (GAP), foi fundamental 
para o sucesso da ação. O GAP atua 
na limpeza das praias com coletas 
semanais de resíduos. A ONG, além 
de realizar palestras de educação 
ambiental, promove campanhas per-
manentes de sensibilização da comu-
nidade sobre o descarte inadequado 
de lixo. No período de atuação o GAP 
já retirou das praias de Ilhéus mais 
de 11 toneladas de lixo, em cada uma 
das ações do sábado. Os voluntários 
fazem a coleta por uma hora.

A 1ª turma do STF absolveu a ex-de-
putada Federal Professora Dorinha da 
acusação da prática dos crimes de inexigi-
bilidade indevida de licitação e peculato. A 

denúncia é relativa a compras de material 
didático realizadas em 2003 e 2004, quan-
do ela exercia o cargo de secretária de Edu-
cação e Cultura do Estado do Tocantins.

A 3ª turma do STJ manteve decisão que reconheceu o direito de ex-companheiro de 
sócia de clube de frequentar o estabelecimento até que seja proferida decisão final da ação 
de dissolução de união estável.  

Absolvida!

Até que...

EDUCAÇÃOLEGISLATIVO

Foto: Gabriel De Oliveira 
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1  - A Integro = Estado originário;
1  - Animus Falsandi = Intenção 
 de falsear a verdade;
2  - Dessuentudo = Desuso;
3  - Ex Jure = Conforme o direito;
4  - In Albis = Em branco;
5  - Lana Caprina = Expressões 
      indicativas de assunto irrelevantes;
6- Lex = Lei;

7  - De Rato = Para o mandato 
 (dizia da caução);
8  - Ad Litteratum = Para efeito;
9  - Ad Effectum = Do mérito;
10- Ex Adverso = Do lado contrário;
11- Pro Diviso = Divisível (diz-se dos bens);
12- Apud = Junto;
13- In Capita = Por cabeça;
14- Vis Maior = Força maior



Conselhos profissionais 
podem executar dívidas 

superiores a quatro vezes o 
valor da anuidade

Em decisão unânime, a 7ª Turma do 
TRF1 deu provimento à apelação do Con-
selho Regional de Odontologia de Minas 
Gerais (CRO/MG) contra a sentença, do 
Juízo Federal da 2ª Vara de Montes Cla-
ros/MG, que extinguiu o processo sem jul-
gamento do mérito, em razão de o valor 
da dívida executada ser inferior a quatro 
anuidades, hipótese vedada pelo art. 8º 
da Lei nº 12.514/2011.

 Inscrição indevida 
em cadastro de 

inadimplentes gera 
indenização por dano moral

Inscrição indevida em cadastro de 
inadimplentes gera indenização por dano 
moral. Com esse entendimento, a 6ª Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) deu parcial provimento 
à apelação do autor para manter a con-
denação da Caixa Econômica Federal 
(CEF) ao pagamento de R$ 5.000,00 reais 
a título de danos morais por incluir, in-
devidamente, o nome do correntista em 
cadastro de inadimplentes.

 Tribunal mantém sentença que 
autorizou remoção definitiva 

de servidora para outra cidade 
por motivos de saúde

A Segunda Turma do Tribunal Regio-
nal Federal a 1ª Região (TRF1) manteve 
a sentença, do Juízo Federal da 4ª Vara 
da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/
MG, que julgou procedente o pedido de 
uma servidora da Secretaria da Receita 
Federal (SRF) para que fosse removida 
definitivamente para a Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil na cidade de Juiz 
de Fora/MG por motivos de saúde.

 Vigilante de universidade 
não faz jus ao recebimento de 

adicional de periculosidade

A Segunda Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF1) ne-
gou provimento à apelação interposta por 
um vigilante da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) contra a sentença, 
do Juízo Federal da 3ª Vara de Juiz de 
Fora/MG, que julgou improcedente o pe-
dido do autor para que fosse incorporado 
à sua remuneração o percentual de 10% 
de adicional de periculosidade, com re-
percussão em todas as suas gratificações 
e com pagamento retroativo. 
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Air France deve arcar com o transporte em UTI aérea para passageiro que de-
senvolveu quadro de trombose durante viagem de longa duração pela companhia. 
Decisão é da 37ª câmara de Direito Privado do TJ/SP

Desde que foi exonerado, no início do 
ano, o advogado Wítalo de Sousa Cruz, de 
26 anos, está desempregado. E, ontem, 
ele decidiu ir às ruas de Brasília para 
pedir uma nova oportunidade. De terno 

e segurando uma faixa com informações 
sobre sua experiência profissional e seu 
telefone, o advogado passou a tarde, ao 
lado de um semáforo na W3 Norte, ten-
tando obter um novo emprego. 

No DOU de hoje, foram publicadas 
seis leis sobre diversos temas. Entre as 
normas, está a lei 13.832/19, que pos-
sibilita a destinação de aplicação do 
FGTS a entidades hospitalares filan-

trópicas ou que cuidam de pessoas com 
deficiência; e a lei 13.836/19, que torna 
obrigatória a anotação no boletim de 
ocorrência quando a vítima de violência 
doméstica for deficiente. 

UTI aérea – Custeio

“Preciso de emprego”

Novas leis

Ordem de ofício?
Uma questão foi levantada por Fa-

chin: se a turma iria mesmo conceder 
ordem de ofício contra decisão monocrá-
tica dele próprio, e ainda em um agravo 
intempestivo. “Eu sou a autoridade co-
atora?”, questionou. Isso porque, como 
se sabe, a jurisprudência é no sentido 

de não ser cabível HC contra decisão 
monocrática de ministro da Corte. “Es-
tão dando HC de ofício contra minha 
decisão. E estamos com a composição 
incompleta”, ressaltou mais adiante, já 
que Celso de Mello não estava na ses-
são. Assim, o julgamento foi adiado. 

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

DECISÕES



A área comum pode ser locada a terceiros? Em caso 
positivo, qual o quórum necessário para a aprovação? 

Tema bastante corriqueiro na 
prática do direito imobiliário refere-
se à locação de área comum de Con-
domínios Edilícios. A título de exem-
plo prático, imagine um edifício co-
mercial com grande movimentação 
de pessoas em suas áreas comuns, 
que pretenda autorizar terceiros a 
instalar pequena banca de revistas 
e jornais na área de circulação, um 
edifício qualquer que pretenda ceder 
onerosamente espaço de sua fachada 
para instalação de placa publicitá-
ria, ou do telhado para colocação de 
antena de telefonia. 

As indagações que surgem são: 
a área comum pode ser locada a 
terceiros? E se sim, qual o quórum 
necessário para aprovação desta 
medida? 

Pois bem, de início já se afi rma 
que a locação é legalmente possível, 
decorre do próprio direito de proprie-
dade dos condôminos, que podem 
usar, fruir e gozar da coisa de acordo 
com a conveniência, inclusive locan-
do, caso seja este o interesse. 

Passa-se, então, a tratar do 
quórum necessário para tal apro-
vação. Vejamos o raciocínio jurídico 
necessário para reposta da indaga-
ção proposta. A Lei n.º 4.591/1964, 
dispõe em seu art. 19:

Art. 19. Cada condômino 
tem o direito de usar e fruir 
com exclusividade de sua uni-
dade autônoma, segundo suas 
conveniências e interesses, 
condicionados, umas e outros, 
às normas de boa vizinhan-
ça, e poderá usar as partes e 
coisas comuns, de maneira a 
não causar dano ou incômo-
do aos demais condôminos 
ou moradores, nem obstáculo 
ou embaraço ao bom uso das 
mesmas partes por todos. 

No mesmo sentido, o Có-
digo Civil de 2002 assim de-
termina, no art. 1.336: 

Art. 1.336. São deveres 
do condômino: 

… IV – dar às suas partes 
a mesma destinação que tem 
a edifi cação, e não as utilizar 
de maneira prejudicial ao sos-
sego, salubridade e segurança 
dos possuidores, ou aos bons 
costumes.

