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EDITORA

Leia mais na página 5

Leia mais na página 7
Leia mais na página 7

OAB quer aprovação
do PL 5962/2019 

que aumenta prazo 
processual caso 

advogado adoeça
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu ao presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, celeridade na votação do Proje-
to de Lei 5962/2019, que prevê aumento nos prazos processuais em até 
15 dias quando o advogado constituído nos autos adoecer. O projeto de 
lei, segundo a OAB, é necessário, pois membros da advocacia são sub-
metidos a tratamentos desumanos, muitas vezes obrigados por magis-
trados, a comparecer a audiências sem condições plenas de saúde, em 
função de enfermidades. 

Hospital da 
Mulher realiza 

punções 
mamárias em 

policlínica 
de Irecê

Augusto 
Castro 

é eleito 
prefeito de 

Itabuna



PARA RIR

Pai e filho
Dois advogados, pai e filho, conver-

sam:
- Papai! Estou desesperado. Não sei 

o que fazer. Perdi aquela causa!
- Meu filho, não se preocupe. Advo-

gado não perde causa. Quem perde é o 
cliente!

- Juntos
Dois advogados, sócios em um es-

critório, saem juntos e vão almoçar. 
Já no meio da refeição um vira para o 
outro e reclama:

- Puxa vida, esquecemos de tran-
car o escritório!

E o outro responde:
- Não se preocupe, estamos os dois 

aqui.
- Absolvido

Num julgamento o Juiz pergunta 
ao réu:

- Como o senhor matou sua espo-
sa?

- A chifradas, meritíssimo!
- Absolvido! Legítima defesa.
- Na faculdade
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 ignorância do outro para o preju-
dicar’.
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SEMINÁRIO

É de conhecimento geral que todas 
as profissões e atividades laborativas 
humanas são nobres e importantes na 
medida em que todas contribuem à sua 
maneira para o progresso social. Mas 
hoje, nosso texto diz respeito à estigma-
tizada profissão de advogado.

Profissionais de outras áreas es-
tranharam o fato de a Constituição no 
artigo 133, destacar o advogado, consi-
derando-o inviolável. Tal inviolabilida-
de do advogado não é absoluta. Equi-
vocam-se aqueles que pensam que a 
proteção é privilégio do profissional. Na 
verdade é um resguardo do cliente, que 
confia a ele documentos e confissões da 
esfera íntima, de natureza conflitiva e, 
não raro, objeto de reivindicações e até 
de agressiva cobiça alheia, que preci-
sam ser resguardados e protegidos de 
maneira qualificada.

Muitos já devem ter percebido, ad-
vogados ou não, o quanto jocosamente 
e pretensamente os advogados são ofen-
didos... Basta uma discussão acirrada, 
a perda da esportiva do interlocutor, e 
logo vem o ataque: “Espertalhão, eu não 
confio nem dormindo...”

O anedotário popular está cheio de 
caricaturas sob tal profissão: larápio, 
esperto, mercenário, e por ai vai. Nesse 
álbum de caricaturas, os advogados são 
massacrados. Com isso, o modelo origi-
nal vai se desvirtuando do imaginário 
popular.

O advogado é defensor do Estado 
Democrático de Direito, da cidadania, 
da moralidade pública, da justiça e da 
paz social, subordinando a atividade do 
seu Ministério Privado à elevada fun-
ção pública que exerce.

Uma boa parte das pessoas não 
compreende os deveres de sigilo e de 
lealdade do advogado com os seus clien-
tes – ao contrário, têm raiva. Não per-
cebem o sofrimento íntimo que às vezes 
podem assaltar a mente do advogado na 
preservação desse dever de sigilo e leal-

dade constituinte.
Falam mal, ofendem na tentativa 

de denegrir a imagem de muitos de 
muitos que não merecem.

Atentem ao que vou contar-lhe 
amável leitor: 

Estava num aniversário quando fui 
abordada por um individuo que foi logo 
falando: “Conhece a mais nova Barbie 
advogada? Percebi de imediato que coi-
sa boa não era. Tentei me afastar dis-
cretamente, mas não deu, o falador foi 
logo dizendo: “Um sujeito foi comprar 
um presente para a filha em uma loja 
de brinquedos – entra e pergunta a ven-
dedora: Quanto custa á Barbie que está 
na vitrine? Educadamente a vendedora 
responde: “Qual Barbie, senhor? Nós 
temos Barbie vai à academia por R$ 
19,90; Barbie vai às compras R$ 19,90; 
Barbie vai à praia R$ 19,90; Barbie vai 
à dançar R$ 19,90; Barbie advogada di-
vorciada por R$ 290,00.

