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Medida Provisória 
permite novos 

saques de FGTS e 
extingue o PIS-PASEP

O governo federal autorizou o saque de até R$ 1.045 de contas 
ativas e inativas do FGTS a partir de 15 de junho. A liberação do 
saque está na Medida Provisória 946, que extingue o PIS-Pasep 
e transfere seu patrimônio para o FGTS. A MP foi publicada em 
edição-extra do Diário Oficial da União Do dia 7/4.

A Editus integra 
campanha 
solidária 
da ABEU

Cientistas baianos 
propõem novas 

drogas para tratar 
o coronavírus

Bruno Andrade 
(foto) defende a 
importância da 

ciência em meio à 
realidade pandêmica 

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

O abandono de bebês vem cres-
cendo no Brasil. Recém-nascidos são 
entregues à própria sorte, deixados 
em valas com esgoto, pastos, em sa-
cos de lixo boiando em rios, armários, 
portas de residências, hospitais, ou, 
simplesmente, largados na rua. Para 
tentar minimizar esse grave proble-
ma social, o Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFam) vai en-
caminhar ao Congresso Nacional, um 
anteprojeto de lei que trata do parto 
anônimo.

A ideia é dar às crianças indese-
jadas e abandonadas condições para 
que possam usufruir direitos consti-
tucionalmente assegurados: direito à 
vida, à dignidade humana e à prote-
ção especial.

A proposta prevê que gestantes 
interessadas em encaminhar seus fi-
lhos para adoção recebam tratamen-
to diferenciado nos hospitais, com 
garantia de sigilo. Passados 30 dias 
do parto, as crianças seriam encami-
nhadas a instituições que se encarre-
gariam da adoção.

O projeto já se tornou polêmico, 
pois, segundo especialistas conserva-
dores, seria uma reedição do que se 
chamava, tempos atrás, de “roda dos 
expostos”. Era uma roda de madeira 
com “portinhas”, nas dependências 
externas, normalmente em Santas 
Casas de Misericórdia. Na “roda dos 
expostos”, os pais que não desejavam 
seus filhos, normalmente recém-nas-
cidos, lá os colocavam para que fos-
sem adotados.

Foi divulgado há pouco o caso de 
um médico que foi adotado quando 
criança e descobriu recentemente ter 
sido recolhido da “roda dos expostos”. 
Ele se considera um afortunado, pois 
foi adotado por uma família que lhe 
proporcionou uma boa condição e 
qualidade de vida, possibilitando-lhe 
ser médico, exercendo sua profissão 
até hoje.

O parto anônimo é sim uma for-
ma de reativar a “roda dos expostos”, 
mas de forma legalizada e em melho-
res condições para o acolhimento das 
crianças. Com a regulamentação do 
parto anônimo, as mães interessadas 
poderão deixar os bebês nos hospi-
tais ou postos de saúde para a adoção 
sem ter de registrar a criança em seu 
nome e sem precisar sequer se identi-
ficar. A adoção será menos burocráti-
ca por não envolver o registro de pai 
e mãe nos documentos, isto é, sem a 

necessidade de fazer a destituição do 
poder familiar.

O parto anônimo surgiu em diver-
sos países da Europa como solução 
para a condição desumana em que 
são deixadas as crianças. Na Áustria, 
França, Itália, Bélgica, Luxemburgo 
e Estados Unidos, o parto anônimo é 
legalizado.

É o que se pretende agora no Bra-
sil, sob intensa polêmica. A mãe teria 
o direito de se manter no anonimato 
e direito a acompanhamento pré-na-
tal, podendo com antecedência mani-
festar seu interesse em não exercer a 
maternidade em relação ao filho que 
vai nascer.

Os recém-nascidos também se-
riam entregues sem que a mãe pre-
cisasse se identificar, e esta seria 
submetida a tratamento psicológico. 
A criança permaneceria no hospital 
por 30 dias, prazo concedido para que 
algum parente pudesse reclamá-la. 
Após esse prazo, seria encaminhada 
à adoção e a identidade da mãe, caso 
o hospital dela dispuser, só seria re-
velada por determinação judicial.

O parto anônimo não é a manei-
ra ideal para evitar as tragédias que 
se abatem sobre um número cada vez 
maior de crianças. O país deveria dar 
mais atenção à formação sexual de 
nossas crianças e também enfrentar 
mais abertamente a questão do abor-
to, confrontando-se com a igreja, evi-
dentemente. E fazer o mesmo com an-
ticoncepcionais e preservativos, cujo 
uso é veementemente combatido pelos 
representantes da igreja católica.

A informação abundante e acessí-
vel por certo evitaria tantos abando-
nos e tanto sofrimento para aqueles 
que são deixados à própria sorte. Se 
o estado cumprisse o seu papel, não 
haveria necessidade de reinventar a 
“roda dos expostos”. Mas, como a edu-
cação exige muito tempo e dinheiro 
para se traduzir em prática, creio que 
o parto anônimo cumprirá, mesmo de 
forma enviesada, o papel de proteger 
aqueles que nada podem fazer além 
de chorar mais e mais alto para se-
rem salvos.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito Homoafetivo, 

Cível, Família e Sucessões do escritório 
Mendonça do Amaral Advocacia, autora 
do livro “Manual Prático dos Direitos de 

Homossexuais e Transexuais”. 
São Paulo, Capital. 

E-mai: Sylvia@smma.adv.br   

Maternidade sigilosa – 
Falha do Estado faz mãe 
procurar parto anônimo

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

32 - Sempre que compareceres à audiên-
cia ou Tribunal para participar de atos 
processuais, faze-o com o pleno conheci-
mento da causa patrocinada e do direito 
a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém inscritos 
na OAB, comumente assumem e intro-
jetam as comoções e os interesses dos 
clientes como se fossem seus, com ele se 
confundindo, esquecendo de que é ape-
nas seu procurador, contratado para de-
fendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, da 
firmeza e vigor da exposição dos fatos e 
das medidas judiciais a serem tomadas, 
manda a ética que o jovem advogado seja 

reverente com o magistrado e a ele se re-
fira, tal como ao patrono da parte con-
trária, em termos urbanos, abstendo-se 
de alusões pessoais a um e outro, salvo 
as de caráter respeitoso e elogioso.

35 - Profissional principiante, procura 
ter cuidado, tato, habilidade em seus 
contatos com o juiz, no desempenho de 
teu ofício. Mesmo que o advogado mante-
nha relações pessoais ou familiares com 
o magistrado, ainda que tenha sido co-
lega ou amigo de bancos acadêmicos, se 
encontrem com freqüência em reuniões 
sociais, em audiências. Mas, sob pena 
de causar constrangimento, dar ensejo 
a maledicência e ser mal interpretado, 
não queira se mostrar intimo do julga-
dor, este certamente, não quererá deixar 
transparecer que sofre, em sua conduta 
e decisões, influência de sua amizade.

Fundo eleitoral 
e partidário

Como não poderia deixar de ser, a 
decisão que bulia com o fundo eleitoral, 
ontem aqui noticiada, foi prontamente 
suspensa. De fato, o desembargador Car-

los Moreira Alves, presidente do TRF da 
1ª Região, suspendeu a liminar porque 
a decisão interferia em atos de gestão e 
execução do orçamento público. 

MP 946 – Judicialização
Ministro Marco Aurélio arqui-

vou petição na qual houve apresen-
tação de notícia-crime contra Bolso-
naro por suposta prática do crime de 
infração de medida sanitária. Trata-
va-se de episódio no qual Bolsonaro 

participou e incentivou manifesta-
ções em favor do governo em época 
de isolamento social. O ministro 
acolheu a manifestação da PGR, a 
qual afirmou não haver indícios mí-
nimos da prática de crime.

E-mail: Sylvia@smma.adv.br   
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Ministro admite participação 
de centrais sindicais no julgamento 

contra MP Trabalhista
O ministro Ricardo Lewan-

dowski (foto), do Supremo Tribunal 
Federal (STF), admitiu o ingresso 
como terceiro interessado de enti-
dades de classe de trabalhadores 
no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6363, 
ajuizada pelo partido Rede Susten-
tabilidade, que contesta o programa 
emergencial que permite redução 
de jornada de trabalho com redução 
salarial ou a suspensão de contratos 
de trabalho durante a pandemia de 
Covid-19, instituído pela Medida 
Provisória 936/2020.

