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Nova ponte de Ilhéus será inaugurada 
ainda no primeiro semestre

Leia mais na página 15
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Aprovado pela Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participati-
va do Senado Federal o Projeto de Lei 
nº 6.569/2019 que se destina a conceder 

preferência na restituição de imposto de 
renda a pessoas com de  ciência  sem pre-
juízo da prioridade já concedida a idosos.

essoas om de  i n ia poder o ter prioridade 
na restitui o de imposto de renda

Bahiagás 
segue com a 
e ecu o de 
várias obrasFaculdade Madre Thaís mantém aulas 

e servi os através do home o  ce



Ad solemnitatem. Para a solenidade. (Diz respeito ao requisito exigido 
para formalizar o ato de validade da lei).
Ad substantiam actus. Para a substância do ato. (Diz respeito ao ins-
trumento p blico  se for exigido como formalidade solene).
Ad tempus. No devido tempo; a tempo.
Ad unum. Até o último; sem exceção de nenhum.
Ad usum. De acordo com o uso. (Celebrar um casamento ad usum).
Ad valorem. Segundo o valor.
Adhuc sub judice lis est. O processo ainda se encontra em poder do juiz.
Adultherium est ad alterum thronum vel uterum accessio. Adulté-
rio é acessão ao leito ou útero de outro.
Adversus  scum usucapio non procedit. Não procede usucapião con-
tra o  sco.
Aequalitas in omnibus, in judiciis maxime, servanda est. A igual-
dade deve conservar-se em tudo  principalmente em juízo.
Aequitas sequitur legem. A eqüidade acompanha a lei.
Aequo animo. Com ânimo igual.
Affectio societatis. Inclinação social. (Vontade de formar e manter 
uma sociedade).
Affectio tenendi. Ânimo de reter a coisa.
Af  davit. A  rmou  assegurou. ( xpressa uma declaração jurada  feita 
perante o magistrado).
Af  rmans probat. O que a  rma  prova.
A  icto non est danda af  ictio. Não se deve aumentar a a  ição do 
a  ito. (Provavelmente  o princípio da autorização legal para a prática de 
eutanásia em pacientes terminais).
Age quod agis. Faz o que fazes.
Agere invitus nemo complellitur. Ninguém é obrigado a agir contra 
a vontade.
Alea jacta est. A sorte está lançada. (Frase de autoria de Júlio César. 
É usada pelos advogados quando impetram recursos de causas conside-
radas de difícil solução ou decisão  tidas mesmo como quase perdidas).
Alibi. Alhures, isto é  em outro lugar. (Prova exibida por uma pessoa  
mediante a qual se evidencia o seu afastamento ou ausência de local 
determinado  na hora em que ali se consumou o delito ou fato criminoso 
de que se lhe atribui a autoria  demonstrando  assim  a impossibilidade 
material de o haver praticado). 
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Mantida condena o da 
Hyundai por propaganda enganosa 

antes do lançamento do i30
A Terceira Turma do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ) manteve condenação 
imposta à Hyundai Caoa do Brasil por 
propaganda enganosa  consistente em 
repassar a veículos de comunicação espe-
cializados que a versão básica do modelo 
i30 seria comercializada com itens de sé-
rie que mais tarde foram oferecidos ape-
nas nas versões mais luxuosas do modelo.

Condenada a pagar R$ 1 milhão por 
danos morais difusos  a empresa alegou  
no recurso ao STJ  que os fatos não con-
 guraram publicidade ilícita  nem justi-
 cam a indenização. Segundo ela  houve 

confusão por parte das revistas especia-

lizadas quanto aos itens de série do i30.
De acordo com o inistério Público  

uma das matérias publicadas em uma 
revista automotiva a  rmava que o i30 
versão básica viria equipado com diver-
sos air bags  freios ABS  CD/ P3  além 
de comandos de som no volante  sensor 
de estacionamento e ar-condicionado.

uestionada  a revista declarou que 
os dados foram fornecidos única e exclu-
sivamente pela Hyundai. Nem todos es-
ses itens  segundo o processo  estavam 
presentes na versão básica.

Fonte: 
STJ - Superior Tribunal de Justiça

DECISÕES

Antes da Lei Maria da Penha 
todos perguntavam: por que uma 
lei contra a violência doméstica? 
Treze anos depois  uma triste cons-
tatação enseja outro questionamen-
to: por que o lar é o lugar mais peri-
goso para uma mulher?

Os chamados crimes passionais 
– que de paixão nada tem – lotam 
presídios.

A incidência assustadora destes 
delitos mostra o verso e reverso de 
uma mesma moeda. 

A resposta é uma só: a facilida-
de com que o amor vira ódio.

A motivação desta verdadeira 
carni  cina é punir quem foi res-
ponsável pelo  m do sonho do amor 
eterno. A frustração da promessa 
de uma felicidade a qualquer preço.

A insuportabilidade da dor leva 
ao desejo de provocar dor no outro.  
o desejo de vingança não tem limite.

O desalento do desamor supera 
todas as fronteiras.

Mas o que mais surpreende é 
que os números só aumentam.

A motivação é de duas ordens. 
A divulgação do aparato de apoio às 
vítimas  acaba encorajando as de-
núncias. O que é positivo.

Mas há outra causa absoluta-
mente negativa. O conservadoris-

mo que vem se alastrando na socie-
dade. Invocações de ordem religiosa 
provocam enorme retrocesso a tudo 
o que tem sido construído na ten-
tativa de resgatar a cidadania fe-
minina.  Acaba se tornando difícil 
convencer a mulher de que ela não 
precisa usar roupa rosa; não tem 
que obedecer ao marido; não nasceu 
para ser mãe e que este não é seu 
papel mais especial.

Claro que todas estas asserti-
vas  vindas da titular do Ministério 
da Mulher  da Família e dos Direi-
tos Humanos  acabam fragilizando 
as mulheres e incentivam os ho-
mens a resgatar o domínio exclusi-
vo sobre a entidade familiar.

A especial proteção conferida à 
estrutura reconhecida constitucio-
nalmente como a base da socieda-
de encoraja o homem a mantê-la a 
qualquer preço. Para isso se acha 
no direito de cobrar obediência  
impor comportamentos com a fer-
ramenta que sempre acreditou ser 
a prova de sua superioridade: sua 
força física!   

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

Amor ou ódio?

Fonte Livro: 

27 - Se  mesmo vencido no pleito  o clien-
te reconhece o zelo  o esforço  o senso de 
responsabilidade  a competência com 
que  jovem advogado  te houveste no pa-
trocínio da causa  podes te envaidecer e 
se dar por compensado do trabalho de-
sempenhado  certo de que bem cumpris-
tes teu dever pro  ssional.

28 - Antes  ou já com a ação em curso  
não é correto nem ético insistir ou  muito 
menos  pressionar o cliente a aceitar ou 
propor acordo à parte contrária.

29- Não consintas  advogado novo em 

comparecer à Justiça do Trabalho  con-
comitantemente  como patrono e prepos-
to. Tal acumulação é vedada pelo Código 
de Ética Pro  ssional (que integra o s-
tatuto da Advocacia)  e constitui infra-
ção passível de processo disciplinar.

30 - xistindo antinomia ou con  ito 
entre à lei e o direito  entre direito e a 
Justiça  não hesite o advogado e optar e 
batalhar pela Justiça  que é a distinção 
 nal do direito.

31 - Não ceda o advogado moço à ten-
tação  à sedução de aceitar o patrocínio 
de causa de grande repercussão movido  
tão-só  pela busca da notoriedade  da 
fama ou dos lucros.

César o que é de César
O juiz de Direito mílio Migliano Neto  

da  vara de Fazenda Pública de SP  negou 
prorrogação de vencimentos de tributos esta-
duais devidos pela Fiesp e pelo Ciesp. O ma-

gistrado destacou que o amplo deferimento 
de liminares de natureza semelhante acarre-
tará a ausência de recursos ao Poder Público 
para fazer frente à pandemia da covid-19.



Decretada pris o preventiva 
de desembargadora do TJBA

 investigada na peraç o Faroeste

Fatos novos

Cinco cirurgiões 
est o discutindo:

Para resguardar a ordem pública 
e a conveniência da instrução crimi-
nal  o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Og Fernandes acolheu 
representação formulada pelo Ministé-
rio Público Federal e decretou a prisão 
preventiva de desembargadora do Tri-
bunal de Justiça da Bahia (TJBA) e de 
advogados.

O ministro havia ordenado o afasta-
mento do cargo e a prisão temporária  por 
cinco dias  da desembargadora  além da 
prisão temporária dos outros dois acu-

sados. A prisão preventiva é por tempo 
indeterminado.

Com base em diálogos gravados que 
mostraram a continuação das atividades 
da rede criminosa mesmo após a de a-
gração da Operação Faroeste  o Minis-
tério Público fundamentou o pedido de 
prisão preventiva com indícios da prática 
habitual e pro ssional de crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro  formação 
de organização criminosa e venda de sen-
tenças relacionadas a grilagem e disputa 
de terras no Oeste da Bahia.