Em razão das disposições le-
gais, conclui-se que o uso da área co-

mum do edifício não pode gerar obs-
táculo ao livre uso de quaisquer dos 
demais condôminos. Ou seja, com 
a cessão de uso para terceiros, não 
podemos ter um condômino sequer 
contrariado, eis que assim, tería-
mos o uso de área comum gerando 
ofensa ao “ao bom uso das mesmas 
partes por todos”.

Assim, a deliberação dos condô-
minos não poderia lesar o direito de 
qualquer deles fazer uso das partes 
comuns, direito este previstos nos 
dispositivos legais acima trans-
critos. Mesmo que se alegue van-
tagem gerada pela percepção dos 
alugueres, redução das despesas ou, 
até, formação de um fundo comum, 
ainda sim não há justifi cativa para 
a lesão do condômino que se sinta 
prejudicado, eis que pode ser que 
esse não seja o interesse de alguns, 
que, como dito, estão amparados 
pela legislação. 

Desta forma, conclui-se que para 
a cessão de área comum para uso por 
terceiros, a título gratuito ou oneroso, 
exige-se a unanimidade dos condômi-
nos. A contrariedade de apenas um 
deles impede que o ato seja realiza-
do pelo condomínio, já que este único 
condômino teria lesado seu direito de 
livre uso das áreas comuns.

Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça 
– bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ 
quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e 
cozinha, banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 
áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem 
e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98846.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

ESPAÇO IMOBILIÁRIO CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 

Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com e 

vercil5@hotmail.com
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Esposa 
burrinha

Uma gerente de um posto de combus-
tíveis foi despedida, e propôs uma recla-
matória trabalhista com pedido de danos 
morais de R$ 50.000,00.

O proprietário do posto,  enviou-me 
uma carta me pedindo que fizesse a sua 
defesa nos seguintes termos:

  “A reclamante é  que deve danos mo-
rais a mim e a minha esposa, porque ela 

fazia diariamente e no horário de expe-
diente o jogo do bicho, além de que, cer-
to dia lendo o relatório feito por minha 
mulher, a reclamante disse a ela: “nossa 
como você é burrinha”, por isso, quero re-
ceber R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00, 
por ter ela feito jogo do bicho em horário 
de expediente, e R$ 25.000,00 por chamar 
minha esposa de “burrinha”.

“As leis inglesas punem as faltas; as leis chinesas 
fazem mais do que isso: recompensam os méritos”.

Oliver Goldsmith

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

Cena
Dois advogados protagonizaram uma 

cena ontem durante a sessão de julgamen-
tos da 1ª turma. Enquanto o colegiado jul-
gava um agravo em reclamação, um deles 
estava na Tribuna, aguardando uma opor-
tunidade para intervir com uma questão 
de ordem, no entanto, o outro também que-
ria fazer o mesmo. Os dois se estranharam 
e os burburinhos começaram a ser ouvidos 
pelos ministros. Relator, o ministro Mora-
es, que votava no momento, pediu para que 
os dois se retirassem da Tribuna, e assim 

foi feito. Mais tarde, os dois, desta vez em 
momentos distintos, pediram a palavra 
para esclarecer questão de fato. Moraes se 
manifestou durante as duas dizendo que 
as questões colocadas não eram de fato e 
que o STF não permite sustentação oral 
em agravos. Os ânimos foram acalmados, 
quando o ministro Fux pediu vista. Depois, 
após encerrar a sessão, o ministro Fux, 
apaziguando os ânimos, afirmou que quem 
usa a razão são os juízes, a paixão está ao 
lado dos advogados.

Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte do Senado aprovou na terça-feira, 
4/6, proposta que antecipa para as segun-
das-feiras os feriados nacionais que caí-
rem entre terça e sexta-feira.

Trata-se do PLS 389/16, de autoria do 
senador Dário Berger. Com a aprovação 
na comissão, a matéria, que foi apreciada 
em caráter terminativo, segue agora para 
a Câmara dos Deputados.

A antecipação prevista no texto não 
se aplica às datas comemorativas que 
ocorrerem nos sábados e domingos e nem 
a alguns feriados, tais como: 1º de janei-
ro (confraternização universal), carna-
val, sexta-feira santa, 1º de maio (dia do 
trabalho), Corpus Christi, 7 de setembro 
(dia da independência do Brasil), 12 de 
outubro (dia de Nossa Senhora Apareci-
da) e 25 de dezembro (Natal).

Na justificação do projeto, o senador 
Dário Berger explica que optou pela an-

tecipação dos feriados já que eventual 
adiamento para as sextas-feiras prejudi-
caria o comércio aos sábados, “comprova-
damente o melhor dia de vendas para os 
comerciantes em geral”.

“O objetivo central dessa singela 
proposição é minimizar os danos ao 
funcionamento das empresas, ao em-
prego dos trabalhadores e à arreca-
dação dos Governos de todos os níveis 
da federação, causados pelo excessivo 
número de feriados, circunstância que 
leva à drástica redução dos dias úteis 
destinados à produção e à comerciali-
zação de bens e serviços”, afirma o par-
lamentar na proposta.

Ainda segundo ele, “a intenção de im-
pedir o prolongamento desarrazoado dos 
dias não trabalhados e de manter ‘a roda 
da economia girando’ é especialmente re-
levante em situações de grave crise eco-
nômica como a que ora enfrentamos”.

A comissão especial da Câmara 
dos Deputados aprovou na terça-feira 
(4/6) a proposta de emenda 34/2019 
que altera a Constituição para obrigar 
o Executivo federal a pagar as emen-
das parlamentares de bancadas pre-

vistas no Orçamento da União.
A proposta já havia sido aprovada 

pelos deputados em março, mas retor-
nou à Casa depois que senadores alte-
raram o texto. Agora, a PEC voltará a 
ser analisada pelo plenário da Câmara.

27 - Se, mesmo vencido no pleito, o 
cliente reconhece o zelo, o esforço, o 
senso de responsabilidade, a compe-
tência com que, jovem advogado, te 
houveste no patrocínio da causa, po-
des te envaidecer e se dar por compen-
sado do trabalho desempenhado, certo 
de que bem cumpristes teu dever pro-
fissional.

28 - Antes, ou já com a ação em curso, 
não é correto nem ético insistir ou, mui-
to menos, pressionar o cliente a aceitar 
ou propor acordo à parte contrária.
29 - Não consintas, advogado novo em 

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

comparecer à Justiça do Trabalho, 
concomitantemente, como patrono e 
preposto. Tal acumulação é vedada 
pelo Código de Ética Profissional (que 
integra o Estatuto da Advocacia), e 
constitui infração passível de proces-
so disciplinar.

30 - Existindo antinomia ou conflito 
entre à lei e o direito, entre direito e a 
Justiça, não hesite o advogado e optar 
e batalhar pela Justiça, que é a distin-
ção final do direito.

31 - Não ceda o advogado moço à ten-
tação, à sedução de aceitar o patrocí-
nio de causa de grande repercussão 
movido, tão-só, pela busca da notorie-
dade, da fama ou dos lucros.

Comissão do Senado aprova 
projeto que antecipa feriados 

para as segundas-feiras

Câmara aprova PEC que impõe 
despesas do Legislativo ao Governo



A NOVA EDIÇÃO DO JORNAL 
O COMPASSO JÁ SAIU 

E ESTÁ CHEIO DE NOVIDADES.
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Em 2017, descontente com uma 
decisão judicial, o deputado Federal 
Alexandre Frota afi rmou, em rádio e 
em redes sociais, que o juiz Luís Edu-
ardo Scarabelli julgou uma ação “com 
a bunda”. O magistrado não deixou por 

menos e ingressou na Justiça contra 
Frota. Nesta semana, as partes fi rma-
ram um acordo, segundo o qual o par-
lamentar deverá fazer uma retratação 
nas redes sociais, além de morrer com 
25 mil pilas.