Foram autorizadas a participar 
do julgamento, pautado para a ses-
são por videoconferência da próxima 
quinta-feira (16), a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), a Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), a Força Sindical (FS), a 
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) 
e a Nova Central Sindical dos Trabalha-
dores (NCST).

A participação de entidades na con-
dição de amigas da Corte (amici curiae) 
nos julgamentos está prevista na Lei das 
ADIs (Lei 9.868/1999) e a análise de ad-
missão é feita pelo relator da ação. No 
caso das centrais sindicais, elas devem 
subsidiar o julgamento com informações 
sobre os impactos para os trabalhadores 
do programa emergencial a partir da edi-

ção da MP Trabalhista.
Na última segunda-feira (6), o minis-

tro deferiu em parte medida cautelar para 
determinar que apenas terão validade os 
acordos individuais de redução de jorna-
da com redução salarial ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho, se 
houver anuência dos sindicatos de traba-
lhadores em até dez dias, a partir da noti-
ficação. Caso o sindicato não se manifeste 
na forma e nos prazos estabelecidos na 
legislação trabalhista, o acordo individual 
estará validado. Agora a medida cautelar 
deferida pelo ministro Ricardo Lewan-
dowski vai a referendo do Plenário.

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

“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, 
neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, 
alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca 
tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que 
dela esperavam o que da Justiça todos temos o direito de esperar: justiça, 
simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas de teatro e nos 
confunde com flores de vã retórica judicialista, não a que permitiu que lhe 
vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da espada que 
sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça pedestre, 
uma justiça companheira quotidiana dos homens, uma justiça para quem 
o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma justiça que 
chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável 
à vida é o alimento do corpo...” 

(José Saramago – Pensador Português)

Absolvido

Na faculdade

Num julgamento o Juiz pergunta ao réu:
- Como o senhor matou sua esposa?
- A chifradas, meritíssimo!
- Absolvido! Legítima defesa.

Aluno de Direito ao fazer prova oral:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, Professor, está fazendo, responde o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
- Segundo o Código Penal, ‘comete fraude todo aquele que se aproveita da igno-
rância do outro para o prejudicar’.

E-mail:

MP 946 – Judicialização
PSB contesta MP 946 e pede no 

Supremo saque imediato do FGTS. 
Na inicial, partido alega que os cri-
térios adotados pela norma “de-
monstram que os saques do FGTS 
beneficiariam os trabalhadores de 
maior renda e prejudicariam aque-

les de menor renda, de modo que fica 
evidente o impacto desproporcional 
sobre esses trabalhadores”. A ação é 
patrocinada pelos escritórios Mudro-
vitsch Advogados, Carneiros Advo-
gados, Carlos Eduardo Frazão Advo-
cacia e Alonso Freire Advocacia. 



Cuidado com a segurança condominial
Cada condomínio deve cum-

prir as normas e procedimentos 
de segurança e deve exigir que as 
mesmas sejam cumpridas por to-
dos os moradores; ao chegar e sair 
ao condomínio ou da garagem, ob-
servar se exige pessoas suspeitas e 
esperar até se sentir em seguran-
ça. Não deixar dentro do carro pa-
cotes, objetos de valores a vista e 
não se esquecer de deixar o alarme 
sempre ligado; não deixar cópia 
de chave do apartamento na por-
taria; ao contratar empregados, 
exigir referência, documentação e 
verificar autenticidade.

Com relação aos funcionários: 
a seleção de pessoal doméstico e 
do condomínio deve ser rigorosa; 
o condomínio deve ter a maior 
descrição quanto aos valores do 
condomínio e presença de cofres. 
Além disso, os funcionários prin-
cipalmente aqueles que desenvol-
vem papéis na portaria do prédio, 
devem ser capacitados para tomar 
providências quando necessárias. 

Já com relação à acessibilida-
de de visitantes e prestadores de 
serviços alguns cuidados deverão 
ser tomados como, por exemplo, ao 
atender visitantes, os porteiros de-
vem manter os portões fechados e 

as pessoas do lado externo do con-
domínio. A visita ou funcionário só 
pode ter acesso às dependências 
do condomínio depois de ser anun-
ciado e autorizado pelo morador. 
Deve-se evitar também queque 
crianças e empregados domésti-
cos autorizem. Os horários para 
o acesso de prestadores de serviço 
devem ser pré-fixado e os presta-
dores de serviços devem também 
ser identificados e ter seus docu-
mentos anotados para controle do 
condomínio. E por último, mas não 
menos importante, caso seja sur-
preendido por assaltantes, manter 
a calma. Havendo oportunidade, 

diga que não existem cofres na 
casa e que está aguardando visitas 
a qualquer momento.

Além disso, portarias com 
controle de acesso de moradores 
e de visitantes feitos por cancelas, 
muros delimitando acesso às áre-
as comuns dos condomínios e até 
mesmo câmeras com identifica-
ção de reconhecimento facial, são 
também itens de segurança que os 
especialistas em segurança condo-
minial refutam como necessário 
investimento para combater ou 
dificultar a crescente onda de vio-
lência que assolam as cidades bra-
sileiras de médio e grande porte.

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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Ao trabalho?

Competência

Em pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro 
voltou a dizer que a grande maioria dos brasileiros quer 
voltar a trabalhar. O presidente também mandou recado 
a seus ministros: “Todos devem estar sintonizados comi-
go.” Assista à fala, na íntegra. 

Estados têm autonomia para decidir sobre medidas 
restritivas durante pandemia. Assim decidiu o ministro 
Alexandre de Moraes em ação proposta pela OAB contra 
atos omissivos e comissivos do governo Federal. 

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

E-mail: direitos@jornaldireitos.com

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

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

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

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

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

E-mail: bispo.fazendas@gmail.com

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

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

E-mail: maiaderval@gmail.com

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

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

E-mail: romildanobre@ig.com.br

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

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

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br
E-mail:

Salve-se quem puder
Supremo está pegan-

do todos os processos em 
estoque e está jogando no 
processo virtual. O rela-
tor lança seu voto, invisí-
vel ao mortal (aparecendo 
apenas o dispositivo), e os 
ministros apertam o botão 
“acompanha o relator” ou 
“divirjo do relator” (nes-

te caso, inexplicavelmen-
te também não aparece o 
voto). Ao final é que o advo-
gado consegue saber o teor 
dos votos dos ministros. 
Nesse sentido, ao final da 
pandemia ninguém se es-
pante se o STF aparecer 
com o estoque de processos 
zerado. 
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Crítica à decisão

De: OAB / Para: STF

“Não espere que o negócio pereça. Adote as medidas que o bom senso 
e a experiência lhe recomendam.” Este é o conselho dado por Almir Pa-
zzianotto Pinto criticando a decisão cautelar do ministro Lewandowski, 
que obriga a negociação sindical para redução de jornada e salário pre-
vista na MP 936. 

A OAB encaminhou ofício ao presidente do STF, ministro Toffoli, so-
licitando adequações no ambiente virtual da Corte. Um dos pedidos é que 
sejam disponibilizados, em tempo real, os votos proferidos pelos ministros.

O governo federal autorizou o saque de até 
R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS 
a partir de 15 de junho. A liberação do saque 
está na Medida Provisória 946, que extingue o 
PIS-Pasep e transfere seu patrimônio para o 
FGTS. A MP foi publicada em edição-extra do 
Diário Oficial da União Do dia 7/4.

A medida é mais uma tentativa do governo 
de aliviar os impactos da pandemia do coro-
navírus na economia. A transferência do pa-
trimônio do PIS-Pasep deve dar mais liquidez 
ao FGTS. Conforme a MP, os recursos serão 
transferidos em 31 de maio.

Já o saque do FGTS ficará disponível entre 

15 de junho e 31 de dezembro. O cronograma 
de saque ainda será definido pela Caixa Eco-
nômica Federal. Quem tem mais de uma conta 
vinculada deverá sacar primeiro contas vincu-
ladas relativas a contratos de trabalho extin-
tos, com início pela conta que tiver o menor 
saldo. Depois, as demais contas vinculadas, 
com início pela conta que tiver o menor saldo.