Uma ação controlada autorizada pelo 
STJ e realizada pela Polícia Federal resul-
tou na apreensão de R$ 250 mil em posse 
de Sandra Inês e Vasco Rusciolelli Azeve-
do no dia 17 de março – dinheiro que teria 
sido remetido de Rondonópolis (MT) a Sal-
vador naquela mesma data por produtor 
rural  por meio de advogada da empresa.

O ministro Og Fernandes reiterou que 
as investigações mostram que as ativi-
dades ilícitas perduraram mesmo após o 
início da Operação Faroeste  que resultou 
no afastamento e na prisão preventiva de 
outros desembargadores e juízes do TJBA.

“Nem com as investigações desnudan-
do o suposto esquema criminoso no Oeste 
baiano  e com várias medidas cautelares 
em pleno vigor  os investigados cessaram 
o curso de suas ações antijurídicas. Por 

m  chama a atenção o fato de a ação 
criminosa não ter se interrompido mes-
mo durante a pandemia de coronavírus 
(Covid-19)  quando há a recomendação de 
restringir-se a interação social – tudo isso 
a corroborar a necessidade premente da 
aplicação das medidas cautelares pleitea-
das no presente procedimento  a rmou.
Fonte: STJ - Superior Tribunal de Justiça

- “Contabilistas são mais fáceis de 
serem operados. uando você os abre  
tudo o que está dentro é numerado  
diz o primeiro.

- “Não  bibliotecários são melho-
res. Todos os itens estão catalogados 
em ordem alfabética.  retruca o se-
gundo.

- “Você já experimentou um eletri-
cista? Tudo dentro deles segue o códi-

go de cores!” é a opinião do terceiro.
- “ u pre ro engenheiros. les 

sempre entendem quando sobram al-
gumas coisas depois que você termi-
na.”  exclama o quarto cirurgião.

- “Todos vocês estão errados” diz o 
quinto médico: “Advogados são mais 
fáceis. les não têm coração  nem es-
pinha  e cérebro e intestino são per-
mutáveis entre si!”
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalh es  
183 - Centro - Itabuna-BA

“Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se 
encerra, para ele, a síntese de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, 
nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. 
Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela 
anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio 
a estes contra aqueles. Não servir sem independência à justiça, nem quebrar 
da verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados, nem 
pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa das causas 
impopulares, nem à das perigosas, quando justas. Onde for apurável um grão, 
que seja, de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo do amparo 
judicial. Não proceder, nas consultas, senão com a imparcialidade real do juiz 
nas sentenças. Não fazer da banca balcão, ou da ciência mercatura. Não ser 
baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. Servir aos opulentos 
com altivez e aos indigentes com caridade. Amar a pátria, estremecer o 
próximo, guardar fé em Deus, na verdade e no bem”. 

Rui Barbosa

Edilícias
Professor Olivar Vitale analisa legislação  doutrina  tanto brasileira quan-

to italiana  e um pouco de jurisprudência  a respeito da onerosidade excessiva 
e a possibilidade de revisão contratual  em razão da covid-19. 

E-mail:

Coronavoucher
nquanto as pessoas lutam 

para sobreviver  Bolsonaro está 
preocupado com sua sobrevida 
política  ao não infringir a lei de 
responsabilidade scal. Foi essa 
tibieza que justi cou a demora na 

sanção da lei de ajuda aos infor-
mais. n m  a lei 13.9 2/20  de au-
xílio emergencial a trabalhadores 
informais  é publicada no DOU. 
Prevê o pagamento de um auxílio 
emergencial de R$ 600.



Cuidados ao receber as chaves do imóvel
Sobre essa temática recebe-

mos pouco mais de uma dezena de 
consulta. Daí aproveitamos a per-
gunta de Adriana para discorre-
mos um pouco o pertinente tema.

Por ano na Bahia  aproxima-
damente 15 mil imóveis são cons-
truídos  em média. Mas  na hora 
de receber a casa  apartamento 
novo  o adquirente precisa ter 
alguns cuidados. É preciso  por 
exemplo  que o comprador-mora-
 dor faça uma revista minuciosa no 
interior do bem. Percebemos que 
na ânsia receber o imóvel e  reali-
zar o sonho da casa própria e nova  
o proprietário não toma as devidas 
e necessárias precauções na veri  -
cação do empreendimento.

is algumas dicas retiradas 
da “Cartilha do Mutuário – Volu-
me ntrega das Chaves”  editada 
pela Associação dos Mutuários de 
São Paulo e Adjacências (AMSPA)  
que tem como  nalidade orientar 
os mutuários de forma correta so-
bre os cuidados que deve ter quan-
do for vistoriar um imóvel antes 
do seu recebimento.

is  portanto algumas dessas 
dicas: Devem checar as torneiras 
para identi  car se há vazamento e a 
força da água  analisar o nível do lo-

cal sobre o qual será instalado o box 
dos banheiros para que não haja 
vazamentos durante os banhos; 
novo analisar nas janelas e portas 
as medidas  o material empregado e 
o funcionamento das fechaduras; os 
pisos e contra pisos  rodapés devem 
ser medidos para ver se estão de 
acordo com as medidas estabeleci-
das na planta  lembrando que a to-
lerância para mais ou para menos e 
no máximo de 5 centímetros e tam-
bém  deve-se medir a altura do piso 
ao teto veri  cando se foi obedecido 
o constante da planta. No total da 
medida quadrada do imóvel  veri  -
car se corresponde ao determinado 
na planta e no contrato.

Na vistoria do comprador  
portanto  ele deve medir cada com-
partimento. A tolerância está no 
contrato  geralmente 5 cm ou para 
mais ou para menos. Sendo para 
menos no prazo de 90 dias  apre-
sentar por escrito  a reclamação 
para a construtora. Interessando o 
comprador continuar com o imóvel 
apesar disso  ele deverá negociar 
com a construtora se assim de-
sejar  o abatimento do preço  no 
mínimo proporcional a menor me-
tragem encontrada. Havendo pre-
juízo considerável em face da me-

tragem menor  o comprador deve 
exigir um abatimento maior capaz 
de cobrir as despesas extraordiná-
rias que terá que fazer eventuais 
adaptações para a instalação de 
móveis e decorações. Sendo medi-
da maior  o acordo deve ser feito 
com o pagamento da diferença com 
base no valor original da compra 
do imóvel  exceto se essa medida 
maior cause desajuste nas guar-
nições do imóvel quando a respon-
sabilidade inverte  passa a ser da 
construtora. 

Para a avaliação da qualidade 
das esquadrias de alumínio  porta 
ou janela  deve-se observar e exigir 
da construtora alguns itens: nome 
ou marca do fabricante  identi  -
cados por algum tipo de etiqueta. 
A garantia do fabricante para da-
nos aparentes é de 90 dias; para 
componentes (roldanas  braços e 
fechos) 2 anos; e  para esquadria 
(estrutura de alumínio  pinturas 
ou anodização) é de 5 anos. A es-
quadria também deve atender à 
norma da ABNT NBR 10 21  veri-
 cando se o produto esta adequa-

do à região do país e a altura da 
edi  cação em função da força do 
vento para a qual a esquadria foi 
projetada.

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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SUS - UTIs

Tragédia de Mariana/MG

MP 927/20

Vidas com dinheiro não valem mais que as outras. 
Sob este argumento  o Psol pediu que o STF libere o 
uso  pelo SUS  de UTIs particulares enquanto durar a 
pandemia do coronavírus.

JT/MG reconhece direito de trabalhadores ati-
vos da Samarco por prejuízos com o rompimento 
da barragem de Mariana  em 2015.

Ministro Marco Aurélio 
indeferiu pedidos de me-
didas liminares em mais 
quatro ações contra dispo-
sitivos da MP 927/20  que 
autoriza empregadores a 
adotarem medidas excep-
cionais em razão do esta-
do de calamidade pública 

declarado diante da pan-
demia do novo coronaví-
rus. Para o ministro  a MP 
buscou apenas preservar 
empregos  e é necessário 
esperar que o Congresso 
analise a norma  para não 
aprofundar a crise aguda 
que maltrata o país. 

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

E-mail: direitos@jornaldireitos.com

E-mail: bispo.fazendas@gmail.com

E-mail: maiaderval@gmail.com

E-mail: romildanobre@ig.com.br

E-mail:
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Descartáveis – Lei suspensa

Horas extras

Penhora suspensa

Contribuiç o

O desembargador Soares 
Levada  do TJ/SP  deferiu pedi-
do de antecipação de tutela ju-
risdicional para suspender a lei 
municipal 17.261/20  que proíbe 
o fornecimento de plásticos des-

cartáveis aos clientes de estabe-
lecimentos comerciais. Segundo 
o sindicato autor da ação  o uso 
único dos plásticos é uma medi-
da necessária de combate ao co-
ronavírus. 

4ª turma do TST reconhece 
como horas extras o tempo de es-
pera de transporte fornecido por 
empresa. Com base na súmula 
366 da Corte  o ministro Ives 

Gandra  relator  pontuou que 
horas extras são aquelas que ex-
trapolarem a jornada ordinária 
de trabalho  observado o limite 
global de 10 minutos diários. 