X@#$%XC
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Não deveria, mas um fato gerador de 
muita polêmica nos condomínios diz res-
peito ao uso de vagas exclusivas de gara-
gem reservadas para pessoas com defi ci-
ência e com difi culdade de locomoção.

A polêmica se agrava quando o nú-
mero de vagas destinadas para os mo-
radores que se encaixam neste perfi l é 
inferior à demanda existente dentro do 
condomínio.

Vale ressaltar que, na comarca de 
São Paulo, o Código de Obras estipu-
la o percentual de vagas destinadas às 
pessoas com defi ciência em condomínio 
considerando o número total de vagas do 
empreendimento, mas tal norma foi in-
corporada à legislação e passou a valer 
efetivamente em 2012.

O bom senso deveria ditar as regras 
que envolvem o tema. Assim, se atribui-
ria as vagas especiais às pessoas que 
comprovadamente possuem algum tipo 
de mobilidade reduzida através de lau-
do médico, bem como sejam destinadas 
as vagas de uso comum e indetermina-
do próximas aos acessos aos condômi-
nos nessas condições quando as demais 
vagas estiverem ocupadas. Esse é o meio 
de preservar o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, defi nido no 
artigo 1º da Constituição Federal.

Ao destinar tais vagas especiais, o 
condomínio também contribui com um 
dos objetivos da República Federativa 
previsto no artigo 3º da nossa Constitui-
ção, qual seja, o objetivo de promover o 
bem-estar de todos.

Ainda assim, alguns condomínios são 
relutantes em disponibilizar vagas próxi-
mas aos acessos quando o número de pes-
soas exceder o de vagas existentes, sob 
o pretexto de que a lei da acessibilidade 
não se aplica aos condomínios.

Nesse contexto, é importante desta-
car que o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo não se manteve alheio a 
tais situações e fi rmou o entendimento de 
que, ainda que o condomínio não possua o 
número de vagas sufi cientes para porta-
dores de necessidades especiais, é essen-

cial que se disponibilize vagas próximas 
aos acessos para esses condôminos.

Em muitos edifícios até se observa a 
criação das vagas, porém sem o cuidado 
para que sejam respeitadas. Ainda que o 
condomínio demarque tais espaços exclu-
sivos para esse tipo de público, cabe à ad-
ministração assegurar sua correta utili-
zação, sob risco de responder por omissão 
e ainda ser condenado por danos morais, 
como tem acontecido em alguns casos que 
chegam à Justiça paulista.

Para que tanto condomínio quanto 
condômino contemplado com a vaga de 
garagem especial estejam assegurados 
em caso de problemas, é imprescindível 
que toda e qualquer reclamação sobre 
desrespeito e/ou abuso sejam devidamen-
te notifi cadas e formalizadas, seja por 
carta, e-mail e, principalmente, por meio 
do livro de ocorrências, relatando o acon-
tecido. Assim, a responsabilidade sobre 
o uso indevido recai justamente sobre o 
morador responsável pela situação.

Desta forma, a disponibilidade de va-
gas especiais para esse público, embora 
não seja imposto pela legislação vigente, 
é parte essencial do respeito aos princí-
pios da solidariedade e da dignidade hu-
mana. Como tal, devem ser pensadas e 
criadas pelos condomínios, independen-
temente de seus portes, além de ser por 
todos respeitadas, em prol de uma comu-
nidade condominial justa e saudável.

Por Marcus W. Crespi.
Advogado. São Paulo – São Paulo

E-mail: marcuscrespiadv@hotmail.com

Vagas especiais de 
garagem em condomínios

Email: marcuscrespiadv@hotmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

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

DIREITO CONSTITUCIONAL
1)   A população do Estado X, in-

satisfeita com os rumos da po-
lítica nacional e os sucessivos 
escândalos de corrupção que 
assolam todas as esferas do 
governo, inicia uma intensa 
campanha pleiteando sua se-
paração do restante da Federa-
ção brasileira. Um plebiscito é 
então organizado e 92% dos vo-
tantes opinaram favoravelmen-
te à independência do Estado.

Sobre a hipótese, com base no tex-
to constitucional, assinale a 
afi rmativa correta.

a) Diante do expressivo quórum fa-
vorável à separação do Estado X, 
a Assembleia Legislativa do refe-
rido ente deverá encaminhar ao 
Congresso Nacional proposta de 
Emenda Constitucional que, se 
aprovada, viabilizará a secessão 
do Estado X.

b) Para o exercício do direito de se-
cessão, exige-se lei estadual do 
ente separatista, dentro do perí-
odo determinado por Lei Comple-
mentar federal, dependendo ainda 
de consulta prévia, mediante ple-
biscito, às populações dos demais 
Estados, após divulgação dos estu-
dos de viabilidade, apresentados e 
publicados na forma da lei.

c) Diante da autonomia dos entes 
federados, admite-se a dissolução 
do vínculo existente entre eles, de 
modo que o Estado X poderia for-
mar um novo país, mas, além da 
aprovação da população local por 
meio de plebiscito ou referendo, 
seria necessária a edição de Lei 
Complementar federal autorizan-
do a separação.

d) A forma federativa de Estado é 
uma das cláusulas pétreas que 
norteiam a ordem constitucional 
brasileira, o que conduz à con-
clusão de que se revela inviável o 
exercício do direito de secessão por 
parte de qualquer dos entes fede-
rados, o que pode motivar a inter-
venção federal.

2) Numerosas decisões judiciais, 

contrariando portarias de ór-
gãos ambientais e de comércio 
exterior, concederam autori-
zação para que sociedades em-
presárias pudessem importar 
pneus usados.

Diante disso, o Presidente da Re-
pública ingressa com Arguição 
de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF), 
sustentando que tais decisões 
judiciais autorizativas da im-
portação de pneus usados te-
riam afrontado preceito fun-
damental, representado pelo 
direito à saúde e a um meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado.

A partir do caso narrado, assinale 
a afi rmativa correta.

a) A ADPF não se presta para impug-
nar decisões judiciais, pois seu ob-
jeto está adstrito às leis ou a atos 
normativos federais e estaduais de 
caráter geral e abstrato, assim en-
tendidos aqueles provenientes do 
Poder Legislativo em sua função 
legislativa.

b) A ADPF tem por objetivo evitar 
ou reparar lesão a preceito funda-
mental resultante de ato do Poder 
Público, ainda que de efeitos con-
cretos ou singulares; logo, pode 
impugnar decisões judiciais que 
violem preceitos fundamentais da 
Constituição, desde que observada 
a subsidiariedade no seu uso.

c) Embora as decisões judiciais pos-
sam ser impugnadas por ADPF, a 
alegada violação do direito à saúde 
e a um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado não se insere no 
conceito de preceito fundamental, 
conforme rol taxativo constante na 
Lei Federal nº 9.882/99.

d) A ADPF não pode ser admitida, 
pois o Presidente da República, 
na qualidade de chefe do Poder 
Executivo, não detém legitimida-
de ativa para suscitar a inconsti-
tucionalidade de ato proferido por 
membros do Poder Judiciário, sob 
pena de vulneração ao princípio da 
separação dos poderes.



No Dia do Meio Ambiente, comemora-
do nesta quarta-feira (5), o governador Rui 
Costa assinou uma série de atos para o for-
talecimento da gestão ambiental na Bahia. 
Durante solenidade realizada no Salão de 
Atos da Governadoria, no Centro Adminis-
trativo da Bahia (CAB), em Salvador, fo-
ram assinados nove documentos, entre de-
cretos, acordos de cooperação e contratos. O 
conjunto de ações faz parte das atividades 
da Semana do Meio Ambiente, organizada 
pelo Governo do Estado.