Também na terça, o governo publicou edi-
ção extra do Diário Oficial com o decreto que 
regulamenta a operação do pagamento do au-
xílio emergencial de R$ 600. O programa com 
custo de R$ 98,2 bilhões deve atender 54 mi-
lhões de pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou lei 13.985/20, que institui pensão 
especial a crianças com síndrome con-
gênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º 
de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 
2019, beneficiárias do BPC - Benefício 
de Prestação Continuada. A norma foi 
publicada no DOU Do dia 8/4.

De acordo com a lei, a pensão es-
pecial será mensal, vitalícia e intrans-
ferível e terá o valor de um salário 
mínimo, não podendo “ser acumulada 
com indenizações pagas pela União em razão 
de decisão judicial sobre os mesmos fatos ou 
com o BPC”.

Para o recebimento da pensão, a norma 

Medida Provisória permite novos 
saques de FGTS e extingue o PIS-PASEP

Crianças com síndrome congênita do 
Zika Vírus receberão pensão especial

estabelece que será realizado exame pericial 
para constatar a relação entre a síndrome con-
gênita adquirida e a contaminação pelo vírus 
da Zika.

Juiz de Roraima determina 
reintegração de advogada 

dispensada durante pandemia

O direito potestativo da em-
presa não pode se sobrepor ao pri-
mado do trabalho e do emprego, 
especialmente em períodos de caos 
social, como ocorre durante uma 
pandemia. 

Foi com base nesse entendi-
mento que o juiz Gleydson Ney 
Silva da Rocha, da 1ª Vara do Tra-
balho de Boa Vista (TRT-11), de-
terminou que a Companhia Ener-
gética de Roraima reintegre uma 
advogada demitida durante o sur-
to do novo coronavírus. A decisão 
foi tomada nesta segunda-feira 
(6/4), em caráter liminar. 

“A ordem jurídica está sedi-
mentada na busca do pleno empre-
go, e nada justifica uma dispensa 
nesse momento de crise mundial, 
em que sequer poderia a recla-
mante buscar nova recolocação 
no mercado de trabalho”, afirma o 

magistrado. 
Segundo a decisão, há indícios 

de que a profissional foi alvo de 
assédio moral por parte dos supe-
riores e de que a dispensa ocorreu 
como forma de retaliação. 

“Há prova nos autos de que a 
reclamante teve sua exoneração 
formalizada em grave momento 
de pandemia, e desse modo estan-
do sem sua fonte de subsistência, 
e até mesmo impedida de buscar 
qualquer fonte de subsistência nes-
te cenário, face às medidas de iso-
lamento social”, prossegue o juiz. 

Além da reintegração, o ma-
gistrado determinou que a empre-
sa deve autorizar que a advogada 
atue em regime de teletrabalho, 
conforme o decreto em vigor no es-
tado. O juiz estabeleceu multa de 
R$ 5 mil caso a decisão seja des-
cumprida.

DECISÃO
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OAB pede ao Ministério da Saúde 
defesa de direitos das pessoas 
com deficiência na pandemia

A OAB Nacional, 
por intermédio da Co-
missão Nacional dos 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência, en-
caminhou ofício, nes-
ta quarta-feira (8), ao 
Ministério da Saúde 
solicitando a adoção 
de medidas específicas 
para melhor atender às 
necessidades de pesso-
as com deficiência em 
meio à pandemia de 
Covid-19. O pedido enfatiza ser 
urgente o reforço e a implemen-
tação de medidas para garantir 
o direito à saúde e tratamento 
prioritário desse segmento so-
cial.

“A histórica exclusão social, 
política e econômica das pesso-
as com deficiência não decorre 
de fatores naturais, mas sim 
de uma construção social falha, 
incapaz de incluí-la em sua es-
pecificidade. Assim, a deficiên-
cia deixa de ser um obstáculo 
quando apoiada pelos recursos 
de acessibilidade e ações afirma-
tivas promovidos pelo Estado”, 
diz o ofício da OAB.

A Ordem destaca que medi-
das de contenção, como distan-
ciamento social e isolamento 
pessoal, podem ser impossíveis 
para quem precisa de apoio para 
comer, vestir ou tomar banho. 

“Embora um número conside-
rável de pessoas com deficiên-
cia pertença ao grupo de alto 
risco ao novo coronavírus - em 
virtude do quadro de doenças 
pré-existentes - o poder público 
pouco tem feito para fornecer as 
orientações e apoio necessários 
durante a atual pandemia”, des-
taca o ofício. 

A OAB demanda que pesso-
as com deficiência sejam público
-alvo prioritário na Campanha 
Nacional de Vacinação Contra 
a Gripe 2020 e que o ministério 
torne universalmente acessíveis 
todas as campanhas de infor-
mação pública sobre as medi-
das preventivas e de combate 
ao coronavírus (incluindo sites, 
pronunciamentos, panfletos e 
avisos), devendo estar disponí-
veis, a depender do caso, em lín-
gua de sinais e de formas, meios 
e formatos acessíveis, legendas, 

serviços de retransmis-
são, mensagens de texto, 
leitura fácil e linguagem 
simples.

A Ordem pede ainda 
que o governo garanta 
a continuidade de fun-
cionamento dos serviços 
(incluído de reabilitação) 
que atendam às necessi-
dades das pessoas com 
deficiência, tendo em 
vista o princípio da conti-
nuidade do serviço públi-

co essencial e que, caso a pessoa 
com deficiência ou seus familia-
res entendam que há risco dema-
siado de contaminação durante a 
prestação do serviço (público ou 
privado) de reabilitação, que não 
haja penalização pelo não com-
parecimento às sessões de reabi-
litação já agendadas.

O ofício da OAB solicita ain-
da que, a pretexto de realizar a 
prevenção da Covid-19, não se 
implemente política de inter-
nação compulsória de pessoas 
com deficiência intelectual nem 
com qualquer outro impedimen-
to, autorizando-se, em casos de 
necessidade e atendendo aos 
requisitos de prevenção à dis-
seminação do vírus, visitas às 
pessoas com deficiência que se 
encontram em instituições, es-
tabelecimentos psiquiátricos e 
prisões. 

A NOTÍCIA

Direito de ir e vir
Ministro Toffoli confirmou suspensão 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 nacio-
nal, impõe “restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja”. 

HC negado

Concurso

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

provou que o risco de contrair 
a doença seria maior para os 
detentos e afirmou que o pedido 
se baseou em argumentos abs-
tratos, “como se estivéssemos 
a decidir com base apenas em 
teorias e suposições”.

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

Emergência

Emergência - II

MP 946 – Saque do FGTS e extinção do PIS/Pasep

Ministro Ari Pargendler, ex-presidente do STJ, foi internado 
com suspeita de coronavírus. A informação é de que S. Exa. esteja 
em estado grave, com septicemia. 

Outro nome da comunidade jurídica internado com coronavírus, 
e em situação que inspira cuidados, é o conhecido advogado e proces-
sualista Sergio Bermudes. 

Publicada em edição extra do DOU, a MP 946/20 autoriza os tra-
balhadores com contas no FGTS a sacarem até R$ 1.045 entre 15 de 
junho e 31 de dezembro deste ano. Além disso, incorpora ao FGTS 
o patrimônio do PIS/Pasep a partir de 31 de maio deste ano. Com a 
migração dos recursos, o fundo será extinto.  
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STF vai julgar limite do 
Judiciário para determinar 

obrigações na Saúde

O Supremo Tribunal Federal come-
çou a definir sexta-feira (10/4) quais são 
os limites da competência do Poder Ju-
diciário para determinar obrigações de 
fazer ao Poder Executivo para que este 
atenda ao direito social à saúde. A dis-
cussão está no recurso especial 684.612, 
que teve pedido de retirada de pauta da 
sessão virtual negado pela Corte na quar-
ta (7/4).

O caso, que tramita desde 2012, tem 
repercussão geral reconhecida e relato-
ria do ministro Ricardo Lewandowski. 
Em tempos de pandemia de coronavírus, 
torna-se especialmente significativo, pois 
decidirá sobre até onde decisões judiciais 
podem ir para determinar, por exemplo, 
concursos públicos, contratação de servi-
dores e execução de obras relacionadas a 
saúde pública.