Hospital consegue suspender penhora de créditos a receber de 
plano de saúde determinada no bojo de execução scal. TRF da 2ª 
região considerou que como se trata de um hospital  na atual con-
juntura  “caso seja negada a concessão do efeito suspensivo ao pre-
sente agravo de instrumento  o dano será coletivo e pode ser irre-
parável”. 

O MPT e o TRT-15 destinaram mais de R$ 5 milhões a quatro 
instituições de saúde do interior de SP para investimento em ações 
de enfrentamento a covid-19. A destinação  autorizada pelo juiz Luis 
Rodrigo Fernandes Braga  advém de indenização trabalhista deposi-
tada em juízo nos autos de ação civil pública movida pelo MPT. 

Direito de ir e vir

HC negado

Concurso

Ministro Toffoli con rmou sus-
pensão de decreto municipal que 
restringia circulação de idosos em 
São Bernardo do Campo/SP. Tof-
foli entendeu que nenhuma norma 

editada recentemente visando ao 
enfrentamento à proliferação do 
novo coronavírus  em âmbito na-
cional  impõe “restrições ao direito 
de ir e vir de quem quer que seja”. 

O desembargador Federal Abel 
Gomes  do TRF-2  negou pedido de 
HC impetrado pela DPU em favor 
de todos os presos em grupo de ris-
co da covid-19. No entendimento 
do magistrado  o órgão não com-

provou que o risco de contrair a do-
ença seria maior para os detentos 
e a rmou que o pedido se baseou 
em argumentos abstratos  “como 
se estivéssemos a decidir com base 
apenas em teorias e suposições”.

O desembargador Jair Varão  do TJ/MG  permitiu que um candidato 
prossiga no concurso para o corpo de bombeiro  mesmo após ter sido re-
provado na avaliação médica. O magistrado veri cou que o candidato foi 
impedido de prosseguir no certame por ter rinossinusite  segundo o exame 
médico. Para o relator  a desclassi cação não se mostra razoável  pois a 
doença  aparentemente  não o incapacita para o cargo.

Aprovado pela Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa do Senado 
Federal o Projeto de Lei nº 6.569/2019 que 
se destina a conceder preferência na resti-
tuição de imposto de renda a pessoas com 
de ciência  sem prejuízo da prioridade já 
concedida a idosos.

A proposição é uma emenda ao Projeto 
de Lei do Senado nº 571/2011  visando alte-
rar o artigo 13  da Lei nº 9.250  de 26 de de-
zembro de 1995  que dispõe sobre a legisla-
ção do imposto de renda das pessoas físicas 
e outras providências.

De acordo com o mérito da proposta  a atri-
buição legal de preferência no recebimento do 
imposto de renda pago a maior e apurado na 
declaração anual  terá o caráter simbólico do 
apoio do Poder Público Federal aos portadores 
de de ciência e de atenção aos ditames consti-
tucionais  garantindo que sejam asseguradas 
condições especiais para a inserção social.

A matéria original havia sido aprovada 
pelo senado em 2013  mas em virtude de mo-
di cações no texto  a proposição agora segue 
para apreciação pela Comissão de Assuntos 

con micos – CA .

O Projeto de Lei do Senado nº 456/2015 
dispõe sobre o fornecimento  pelas presta-
doras de serviços de telecomunicações  me-
diante ordem judicial e sob segredo de Jus-
tiça  de dados que permitam o rastreamento 
físico de terminais móveis  para ns de in-
vestigação criminal  instrução processual 
penal e execução penal.

De acordo com a justi cação da propos-
ta  tal medida é necessária para possibili-
tar a localização de vítimas de sequestro  
de autores de furtos ou roubos  além de 

foragidos da justiça  bem como viabilizar a 
con rmação se eventual suspeito esteve ou 
não no local do crime  no dia e horário do 
respectivo fato.

Por oportuno  destaca-se que na análise 
da matéria não se veri ca violação ao direito 
fundamental à privacidade  tendo em vista 
que a entrega dos dados ocorrerá por meio 
de ordem judicial  para ns de investigação  
instrução criminal ou execução penal  de 
modo que o interesse público se sobrepõe ao 
interesse particular.

Pessoas com de ci ncia 
poder o ter prioridade na 

restituiç o de imposto de renda

Discutida possibilidade de rastreio de 
celulares em investigações criminais
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Partidos de esquerda v o 
ao Supremo contra MP que 
permite reduç o de salário

Cesta básica n o é 
devida durante 

afastamento previdenciário
Ao permitir a redução de salário e a 

suspensão de contratos durante a crise 
gerada pela pandemia do coronavírus  a 
Medida Provisória 936 vai de encontro 
à dignidade humana e estimula a falta 
de proteção à subsistência dos trabalha-
dores. Com esse entendimento  partidos 
de esquerda enviaram ao Supremo Tri-
bunal Federal ação direita de inconsti-
tucionalidade na sexta-feira (3/4).

O processo é assinado pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT)  Partido Comu-
nista do Brasil (PC do B) e Partido So-
cialismo e Liberdade (Psol). m liminar  
eles pedem a suspensão dos efeitos da 
integralidade da Medida Provisória até 
seu julgamento em plenário. Na quinta  
o partido Rede Sustentabilidade ingressou com 
ADI contra a mesma medida provisória.

Publicada na quarta-feira (1/4)  a MP permi-
te a suspensão de contrato de trabalho por até 
60 dias  Redução proporcional de jornada de tra-
balho e salário e o pagamento de benefício emer-
gencial de manutenção do emprego e da renda  
inclusive  em decorrência da redução de salários 
e suspensões de contratos de trabalho. 

Na peça  os partidos ressaltam que o di-
ploma sequer garante estabilidade aos empre-
gados que tenham o contrato suspenso. “Diz o 
governo que uma suspensão de dois meses ga-
rante uma estabilidade de quatro meses no em-
prego. Todavia  o parágrafo 1º do artigo 10 da 
MP desfaz completamente essa ‘garantia’ por-
que permite a dispensa sem justa causa duran-
te o período de garantia provisória do emprego  

xando tímida indenização”  aponta.
Os partidos identi cam na dignidade da 

pessoa humana o fundamento republicano bra-
sileiro  abalada pelo diploma  e denunciam que  
ao invés de cumprir o mandamento constitucio-
nal de assistir aos desamparados  desampara 
sem dar o mínimo de assistência. “É a inversão 
de todos os valores constitucionais vigentes”  
a rmam.

Dentre outros princípios ofendidos pela Me-
dida Provisória 936  a peça destaca o da valo-
rização do trabalho humano  o da proibição do 
retrocesso social e a exigência constitucional de 
negociação ou acordo coletivo de trabalho.

“A negociação entre empregados e em-
pregadores estão válidas como obrigação na 
relação de trabalho. Contudo  os acordos in-
dividuais não podem regular qualquer direi-
to trabalhista. A irredutibilidade do salário  
como princípio constitucional  somente pode 
ser afastada se houver acordo coletivo com os 
auspícios do sindicato correspondente”  desta-
cam os partidos.

O auxílio-alimentação e a 
cesta básica não são devidos no 
período de suspensão do con-
trato de trabalho. Com esse 
entendimento  a 2ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho 
absolveu uma empresa de pagar 
cesta básica durante o período 
de afastamento previdenciário 
de uma trabalhadora. 

A empregada explicou na 
ação que  durante o afastamen-
to  decorrente de lesões nos om-
bros e no tendão  entre outros  
deixou de receber a cesta básica 
de alimentos habitualmente for-
necida pela empresa. Por isso  
pedia o pagamento de indeniza-
ção no valor correspondente ao 
tempo em que cou afastada por 
doença do trabalho.

Na contestação  a empresa 
argumentou que as cestas bá-
sicas  por norma interna  são 
prêmios por assiduidade e  se 
não há trabalho  por quaisquer 
motivos  o benefício não é entre-
gue. Sustentou ainda que a lei 
não obriga o empregador a fazer 
o pagamento e  por isso  deve 
prevalecer a norma interna da 
empresa.

O juízo da Vara do Trabalho 
de Cambé reconheceu o caráter 
ocupacional da doença da em-
pregada e concluiu  em relação 

à cesta básica  que as faltas de-
corriam do próprio exercício do 
trabalho em condições inade-
quadas. Também reconheceu a 
natureza salarial do benefício e 
sua integração à remuneração. 
O Tribunal Regional do Traba-
lho da 9ª Região (PR) manteve 
a sentença.

A relatora do recurso no TST  
ministra Delaíde Miranda Aran-
tes  explicou que o afastamento 
do trabalho por motivo de auxí-
lio-doença comum é causa sus-
pensiva do contrato de trabalho  
como dispõe o artigo 476 da CLT. 
Assim  no período de suspensão  
de acordo com a jurisprudência 
do TST  não são devidos o auxílio
-alimentação nem a cesta básica. 
A decisão foi unânime. 

Fonte: Ascom TST

A NOTÍCIA TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Ministra Delaíde Miranda 
Arantes foi a relatora
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O senhor foi eleito com uma dife-
rença m nima de otos  spera ter uma 
oposição aguerrida em sua gestão?