Uma das iniciativas é o lançamento 
do edital de chamada pública para sele-
ção de subprojetos socioambientais que 
sejam voltados para a conservação e o 
uso sustentável da biodiversidade. Se-
rão investidos R$ 22,5 milhões no edital, 
distribuídos entre os 75 projetos socioam-

bientais que serão selecionados.
“Mesmo dentro de todas as limitações 

orçamentárias e financeiras, assinamos 
um conjunto de ações para colocar a agen-
da do meio ambiente na ordem do dia, na 
Semana do Meio Ambiente. São ações de 
várias naturezas, com o objetivo de aju-
dar na preservação do meio ambiente”, 
afirmou Rui. 

O governador também assinou o de-
creto de regulamentação da Política Es-
tadual de Educação Ambiental. Com este 
dispositivo, as atividades das secretarias 
do Meio Ambiente (Sema) e da Educação 
serão integradas para garantir a imple-
mentação de propostas que contribuam 
para a gestão ambiental e de recursos 
hídricos.

Foi assinada ainda a portaria que ins-
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A 9ª câmara Cível do TJ/RJ condenou 
a Volkswagen a indenizar, em R$ 10 mil, 
cada um dos mais de 17 mil proprietá-
rios do veículo Amarok em todo o país, 
em virtude da adulteração nos testes de 
emissões de gases poluentes nos motores 
do veículo. A ação foi movida pela Asso-
ciação Brasileira de Defesa do Consumi-
dor e Trabalhador. 

Em outubro último, a 3ª se-
ção do STJ assentou que as pe-
nas restritivas de direitos não 
podem ser executadas antes do 
trânsito em julgado da condena-
ção, diferente do que a jurispru-
dência entende em relação às 
penas privativas de liberdade. 

Dieselgate

Execução 
provisória da 

pena restritiva 
de direitos - II
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Rui assina decretos e 
acordos para fortalecimento 

da gestão ambiental
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Semana do Meio Ambiente
A Semana do Meio Ambiente é promovida pelas secretarias da Educação e do 

Meio Ambiente (Sema). O evento teve início na última segunda (3) e segue até 
sexta-feira (7), com diversas atividades técnico-cientificas. 

Entre as ações, a reforma do Jardim Zoológico, localizado no bairro de Ondi-
na, em Salvador, será inaugurada na sexta-feira (7). Com investimento de R$ 1,5 
milhão, as obras incluíram as reformas do aviário, da sala de leitura, do mirante 
e da área de quarentena, além de serviços de pavimentação. A programação com-
pleta da Semana do Meio Ambiente está disponível no site da Sema.

titui o Mapeamento de Cobertura Vegetal 
da Bahia, possibilitando a implantação de 
sistema automatizado de gestão florestal. 
A medida permite o acompanhamento 
das atividades de desmatamento e de re-
florestamento nos três biomas baianos: a 
Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado.

Três importantes Acordos de Coope-
ração Técnica (ACT) também foram assi-
nados por Rui e envolvem parcerias com 
o Ministério Público do Estado (MPBA), a 
Escola Politécnica e o Instituto de Geoci-
ência, ambos da Universidade Federal da 
Bahia (Ufba). 

Execução provisória da pena restritiva de direitos
A 2ª turma do STF debateu ontem se 

é possível a execução provisória de pena 
restritiva de direito. O caso é de relatoria 
do ministro Fachin, que proveu recurso 
do MPF contra decisão do STJ, para au-
torizar, sim, a execução. Para S. Exa., o 
entendimento do STJ “é incompatível 
com a jurisprudência prevalecente” no 
Supremo. Contra a decisão de Fachin foi 
interposto agravo regimental, julgado in-

tempestivo. Mas o ministro Gilmar Men-
des, apesar de não conhecer do agravo, 
avançou no mérito e propôs a concessão 
da ordem de ofício. Para o ministro, a 
questão é “totalmente nova”, o Supremo 
não se debruçou sobre ela e não há como 
se aplicar o entendimento da prisão em 2ª 
instância às restritivas de direito. Lewa-
ndowski seguiu Gilmar pela concessão da 
ordem de ofício e Cármen Lúcia, o relator.
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Beatriz Cerqueira, 
aniversaria

No domingo, 19 de maio do ano 
corrente, a estudante de nutrição da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
- Campus de Itabuna, Beatriz Silva 
Cerqueira, completou 21 anos de ida-
de. E para comemorar a festiva data, 
reuniu colegas, amigos e familiares 
para um almoço em sua residência na 
cidade de Ubaitaba.

Bia como as pessoas carinhosa-
mente a chama, é engajada no “Gru-
po de Jovem” da Paróquia de Santo 
Antônio, padroeiro da daquela hos-
pitaleira cidade, filha da empresária 
no ramo de estética Sancelisa (Sam) 
Cerqueira e do servidor público mu-
nicipal, Silvino Cerqueira, irmã do 
Administrador de Empresa e funcio-
nário do Bradesco, Tiago Cerqueira, 
além de sobrinha e afilhada dessa co-
lunista.

Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com
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Dr. Aderbal 
Ferreira, 
50 anos 

dedicados 
à Medicina

O Conselho Regional de Medi-
cina do Estado da Bahia – CRE-
MEB, homenageou Dr. Aderbal 
Guilherme Souza Ferreira, que 
atende na Av. Cinquentenário, 
436, Sala 305, Ed. Lopes Cabral, 
Centro da cidade de Itabuna, con-
cedendo ao mesmo o Diploma de 
Mérito Ético Profi ssional como 
forma de reconhecimento aos seus 
cinquenta anos ininterruptos de-
dicados ao exercício da profi ssão 

de médico.
O Grupo Direitos - Editora, 

jornal, revista e site DIRETOS e 
o jornal e site O COMPASSO -, 
através dos seus diretores-pro-
prietários Vercil e Angélica Ro-
drigues, parabeniza o excelente 
e ético profi ssional pela justa ho-
menagem recebida pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
da Bahia.
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Com proposta de eternizar sua me-
mória, ressaltando os méritos que pos-
suía enquanto pessoa, profi ssional e aca-
dêmico, a Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), na noite do dia 30 de maio do ano 
em curso, realizou “Sessão da Saudade” 
em homenagem ao confrade João Hygino 
Filho, que era poeta, advogado, jorna-
lista e membro da “Casa de Abel”, onde 
ocupava a Cadeira nº 1, falecido no últi-
mo dia 8 de março.

A sessão foi aberta e conduzida pelo 

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS
ALI realiza Sessão da 

Saudade em homenagem 
a João Hygino Filho

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).

presidente André Rosa, com leitura e be-
las homenagens do escritor e jornalista 
Antônio Lopes, que falou da vida e da 
obra de João Hygino Filho, do vice-pre-
sidente da ALI,  o historiador e professor 
Carlos Roberto Arléo Barbosa, contando 
com a presença de familiares, amigos, a 
exemplo de Dr. Setúbal que lembrou da 
sua passagem pela CEPLAC e da profes-
sora Maria das Graças Pereira, fi lha do 
saudoso confrade Edgar Souza, que reci-
tou em homenagem ao imortal João Hy-
gino, poema que este fez para o seu pai.

O saudoso imortal João Hygino Fi-
lho, que partiu deixando sete fi lhos e 
dez netos e dois bisnetos, todos repre-
sentados pelo poeta e Juiz de Direito 
– Dr. Antônio Carlos de Souza Hygino, 
que prestou emocionante e especial ho-
menagem ao pai. 

Na oportunidade, outros saudosos 
confrades foram lembrados, Francolino 
Neto, Dorival de Freitas, Janete Badaró 
e o decano e último fundador vivo da ALI, 
José Candido de Carvalho Filho (Cadeira 
39), falecido no dia 24/4. Foi uma noite 
para confraternizar com boas recorda-
ções e lembranças agradáveis.
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Missões
Por Maria Regina Canhos Vicentin.