O cara assombrado pergunta: 
Por que a Barbie divorciada custa R$ 
290,00. Enquanto as outras custam 
apenas R$ 19,90?

A vendedora responde: - Senhor, a 
Barbie advogada divorciada vem com o 
carro do Bob, a casa do Bob, a lancha 
o trai, os móveis, até o celular do Bob”.

Oh! Céus, ninguém merece... Toda-
via, nós militantes da advocacia, quer 
seja como profissional ou futuro juris-
tas, devemos ter a consciência de que a 
ética está acima de qualquer iniciativa, 
e que o Direito é um meio de mitigar as 
desigualdades para o encontro de solu-
ções justas.

No mais, reafirmo que o advoga-
do bom mesmo é aquele que aprendeu 
muito de leis, mas aprendeu muito 
mais de gente.

Por Rita Baracho.
           Professora de História e especialista 

em Docência do Ensino Superior. 
Itabuna – Bahia.

Profissão... Advogado

CONTEXTO 
JURÍDICO

E-mail: ritinha.baracho@hotmail.com 



1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

E-mail:

Videoconferência
A 6ª turma do STJ negou HC coletivo que pedia para que as audiências de apresen-

tação de crianças e adolescentes não fossem realizadas por videoconferência. A partir 
do voto da relatora, ministra Laurita Vaz, os ministros consideraram que a realização 
da videoconferência é situação excepcional causada pela pandemia. 

clientes em sua residência, pessoal-
mente ou por telefone, salvo casos de 
urgência, excepcionais, sob pena de 
fazer de sua casa um prolongamento 
do escritório. Se não for assim, estarás 
renunciando à tranqüilidade, tua e de 
tua família, e do repouso destinado a 
refazer tuas energias.

51- Saiba jovem causídico que o Estatu-
to da Advocacia (Lei nº 8906/94, art. 32) 
Responsabiliza os advogados por ato 
que, no exercício profissional, praticar 
com dolo ou culpa. Como prestador de 
serviço, sujeita-se à mesma responsa-
bilidade, nas mesmas hipóteses de con-
duta (CDC, art. 14, Parágrafo 4º).

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

48- Ao advogado jovem recomenda-
se, o que para os tarimbados já de há 
muito
sabido: não financiar despesas proces-
suais, não se associar, economicamen-
te, materialmente ao cliente.

49- É indispensável ao advogado mo-
derno a completa familiaridade e o 
pleno domínio da informática.

50- Mandam a experiência e o bom 
senso que o advogado não atenda 

DECISÃO

Com base na recomendação do Co-
mitê de Gestão de Crise, o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
desembargador federal I’talo Fioravan-
ti Sabo Mendes, decidiu prorrogar, para 
o dia 20 de janeiro de 2021, o prazo de 
término da etapa preliminar de restabe-
lecimento das atividades presenciais no 
âmbito do Tribunal e de 79 unidades ju-
diciárias da 1ª Região.

A medida, publicada na Resolução 
Presi 11771439, considera, entre outros 
fatores, a grande extensão da Justiça Fe-
deral da 1ª Região e a necessidade de se 
estabelecer um planejamento de retorno 
gradual às atividades presenciais, o qual 
deve estar de acordo com critérios esta-
belecidos por autoridades médicas e sa-
nitárias.

Segundo o normativo, as unidades 
que já iniciaram a etapa preliminar de 
retomada dos prazos de processos físicos 
e que terão o prazo final ampliado para 
janeiro na Bahia Seção Judiciária da 

Bahia (SJBA) e Subseções Judiciárias 
de Alagoinhas, Barreiras, são Campo 
Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, 
Guanambi, Irecê, Jequié, Juazeiro, Paulo 
Afonso e Vitória da Conquista.

A Resolução também prevê o distan-
ciamento mínimo de 1,5m entre os parti-
cipantes de audiências presenciais, bem 
como o uso de máscara e o limite de pes-
soas no mesmo ambiente.

O normativo estabelece, ainda, que 
as salas para colheita da prova oral por 
videoconferência devem estar, preferen-
cialmente, localizadas nos andares térre-
os e que os servidores designados devem 
acompanhar a videoconferência presen-
cialmente para verificar a regularidade 
do ato, identificar as testemunhas, ga-
rantir a incomunicabilidade entre as tes-
temunhas e adotar outras medidas neces-
sárias para a realização válida do ato.