Foi um pleito renhido. O tribunal 
saiu das eleições literalmente dividido 
ao meio. Sem nenhum exagero. Só que a 
nossa intenção a partir do nosso discurso 
de posse é reuni car o tribunal na me-
dida do possível. Queremos uma gestão 
compartilhada e sabemos que a institui-
ção é maior do que qualquer personalis-
mo.  me parece que os colegas já estão 
envolvidos com o mesmo propósito.

Como o senhor gostaria que sua 
gestão fosse lembrada?

É difícil fazer esse exercício de fu-
turologia. O que posso dizer é que mi-
nha gestão será pautada estritamente 
por princípios éticos. Tenho como meta 
fazer com que o tribunal seja transpa-
rente e aumente a sua produtividade. 
Queremos a sociedade do nosso lado. Os 
jurisdicionados tem que ser basicamen-
te o destino de nossas ações. Também 
queremos valorizar o 1º grau de juris-
dição  pois ali está o ponto de estran-
gulamento. stamos com o Poder Judi-
ciário baiano estrangulado. Precisamos 
nomear novos juízes e esse será o nosso 
foco para melhorar nossa prestação ju-
risdicional. 

O TJ da Bahia foi duramente afe-
tado pelo escândalo desencadeado 
pela operação “faroeste”, da Polícia 

ederal  Como resgatar a imagem do 
judiciário baiano?

Os acontecimentos recentes mancha-
ram muito a imagem de nosso Judiciário. 
Isso é de uma evidência que me deixa até 
pouco à vontade de falar sobre isso. 

O que posso dizer é que a transpa-
rência é uma de nossas metas na cons-
trução de um Judiciário que a população 
possa acreditar. A minha eleição surgiu 
em nome do soerguimento do Judiciá-
rio  e não vamos separar o discurso da 
realidade. Também vamos implementar 
ferramentas scalizadoras e investir em 
tecnologia. 

Mas  sobre os magistrados acusados  
não pretendo falar  já que eu acredito que 
nós temos a nosso favor a presunção de 
inocência. Não vou fazer juízo de valor so-
bre a conduta de nenhum colega. 

O senhor sempre se mostrou sen-
sível ao estado de coisas inconstitu-
cional, que é o sistema carcerário 
brasileiro  O que pretende fa er em 
sua gestão para contribuir para a me-
lhora do sistema prisional baiano?

A realidade carcerária brasileira é 
muito triste e nos envergonha. O nosso 
sistema carcerário é dos piores e dos mais 
calamitosos no mundo.  na Bahia não é 
diferente. 

Para se ter uma ideia  nós temos 
15.134 presos entre provisórios e cum-
prindo sentença de nitiva. xiste um 
excedente de 3 mil presos desse montan-

te. É uma verdadeira tragédia. stamos 
criando grupos de monitoramento e que-
remos fazer mutirões carcerários. 

Também iremos acompanhar a cons-
trução de novas unidades prisionais. 
Vamos trabalhar para amenizar essa 
crise aguda. ssa realidade que dete-
riora tanto a dignidade do ser humano 
que comete um crime e é esquecido pelo 
poder público. Infelizmente tem sido as-
sim. Uma vez na fase de execução  o pre-
so também é condenado ao esquecimento 
pelo stado. 

O senhor já a rmou em outras 
entrevistas que, enquanto não hou-
ver mais justiça social, não haverá 
melhora dos índices de criminali-
dade  Chegou a di er que o conside-
ram sonhador por isso, mas sempre 
ressaltou que não pode perder essa 
perspectiva do que é Justiça  ssa 
perspectiva tem se perdido no país, 
somos muito punitivistas?

ssa é a minha posição. Me conside-
ro um garantista. Nosso sistema penal é 
de um punitivismo exacerbado e está a 
serviço das elites. Ninguém pode ignorar 
essa realidade  ainda que discordem da 
minha posição. Quem não quer ver essa 
realidade se engana. u pre ro enfrentar 
essa realidade. 

A minha opinião é que precisamos mais 
de justiça social e menos de Direito Penal. 

Como estão os números do TJ da 
Bahia em relação às audiências de 

custódia? O senhor é a favor do ins-
tituto do jui  de garantias?

Vem funcionando razoavelmente  
mas temos que melhorar muito. Já traba-
lhamos dentro da perspectiva da implan-
tação da gura do juiz das garantias. Sei 
que o debate é acirrado  mas sou a favor 
do instituto.

Comungo das ideias de processualis-
tas que reputo do maior quilate intelec-
tual como Aury Lopes Junior  que vem 
desenvolvendo isso em seus livros.

O que ele traz intelectualmente fa-
lando são argumentos irrespondíveis. É 
evidente que vão existir di culdades na 
implantação do juiz das garantias  mas 

que certo de que na Bahia será feito 
todo o possível. Já estamos formando 
grupos de estudo para isso.

Como começou sua história no 
Direito? Como encara a oportunida-
de de ser o gestor de ser um dos tri-
bunais mais importantes do país?

Me apaixonei já no Ginásio de Parna-
mirim  que era uma das grandes escolas 
da época. Minha paixão pelo Direito co-
meçou ali. Sobre a oportunidade de ser 
o gestor de um dos tribunais mais anti-
gos da América  encaro como um desa o. 
Citei Fernando Pessoa no meu discurso 
de posse: “Não tenho medo do desa o. 
Aprendi a desa ar o próprio desa o”. É 
assim que eu encaro.

ntrevista concedida ao ConJur

ueremos uma gest o compartilhada 
e sabemos que a instituiç o é maior 

do que qualquer personalismo

Entrevista com o novo presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, desembargador Lourival Almeida Trindade

Na entrevista o magistrado fala sobre seus 
projetos frente ao TJ da Bahia, — o pri-
meiro das Américas, criado no Brasil Co-

lônia em 1587, mas só implantado em 1609 —, 
os desa os que deve enfrentar e se mostra um 
entusiasta do instituto do jui  das garantias e 
da humani ação do sistema prisional  

           O desembargador-presidente encabeça um au-
dacioso plano de resgate da imagem do Poder 
Judiciário na Bahia  Para isso, avisa que vai 
mirar seus esforços em mais transparência, va-
lori ação da jurisdição de 1  grau, investimento 
em tecnologia e criação e aperfeiçoamento de 
ferramentas de controle e scali ação  
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A Academia de Letras de Ilhéus (ALI)  
por conta da pandemia do coronavírus (CO-
VID-19)  adiou o lançamento do primeiro nú-
mero da Revista STANT  – publicação da 
instituição – e em breve divulgará nova data 
do seu lançamento.

Desde março de 2019 a ALI vem realizando 
eventos diversos em comemoração aos 60 anos 
de sua fundação  ocorrida em 14 de março de 
1959. Assim  a Academia de Letras de Ilhéus 
fecha o ano do seu sexagésimo aniversário tra-
zendo a lume a primeira edição de sua revista  
batizada de STANT  de modo a realizar o 
sonho dos membros fundadores  que já na ata 
de sua fundação  zeram consignar um Diretor 
de Revista nos quadros da Diretoria.

“Um belo trabalho de conteúdo histórico  
memorialista e literário foi realizado  com de-
dicação dos(as) confrades”  diz André Luiz Rosa 
Ribeiro  atual Presidente da Academia  e inte-
grante do Conselho ditorial da revista  junta-
mente com Aleilton Fonseca  Fabrício Brandão  
Jane Hilda Badaró  Maria Luiza Nora (Baísa) 
e Ramayana Vaz Vargens. Publicada pelo selo 
editorial da Assembleia Legislativa do stado 
da Bahia  a revista tem coordenação editorial 
de Paulo Bina  assistentes editoriais Alexsan-
dro Mateus dos Santos  Bira Paim e Idalina Vi-
las Boas  projeto grá  co  editoração e capa P55 

dição de André Portugal e Marcelo Portugal  
e impressão e acabamento da mpresa Grá  -
ca da Bahia. A distribuição será direcionada e 
gratuita. 

A STANT  é composta por Memórias dos 

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:

Academia de Letras 
de Ilhéus lançará em breve

 primeira ediç o da sua revista

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).

membros efetivos da Academia ilheense  a 
exemplo de Carlos Roberto Santos Araujo  
Raymundo Laranjeira  Cyro de Mattos  Ruy 
Póvoas  Aleilton Fonseca  Geraldo Lavigne 
de Lemos  Neuzamaria erner  Carlos du-
ardo Passos  Arléo Barbosa  Baísa Nora  
Ramayana Vargens  André Rosa  Jane 
Hilda Badaró  Maria Schaun   Josevandro 
Nascimento  Gustavo Cunha  Luh Oliveira  
Fabrício Brandão  e dos saudosos Sosígenes 
Costa e João Hygino Filho. A imagem que 
compõe a capa da edição é fragmento de uma 
das obras de Jane Hilda Badaró  intitulada 
“País do Carnaval”. No miolo da revista  vê-
se outras obras da artista  trabalhos que 
foram realizados em 2012  quando das co-
memorações do centenário de nascimento do 
escritor Jorge Amado. 