O processo começou com ajuizamen-
to de ação civil pública pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro para obrigar 
a capital fluminense a contratar pessoal 
para o corpo técnico e a executar medidas 
para aparelhar o Hospital Salgado Filho. 
O pedido foi feito com base em inspeção 

realizada no local.
O pedido foi negado em primeiro 

grau, mas concedido pelo TJ-RJ, que deu 
prazo de seis meses para “provimento dos 
cargos de médico e funcionários técnicos, 
nomeação e posse dos profissionais apro-
vados no certame, bem como corrigidos 
os procedimentos e sanadas as irregula-
ridades expostas no relatório do Conselho 
Nacional de Medicina”.

A discussão opõe a efetivação do di-
reito à saúde por meio de ações do Esta-
do e a chamada doutrina da “reserva do 
possível” — situações em que a adminis-
tração pública deve efetuar ações ou a 
necessidade de priorizá-las, na medida 
de eventual escassez de recursos.

Na ação, o MP-RJ denuncia o que 
define como “total desapego dos órgãos 
estatais às disposições constitucionais”, 
possibilitando, assim, a intervenção ativa 
de provimentos judiciais para assegurar 
a prestação adequada dos serviços.

A ação conta com quatro amici curiae, 
dentre associação de médicos e enfermei-
ros e, o último a ingressar na ação, o mu-
nicípio de São Paulo.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

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

DIREITO PROCESSUAL PENAL
1- Mariana foi vítima de um cri-

me de apropriação indébita 
consumado, que teria sido pra-
ticado por Paloma.

Ao tomar conhecimento de que 
Paloma teria sido denunciada 
pelo crime mencionado, inclu-
sive sendo apresentado pelo 
Ministério Público o valor do 
prejuízo sofrido pela vítima e o 
requerimento de reparação do 
dano, Mariana passou a acom-
panhar o andamento proces-
sual, sem, porém, habilitar-se 
como assistente de acusação.

No momento em que constatou 
que os autos estariam conclu-
sos para sentença, Mariana 
procurou seu advogado para 
adoção das medidas cabíveis, 
esclarecendo o temor de ver a 
ré absolvida e não ter seu pre-
juízo reparado. O advogado 
de Mariana deverá informar à 
sua cliente que

A não poderá ser fixado pelo juiz va-
lor mínimo a título de indenização, 
mas, em caso de sentença condena-
tória, poderá esta ser executada, 
por meio de ação civil ex delicto, 
por Mariana ou seu representante 
legal.

B poderá ser apresentado recurso 
de apelação, diante de eventual 
sentença absolutória e omissão do 
Ministério Público, por parte de 
Mariana, por meio de seu patrono, 
ainda que não esteja, no momento 
da sentença, habilitada como as-
sistente de acusação.

C poderá ser fixado pelo juiz valor a 
título de indenização em caso de 
sentença condenatória, não poden-
do a ofendida, porém, nesta hipó-
tese, buscar a apuração do dano 
efetivamente sofrido perante o juí-
zo cível.

D não poderá ser buscada reparação 
cível diante de eventual sentença 
absolutória, com trânsito em jul-
gado, que reconheça não existir 

prova suficiente para condenação.

2- Durante escuta telefônica de-
vidamente deferida para in-
vestigar organização crimino-
sa destinada ao contrabando 
de armas, policiais obtiveram 
a informação de que Marcelo 
receberia, naquele dia, gran-
de quantidade de armamento, 
que seria depois repassada a 
Daniel, chefe de sua facção.

Diante dessa informação, os po-
liciais se dirigiram até o local 
combinado. Após informarem 
o fato à autoridade policial, 
que o comunicou ao juízo com-
petente, eles acompanharam 
o recebimento do armamento 
por Marcelo, optando por não 
o prender naquele momento, 
pois aguardariam que ele se 
encontrasse com o chefe da 
sua organização para, então, 
prendê-los. De posse do ar-
mamento, Marcelo se dirigiu 
ao encontro de Daniel e lhe 
repassou as armas contraban-
deadas, quando, então, ambos 
foram surpreendidos e presos 
em flagrante pelos policiais 
que monitoravam a operação.

Encaminhados para a Delegacia, 
os presos entraram em contato 
com um advogado para escla-
recimentos sobre a validade 
das prisões ocorridas.

Com base nos fatos acima narra-
dos, o advogado deverá escla-
recer aos seus clientes que a 
prisão em flagrante efetuada 
pelos policiais foi

A ilegal, por se tratar de flagrante 
esperado.

B legal, restando configurado o fla-
grante preparado.

C legal, tratando-se de flagrante re-
tardado.

D ilegal, pois a conduta dos policiais 
dependeria de prévia autorização 
judicial.
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Bahiagás segue com a 
execução de várias obras

BAHIAGÁS

Apesar de parte dos colaboradores es-
tarem trabalhando em sistema home of-
fice, como uma das medidas preventivas 
contra a disseminação do coronavírus, a 
Bahiagás segue firme 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 transferên-

cia de custódia (ETC) 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 ETC em Itagibá; implanta-
ção de sistemas de combate a incêndio, em 
Camaçari, Feira de Santana e Itabuna; e 
implantação de 30 km de rede em polieti-
leno 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 Fei-
ra de Santana.

“A manutenção dessas obras é de 
suma importância. Primeiro para a so-
ciedade, que vai poder contar com novos 
equipamentos de saúde que darão su-
porte na luta contra o coronavírus. Além 
disso, o gás natural é um insumo impor-
tante para o funcionamento de muitas 
empresas, então contribui positivamente 

para a economia do País”, ressaltou o co-
ordenador da Gerência de Engenharia da 
Bahiagás, Lucas Santana.

O diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza, destacou a responsabilida-
de da atuação da Companhia no atual ce-
nário. “A Bahiagás, alinhada com os obje-
tivos do Governo do Estado, mesmo diante 
das adversidades pelas quais passamos 
temporariamente, mantém o compromis-
so com o atendimento aos clientes e com o 
desenvolvimento da Bahia, sobretudo no 
que diz respeito às instituições de saúde, 
tão necessárias neste momento.





2º Caderno
10 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com - 

Ano XII - n° 128 - SUL DA BAHIA - 2ª quinzena - abril de 2020

O coronavírus 
e o medo

O medo é como areia movediça que se 
retroalimenta.  Quando você caminha no 
medo, você se sentirá sempre afundando. 
No medo é difícil encontrar o chão firme. 
Diante dele a mente paralisa. 

A pandemia do coronavírus desenca-
deou, numa grande maioria de pessoas, o 
sentimento de medo. Com medo, a capa-
cidade de refletir mais calmamente não 
funciona. Estimulado por uma infinida-
de de informações, de pensamento único, 
sem contraponto, sem comparações de 
proporcionalidade, sem diferenciações 
de contextos, a notícia do medo, atinge o 
mundo. O medo nem possibilita as pes-
soas de reagirem. Simplesmente, ficam 
paradas, embebidas pelo estímulo da in-
formação, que as impossibilita de pensar.  

Em cada ser humano existe a força da 
vida, do amor e da morte. Na mitologia 
grega isso foi tratado como Eros (amor) e 
Thanatos (morte). Se a vida vai bem, se 
tudo está tranquilo, nós temos a tendên-
cia a favorecer a Eros. Quando as coisas 
não vão bem, quando temos estímulos ne-
gativos, tendemos a favorecer Thanatos. 

A pandemia, abordada por um ex-
cesso de informação, desencadeou no ser 
humano o medo incontrolado da morte, 
ou seja, de Thanatos. Esse medo revela 
nossos registros inconscientes e traumá-
ticos, que estão guardados na nossa men-
te e não controlamos. Eles podem se ma-

nifestar em qualquer momento, quando a 
vida passa por dificuldades. Ocorre, que 
agora, todos desencadeiam esses medos 
de uma vez só. E como a mente determi-
na o nosso destino, então ficamos todos 
paralisados e certos que isso é a única 
alternativa. Isso ocorre quando não há 
mais parâmetro entre o que é e o que não 
é, ou entre o ideal e o real. 

A atitude geral de grande parte da 
população, atingida pelo medo, num 
efeito manada, de um ponto de vista psi-
cológico, revela os conflitos que as pes-
soas já traziam em seu subconsciente e 
estavam, de alguma forma, acalmados. 
A força da morte, sobre a força da vida, 
deixou muitas pessoas aterrorizadas. As-
sim, cada pessoa que sofreu esse pânico 
desproporcional, pode numa atitude de 
autoconhecimento, perceber-se e buscar 
evoluir, para uma atitude de mais con-
fiança e coragem. Trocar o medo pela fé 
e a coragem. O coronavírus, além dessa 
onda de sofrimento com consequências 
incalculáveis para a sociedade e para o 
ser humano, também nos obrigará, daqui 
em diante, a descobrirmos os aspectos 
positivos, frutos de uma necessária evo-
lução da sociedade e das consciências.  