João Paulo II, na Encíclica Re-
demptoris missio, escreveu que a 
Igreja é missionária por natureza. 
Ainda hoje, o compromisso mis-
sionário deve ser o primeiro ser-
viço da Igreja à humanidade, com 
o intuito de oferecer a salvação a 
todos, principalmente aos humi-
lhados e oprimidos, pois o núcleo 
da missão é a inclusão dos excluí-
dos. Como assinalou o Papa Bento 
XVI em sua mensagem para o Dia 
Mundial das Missões, “para cada 
fi el, não se trata simplesmente 
de colaborar para a atividade de 
evangelização, mas de se sentir 
ele mesmo protagonista e co-res-
ponsável da missão da Igreja”. 
Foi o próprio Cristo quem buscou 
reforços para o anúncio da Boa 
Nova, engajando seus discípulos 
na missão (Mc 6, 6b-13).

A Boa Nova diz que o amor 
deve prevalecer sobre a Lei, que 
o Reino de Deus está chegando e 
com ele a prática da justiça, da ca-
ridade, da misericórdia e da paz. 
Todos devem saber disso para re-
novarem suas esperanças. Mas, 
como tomar conhecimento da sal-
vação se não há quem a procla-
me? Jesus anunciou a Boa Nova 
por primeiro, depois enviou seus 
apóstolos, dois a dois. Hoje, Ele 
nos pede que façamos o mesmo, 
enfrentando o medo, assumindo 
uma renovada consciência missio-
nária, e ainda buscando reforços 
ao anúncio da Palavra. E quem 
são os nossos reforços? Todo aque-
le a quem anunciamos a Boa Nova 
passa a ser um reforço, pois tam-
bém vai anunciar. Como afi rmou 
Bento XVI, “toda comunidade 
cristã nasce missionária, e é jus-
tamente sobre a base da coragem 
que se mede o amor dos fi éis por 
seu Senhor”.

Ser cristão missionário é estar 
sempre a caminho, anunciando a 
Boa Nova e assumindo algumas 
posturas básicas: desapego aos 
bens materiais, disponibilidade, 
paciência, amor gratuito, cora-
gem, fé, alegria, discernimento, 

escuta atenta, compaixão, simpli-
cidade... Essas posturas não re-
presentam o conteúdo da missão, 
apenas formas de realizá-la com 
sucesso. Ser missionário não é fá-
cil, pois implica em sairmos de nos-
sa acomodação. O foco da missão é 
servir e não ser servido. O agente 
da evangelização que busca a pro-
moção pessoal e se preocupa com 
as aparências se desvia do prin-
cipal, pois com aparências não se 
anuncia o Reino nem se incluem os 
excluídos. Lamentavelmente, hoje 
em dia, dá-se mais importância ao 
“parecer ser” do que ao “ser”, di-
fundindo-se acentuado marketing 
religioso.

O que precisamos para dar se-
guimento ao projeto de Cristo? O 
verdadeiro cristão sente e sabe que 
possui compromisso com a evange-
lização dos povos. A adesão é livre, 
mas é dever do cristão anunciar, 
para que todos tenham a oportu-
nidade de abraçar a salvação. A 
mudança de vida se dá mediante a 
escuta da Palavra e sua experiência 
prática em nossa vida, pois precisa-
mos nos libertar de tudo o que nos 
oprime e marginaliza, experimen-
tando a restauração que vem do 
Senhor Jesus. Assim, a missão não 
é uma simples tarefa. É a consequ-
ência da intimidade daquele que 
chama e daquele que é chamado. É 
o desenvolvimento da consciência 
de ser chamado, gerando em nós o 
desejo de contribuir, de anunciar, 
de participar (agora renovados) no 
exercício do amor fraterno. Certa-
mente, o maior desafi o do missioná-
rio é tornar o próximo semelhante a 
Deus por meio de seu anúncio.  

*Na elaboração do presente ar-
tigo, contei com o auxílio  do ami-
go, José Franchin, coordenador do 
grupo de estudos bíblicos da Pa-
róquia de São João Batista (Jaú – 
SP), a quem agradeço de coração.

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 

Ser Feliz!
Sem nenhum equívoco, ou contradição, ser 

feliz é o ideal de todas as pessoas, sem nenhu-
ma exceção. Porém, para essa realização, se faz 
mister que ela esteja preparada, qualifi cada, 
reconheça suas limitações e, principalmente, 
saiba administrar sua vida com humildade e 
educação, sempre preocupada que a sua felici-
dade não esteja fazendo alguém infeliz! 

Pode-se perceber que não é fácil ter esse 
comportamento em todas as vertentes. Por in-
crível que pareça, ironicamente, a felicidade é 
mais encontrada nas partes mais pobres da so-
ciedade, pois, com qualquer melhoria que surja, 
torna-se um agradecimento de Deus e um mé-
rito de ser gente e poder ter expectativas! São 
pessoas conformadas com seus sofrimentos!

O pobre trabalha e deseja comprar uma bi-
cicleta, então, quando consegue comprar uma 
de segunda mão, sente-se super feliz por essa 
simples realização, vendo-se capaz de que, com 
outros esforços futuros, poderá adquirir uma 
nova. Mas, essa usada já lhe satisfaz!

Já o da classe média, no mesmo caso de 
transporte, esse está sempre querendo um ve-
ículo da atualidade, para que possa mostrar 
aos outros que é rico e privilegiado. Está pondo 
para fora a sua falta de humildade e despejan-
do vaidade!

Completamente diferente dos outros, os ri-
cos e abastados, não tem somente essa preocu-
pação de transporte, pois trata-se de um coisa 
comum em sua vida. Entretanto, sua verdadei-
ra preocupação é de ganhar mais, ampliar seus 
patrimônios, usar a necessidade de outros para 

explorá-los, etc., sempre com a grande inveja 
dos mais ricos e poderosos, querendo a todo 
custo se igualar!

Normalmente, pais, ou fi lhos, enveredam 
pela política, para com isso facilitar as suas 
ambições desmedidas. Pois, para eles a felici-
dade está onde está o dinheiro, patrimônios e 
poderes!

Vejam vocês que somente em um particular, 
praticamente relativo a um transporte, a grande 
divergência existente entre o pobre, o remediado 
e o rico é acintosa e bem diferenciada!

Lógico que a felicidade não está nessa mí-
nima explanação, ou opinião, existem milhares 
de exemplos que se pode citar com relação a fe-
licidade, principalmente no amor, na família, 
na realização e formação profi ssional, alimen-
tação e lazer!”!

Talvez, acredito eu, a maior infelicidade é 
vista no amor, uma vez que entramos de pei-
to aberto numa parceria amorosa e, quando 
menos se espera, ocorre uma guinada e somos 
trocados por outras pessoas, nos deixando so-
frendo e infelizes!

Se você for inteligente e de atitude, saber 
lutar pelos seus ideais, certamente, poderá se 
tornar uma pessoa feliz. Mas, jamais ser uma 
pessoa conformada com tudo. Nunca esqueça 
que todos temos o direito de ser feliz, mesmo 
sem ter a cobertura integral do vil metal!

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

Palavras já me faltam, sentimentos, não.
Palavras já me faltam, atitudes, não.
Palavras já me calam, o coração, não.
Que não me fujam a gratidão, a alegria e a sede de viver.

Que não me faltem as fl ores no meu caminhar,
pois quero-te ofertar;
Que não me falte o riso no meu olhar,
pois quero-te alegrar;
Que não me falte a vontade de ouvir
A canção da paz, 
O sibilar da tua voz 
E o riso de mim mesma.
Que não me falte o fascínio pela lua e pelo mar.