Através da realização de conferências  
concursos  cursos  premiações  e outras 
atividades de natureza literária  artística 

e cultural  o sodalício ilheense é uma das 
Academias de Letras mais antiga do Bra-
sil.  Também chamada de “Casa de Abel”- 
numa referência ao seu idealizador e fun-
dador poeta Abel Pereira-  a ALI  que tem 
como lema “Patriae Litteras Colendo Ser-
viam”  segue cumprindo sua hercúlea mis-
são  visto que para mantê-la viva  exigiu e 
exige grande esforço de muitos idealistas  
desde os fundadores  até seus atuais mem-
bros  intelectuais e cultores das Artes e 
das Letras  incentivadores e promotores da 
cultura nestas terras grapiúnas. Sua atual 
diretoria é composta por: Presidente: André 
Luiz Ribeiro Rosa  Vice Presidente: Carlos 
Roberto Arléo Barbosa  Secretária Geral: 
Jane Hilda Badaró  1a. Secretária: Maria 
Schaun  2º. Secretário: Josevandro Nasci-
mento  1º. Tesoureiro: Gustavo Cunha  2º. 
Tesoureiro: Fabrício Brandão e Diretora de 
Revista: Maria Luíza Nora (Baísa). 

60 anos da ALI  artigos  contos  cr ni-
cas  poesias e entrevistas  assinados por 
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Ministério Público e o Meio 
Ambiente Desa  os para um 

Desenvolvimento Sustentável

A manutenção do meio ambiente 
hígido e ecologicamente equilibrado 
representa um direito difuso de cará-
ter intergeracional  cabendo a todos 
( stado e sociedade) o dever funda-
mental de proteção.

Vivemos em uma sociedade dita-
da pelo consumo frenético que foca 
suas energias na produção de insu-
mos necessários (alguns nem tanto) 
ao cotidiano  não raro sem a adequada 
preocupação com as consequências am-
bientais derivadas desse modo de vida. 
Somado a isso  ainda é possível perce-
ber que mesmo após 19  com a cha-
mada “ecologização” da Constituição  o 
meio ambiente tem recebido uma pro-
teção de  ciente  sobretudo quando con-
frontado com os interesses econ micos  
causando perdas irrecuperáveis a esse 
direito de terceira dimensão.

Nunca é demais lembrar que o ar-
tigo 225  caput  da Constituição Fede-
ral  traz como dever inafastável do Po-
der Público e de toda a coletividade a 
defesa do meio ambiente e o dever de 
conservá-lo para as gerações presentes 
e futuras. Infelizmente  tal comando 

ainda não alcançou uma compreensão 
constitucionalmente adequada.

A obrigação de defesa do meio am-
biente estampada no referido artigo 
225  da Carta Magna  não demanda 
nenhum tipo de acrobacia interpretati-
va para sua efetivação. 

1ª Ediç o - Lançamento 2020

A vida no 
caminho 
espiritual

A nossa vida é um caminho. Um dia de-
pois do outro vamos vivendo  aprendendo 
e amadurecendo sempre mais. O amadu-
recimento vai acontecendo na medida em 
que buscamos. Não basta simplesmente 
viver. Se eu decidir simplesmente viver  
posso envelhecer mal  envelhecer triste. 
Para caminhar no melhor é preciso decidir 
e buscar o melhor  o crescimento humano e 
espiritual permanente. sse caminho nos 
aproximará de Deus  do amor e do bem. 

O caminho espiritual acontece para den-
tro de nós mesmos. A busca não pode focar 
somente a exterioridade. A exterioridade 
pode nos esvaziar  nos deixar ansiosos e in-
satisfeitos. Cada uma deve perceber em si o 
equilíbrio dessas buscas  se é mais a exterio-
ridade ou se é a interioridade. 

Na interioridade vamos descendo na 
profundidade do nosso ser. Ali  camos 
sempre mais preenchidos pelo spirito de 
Deus e sofremos uma continua transfor-
mação. A transformação continua é a le-
gitimidade do caminho espiritual. Muitas 
vezes a pessoa até frequenta rituais reli-
giosos  assiduamente vive a religião  mas 
não passa pela transformação espiritual. 
Por isso  dá para viver religião sem viver 
no caminho espiritual e isso é perigoso. O 
 m da religião não é em si mesmo  mas é 

para transformar pessoas para que sejam 
melhores. Quando isso não acontece  então 
a religião não serve o ser humano. 

O caminho espiritual passa pelo cuida-
do  pelo silêncio  pela contemplação  pela 

oração  pela disciplina  que nós vamos 
tendo conosco mesmos. São meios concre-
tos que nos fazem andar  seguir adiante. 
Alguns seguem os rituais litúrgicos  outros 
preferem a solidão e o silêncio  outros vão 
pelo caminho do amor ao próximo  outros 
pelo caminho da ascese e da disciplina. So-
mos diferentes na busca  mas o sentido da 
evolução é nos tornarmos seres humanos 
melhores. Todos os caminhos nos ajudam 
a não girarmos em torno de nós mesmos  
mas nos colocam numa direção de cresci-
mento  de evolução que nos aproxima da 
verdade daquilo que somos e de Deus. 

O caminho espiritual autêntico me leva 
a contribuir com o mundo  com as pessoas. 
A minha vida se torna leve e fecunda. Faço 
o que importa agora. Sou um presente de 
Deus para quem encontro. Para a tradição 
chinesa  o caminho interior faz com que eu 
faça bem todas as coisas. Não me coloque 
acima das pessoas  mas junto com todos  
inspirando o melhor. 

Por isso  a espiritualidade autêntica e 
concreta se mostra no trato amoroso com as 
pessoas. Ali  quando me coloco na disposição 
em ajudar e servir. Dessa forma  não estou 
ajudando a manter a minha imagem  que 
pode ser um risco da pratica religiosa  mas 
no serviço estou expressando o meu melhor 
e faço com que Deus seja glori  cado em tudo.

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 Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

Como Alcançar 
os seus Sonhos
Comprometendo-se com 
o Sucesso em 4 Passos

Ganhar mais dinheiro… Ser aprovado 
num concurso… Ficar mais forte… Construir 
um patrim nio… Não importa o que você de-
seja conquistar ou onde queira chegar. Uma 
das formas mais e  cientes de se alcançar o 
sucesso é  rmando um compromisso consigo 
mesmo. Qualquer que seja o esforço que você 
tenha que realizar  um pouco de planejamen-
to e previsão  poderão melhorar consideravel-
mente os seus resultados. 

xistem 4 perguntas que você pode fa-
zer a si mesmo e que te ajudarão a alcan-
çar com mais facilidade e rapidez os seus 
objetivos. 

1 - O que eu quero reali ar? 
Tenha um propósito de  nido do que 

você deseja. É muito mais importante ca-
minhar positivamente em direção ao que 
deseja do que tentar se desviar de situ-
ações indesejadas. Não diga: “Não quero 
mais morar com os meus pais.” Diga a si 
mesmo exatamente o que quer em termos 
positivos: “Quero ter o meu apartamento e 
ser dono da minha casa.”

2 - Como avalio o meu progresso? 
Aquilo que não posso medir  também não 

posso avaliar. Tudo está mudando o tempo 

Por Bruno Calheira*

OPINANDO
todo. É preciso estar atento para veri  car 
continuamente se o resultado das suas ações 
está te conduzindo ao destino desejado. n-
contre formas de quanti  car o seu desempe-
nho e de  na prazos para as suas metas.

3 - Como alinho as minhas atitudes 
com as minhas avaliações? 

Não adianta encontrar culpados exter-
nos para as suas falhas. Assuma a respon-
sabilidade total por suas ações e os resul-
tados delas. Altere  conscientemente  a sua 
forma de pensar e de agir e analise o resul-
tado das suas ações. 

 - O que eu posso fa er A O A? 
Até que uma atitude concreta seja to-

mada  nada muda. Depois de saber exa-
tamente o que se quer e que a sua atitude 
atual não está te levando aonde deseja  o 
mais importante é: começar a agir. A vida 

moderna nos cercou de botões que provo-
cam mudanças instantâneas. Cada uma 
dessas maravilhas complexas é formada de 
pequenos componentes. Ou seja  simples 
ações  executadas de forma contínua e coor-
denada  podem levar a grandes resultados. 
Aja imediatamente utilizando o que você já 
possui nesse exato momento. 

Se a vida já impõe diversos obstácu-
los entre você e seus sonhos  o seu papel 
principal deve ser de encontrar  ou cons-
truir  caminhos alternativos e soluções  
focando-se sempre no que você deseja 
alcançar. Nada é impossível. Como dizia 
Henry Ford: “Se você pensa que pode ou 
se pensa que não pode  de qualquer forma 
você está certo.”

Por Bruno Calheira*
Servidor público, palestrante, produtor 

agroecológico e programador. 
Instaram: @bcalheira e E-mail: bruno@calheira.com e

 - Itabuna – Bahia 
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Um território 
chamado 
gramática

Segundo Rui Barbosa a política af-
ina o espírito humano  educa os povos 
no conhecimento de si mesmo  desen-
volve nos indivíduos a atividade  a cor-
agem  a nobreza  a previsão  a energia 
cria  apura  eleva o merecimento.

Num país de governantes pouco 
tolerantes  de normas rígidas a que os 
governados pouco seguem. Pois seguir 
a norma é pouco e está aí o português 
brasileiro para provar.