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

Seu
Vitório

Lembro-me com saudade e alegria de 
seu Vitorio. Fomos amigos e vizinho du-
rante muitos anos. Seu Vitorio era alto, 
forte, moreno e careca. Viveu do oficio 
autônomo da fabricação de bica. Foi um 
homem sem escolaridade, honesto, traba-
lhador e muito simples. 

Quando se tornou meu vizinho, seus 
filhos já estavam todos criados. Na sua 
casa viviam ele, a sua esposa e o seu filho 
caçula, João Pereira Barbosa. Fui amigo 
de João, com quem tive uma convivência 
saudável, durante muito tempo.

Foi na casa de seu Vitorio que conhe-

ci um cardápio delicioso. Tudo vinha do 
trabalho da sua irmã dona Generosa e 
do Hotel Odete.  Dona Generosa foi cozi-
nheira do hotel, por muitos anos. Da eco-
nomia que ela fez, veio o dinheiro para 
seu Vitorio comprar a casa vizinha; do 
Hotel Odete vinha a comida deliciosa à 
qual me referi: a canga de galinha.

Não conto quantas vezes degustei 
esse prato maravilhoso. O tempero e o 
caldo da galinha, com o arroz que ado-
ro, deve ter me dado um ganho de peso 
significante. Não sei com quantos quilos 
eu fiquei, mas pelo que consumia, devo 

Por Jorge Luiz Santos*

CRÔNICA
ter ganho e não mantido o peso. Naquela 
época eu não me preocupava com as con-
sequências da obesidade.

Seu Vitorio gostava de pescar. Mui-
tas vezes chegava do Rio Cachoeira com 
a sacola cheia de peixe. Era bom mergu-
lhador. Conseguia ficar debaixo d`água 
quase quinze minutos. Para a idade que 
ele tinha, - sessenta e oito anos -  era uma 
pessoa de muita resistência.  Mas pegava 
mais peixe com a tarrafa que fazia, do que 
com qualquer outro instrumento de pesca.

A família de seu Vitorio passou por 
momentos difíceis. Antes que eles se mu-
dassem para a vizinhança, seu Vitório foi 
internado, por ser portador de distúrbio 
psiquiátricos. O diagnóstico não foi pre-
ciso, mas ele passou muito tempo por lá.  
Nessa época, a sua esposa teve que tra-
balhar na casa de Dr. Ubaldino Brandão, 

como doméstica, para ajudar na criação 
dos seus filhos. 

A única paixão de seu Vitorio, depois 
de Lú, como ele chamava a sua mulher, 
era o Vasco da Gama. Não perdia um jogo 
do seu time de fé. Só de quatro em quatro 
anos, se ligava noutro time, que era a Se-
leção Brasileira.

Durante os quatros anos, seu Vitorio 
não desligava o rádio, torcendo para do 
Vasco da Gama. Quando o Vasco colocou 
Roberto Dinamite no time principal, seu 
Vitorio vibrou. Se o Flamengo tinha Zico, 
o Vasco contava agora com Roberto Di-
namite, fazendo seu Vitorio comemorar:

- Rooberto!,  Rooberto,  menino do pé 
bom! – gritava.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Deus o abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

Jesus dá a Sua 
vida por nós

Jesus, livremente, dá a Sua vida 
por amor a nós e para nos salvar
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A primeira resolução que autoriza-
va a prática de Orientação Psicológica 
Online no Brasil foi em 2012. Revisa-
da em Novembro de 2018, a Resolução 
CFP 011/2018, regulamentou a presta-
ção de serviços psicológicos realizados 
por meio de tecnologias da informação 
e da comunicação, sem limite de ses-
sões. Diante do atual cenário vivido no 
mundo o CFP – Conselho Federal de 
Psicologia, no dia 26 de Março de 2020, 
alterou alguns artigos da referida regu-
lamentação, visando difundir tal servi-
ço à população durante a pandemia do 
COVID-19. Por ser algo relativamente 
novo, esse recurso suscita muitas dúvi-
das e questionamentos, assim irei lhes 
apresentar alguns pontos para melhor 
esclarecimento desta nova ferramen-
ta da psicologia, que está crescendo no 
mercado de cuidado da saúde mental. 

Fazendo jus ao nome Terapia Online 
é a modalidade de atendimento, onde 
um psicólogo realiza consultas, aconse-
lhamento e orientação psicológica atra-
vés da internet. Pode ocorrer em tempo 
real, em conversas por vídeo conferência, 
telefônicas e salas de bate-papo, ou em 
formato assíncrono, com atraso de tem-
po, através de mensagens ou trocas de 
e-mails. O atendimento que melhor se 
aproxima em termos de qualidade e re-
sultado é o de vídeo, onde é possível ter 
acesso ao maior número de informações 
sensoriais possível como a visão e audi-
ção. Além disso, o vídeo permite aos dois 
lados que haja uma percepção de movi-
mentos, angústias, sensações e emoções.

Assim como a terapia presencial a te-
rapia online possui os mesmos objetivos, 
o preço e a duração da sessão online, de-
pende do profissional, da sua trajetória 
e experiência, podendo variar de acordo 
com a localidade, porém, seus principais 
atrativos são: O tempo – ou a falta dele, 
o cliente pode adequar as suas necessi-
dades; O custo, geralmente as sessões 
apresentam um valor menor que o aten-
dimento presencial no consultório; A 
comodidade e o conforto, para algumas 
pessoas estar no ambiente familiar aju-
da a minimizar o desconforto inicial de 
falar dos seus problemas e suas questões 

frente a frente com alguém.
Para a realização da terapia online, 

faz-se necessário um local tranquilo, 
sem barulho ou interferências externas 
e onde haja privacidade e conexão com a 
internet de qualidade para que não haja 
travamentos ou interrupções. Esse tipo 
de atendimento é segundo normativa do 
CFP indicado para pessoas maiores de 
18 anos contudo, caso o psicólogo neces-
site realizar atendimento com menores 
de idade faz-se necessário consenti-
mento prévio dos pais ou responsáveis. 
Vale ressaltar que pessoas que estejam 
enfrentando Transtornos Graves, é im-
prescindível que o acompanhamento 
seja presencial, não se pode atender 
emergência online, quanto maior a com-
plexidade, menos online deve ser.

A privacidade e o sigilo das informa-
ções trocadas durante as sessões em nada 
difere da psicoterapia presencial, em re-
lação a escolha do profissional, sinto em 
dizer, não existe fórmula mágica, é mais 
uma questão de identificação pessoal, 
ademais a construção de uma aliança te-
rapêutica, é um processo que não se cria 
da noite para o dia, existe ainda a questão 
da abordagem utilizada pelo profissional, 
que em alguns casos não agrada o cliente.  
A eficiência da terapia é o ponto que mais 
causa divergência na categoria é, eviden-
te que os tipos de terapia possuem seus 
prós e contras, compete ao cliente definir 
qual melhor se adapta as suas necessida-
des do momento. 

Ao optar pelo tratamento psicológico 
online, é fundamental pesquisar a fim 
de encontrar profissionais que estejam 
familiarizados com esse tipo de atendi-
mento, verificar no site do CFP a rela-
ção dos profissionais cadastrados, bem 
como sites seguros que oferecem esse 
serviço. A Terapia online deve ser uti-
lizada como uma alternativa, não deve 
ser transformada em primeira opção.

 
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 

Terapia on-line uma boa 
opção durante a quarentena

Por Carlineia Lima

DIVÃ

Novas medidas na 
Câmara de Itabuna buscam 

prevenção à Covid-19

LEGISLATIVO

Mais um ato, disponível no Diário 
Oficial da Câmara de Itabuna, estabe-
lece medidas temporárias de preven-
ção ao contágio pelo novo coronavírus. 
Até o dia 20 de abril, estará vedada a 
entrada de visitantes nas dependên-
cias do Legislativo. Só será permitido, 
portanto, o acesso de vereadores, ser-
vidores, estagiários e empregados de 
empresas terceirizadas que prestem 
serviço à Casa.