O apreciar do brilho das estrelas,
O cantar dos pássaros
E o dançar das borboletas.

Que não me falte a força da coragem 
Da união das mãos, 
E da doação do abraçar.

Que não me perca do caminho do enternecer
Do caminho do crescer,
E de viver um novo amanhecer.

Por Lucrécia Rocha*
Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Ausência
ARTES

Por Lucrécia Rocha*
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Encarar as situações 
difíceis com verdade

Quando é que uma di-
fi culdade se transforma em 
angústia? É quando não 
vemos caminhos de saída 
a nossa frente, quando nos 
sentimos sufocados e conde-
nados a viver aquela situa-
ção sempre. Se não vemos 
saída, se a situação nos imo-
biliza, então pode entrar o 
desespero e o medo. O medo 
é o responsável por nos tra-
var, impedir de andar, nos 
imobilizar. 

O que é sempre mais 
difícil e insuportável não 
é problema em si, mas a 
sensação que ele provoca. 
Essa sensação se concen-
tra na ideia de que não há 
nada para ser feito. Nisso, a 
pessoa fi ca travada, a vida 
não fl ui, o sol não aparece. 
Se alguém da família está 
doente, o problema está na 
angústia que impede de ver 
caminhos de solução, de ver 
as perspectivas de saída. 
Por isso, a ausência de pers-
pectivas é pior do que o mal 
em si. É o que mais nos faz 
sofrer. 

Se o casamento está in-
feliz, por exemplo, a causa 
do sofrimento está na sen-
sação de ter que mantê-lo 
sempre, ou de recomeçar a 
vida ou ainda de não saber 
o que se pode fazer para 
melhorar o relacionamento. 
A sensação e as angústias 
que os problemas causam 
são mais terríveis do que os 
próprios problemas. A doen-
ça bateu à porta e está ali, o 
fi lho está drogado e precisa 
de ajuda. Não ter perspecti-
vas diante dessa realidade 
é o pior. Não encontrar al-
guém que diga para você, 
que na situação do seu fi lho, 
você precisa ir por essa ou 

aquela direção. 
O que causa medo não 

é a realidade, mas a escuri-
dão que se alarma e se arma 
diante da realidade sem 
luz. A luz já não se acende. 
Quando conseguimos ver 
com clareza as situações, 
tudo melhora. Para que isso 
aconteça, muitas vezes pre-
cisamos nos distanciar do 
problema, enxergá-lo como 
se eu estivesse fora dele. 

Outra postura é encarar 
a realidade e assumir a ver-
dade da situação. Diante da 
doença, por exemplo, posso 
buscar o melhor médico que 
está ao alcance das minhas 
condições e posso confi ar 
na força de Deus. Com o fi -
lho drogado, devo saber que 
essa é uma situação difícil, 
que ele precisa de tratamen-
to, pois é um doente e que 
não fi cará curado somente 
pelas minhas boas intenções 
e orações. Preciso fazer tudo 
o que está ao meu alcance, 
orientado também por espe-
cialistas da área. 

Quando faço tudo o que 
posso então posso alcançar 
a paz interior. Encare sem-
pre a realidade com verda-
de, por mais dura que ela 
seja. Não fi que se iludindo 
com respostas fáceis e nem 
se preocupando com o que 
as pessoas vão pensar de 
você.  É importante encarar 
os fatos, aceitar essa reali-
dade como ela é, sem menti-
ras ou disfarces. Continuar 
enfrentando a vida como ela 
é, pois Deus está comigo e 
posso seguir. Paz e luz pra 
você!

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

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.

br e www.padreezequiel.com.br

Por Jairo Santiago Novaes*

Os pulmões, direito e esquer-
do, são duas vísceras que fi cam 
no tórax e a fi nalidade deles é 
proceder as trocas gasosas. O gás 
carbônico proveniente do metabo-
lismo é excretado através das vias 
respiratórias superiores e, por ou-
tro lado, o oxigênio do ambiente é 
inalado e, nos pulmões, mistura-
do ao sangue e levado a todas as 
partes do corpo. Entretanto, pelo 
mesmo percurso por onde entram 
e saem os gases, podem penetrar 
micróbios que irão adoecer o ór-
gão, interferindo no desempenho 
do organismo.

A infl amação dos pulmões é 
chamada de pneumonia que pode 
ser de origem bacteriana, virótica, 
inalação de produtos do petróleo 
etc. Aqui, trataremos das pneumo-
nias causadas por bactérias. Elas 
ocorrem mais nos extremos da 
vida, nos primeiros anos de vida 
ou na velhice. No início da vida, a 
imunidade está se desenvolvendo 
e no fi nal, ela está se esgotando. 

Contudo, as pneumonias surgem 
em qualquer faixa etária.

As manifestações clínicas são 
tosse, escarro que pode apresentar 
raja de sangue ou não, dor no tó-
rax devido ao comprometimento da 
pleura, a pele que recobre os pul-
mões. Difi culdade para respirar, 
febre, calafrios...

Pela própria condição, o pa-
ciente procura o repouso, devendo 
ser num ambiente bem ventilado. 
Será fornecida medicação para a 
febre e hidratação ao paciente, for-
necendo-lhe sucos ou simplesmen-
te água. A alimentação será leve, 
dando preferência às sopas e aos 
caldos. Caso ocorram vômitos se-
rão administrados remédios para 
vômitos.

O diagnóstico de pneumonia 
é fácil. A difi culdade se apresen-
ta quando há complicações como:  
bacteriemia, condição em que os 
microrganismos invadem todo o 
corpo, infecções do coração, derra-
me pleural, devendo nesta situa-

ção, fazer uma drenagem do tórax.  
A radiografi a tem muita utilidade 
não só no diagnóstico, mas também 
no desenrolar da enfermidade.

Logo que o agente etiológico 
invade o corpo, este se defende 
produzindo anticorpos para neu-
tralizar os invasores.  Hoje, com os 
antibióticos, a mortalidade dimi-
nuiu sensivelmente. Como foi dito 
acima, a difi culdade no tratamento 
reside nas crianças abaixo de cinco 
anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias após o tra-
tamento com antibióticos a febre 
desaparecerá.  Se o paciente esti-
ver sendo tratado em ambulatório, 
jamais deverá interromper a anti-
bioticoterapia por conta própria. 

As crianças, devido à fragilida-
de do seu organismo, deverão ser 
hospitalizadas, principalmente as 
com suspeita de complicações.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As pneumonias
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Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

Meus irmãos, a falta de fé nos dias de hoje me im-
pressiona. O próprio Jesus disse que, infelizmente, 
quando se aproximassem os tempos da vinda d’Ele a 
fé iria diminuir progressivamente. Claro que, a fé não 
acabará sobre a face da Terra, mas diminuirá tanto 
que não se conseguirá mais experimentar e sentir a 
presença, o valor, e o poder dela sobre a terra.

Com muita dor no coração, digo que tudo que a hu-
manidade enfrenta é devido a falta de fé. Mas, não 
culpo apenas os governantes, as grandes potências e 
os líderes que têm decisões sobre as situações do mun-
do, porque dentro do nosso pequeno mundo, dentro da 
nossa casa, da nossa família, onde quem manda somos 
nós, muitas vezes, não temos agido com fé.

Nós precisamos retomar a grande graça e dom que é 
a fé. Todos nós a temos, porque nos foi dado por Deus. O 
que nos falta é usá-la. Por não usarmos nossa fé, ela vai 
diminuindo em nós, a ponto de acabar ou não percebemos 
mais os seus efeitos. Hoje, é preciso que o Senhor ressusci-
te a nossa fé, que passa pela nossa decisão de tê-la. 

O Senhor quer levantar a nossa fé. Talvez tenha-

mos nos acostumado com as coisas e com os aconte-
cimentos; e pode ser que não creiamos mais, então, é 
um desastre. A grande cura que o Senhor quer fazer é 
a cura da sua fé.