No Brasil o desa  o do aprendiza-
do pode estar hoje mais relacionado à 
di  culdade de saber que linguagem 
usar em que situações e de identi  car 
os diferentes níveis de formalidade  
que exigem  usos especí  cos de lin-
guagem.

Há uma cultura hodierna de falar 
mal da gramática  ela é a causadora 
do estrago que se faz na nossa língua. 
A gramática como código registra os 
usos da linguagem adquirida e lhe 
classi  ca os fen menos para facilitar 
aos alunos o domínio dessa modali-
dade de linguística  neste olhar o ver-
dadeiro gramático é um pesquisador 
e um classi  cador. Dele se exige duas 
virtudes intelectuais: o espírito ob-
jetivo e o senso de classi  cação. Por-
tanto o gramático observa e classi  ca 
os fen menos da língua. Percebe-se 
também que o ensino da gramática  
mais do que ela mesma  apesar do 
natural desenvolvimento e ampliação  
ganhar nova roupagem  adaptar-se à 
evolução dos tempos ou seja não há a 
menor lógica em se manter o ensino 
de gramática como se fazia há trinta  
quarenta anos. sse tipo antigo de en-
sino gramatical hoje seria rotulado de 
mera gramatiquice  embora naquele 
tempo tirava-se muito proveito dele.

Como podemos observar não há 
apenas uma gramática normativa 
mas outras: categorial  a descritiva  
estrutural  expositiva  textual  ger-
ativa  transformacional  por isso há 
interação  pois há muitas gramáti-
cas  uma domina e faz a alimentação 
das outras; a escola vive o impasse 
de oferecer mais do que o padrão cul-
to  que tem se revelado insu  ciente  
e nem é necessário buscar dados do 
Ministério da ducação para observar 
isso. As pessoas saem da escola sem 

saber interpretar textos e sem jogo de 
cintura para comunicar-se fora das 
situações a que estão acostumados. 
Isso ocorre porque estudar gramática 
para muitos  é perda de tempo  nada 
mais enganoso. Para compreendê-la 
são necessários perseverança e mane-
jo constante da língua  sobretudo sua 
modalidade escrita  na qual a norma 
culta se faz mais evidente. Nesta per-
spectiva  a gramática é uma serva da 
língua e não sua modeladora.

A gramática criou uma variante 
linguística de pessoas mais estuda-
das sem deixar de ser ética  porque 
quando o contexto se impõe  ela rec-
ua. A gramática nessa condição evita 
o mundo a virar uma torre de Babel já 
que a humanidade é prepotente.

No país com um acentuado núme-
ro de desigualdade onde o professor 
não é fortalecido e a classe média em-
pobrecida não só de dinheiro  mas de 
cultura  educação e saúde  sai às ruas.

Necessitamos de uma escola que 
pense globalmente e atue localmente  
para oportunizar aos seus cidadãos 
capacidade de fazer uma leitura de 
mundo e contribuir para a sustentab-
ilidade do planeta. Cresce a necessi-
dade de capacitar as pessoas à  exibi-
lidade: é necessário fazer-se entender 
(pelos mais diferentes interlocutores) 
saber se virar nos mais distintos 
gêneros e situações de comunicação  
menos monitoradas até às que exigem 
alto cuidado no manejo de um padrão  
como provas escolares  disputas por 
vagas no mercado  mensagens a uma 
massa de gente que não conhecemos. 
Como ocorre na mídia e na política  
participação em concursos e vestibu-
lares.

Construções gramaticais fora 
do padrão têm sua lógica interna ou 
histórica e cabe ao especialista no id-
ioma explicá-los â sala de aula e ao 
público. Noves fora  o desa  o é esta-
belecer o lugar de todas as variedades 
nesse imenso latifúndio que é a lin-
guagem.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Bahiagás segue com a 
execuç o de várias obras

BAHIAGÁS

Apesar de parte dos colaboradores es-
tarem trabalhando em sistema home of-
 ce  como uma das medidas preventivas 

contra a disseminação do coronavírus  a 
Bahiagás segue  rme na realização dos 
seus serviços. Além de garantir o forneci-
mento seguro de gás natural aos clientes  
a Companhia prossegue com a execução de 
obras em diversas cidades.

Com uma equipe de colaboradores 
acompanhando o trabalho continuamente  
a Bahiagás mantém obras como a constru-
ção do gasoduto e estação de transferência 
de custódia ( TC) para recebimento de gás 
natural fornecido pela Alvopetro  em Mata 
de São João; a implantação de dutos na Av. 
Sete de Setembro e inspeção de dutos na 
Av. Heitor Dias  em Salvador; construção 
de TC em Itagibá; implantação de siste-
mas de combate a incêndio  em Camaçari  
Feira de Santana e Itabuna; e implantação 
de 30 km de rede em polietileno em Lauro 
de Freitas.

Outras obras em andamento são de 
fundamental importância para o fun-
cionamento de instituições de saúde 
pública  que também ajudarão no com-

bate ao coronavírus  como o Hospital 
Metropolitano  em Lauro de Freitas; o 
Hospital Costa do Cacau  em Ilhéus; e 
o Hospital Clériston Andrade  em Feira 
de Santana.

“A manutenção dessas obras é de suma 
importância. Primeiro para a sociedade  
que vai poder contar com novos equipa-
mentos de saúde que darão suporte na luta 
contra o coronavírus. Além disso  o gás 
natural é um insumo importante para o 
funcionamento de muitas empresas  então 
contribui positivamente para a economia 
do País”  ressaltou o coordenador da Ge-
rência de ngenharia da Bahiagás  Lucas 
Santana.

O diretor-presidente da Bahiagás  Luiz 
Gavazza  destacou a responsabilidade da 
atuação da Companhia no atual cenário. 
“A Bahiagás  alinhada com os objetivos 
do Governo do stado  mesmo diante das 
adversidades pelas quais passamos tempo-
rariamente  mantém o compromisso com 
o atendimento aos clientes e com o desen-
volvimento da Bahia  sobretudo no que diz 
respeito às instituições de saúde  tão ne-
cessárias neste momento.
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Por Jairo Santiago Novaes*

ssas patologias são causadas por 
organismos microscópicos que habitam 
a luz dos intestinos  causando ao hospe-
deiro desde um leve desconforto abdomi-
nal até doenças gravíssimas. Há várias 
espécies de amebas  mas só a . histoly-
tica é patogênica  isto é  causa doença.

A giardíase  cujo agente etiológico 
é a G. lâmblia  é menos agressiva que 
a amebíase  contudo causa transtorno 
ao paciente devido à diarréia.

Ambas patologias cursam com des-
conforto abdominal  náuseas  atulên-
cia e diarréia. sta pode ser sanguino-
lenta traduzindo um quadro grave. O 
hospedeiro pode levar anos sem apre-
sentar nenhum sintoma. ntretanto  
ele  excretando no meio ambiente a . 
histolytica  passará a ser um transmis-
sor da doença na comunidade.  Somen-
te o seu tratamento interromperá sua 
condição de portador assintomático.

Alguns pacientes  a depender do 
seu sistema imunológico  após a disen-
teria amebiana  desenvolvem abscessos 
hepáticos  devido à migração dos cistos 

da luz intestinal para o fígado. Os pa-
cientes se queixam de febre  suores e 
dor na região do fígado  revelando o seu 
comprometimento. Quando as lesões 
comprometem o metabolismo hepáti-
co surgirá a icterícia. Se ocorrer uma 
ruptura dos abscessos  seu conteúdo se 
escorrer para os pulmões causará pleu-
risia ou se para o perit nio  aparecerá 
in amação daquela membrana.

Felizmente  hoje  há remédios 
para curar tais doenças e alguns deles 
são e cazes simultaneamente para o 
tratamento da amebíase e giardíase.  
Contudo  o melhor é a prevenção. Be-
ber água tratada e ltrada  lavar as 
mãos  principalmente ao sair do sani-
tário  andar sempre calçado e em ter-
renos encharcados fazer uso de botas 
de cano longo. Higienizar as unhas  la-
var bem frutas e legumes antes de con-
sumi-los  cozinhar os alimentos etc.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Amebíase 
e Giardíase

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

O inimigo faz de tudo para que não 
olhemos para frente  para que não fale-
mos dos ns dos tempos. Mas a Palavra 
de Deus é clara  não apenas no Apoca-
lipse  pois mesmo São Pedro  já na sua 
segunda pregação aos Tessalonicenses  
fala da vinda gloriosa de Jesus e da 
transformação de todas as coisas.

São Paulo dizia: “vivam nessa espe-
rança”; mesmo falando a cristãos ini-
ciantes  já anunciava a esperança da 
vinda gloriosa de Jesus.

É por isso que toda a Igreja pode di-
zer a todo momento que acontece uma 
Missa: “Anunciamos  Senhor  a Vossa 
Morte e proclamamos a Vossa Ressur-
reição. Vinde  Senhor Jesus!”.  logo an-
tes da comunhão: “ nquanto  vivendo a 
esperança  aguardamos a vinda gloriosa 

do Cristo Salvador”. A Canção Nova vai 
continuar proclamando tudo isso.