 A mesma portaria (nº 008/2020) 
também proíbe a realização de ses-
sões, reuniões de comissões, audiên-
cias, entre outros eventos (próprios 
ou de terceiros) que gerem aglomera-
ções. Da mesma forma, tais reuniões 
deverão ocorrer preferencialmente 
através de teleconferência ou outro 
meio eletrônico.

O documento, assinado pelo pre-
sidente da Câmara, Ricardo Xavier 
(Cidadania), também dispõe sobre 
aqueles que poderão realizar traba-
lho à distância. São eles: vereadores, 
servidores e estagiários maiores de 
60 anos; grávidas; diabéticos; cardio-
patas; aqueles com histórico de doen-
ças respiratórias, além de portadores 

de demais patologias enquadradas no 
grupo de risco para maior mortalida-
de pela Covid-19.

Teletrabalho 
e segurança
Nos casos em que não seja possí-

vel o teletrabalho, caberá às chefias 
de cada setor garantir a disposição 
de, no máximo, dois servidores por 
setor e entre eles assegurado o dis-
tanciamento mínimo de dois metros. 
Cabe esclarecer que os dispensados 
do serviço presencial deverão deixar 
contatos à disposição durante o ex-
pediente e, também, ser convocados 
para atividades presenciais.

Está a cargo da Diretoria Admi-
nistrativa adotar novas rotinas de 
limpeza dos espaços da Câmara, ao 
tempo em que colocará à disposição 
recipientes com álcool em gel nos 
mais diversos setores. Além disso, de-
verá exigir às empresas prestadores 
de serviço a oferta de EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individual) para 
os profissionais que chegarem ao lo-
cal (sendo que estes deverão atuar em 
número reduzido).

Recolhemos 
em domicÍlio
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73   3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

O ciúme Por Maria Regina Canhos Vicentin.

“Era uma vez dois amigos que 
professavam a mesma fé. José e 
João viviam próximos e tinham 
semelhantes ideais. Um era mais 
preocupado com a letra, outro com 
a ação. Um levava muito em conta 
o que pensavam dele, outro não se 
importava. Ambos serviam ao mes-
mo Senhor, mas o faziam de forma 
absolutamente diversa. Enquanto 
José pregava coisas maravilhosas, 
João fazia coisas maravilhosas. Am-
bos eram muito importantes para 
aquela localidade, pois se comple-
mentavam.

Acontece que, certo dia, o Se-
nhor quis presentear um de seus 
servos. Escolheu José e lhe deu uma 
função diferenciada. No comando, 
José tratou de arrumar tudo a seu 
modo, e logo resolveu que João deve-
ria se mudar para longe, assim não 
teria de conviver com suas obras. 
José sossegou seu coração inquieto, 
dizendo a si mesmo que seria me-
lhor para João respirar novos ares; 
e experimentou certo alívio ao lhe 
enviar para um povoado distante e 
apegado às riquezas.

O tempo corria, e enquanto 
José se orgulhava de sua ilustre 
posição, inclusive deixando a so-
berba lhe cortejar; João se esforça-
va para fazer amizades e cativar os 
membros daquela comunidade tão 
envolvida em banalidades e tão 
avessa às coisas de seu Senhor. A 
tristeza tomou conta de João que 
tinha saudades de sua gente, mas 
também consciência de que deve-
ria procurar fazer o seu melhor. 
Vários meses se passaram até João 
conquistar o coração daquele povo 
que, influente e endinheirado, co-
meçou a participar de seus encon-
tros e contribuir com suas obras 
assistenciais.

O Senhor, como sempre, estava 
atento e satisfeito com os resulta-
dos. Resolveu presentear seus ser-

vos novamente. Desta vez, escolheu 
João. Chamou-o de volta à sua co-
munidade para assumir uma função 
importante. José ficou preocupado, 
e quando soube da notícia quase 
não dormiu. Tinha medo que João o 
mandasse embora para longe, como 
ele havia feito, por não suportar o 
seu jeito de servir ao Senhor. Mas, 
não foi o que aconteceu. Embora en-
tão José lhe estivesse sujeito, João 
deixou que ele permanecesse no po-
voado.

A atitude de João, no entanto, 
parece não ter sensibilizado José, 
pois não se notou nem uma ponta de 
gratidão, remorso ou culpa em seu 
comportamento afetado. Por alguns 
dias, José ficou calado; cabisbaixo, 
como ovelha tosquiada. Algumas 
semanas passadas, porém, voltou a 
se pronunciar de modo provocativo, 
discursando sobre tudo o que acha-
va errado, e que João fazia. José 
se achava certo e, por isso, repetia 
muitas vezes as mesmas coisas. Não 
havia parado ainda para examinar 
a sua consciência, e verificar que o 
motivo de tal exasperação era, tão 
somente, o ciúme.”

Às vezes, é difícil aceitar que 
não somos tão amados quanto gos-
taríamos; principalmente se faze-
mos eloquentes discursos, dignos 
de aclamação. É preciso humildade 
para perceber que, embora simples 
e rudimentares, talvez mais neces-
sárias sejam as obras que podem ser 
vistas, usufruídas e compreendidas 
por todos. O ciúme divide o que o 
Senhor gostaria que permanecesse 
unido. Reconhecer o valor de cada 
pessoa é de suma importância para 
o bem comum; para que José e João 
possam conviver em paz!

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 
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Egresso do curso de 
Biomedicina da Faculdade 
Madre Thaís é selecionado 

para Mestrado na Uesc

EDUCAÇÃO

Mais um ex-aluno da Faculdade 
Madre Thaís (FMT-Ilhéus), do curso de 
Biomedicina, Ramon dos Santos Araujo, 
foi selecionado no processo seletivo para 
mestrado no Programa de Pós Gradua-
ção em Biologia e Biotecnologia de Mi-
crorganismos, da Universidade Estadu-
al de Santa Cruz (PPGBBM/UESC). 

O Programa de Mestrado e Douto-
rado em Biologia e Biotecnologia de Mi-
crorganismos  visa capacitar recursos 
humanos na área de Ciências Biológicas, 
mais especificamente em Biologia e Bio-
tecnologia de Microrganismos em nível 
de Mestrado e Doutorado. Localizado na 
Região do Sul da Bahia, possui um per-
fil diferenciado que atenda às demandas 
regionais e nacionais em Pesquisa & De-
senvolvimento & Inovação (P&D&I). 

 A linha de pesquisa propõe o es-
tudo de microrganismos de interesse 
industrial, desenvolvendo tecnologia 
para controle e otimização de processos 
de produção de microrganismos, modi-
ficados ou não, ou de seus metabólitos, 
bioprospecção aplicada a processos tec-
nológicos. Para a professora Ana Paula 
Adry de Oliveira, coordenadora do cur-

so de graduação em Biomedicina, na 
Faculdade Madre Thaís, “é um orgulho 
para todos nós sabermos que nossos 
alunos estão se destacando. Parabenizo 
Ramon pelo desempenho, bem como a 
todos os colegas professores do curso de 
Biomedicina da FMT-Ilhéus”.

Atendimentos 
Os atendimentos e atividades pre-

senciais continuam suspensos na sede e 
em todos os anexos da FMT-Ilhéus, em 
consonância com as diretrizes da Orga-
nização Mundial de Saúde e das secre-
tarias estadual de municipal de Saúde.

Contudo, a diretoria da Faculda-
de ressalta que as aulas estão sendo 
ministradas remotamente, nos dias 
e horários das referidas disciplinas, a 
partir das definições/orientações do Mi-
nistério da Educação.

Os alunos devem estar atentos, 
acessando diariamente os canais ofi-
ciais da FMT: site, portal do aluno e re-
des sociais para orientações adicionais 
e atualizações sobre qualquer mudança 
de cenário. Continuam  com atendimen-
to os  setores acadêmico e financeiro.

A Editus integra campanha 
solidária da ABEU

CAMPANHA

Com o objetivo de fortalecer as 
editoras, suas livrarias e demais 
pontos de venda neste período de 
instabilidade social e econômica, 
a Associação Brasileira das Edito-
ras Universitárias (ABEU) lança a 
campanha “O livro nos aproxima”, 
divulgando as principais formas dos 
leitores adquirirem ou acessarem os 
livros produzidos por universidades e 
institutos de pesquisa. A campanha 
inclui também ações de editoras/ins-
tituições para enfrentar o cenário im-
posto pela covid-19.