Não espere sentir uma grande fé, pois ela será sem-
pre do tamanho de um grãozinho de mostarda. Preci-
samos pegá-la e aplicá-la. Qual o seu impossível? Uma 
doença? Uma defi ciência física? Algum alcoólatra na 
família? O desemprego?

Nessa hora, as nossas emoções falam mais alto, 
surgem todos os tipos de preocupações, a inseguran-
ça toma conta de nós, a ansiedade nos envolve; enfi m, 
tudo se transforma. Essa é a hora da fé e da confi ança 
em Deus, que nunca nos abandona.

Por seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib
A grande cura que o Senhor 
quer fazer é a cura da sua fé



Rede urbana de gás natural 
de Itabuna está maior

A cidade de Itabuna, primeira da 
Região Sul do estado a ser atendida 
pela Bahiagás, tem recebido contínuos 
investimentos, desde o seu ingresso na 
rede de fornecimento de gás natural, 
em 2010. De lá para cá, o atendimento 
aos segmentos industrial, comercial e 
automotivo (GNV) tem levado benefí-
cios para os diversos usuários do ener-
gético. No início de abril, a população 
itabunense se benefi ciou com mais 
uma investida da Bahiagás no muni-
cípio: a ampliação da rede urbana de 
distribuição do bairro Jardim Vitória.

Com isso, a Companhia aumen-
tou sua capacidade de atendimento 
às lojas, panifi cadoras, restaurantes e 
prédios residenciais do local. O projeto 
interligou o duto já existente na região, 
responsável pelo atendimento ao Hotel 
Tarik Fontes, favorecendo a chegada 
do energético para um conjunto muito 

maior de ruas do bairro.
A obra de instalação dos cinco 

quilômetros de dutos, 25 válvulas de 
bloqueio e 17 caixas de válvulas, foi 
concluída na metade do tempo previs-
to - quatro meses de trabalho, frente a 
um contrato de nove meses. A redução 
do prazo de conclusão do projeto re-
sultou num custo fi nal menor do que o 
orçado inicialmente, e na possibilidade 
de atendimento ainda mais breve aos 
clientes já prospectados pela Bahiagás.

Também foram reparados, no de-
curso da realização do serviço, os ra-
mais do Condomínio Vila Verde e do 
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Este 
último havia sido danifi cado em inci-
dente ocorrido durante intervenção de 
uma concessionária local, e o seu repa-
ro possibilita o fornecimento do ener-
gético ao Hospital Manoel Novaes e a 
estabelecimentos comerciais da região.

BAHIAGÁS
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Descoberta nos Estados Unidos nos 
anos 80 a AIDS - Síndrome da imuno-
defi ciência Adquirida é considerada a 
doença do medo, do pânico e principal-
mente do preconceito. No Brasil os pri-
meiros casos foram notifi cados em mea-
dos de1982 em São Paulo. 

O Brasil é referência internacional 
no tratamento do HIV/AIDS, pois des-
de 1996, distribuem gratuitamente os 
ARV- Antirretrovirais a todas as PVHA- 
pessoas vivendo com HIV/AIDS, mes-
mo assim as estatísticas referentes ao 
crescimento, não são nada promissoras, 
fazendo com que o Ministério da Saúde 
alerte para a eminência de uma epide-
mia caso não consiga alterar o atual grá-
fi co. Vale ressaltar e chamar à atenção 
para as faixas ascendentes que apontam 
considerável crescimento de indivíduos 
contaminados na faixa etária de 15 à 24 
anos (sendo a maior prevalência do sexo 
masculino) e maiores de 55 anos.

Viver com HIV no Brasil, é viver em 
estado de ambivalência, pois, se por  um 
lado pode-se tranquilizar pelo fato  de 
ter a garantia do tratamento e assis-
tência de equipe multiprofi ssional em 
todo o território nacional,  por outo lado  
o preconceito suscitado pela patologia 
que ainda hoje é relacionada à promis-
cuidade provoca múltiplos malefícios 
e profundo sofrimento psíquico que se 
negligenciado, pode vir a desenvolver 
Transtorno do Humor, Transtorno de 
Estresse Pós- traumático e Transtorno 
de Ansiedade.

O momento da revelação do diagnós-
tico da infecção por HIV é bastante de-
licado, requer habilidade e delicadeza 
do profi ssional, é como experimentar a 
desagradável sensação de que está en-
tregando o óbito ao paciente em vida, de-
vido à avalanche de sentimentos e emo-
ções acarretadas no paciente. Sensações 
como raiva, revolta, culpa, medo, incre-
dulidade, ideação suicida, pensamentos 
recorrente de morte são os mais frequen-
tes. É preciso entender e perceber que o 
diagnóstico implica num novo estilo de 

vida, porém jamais será um limitador da 
vida. Passado o impacto inicial é comum 
as PVHA experimentam reações de rea-
justamento que podem ser relacionadas 
aos estágios do luto sendo elas: Negação, 
raiva, barganha, depressão e aceitação. 
A ordem das fases não segue uma sequ-
ência fi xa, mas sim, podem se alternar 
de forma rotineira, ou ainda estacionar 
em um estágio sendo a depressão o mais 
comum.

 O acompanhamento de saúde mental 
para as PVHA é de extrema importân-
cia, não só pelo impacto do diagnóstico, 
é necessário pensar e articular a rede de 
apoio, discutir caso exista a necessidade 
de compartilhar o diagnóstico com al-
gum familiar e a construção de futuras 
relações afetivas. Afi nal pessoas que tem 
HIV podem se relacionar com pessoas 
que não possuem o vírus, e isso é mais 
comum do que imaginamos, claro que 
tal situação demanda conhecimento da 
patologia, do tratamento e adesão medi-
camentosa.

Trabalhar com PVHA requer do tera-
peuta uma dose extra de empatia. Sendo 
necessário que o profi ssional seja um fa-
cilitador, livre de qualquer juízo de va-
lor, possibilitando assim a manutenção 
de uma relação dialógica, permeada de 
calor afetivo, favorecendo trocas e cons-
trução de novo eu psíquico, promovendo 
saúde e qualidade de vida ao paciente. 
Ao ser questionada qual abordagem uti-
lizo no acompanhamento as PVHA, cos-
tumo responder que utilizo uma aborda-
gem particular. Abordagem essa que não 
possui validade científi ca, todavia tem 
surtido efeito benéfi co aos pacientes, a 
TCA - Terapia Centrada no Amor pos-
sibilita a desconstrução do auto precon-
ceito levando o paciente a acreditar que 
EXISTA VIDA PÓS HIV.

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 

Psico 
soropositividade

Por Carlineia Lima

DIVÃ



A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna 
(ACI) fi rmou uma parceria com Instituto Rede Mulher 
Empreendedora, para a capacitação gratuita de mu-
lheres que empreendem, através do programa “Ela 
Pode”, nos próximos dias 15 e 16 de junho, na sede 
da entidade. O objetivo é orientar mulheres sobre os 
principais conceitos e práticas de liderança, educação 
fi nanceira, imagem pessoal, networking, negociação e 
vendas, uso de ferramentas digitais.  

O Ela Pode pretende capacitar 135 mil mulheres 
brasileiras nos próximos dois anos, tornando-as con-
fi antes e preparadas para o autodesenvolvimento pes-
soal e profi ssional. O programa é desenvolvido pelo 
Instituto Rede Mulher Empreendedora e conta com 

apoio do Google. 
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser 

feitas pelo e-mail: aceitabuna@gmail.com ou presen-
cialmente na Rua Doutor Osvaldo Cruz, n° 56, 9° an-
dar, Edifício União Comercial, próximo a Loja Ameri-
canas. Mais informações, pelo telefone: (73) 3613-1171. 