Seremos cristãos problemáticos se 
não tivermos esperança  se não olhar-
mos para frente. O cristão  e todo ho-
mem  precisa viver de esperança. Se 
perdermos o objetivo  morreremos 
física e espiritualmente. Deus quer a 
nossa vida  por isso nos diz: “coragem”.

Obrigado  Senhor  porque é o spí-
rito Santo quem nos dá essa esperança.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib
O crist o precisa 
viver de esperança
Enquanto  vivendo a esperança  

aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador”
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Faculdade Madre Thaís 
mantém aulas e serviços 
através do home of ce

EDUCAÇÃO

As aulas dos cursos da Facul-
dade Madre Thaís (FMT-Ilhéus) 
estão sendo ministradas remota-
mente  nos dias e horários das re-
feridas disciplinas  a partir das de-

nições/orientações do Ministério 
da ducação. 

A informação da Diretoria da 
instituição de ensino superior res-
salta que desde a terça-feira (24/3)  
está com os atendimentos presen-
ciais suspensos na sede e em todos 
os anexos.

A medida obedece às recomen-
dações do Ministério da Saúde  
diante da pandemia do COVID-19  
bem como o Decreto nº 020  de 
22 de março de 2020  do Prefei-
to de Ilhéus  que determinou a 
suspensão de todas as atividades 
dos estabelecimentos comerciais 
de qualquer seguimento  além da 
suspensão do transporte coletivo a 
partir da primeira hora do dia 24.

A diretora Pedagógica da FM-
T-Ilhéus  Tatiana Barcelos pede 
para que os estudantes quem 
atentos e acessando todos os dias o 
site  portal do aluno e redes sociais 

para orientações adicionais e atu-
alizações sobre qualquer alteração 
de cenário.

Os setores Acadêmico e Fi-
nanceiro da instituição podem ser 
acessados  no caso de eventuais 
esclarecimentos. Destaca que os 
serviços dos referidos setores con-
tinuam sendo ofertados à comu-
nidade acadêmica  inclusive  os 
pagamentos das mensalidades po-
dem ser efetuados via transferên-
cia bancária  nas próprias contas 
dos respectivos boletos e/ou atra-
vés daquelas que serão disponibi-
lizadas no site da faculdade.

No setor Acadêmico o atendi-
mento pode ser feito através do 
telefone: 73-9 1-61  e e-mail - 
secad@faculdademadrethais.com.
br  no Financeiro pelo telefone: 
73-9 44-0166 e e-mail - se n@
faculdademadrethais.com.br. Já o 
de  Convênio através do telefone: 
73-9 15-2 9  e e-mail - Inesm-
santos_@hotmail.com e o Suporte 
Técnico pelos telefones  73-9 25-
7001 e  73-99177-7564 das 9 horas 
ao meio dia e das 14 às 20 horas.

Inclus o 
x Exclus o Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Interessante perceber como estamos 
despreparados para a inclusão quando 
convivemos há tanto tempo com as de-

ciências. É impressionante; mas ainda 
hoje não queremos ver; recusamo-nos a 
aceitar. Os espaços sociais não são para 
todos? ntão  porque criamos projetos 
nos quais as pessoas portadoras de neces-
sidades especiais  mesmo diante de sua 
limitação  necessitam brigar para usu-
fruir? Tiramos o problema da sociedade e 
o colocamos no indivíduo. Quer um exem-
plo? As vagas para de cientes existem 
nos estacionamentos  mas normalmente 
são ocupadas por quem não possui de -
ciência alguma. Acaso desejamos que a 
pessoa com de ciência saia no tapa para 
assegurar a sua vaga? Quem deve ser 
responsabilizado por isso? A coletivida-
de  lógico. 

A inclusão precisa ser feita com a res-
ponsabilização da coletividade. Necessi-
tamos quebrar essas paredes quadradas 
nas quais estamos inseridos. Se o projeto 
não está surtindo resultado  devemos nos 
perguntar qual o problema do serviço ofe-
recido  e não qual o problema do indiví-
duo. É muito fácil colocar a culpa na pes-
soa excluída  a nal  ela já está excluída 
mesmo. Quem vai defendê-la e assegurar 
o seu espaço social?

Isso não acontece apenas nos estacio-
namentos. Acontece nos postos de saúde  
nas escolas. As pessoas que afortunada-
mente gozam de boa saúde e condições 
favoráveis simplesmente ignoram ou  
pior  desprezam aquelas que possuem de-

ciências  como se fossem incompetentes 
ou resultantes de castigo divino. Muitos 
riem quando constatam que na antigui-
dade as pessoas portadoras de de ciência 
eram consideradas impuras  pecadoras  
ou vítimas da fúria do Criador  pois ava-

liam tratar-se de crendices infundadas  
no entanto  presentemente se comportam 
como se tal correspondesse à realidade. 

vitam olhar  afastam-se sem um cum-
primento  desviam ou trocam de calçada. 
Seria c mico se não fosse trágico. Lamen-
tável  mas real.  não dá pra ngir que 
não está acontecendo nada.

Precisamos nos conscientizar da im-
portância e da necessidade da inclusão 
social. Chega de olharmos só para as 
vitrines dos shoppings. O mundo é cons-
tituído por pessoas diversas e todas me-
recem a oportunidade de usufruir o que 
a vida tem de bom. O respeito  a estima  
a consideração  o auxílio diante das di -
culdades. O olhar que acolhe  reconhece  
e favorece a mudança de mentalidade. 
É de dentro para fora que se muda. De 
nada adiantam vagas para de cientes 
nos estacionamentos  nas escolas  nos 
concursos  se não houver vagas para eles 
em nossos corações. É na diversidade que 
crescemos  e temos a oportunidade de 
ampliar nosso nível de consciência.

A pessoa portadora de necessidades 
especiais tem muito a nos ensinar sobre o 
preconceito  a capacidade de superação  a 
resiliência  o perdão. Nossos projetos de-
vem ser estruturados de tal forma que as 
contemplem e assegurem sua satisfação 
diante do que lhes é oferecido. Ninguém 
melhor que a própria pessoa portadora 
de necessidades especiais para avaliar os 
benefícios e a conveniência de determina-
da medida ou situação. Será que já não 
está na hora de ouvirmos o que têm a di-
zer ao invés de perpetuarmos a exclusão?

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 

Morena FM lança campanha 
por coronavírus

CAMPANHA

A rádio Morena FM e o jornal A Re-
gião  de Itabuna (BA)  com a parceria 
do Barcelona de Ilhéus  lançaram uma 
campanha traduzindo as orientações das 
autoridades sanitárias sobre o combate 
ao coronavirus para textos curtos  ágeis  
objetivos e de fácil entendimento.

A campanha tem dicas  orientações 
e recomendações em spots que apare-
cem de hora em hora na programação 
da emissora  24 horas por dia  todos os 
dias da semana. São 720 inserções por 
mês dedicadas a esclarecer e orientar a 
população. “Toda rádio devia fazer o mes-
mo neste momento ” a rma Marcel Leal  
C O da Morena FM.

Os spots trazem instruções como 
esta: “Quando chegar em casa  tire toda a 
roupa que usou e coloque num saco plás-
tico até a hora de lavar. Deixe os sapatos 
na entrada. Lave bem as mãos  braços e 
rosto ou tome um banho. Peça a qualquer 
visita que deixe os sapatos na entrada e 
lave as mãos ao chegar”. Marcel destaca 
a forma de informar.

“Uma coisa é voce ouvir um especialis-
ta falando em ‘mediquês’  outra é ouvir a 
mesma informação falada por um locutor 
na linguagem que todo mundo entende”. 
Marcel diz que  apesar da importância 

destes spots  o esforço conjunto não ca  
nem pode car  só nisso. Os dois veículos 
focaram seu jornalismo no coronavirus.

“Não existe nada mais importante 
no momento  seja pela ameaça à saúde  
seja pelas medidas tomadas pelas prefei-
turas  muitas delas mal pensadas  fruto 
de medo e falta de capacidade  como no 
caso de Itabuna”. Por isso  o jornalismo 
dos dois veículos vem abordando desde 
as medidas e dados da pandemia  até os 
efeitos econ micos.

Os sites dos dois veículos (www.mo-
renafm.com e www.aregiao.com.br) man-
têm um quadro com as principais medi-
das de prevenção de forma permanente 
na capa  além de um infográ co com as 
diferenças de sintomas entre o coronavi-
rus e as outras gripes.
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Câmara de Itabuna doa 
R$ 150 mil e segue na 

luta contra coronavírus

LEGISLATIVO

A Câmara de Itabuna  integrante da 
Comissão de nfrentamento e Prevenção 
ao Covid-19  entregou um cheque de R$ 
150 mil  valor a ser aplicado nas ações 
de combate à doença. A doação  parte do 
duodécimo de março no Legislativo  foi 
passada pelo presidente da Casa  Ricar-
do avier (Cidadania)  às mãos do médico 

duardo owalski  diretor do Hospital de 
Base Luís duardo Magalhães – unidade 
escolhida como referência para atendi-
mento a casos suspeitos e/ou con  rmados 
do novo coronavírus no sul da Bahia.