A Editus – Editora da UESC inte-
gra a iniciativa com o projeto Editus 
Digital, que disponibiliza livros para 
download gratuito. Hoje, a Editora 
já oferece mais de 170 títulos em di-
versas áreas do conhecimento, bas-
tando clicar no endereço https://bit.

ly/3dYHKCd. A Editus disponibiliza 
publicações digitais gratuitamente 
também na plataforma SciELO Li-
vros, voltada para resultados de estu-
dos científicos. Para quem tiver inte-
resse, o link é http://books.scielo.org/
editus/.

A intenção da ABEU é facilitar 
a busca e o acesso do consumidor. 
“Estendemos que esta cooperação 
é de extrema importância para que 
possamos juntos, mercado editorial 
universitário e público, encontrar 
estratégias de enfrentamento do ce-
nário imposto”, reforça a Prof.ª Rita 
Virginia Argollo, diretora da Editus e 
presidente da ABEU.

Para conhecer a campanha e con-
ferir a participação da Editus e de 
muitas outras editoras, o site é ht-
tps://bit.ly/2XfDCbg. 
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Eu nunca vou trabalhar!
Essa esplêndida exclamação pode 

não ser uma expressão comum de se 
ouvir, mas, para uma gama enorme 
de pessoas que, cuidadosamente, 
estudam e escolhem suas áreas pro-
fissionais, levando em conta as suas 
tendências, hábitos, desejos, analises 
e pretensões futuras, sem a ganância 
financeira das atuações mercadológi-
cas, dizer essa sentença com orgulho 
é a coisa mais natural do mundo!

Existe uma citação filosófica 
que diz: “Quem faz o que gosta não 
trabalha!”

E é uma grande verdade, pois, 
quando você está desempenhando 
uma coisa que você adora, conse-
quentemente, jamais encara como 
uma obrigação. Cumpre sua jornada 
com alegria e, muitas vezes, ultra-
passa nas horas, por estar distrain-
do-se no desempenho. Portanto, não 
está trabalhando, mesmo que, para 
muitos, suas tarefas sejam conside-
radas cansativas.

Esses que alcançam esse status 
são os que se preocuparam em fazer 
análises, testes vocacionais, estudos 
procurando detalhes de informações 
básicas e profundas, verificando se 
a atividade que os resultados apon-
taram foram os desejados para seus 
intentos, etc.

Por outro lado, infelizmente, a 
maioria das pessoas normalmente 
se deixam levar por opiniões de pais, 
amigos, colegas e, principalmente, 
verificando as tendências e necessi-

dades do mercado, levando em conta 
que, logo que se formar, terá empre-
go a disposição, compensado com sa-
lários mirabolantes.

É lamentável que isso seja um 
ledo engano, pois, se a pessoa não 
for qualificadamente preparada para 
o desempenho profissional, além de 
estar sempre estafado, será um pro-
fissional medíocre, marcando passos 
no emprego, ou muitas vezes, sendo 
dispensado!

Vale dizer que, com esse pro-
cedimento, quando chega em sua 
casa está sempre estafado, cansado, 
achando que a empresa está sobre-
carregando-o. Consequentemente, 
transforma-se em um fazedor de 
queixas e eterno insatisfeito.

Nossa intenção é, simplesmen-
te, solicitar aos pais, colocarem seus 
filhos em institutos especializados 
em estudos e análises vocacionais, 
deixar que o aluno escolha e leve em 
conta sua preferência, pois, todas as 
profissões atualmente em todas as 
cidades do mundo, são necessárias 
e o mercado está sempre absorvendo 
aqueles mais qualificados!

Assim sendo, não queiram que 
seus filhos trabalhem, sabendo pre-
para-los para que, se divertindo e fa-
zendo o que gostam, provem que são 
excelentes profissionais! 

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

Por Jairo Santiago Novaes*

Como vimos no artigo anterior, há dois 
métodos para prevenir as doenças infecto-
contagiosas: a soroterapia e a vacinotera-
pia. No primeiro caso, o antígeno é introdu-
zido num animal que responde formando 
anticorpos. Estes, após filtrados, são in-
jetados no homem, conferindo-lhe uma 
imunidade imediata, porém fugaz, não ul-
trapassando os 15 dias. Já na vacinação, o 
antígeno (veneno, substâncias produzidas 
por bactérias, vírus etc.) é injetado no ho-
mem, dando-lhe uma imunidade que não é 
imediata, porém é duradoura, geralmente 
de 10 anos. Depreende-se, então, que na so-
roterapia a proteção é automática, mas na 
vacinoterapia é necessário esperar alguns 
dias e até meses para ocorrer a proteção 
vacinal.

Edward Jenner, um médico inglês, no 
século XVlll, observando que as ordenha-
doras de vacas tinham nas mãos pústulas 
e que jamais adoeciam de varíola, concluiu 
que elas desenvolviam uma varíola benig-
na, diferenciando da humana, que apresen-
tava alta mortalidade.   Jenner, pegando o 
líquido retirado das pústulas de uma orde-
nhadora, inoculou-o no braço de um garoto, 

que não adoeceu. Estava descoberta uma 
importante arma terapêutica.

Muitos anos depois, Louis Pasteur, 
atenuando(enfraquecendo) o vírus da 
raiva obtido da saliva de um cão raivo-
so, teve êxito em preparar a vacina an-
tirrábica. A vacina, que é uma suspensão 
de bactérias ou vírus atenuados, ao ser 
injetada no indivíduo vai provocar-lhe a 
formação de anticorpos que o protegerá 
quando ele entrar em contato com o ger-
me. Este não causará doença, pois os an-
ticorpos vão destruí-lo.              

Após os trabalhos de Jenner e Pasteur, 
vários pesquisadores desenvolveram ou-
tras vacinas. Assim, há a BCG contra a tu-
berculose; a SABIN contra a poliomielite; a 
DPT contra difteria, coqueluche e tétano; a 
antimalárica contra a malária etc.

Já estão longe os dias em que o homem 
estava indefeso contra as doenças infec-
tocontagiosas. A varíola foi erradicada do 
planeta e brevemente será a poliomielite.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Vacinação

IBICARAÍ

Prefeito assina ordem de 
serviço para reforma do mercado 

municipal no Cajueiro Velho
O prefeito de Ibicaraí, Lula Brandão, 

participou na tarde de hoje, segunda-fei-
ra, 6 de abril, na Praça Alaíde Barbosa, 
centro do distrito do Cajueiro Velho, do 
ato de assinatura da ordem de serviço 
para reforma do Mercado Municipal. A 
obra tem valor de R$ 138.751,38, com 
início para essa semana e previsão de 
entrega para julho desse ano. A empre-
sa responsável é a Construtora Vicente 
Carvalho e tem o engenheiro Francisco 
de Assis Rossi como responsável técnico.

Além do prefeito Lula Brandão, a ação 
contou com a presença da primeira-dama 
e secretária de Assistência Social Alesan-
dra Brandão, o vereador e representante 
do distrito, Idemar Lopes (Dema), o Ca-
pitão PM Gilvan dos Santos, Subcoman-
dante da 63a CIPM, as secretárias Kalina 
Vita (Administração) e Jamylly Oliveira 
(Saúde), o Diretor do SAAE Ronaldo Luz, 
o Coordenador Interno Sóstenes Santos, 
o Assessor Especial Charles Novais, o 
administrador do Cajueiro José Antônio 
Macedo dos Santos e os vereadores Zuza, 
Flávio Ramos, Aroldo Melo e Ceone.

A cerimônia foi simples, em virtude 
do momento pelo qual passa o país e teve 
início com o morador do distrito João Ba-
tista do Nascimento Filho agradecendo 
ao prefeito Lula Brandão. “Moro aqui há 
vários anos e sempre ouvi promessas, 
agora estou vendo um prefeito mostrando 
que a reforma será feita. O momento é de 
alegria”, disse João Batista.

Na sequência o vereador Dema agra-
deceu a todos os presentes e lembrou que 
na gestão anterior ele e alguns morado-
res foram contra a demolição do prédio. 
“Na época eu e alguns moradores não 
aceitamos a demolição pois sabíamos que 
uma hora esse prédio seria reformado. 
Esse mercado faz parte da história do 

nosso distrito e graças a Deus e ao prefei-
to Lula Brandão em breve a comunidade 
local receberá esse prédio totalmente re-
formado”, disse Dema.