Rede Mulher Empreendedora
A Rede Mulher Empreendedora – RME (rme.net.

br) é a primeira e maior plataforma de apoio ao em-
preendedorismo feminino do Brasil, que tem como 
propósito empoderar empreendedoras economicamen-
te, garantindo sua independência fi nanceira e de deci-
são sobre seus negócios e suas vidas.
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Instituto vai 
capacitar mulheres 

empreendedoras em 
parceria com a ACI

CAPACITAÇÃO

Riscando o fósforo
Na maioria dos livros e das pregações evan-

gélicas, seus autores falam mais do Diabo, do que 
todos os apóstolos disseram sobre ele na Bíblia Sa-
grada. O mais pertinente e grave deste detalhe é 
que, a cada um dos pormenores, parece até que o 
Diabo e eles são afi ns e cumplices, há muito tempo.

Há comentários sobre tudo. Fazem uma ver-
dadeira autobiografi a, como se ele fossem.  As 
informações vão desde o seu odor pessoal, ao seu 
modo de pensar, de vestir-se, da sua práxis e até 
dos seus sentimentos íntimos.  Traçam um retrato 
físico e psicológico perfeito, daquele que se tornou 
o ser mais indigno da criação divina.

Desde a época de Lutero, esse quadro vem se 
desenhando. Naquele tempo, já se associavam o 
odor de enxofre   do pum ao cheiro do diabo. Tinha-
se o hábito de riscar o fósforo para acabar com o 
fedor, mas esse reformista recomendava que subs-
tituíssem o fosforo pelo pum, soltando-o na cara do 
diabo para afastá-lo.                   

Já imaginaram se todos os fi éis reunidos 
numa igreja, decidissem que um irmão estava 
com o demônio e resolvessem afastá-lo com um 

pum? A igreja fi caria com um cheiro insuportá-
vel. Os fi éis não assistiriam nem a metade das 
preleções evangélicas. O templo teria que ter um 
teto, com abertura móvel acima da cabeça de cada 
fi el, que assistiria o culto sentado, levantando-se 
para colocar as narinas do lado de fora, todas as 
vezes que tivesse uma sessão de cura, motivada 
pelo pum coletivo.

A exposição do perfi l daquela entidade tor-
nou-se o fundamento para institucionalizarem a 
vigília do medo. O conteúdo e a ênfase que dão 
ao discurso evangélico, não nos permite outra in-
terpretação. Os fi éis temem mais ao Diabo do que 
tem fé em Deus. Falam mais do mal e do seu cria-
dor do que de Deus e da mensagem divina.  

Mas, mesmo assim, devido a quantidade de 
adeptos e de templos construídos, sem os fi éis 
questionarem a qualidade da mensagem proferi-
da, a religião da tirania psicológica foi legalizada.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
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CDL de Itabuna realizará 
o “Feijão Imprensa 2019”

HOMENAGEM

A diretoria da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Itabuna (CDL), que tem 
na sua presidência o empresário Carlos 
Veloso Leahy, realizará no próximo dia 
16 de junho de 2019 (domingo), a par-
tir 12h, no Espora de Ouro o “Feijão 
Imprensa 2019”, homenagem que anu-
almente a entidade faz à comunicação 
itabunense em seus diversos segmen-
tos: TVs, Rádios, Sites, Blogs, jornais, 
revistas, assessorias de imprensa/co-
municação..., pela passagem de 1º de 
junho, Dia Nacional da Imprensa, neste 
que se constitui na maior promoção do 
país. Eis algumas fotos do prestigiado 
evento do ano 2018.

Você não é uma anta. 
Você é o bobo da corte, 
Satanás! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Tem uma hora do dia ou da noite, 
num raro, raríssimo momento de luci-
dez, que você não consegue escapar de 
olhar a si mesmo no espelho (seja ele 
o espelho da parede, ou a sua própria 
consciência), e depois de um breve si-
lêncio, você diz (com sua voz interior): 
eu sou uma anta! De fato, você sabe 
que é uma anta, mas fi nge ser um in-
telectual ou um militante esquerdista, 
que se diz entendido de tudo, porém, 
não entende nada. 

Por conta de sua memória ades-
trada, você grava tudo o que os profi s-
sionais doutrinadores dizem, e assim, 
prenhe daquelas conversas fi adas e 
obviamente pseudo-intelectuais, você 
sai pelo mundo a fora, bobo e sorri-
dente, sentindo-se superior, repetindo 
o que ouviu, sem entender do que se 
trata, mas, fi rme na defesa das bestei-
ras que os doutrinadores lhes ensina-
ram. 

Lamento dizer: você não é uma 
anta. Você é o bobo da corte! O bobo 
útil de uma corte inútil chamada Bra-
sil. E essa corte, por óbvio, não vale 
coisa alguma e ninguém se interessa 
pelo destino dela. Talvez por isso você 
prefi ra fi ngir ser uma anta (o animal-
zinho chama mais atenção do que você 
e sua conversa boba). Mas você não é 
uma anta, já disse. Você é o bobo da 
corte! Eu sei que no Brasil essa con-
fusão é mais comum do que possamos 

imaginar, já que tantas coisas esqui-
sitas (e confusas) acontecem por aqui. 

O fato irredutível, entretanto, é 
que você prefere ser uma anta porque 
às vezes aquele animalzinho atrai a 
atenção dos passantes, e você gosta 
muito de chamar atenção. Mas, não 
dá: você é mesmo um bobo da corte, 
onde quer que você esteja – na Uni-
versidade, no Congresso, no bar, no 
STF, no consultório médico, na escola, 
na repartição pública, no condomínio, 
no Clube, etc. 

Então, agora que você já sabe que 
não é uma anta, faça-nos um favor e 
se cale: não é porque você é um bobo, 
a serviço dos esquerdopatas de plan-
tão, que todos à sua volta tenham que 
lhe suportar. Na verdade, ninguém te 
suporta! Vê se cresce! A vida é real, 
objetiva, e há uma lógica consciente 
nas coisas que nos circundam. (Tudo 
bem, o Brasil não é lógico, nem possui 
uma realidade objetiva. Mas, o Brasil 
é o Brasil e não é para principiantes. 
Não serão meia dúzias de tratados, hi-
póteses, teses, ideias, dissertações, ou 
coisas que o valham que explicaram o 
Brasil).

O que você pensa sobre a realida-
de não vai alterar a realidade. O Bra-
sil é um lixo e os políticos brasileiros 
são um lixo. O Congresso é um lixo e 
o STF é uma vergonha e um lixo. En-
tão pare de fi car fazendo estripulias, 

se manca, e procure ser menos bobo 
(mesmo porque ninguém acha gra-
ça nas suas palhaçadas). Nos livre 
de sua presença na Universidade, no 
Congresso, no bar, no STF, no consul-
tório médico, na escola, na repartição 
pública, no condomínio, no Clube, etc. 

Quer saber: as indicações do STF, 
por exemplo, são feitas para proteger 
aquele que indicou o juiz e/ou a juíza 
para a instituição. O STF, sem qua-
lifi cação, serve aos privilegiados de 
plantão no poder. Em troca, a Corte é 
muito bem remunerada (com dinheiro 
pago pelos contribuintes) e gozam da 
nossa cara (a cara do povo brasileiro) 
além de outras inúmeras regalias. 

Mas o pior tudo isso é você! Você 
que é um militonto esquerdista, ma-
nipulado, e que acredita que pode con-
vencer a plateia quanto às bobagens 
que você diz! Por isso, cala-te! Tire 
sua máscara (porque já não adian-
ta, uma vez que nós o reconhecemos 
mesmo mascarado!). Vá embora! Dei-
xe-nos em paz! O Brasil é confuso, iló-
gico, triste, doente e miserável. Mas 
com você defendendo o indefensável, o 
Brasil além de tudo isso, torna-se in-
suportável! Vade retro, Satanás!
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