A íntegra da Resolução está disponí-
vel no portal do TRF1. 

(LS Assessoria de Comunicação Social)

Etapa preliminar de restabelecimento 
das atividades presenciais é 

ampliada para 20 de janeiro no TRF1 
e em 79 unidades judiciárias

“Tudo que não está juridicamente proibido, 
está juridicamente permitido.  A ausência de lei não é ausência de 

direito, até porque o direito é maior do que a lei”.
Ministro Carlos Ayres de Britto

Desculpas públicas
Em Porto Alegre, desembargador 

pede desculpas para uma trabalha-
dora que teve os valores de sua con-
ta bancária bloqueados pela Justiça: 
“Ante as graves violações de Direitos 
Humanos constatadas neste processo, 
cumpre registrar pedido de desculpas 

públicas do Estado à trabalhadora”. 
A mulher, que era empacotadora de 
um supermercado, teve os valores da 
conta bloqueados após não compare-
cer à audiência e ser condenada ao 
pagamento de custas judiciais, mesmo 
declarando pobreza.



     Estou prestes a comprar um apartamento e 
soube que por ser o meu primeiro imóvel posso ter 
descontos no registro da escritura, é verdade? Wa-
shington Luiz.

     Além do valor a ser desembolsado para a 
compra da tão sonhada casa própria, ainda é preci-
so reservar dinheiro para arcar com as despesas de 
registro e escritura junto ao cartório de registro de 
imóveis. No entanto, o que poucos sabem é que a Lei 
6.015 /73, em seu artigo 290, garante uma redução 
de 50% sobre esses custos, desde que fique compro-
vado que a aquisição é para fins residenciais. Tam-
bém é preciso que o imóvel seja financiado pelo Sis-
tema Financeiro da Habitação (SFH).

Essa diminuição do valor representa, dentre ou-
tros fatores, um atrativo à pulverização dos negócios 
habitacionais, incentivando a compra do primeiro 
imóvel residencial. Aquele que adquire a casa pró-
pria por financiamento habitacional, certamente in-
veste um valor inicial no imóvel e, em seguida, com-
promete-se com as parcelas do financiamento. Porém 
se depara no momento seguinte ao da assinatura do 
contrato com taxas, impostos, custas e emolumentos 
- vantagem devida como compensação de atos pra-
ticados pelo poder público ou por quem, com autori-
zação deste, preste serviços - bastante expressivos, 
os quais terá a obrigação de pagar. Sendo assim, os 
agentes financiadores têm a opção de diluir, no pró-
prio financiamento habitacional, tais custas, taxas e 
emolumentos. Considerando-se o desconto previsto 
na lei 6.015/73, por óbvio que o custo total da opera-
ção diminuiria.

Porém essa vantagem não se estende para a 
compra de imóveis na planta. Acreditamos que pro-
positadamente o artigo 290 é silente quanto à ques-
tão dos imóveis na planta. Pois, como ainda está na 
planta, não há imóvel a ser registrado. A partir do 
momento em que a construção é entregue para co-
mercialização, aí sim para registro das unidades, 
aplica-se o disposto na Lei 6.015. Além disso, o valor 
das despesas com registro e escritura não pode ex-
ceder o limite correspondente a 40% do maior valor 
de referência. Este valor de referência designa o teto 
para valor dos emolumentos.

Além disso, para obter a vantagem da redução 
de 50%, basta requerer o benefício junto ao cartório 
e apresentar certidões negativas de propriedade de 
imóvel. Alguns cartórios, no ato do registro, apre-
sentam um termo a ser assinado, pelo então mutuá-

rio habitacional, no intuito de obter dele declaração 
sobre a adequação das condições apresentadas pela 
lei. Isto é, o adquirente vai declarar que é o primeiro 
imóvel financiado pelo SFH e que não possuir casa, 
apartamento ou bem semelhante. Os compradores 
de imóveis residenciais devem ser informados pelos 
cartórios que têm direito a esse desconto. No caso 
de omissão, os cartórios podem ser penalizados por 
terem feito a cobrança integral, ou seja, sem o des-
conto. 

Quanto à multa diz o parágrafo 5º do artigo 290, 
pode chegar a até R$ 1.120. Valor esse que pode, in-
clusive, ser atualizado pelo juiz quando da aplicação 
da penalidade. Esclarecemos ainda que há um ques-
tionável entendimento no sentido de que não é cabí-
vel a aplicação desse desconto em contratos de alie-
nação fiduciária de imóvel, uma vez que contratos do 
SFH, que possuem alienação fiduciária em garantia, 
são regrados pela Lei 9.514/97.