Por último o prefeito Lula Brandão 
lembrou que essa reforma sempre foi 
uma prioridade para sua gestão. “Quero 
aqui falar da importância do vereador 
Dema para conseguirmos o recurso para 
essa reforma. A obra terá início ainda 
essa semana e se Deus permitir, no início 
de julho estaremos entregando para a po-
pulação dos Cajueiros. Quero aproveitar 
esse momento para falar da pandemia do 
COVID-19. Nossa cidade tem sido exem-
plo, com zero caso da doença. Quero aqui 
agradecer o empenho da secretária de 
Saúde Jamylly Oliveira, que vem fazendo 
um grande trabalho na Saúde do nosso 
município. Com fé em Deus em breve vol-
tarei aqui para inaugurar esse mercado 
sem o risco dessa pandemia”, finalizou 
Brandão. 
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Estudo publicado em meio à 
pandemia busca implantar 
novos testes para identificar o 
tratamento ideal contra a covid-19

“Uma vacina é capaz de prevenir 
que a pessoa tenha a doença, por outro 
lado, se o indivíduo for diagnosticado 
com a covid-19, ele precisa de um trata-
mento que geralmente é feito através de 
drogas que muitas vezes não são o me-
dicamento ideal”. É desta forma que o 
cientista baiano Bruno Andrade (foto) 
defende a importância da ciência em 
meio à realidade pandêmica do plane-
ta. O pesquisador desenvolve, junto ao 
seu grupo de pesquisa, no Laboratório 
de Bioinformática e Química Compu-
tacional da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (Uesb), em Jequié, 
um estudo para propor novas soluções 
de drogas a serem testadas contra o co-
ronavírus (SARS-CoV-2). Entre os di-
ferenciais, há uma base de dados com 
cerca de 50 mil moléculas, na qual foi 
pesquisada, de forma mais abrangente, 
candidatos a se tornarem medicamentos 
que possam ser efetivos contra a doença. 

Bruno explica que utilizou um banco 
de dados computacional e realizou uma 
comparação com drogas antivirais já co-
nhecidas como o remdesivir e hidroxiclo-
roquina, selecionando, posteriormente, 
40 compostos químicos que podem ser 
testados contra o coronavírus. Outro di-
ferencial do estudo é que as 50 mil molé-
culas eram todas naturais e não sintéti-
cas, o que contribui para a precisão dos 
resultados. “Além disso, não fizemos re-
proposição de drogas como muitos estu-
dos fazem, pegando alguns medicamen-
tos conhecidos por tratar outras doenças 
e tentar adequá-lo no combate ao coro-
navírus. Fomos em busca das drogas que 
estão presentes em estudos mais avança-
dos como da Food and Drug Administra-
tion (FDA), nos Estados Unidos, que já 
testam essas substâncias como possíveis 
medicamentos contra a doença”, disse.

A inspiração para criar este projeto 
veio da experiência do grupo no labora-
tório onde atua. “Já trabalhamos na luta 
contra outras doenças como leishmanio-
se, esquistossomose, dengue, entre ou-
tras. A busca por um tratamento exige 
um trabalho semelhante ao que estamos 
fazendo agora em relação ao coronaví-
rus. Com o surgimento desta pandemia, 
que já matou mais de 65 mil pessoas, nos 
sentimos no dever de contribuir através 
da ciência. Já que trabalhamos com o 
desenvolvimento de medicamento para 
outras doenças, por que não utilizar este 
conhecimento para combater esta nova 
ameaça? Então o que a gente fez foi uti-
lizar os dados disponíveis para aplicar 
nesta realidade que estamos vivendo”, 
destacou.

O pesquisador pondera o desejo de 
contribuir na luta contra um inimigo 
invisível que causa tanto sofrimento. 
“A gente espera que este estudo retorne 
para a sociedade em forma de tratamen-
to imediato e possa diminuir o número 
de mortes que estamos acompanhando 
nas estatísticas divulgadas diariamente. 
A ideia de utilizar a ferramenta que esta-
mos trabalhando é ampliar o universo de 
moléculas e assim, consequentemente, a 

Cientistas baianos propõem novas 
drogas para tratar o coronavírus

Mais de 21% dos infectados por 
Covid-19 na Bahia estão curados

chance de ter o melhor composto químico 
para o tratamento”, ressaltou.

O grupo de pesquisa contou com o 
apoio da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC), da Virgi-
nia Commonwealth University (EUA), 
do Institute of Integrative Omics and 
Applied Biotechnology (India) e da Fio-
cruz (RJ). “Esse trabalho foi totalmen-
te desenvolvido na UESB, com o apoio 
de parceiros essenciais para sugestões, 
orientações e correções. Podemos dizer 
que é ciência nascida na Bahia, mas que 
busca melhorar o bem-estar do mundo 
inteiro”, concluiu.

Bahia Faz Ciência
A Secretaria Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa da Bahia 
(Fapesb) estrearam, no dia 8 de julho, o 
Bahia Faz Ciência, uma série de repor-
tagens sobre como pesquisadores e cien-
tistas baianos desenvolvem trabalhos em 
ciência, tecnologia e inovação de forma a 
contribuir com a melhoria de vida da po-
pulação em temas importantes como saú-
de, educação, segurança, dentre outros. 
As matérias serão divulgadas semanal-
mente, sempre às segundas-feiras, para 
a mídia baiana, e estarão disponíveis no 
site e redes sociais da Secretaria. Se você 
conhece algum assunto que poderia virar 
pauta deste projeto, as recomendações 
podem ser feitas através do e-mail comu-
nicacao.secti@secti.ba.gov.br.

A Bahia registra 674 casos con-
firmados do novo coronavírus (Co-
vid-19) e a boa notícia é que 148 
pessoas já estão recuperadas, re-
presentando mais de 21% dos casos. 
Este número contabiliza todos os 
registros de janeiro até as 17 horas 
deste domingo (12). Até o momento, 
4.916 casos foram descartados e 66 
pessoas encontram-se internadas, 
sendo 28 em UTI. Também foram 
registrados 21 óbitos, sendo 11 do 
município de Salvador e dez nos mu-
nicípios de Lauro de Freitas (2), Gon-
gogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e 
Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), 
Uruçuca (1) e Ilhéus (1). Estes da-
dos representam notificações oficiais 
compiladas pelo Centro de Informa-
ções Estratégicas em Vigilância em 
Saúde da Bahia (Cievs-BA), em con-
junto com os Cievs municipais. 

Os casos confirmados estão distri-
buídos em 71 municípios do estado, 
com maior proporção em Salvador 
(55,16%). Quanto ao sexo dos casos 
confirmados, 365 (54,23%) são do sexo 
feminino. A mediana de idade é 39 
anos, variando de 4 dias a 96 anos. A 
faixa etária mais acometida foi a de 30 
a 39 anos, representando 28,93% do 
total. Porém, o coeficiente de incidên-
cia por 100 mil habitantes foi maior 
na faixa de 50 a 59 anos (8,68/100.000 
habitantes), indicando o maior risco 
de adoecer. 

Ressaltamos que os números são 
dinâmicos e, na medida em que as in-
vestigações clínicas e epidemiológicas 
avançam, os casos são reavaliados, 
sendo passíveis de reenquadramento 
na sua classificação. Outras informa-
ções em coronavirus. 

As unidades de saúde devem re-
alizar a coleta de amostras somente 
quando o caso suspeito de Covid-19 se 
enquadrar nos critérios abaixo:

1. Pacientes com sinais de gravi-
dade, Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) ou internados; 

2. Pacientes sem sinais de gravida-
de contactantes de caso de COVID-19 
suspeito ou confirmado, ou com histó-
rico de viagem recente ao exterior em 
países com circulação do SARS-CoV2, 
e regiões do país com transmissão co-
munitária sustentada; 

3. Profissionais de saúde com sin-
tomas respiratórios suspeitos de CO-
VID-19; 

4. Gestantes com sintomas respi-
ratórios suspeitos de COVID-19; 

5. Pessoas com febre, suspeitas de 
infecção, triadas nos Aeroportos, Por-
tos e nas Estradas. 

Observação: pacientes que não 
se enquadrem nas situações acima 
não têm indicação para coleta de 
amostras. 

Fonte: Ascom/ Sesab
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