Ressaltando que a Câmara se pautará 
sempre pelas recomendações das autorida-
des de saúde  avier ponderou que o pró-
ximo passo  após os dias de fechamento da 
Casa  é realizar sessões por videoconferên-
cia. “Nós atendemos ao chamamento das 
autoridades de saúde  para o isolamento 
como única forma de diminuir o avanço do 
contágio do coronavírus. Agora  unaneme-
mente  todos os vereadores e a mesa dire-
tora decidimos depositar R$ 150 mil nos 
cofres da Prefeitura  para repasse ao Hos-
pital de Base no combate ao coronavírus. 

stamos agindo com muita cautela  acom-
panhando os acontecimentos  com uma 
postura atenta e técnica”  reforçou.

“Não podemos ser  e íveis”
O vereador nderson Guinho (Cida-

dania)  presidente da Comissão de Saúde 
da Câmara  reconheceu as di  culdades 
do momento  inclusive pelas divergências 
fomentadas em âmbito federal. “É impor-
tante ter muitos outros vídeos  com médi-
cos informando à sociedade e mostrando 
a di  culdade que nós vamos enfrentar”  
a  rmou.

Na solenidade  Dr. duardo owal-
ski clamou  diante dos vereadores. “Vou 
dar um conselho: quanto mais tempo pu-
derem manter o povo dentro de casa  nós 
vamos salvar mais vidas. Infelizmente  
essa doença vai acabar com a economia  
mas não podemos acabar com a vida das 
pessoas. Não podemos ser  exíveis. Tem 
que ser [só] mercado e farmácia; o que 
está dando certo é isso. Temos que traba-
lhar com a evidência cientí  ca  que mos-
tra isolamento social”  argumentou.

A conversa  onde ainda se discutiu 
sobre os equipamentos de proteção para 
os pro  ssionais de Saúde e outras priori-
dades a serem abraçadas pelo Legislativo 
itabunense  também contou com a pre-
sença dos vereadores Charliane Sousa 
(MDB)  Manoel Júnior (PV)  Milton Gra-
macho (PRTB). Nel do Bar (PTC) e Beto 
Dourado (PSDB). ste último  junto com 

nderson Guinho  representam a Câma-
ra na recém-criada Comissão de nfren-
tamento e Prevenção ao Covid-19.

Aristóteles   lósofo grego do século 
IV a.C.  na sua obra Política  explica 
que  O homem é por natureza um ani-
mal político. sta a  rmação aponta 
para o fato de existir na natureza hu-
mana uma disposição a viver em so-
ciedade e que ao realiza-la  o homem 
concretiza o seu próprio bem. Como 
seres humanos reconhecemo-nos como 
pessoas  e através da interação social 
nos organizamos em sociedade. Assim 
durante períodos de crises  guerras  
pandemias e isolamentos  a privação 
de interação possibilita a instalação 
de sofrimento psíquico e mal estar 
psicológico fragilizando a capacidade 
de adaptação e reação ao estresse pro-
vocado pela situação de con  namento  
produzindo assim respostas  siológi-
cas e emocionais que desequilibram 
o sistema imunológico e a condição 
de equilíbrio mental para o enfrenta-
mento as situações adversas. 

O cérebro tem um circuito muito 
bem feito  capaz de detectar ameaças 
iminentes e perigos que podem nos 
atacar  esse órgão possui maior e  -
ciência na detecção de perigos novos 
e desconhecidos  isso explica o fato 
desse novo vírus  esta nova ameaça 
está deixando as pessoas em estado de 
alerta e apreensão. O pânico causado 
pelo cenário atual  impulsiona o siste-
ma emocional a trabalhar em excesso  
causando consequentemente  abalo 
no sistema emocional  um dos fatores 
que reduz as células de CD4 no orga-
nismo  ocasionando com isso a baixa 
da imunidade  e essa baixa deixa o 
organismo vulnerável a contrair pato-
logias  daí a importância em manter o 
equilíbrio.  Se não bastasse o genérico 
bombardeio midiático atingem com tó-
xica sutileza o especí  co  sob a forma 
de Transtorno do Humor  sintomato-
logia ansiosa  perturbações emocio-
nais ataques de pânico  hipocondria  
obsessões  fobias. Levantando assim 
uma importante questão: Como pro-
teger a Saúde Mental em época de 
Pandemia e isolamento social? Segue 

algumas orientações úteis na prote-
ção da saúde mental  vale ressaltar 
que a e  cácia das mesmas dependem 
muito do nível de ansiedade que o in-
divíduo está vivendo. vite o pânico  
diminua a busca constante por infor-
mações e quando o  zer  busque em 
sites seguros  não espalhe rumores  
se não sabe a veracidade das infor-
mações que recebe não repasse  exis-
tem muitas Fake News que só servem 
para potencializar uma situação que 
já não é favorável  mantenha o equi-
líbrio   organize sua rotina de forma 
que possa cumprir as recomendações 
dos órgãos de saúde  o momento faz-
se necessário o isolamento físico das 
pessoas mas  isso não quer dizer que 
devemos ter o isolamento afetivo  seja 
empático  mantenha contato telef -
nico  envie mensagens  dê suporte a 
amigos e familiares  caso conheça al-
guém com suspeita  ou diagnosticado 
envie mensagens de motivação  utili-
ze o tempo disponível para dá apoio  
suporte  pratique o senso de união e 
sentirá os benefícios em auxiliar a dor 
do outro   ajuda as crianças a lidar e 
entender o que está acontecendo  use 
a honestidade porém  com vocabulário 
adequado a faixa etária  evite causar 
medo e pânico  priorize o seu bem es-
tar   realize tarefas que outrora não 
existia possibilidade devido a rotina 
de trabalho como cuidar das plantas 
ou criar uma horta suspensa  assistir 
desenhos e  lmes com a crianças  fa-
zer um pequeno piquenique ainda que 
seja na varanda   cuide do deu corpo  
faça exercícios  faça meditação e alon-
gamento  pratique a respiração dia-
fragmática diariamente.

Lembre-se o medo enfraquece  o 
equilíbrio psíquico é a maior arma 
para vencermos o caos do momento. 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, pós-graduanda em 
Saúde Mental com ênfase em dependência química. 

Atua como psicóloga social e organizacional. 
Itabuna – Bahia. 

Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870
 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Saúde mental em 
época de isolamento social

Por Carlineia Lima

DIVÃ
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Nova ponte de Ilhéus será inaugurada 
ainda no primeiro semestre

GOVERNO DO ESTADO

A paisagem da região central de Ilhéus  
no sul do stado  está bem diferente. Aci-
ma da linha dos prédios e casas  a primeira 
ponte estaiada da Bahia pode ser avistada 
de longe e chama a atenção de pedestres e 
motoristas que trafegam pelo local. O equi-
pamento que já se transformou no novo 
cartão postal da cidade  será inaugurado 
ainda no primeiro semestre pelo governa-
dor Rui Costa.

De acordo com o cenário já não há mais 
aterro de rocha e areia que serviram de 
apoio para a construção dos pilares e do vão 
central. Nas imagens  nota-se que os pilares 
estão ilhados e aos poucos a água toma seu 
espaço. Reduziu-se o movimento de veículos 
e a quantidade de trabalhadores da cons-
trutora. mpresas terceirizadas trabalham 
no local com os serviços de pavimentação  
iluminação  comunicação visual  paisagis-
mo com plantio de grama.

As rochas usadas na base da constru-
ção foram destinadas aos locais mais preju-
dicados pelo avanço do mar  a exemplo dos 
bairros São Domingos e São Miguel  na zona 
norte  locais licenciados pelo Município  com 
atenção ao decreto de emergência homologa-
do pelo Governo do stado para estas áreas. 
A operação foi coordenada pela Defesa Civil 
que também acompanhou a alocação de ou-
tra parte do material no Centro Social Urba-
no (CSU) na Barra.

Na última semana  técnicos especiali-
zados concluíram os testes de iluminação 
cênica e os testes da iluminação viária da 
nova ponte. De acordo com o cronograma 
de serviços  resta agora a instalação das 
lâmpadas de led ao longo do tabuleiro. De 
certo  para quem avistou a realização dos 
testes  testi cou que a iluminação deu um 
novo brilho à paisagem noturna num dos 
mais belos cenários da cidade  a Baía do 
Pontal. 

Também estão em fase nal as obras dos 
acessos norte e sul. A construtora realiza a 
aplicação da camada nal de asfalto para 
em seguida executar a pintura das faixas. O 

eixo sul da nova ponte recebeu obras de im-
plantação de dutos de drenagem e criação 
de uma rotatória. Para ter impacto positivo 
no trânsito na região  haverá ainda duplica-
ção de 2 7 quil metros da Orla Sul  no tre-
cho da BA-001 até a entrada do Ceplus.

A ponte com 533 metros de comprimen-
to e 24 6 metros de largura  será a nova 
ligação do Centro com a zona sul da cida-
de. Foram construídas pistas nos dois ex-
tremos para facilitar o acesso e evitar os 
tradicionais engarrafamentos. O projeto 
inclui passeio  canteiro central e ciclofaixa 
com investimentos do governo baiano de 
R$ 100 milhões.