Em nosso entendimento tal sustentação não 
procede, haja vista não estar em tela, aqui, a garan-
tia a ser gravada no imóvel, mas sim a observância 
legal do disposto no artigo 290 da Lei 6.015/73, os 
compradores que, por qualquer razão não exerçam 
esse direito à redução, não podem pedir reembolso 
posterior ao próprio cartório. Por isso, antes de in-
gressar com demanda judicial, o adquirente deve fa-
zer um requerimento administrativo em duas vias, 
protocolar e aguardar a resposta. Se o pedido de re-
embolso for negado, é possível buscar o valor cobrado 
indevidamente junto à Justiça.

Os benefícios desta lei vão além do desconto de 
50%. A lei foi criada para otimizar negócios imobili-
ários, principalmente a aquisição da primeira casa 
própria, pois muitas vezes os altos custos poderiam se 
tornar um entrave para aquisição. Não é incomum o 
espanto das pessoas que adquirem imóveis por meio 
de financiamento, quando se deparam com a necessi-
dade do pagamento dos emolumentos para registro do 
contrato de financiamento, bem como o Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), entre outros.

Em várias situações, estes compradores investi-
ram todo o dinheiro que tinham para pagar o sinal 
do imóvel e são pegos desprevenidos para pagar va-
lores acessórios tão altos, sejam impostos ou emolu-
mentos de cartório. Uma possível solução para isso é 
a liberação pelos bancos dos valores financiados com 
um plus, com a finalidade de custear tais despesas. 
Por sua vez, esses valores podem ser somados à par-
cela do financiamento. 

Desconto no registro de 
escritura na compra do imóvel

Na principal rua do bairro Jardim Vitória, vende-se um apartamento, 1º andar 
de frente, nascente total, com 3 quartos, sendo um suíte, com dependência/
quarto de empregada com banheiro, ampla sala, banheiro social, armários 
nos quartos e cozinha, gás canalizado, água da Emasa e poço artesiano com 
estação de tratamento de água, uma excelente vaga na garagem, 120M2 e 
condomínio de R$ 300,00 (Incluído internet)

Localização: Rua Pernambuco, bairro Jardim Vitória – Itabuna – Bahia, rua da 
COTEF, próximo ao Shopping Jequitibá, farmácias, padarias, restaurantes, posto de 
combustíveis, academias, dentre outros.

Vercil e Angélica Rodrigues – (73) 98852 2006, 99134 5375, 98846 2545 e 3613 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”, “Análises Cotidianas”, “Dicas de Direito Imobiliário”, “Dicas de Direito Previdenciário”, “Tribunal do Júri - História, Origem e 
Evolução no Direito Processual Penal” e Jornal Direitos, 12 anos de história...Entrevistas (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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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:

Lava Jato
Na manhã de 18/11, a Corte Especial do STJ não co-

nheceu de conflito de competência da União em caso que 
envolve pedido de informações de Lula ao ministério da 
Justiça. A União queria que fosse declarada a compe-
tência da 3ª seção (Direito Penal) para julgar mandado 
de segurança do ex-presidente em trâmite na 1ª Seção 
(Direito Público). No MS, Lula quer acesso, via ministé-
rio da Justiça, aos pedidos de cooperação internacional 
formulados entre as autoridades brasileiras e america-
nas, tendo por foco as ações penais da Lava Jato, para 
verificar se houve atuação do Departamento de Recupe-
ração de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. O 
advogado Cristiano Zanin Martins sustentou oralmente 
na sessão da Corte. A decisão foi unânime a partir do 
voto do relator Herman Benjamin.

Fla-men-go-o-o
Rádio Globo vence disputa de direito autoral envol-

vendo vinhetas esportivas usadas há mais de 40 anos. 
A 3ª turma do STJ manteve decisão do TJ/RJ em caso 
relatado por Marco Aurélio Bellizze. 
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A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) pediu ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, celeridade 
na votação do Projeto de Lei 5962/2019, 
que prevê aumento nos prazos proces-
suais em até 15 dias quando o advogado 
constituído nos autos adoecer. O projeto 
de lei, segundo a OAB, é necessário, pois 
membros da advocacia são submetidos 
a tratamentos desumanos, muitas vezes 
obrigados por magistrados, a compare-
cer a audiências sem condições plenas de 
saúde, em função de enfermidades. 

“A votação do PL se faz ainda mais 
urgente nesse período excepcional que vi-
vemos. Trata-se de garantir a dignidade 
da advocacia, e a proteção tanto do advo-
gado acometido de enfermidade, quanto 
do cidadão, que não pode ter sua defesa 
prejudicada numa situação como essa”, 
disse o presidente da OAB Nacional, Fe-
lipe Santa Cruz. 

O presidente da Ordem destacou o 

caso do advogado Flávio Grossi que teve 
de participar de audiência virtual da 
cama do hospital em que está internado 
porque teve negado seu pedido de rede-
signação pelo juiz José Álvaro Machado 
Marques, da 4ª Auditoria da Justiça Mili-
tar do Estado de São Paulo, mesmo dian-
te da apresentação da declaração médica 
indicando seu estado clínico. 

Além deste caso, há outros semelhan-
tes, com agravamento na pandemia. A 
OAB tem ciência dessas situações e tra-
balha, desde 2019, por uma legislação 
que proteja a advocacia nesses casos e as-
sim garanta à sociedade sua adequada e 
plena representação perante a Justiça. É 
inegável que quando um advogado é obri-
gado a trabalhar da cama de um hospital 
ou em outras situações de enfermidade, 
além da agressão contra o ser humano 
acometido por doença, é o cidadão que é 
tolhido em sua representação e na defesa 
de seus direitos. 

OAB quer aprovação do PL 
5962/2019 que aumenta 
prazo processual caso 

advogado adoeça

Abandono de processo

Tramita no Senado o Projeto de 
Lei (PL) 4.727/20 que pretende alte-
rar o CPP para extinguir a cobrança 
de multa a advogado que abandonar 
o processo. A proposta prevê que o 

advogado comunique o abandono ao 
juiz sob pena de responder por infra-
ção disciplinar na OAB. Em agosto, o 
STF decidiu que a cobrança da multa é 
constitucional. 

Processos sobre suspeita 
de grilagem de terras na 
Bahia são redistribuídos

O presidente do Tribunal de Justi-
ça da Bahia, desembargador Lourival 
Trindade, decidiu redistribuir ações 
judiciais do bojo da operação faroes-
te, que investiga grilagem de terras e 
venda de sentenças no estado. O vice
-presidente da corte, desembargador 
Carlos Roberto Santos Araujo, assume 
os processos. 

Ao julgar a posse de duas fazen-
das, Trindade apontou conexão de 
ação judicial com processos envolven-
do a operação. Em seu entendimento, 
por ele ter se declarado impedido de 
julgar esses processos, o mesmo se 
aplica a outros membros do Poder Ju-
diciário.

“Vale adminicular que, na quali-
dade de julgador, integrante do Tribu-
nal Pleno, declarei minha suspeição, 
por motivo de foro íntimo, com fincas, 
no artigo 145, parágrafo 1º, do Códi-
go de Processo Civil, para atuar nos 
Mandados de Segurança (...), todos 
eles, alusivamente às controvérsias, 
atinentes ao cancelamento e registro 
de matrículas de imóveis, registrados 
nas comarcas de Formosa do Rio Preto 
e Santa Rita de Cássia”, diz trecho da 
decisão. 

A disputa em torno das duas fa-
zendas do oeste baiano é parte cen-
tral de uma operação que culminou no 
afastamento de quatro desembargado-

res e na prisão de uma desembarga-
dora e um juiz do TJ-BA. As prisões e 
afastamentos foram autorizadas pelo 
ministro Og Fernandes e ratificadas 
pela Corte Especial do Superior Tri-
bunal de Justiça.

Segundo o Ministério Público Fe-
deral, haveria um esquema envol-
vendo várias instâncias do Judiciário 
baiano, centrado na atuação de Adail-
ton Maturino, objetivando um imenso 
processo de grilagem.

A defesa de Maturino, no entanto, 
alega que ele é o proprietário legal das 
terras e que teve o direito a proprieda-
de usurpado por atuação Júlio César 
Cavalcanti Ferreira, apontado como 
operador de um esquema de venda de 
decisões judiciais. 

Seus representantes legais tentam 
ter acesso à delação premiada de en-
volvidos na operação. O conteúdo pode 
esclarecer fatos sobre decisão que re-
formou sentença judicial que garantia 
à família posse de vasta propriedade 
na região de Barreiras adquirida em 
2001 e onde cultivam relevante área 
de produção de soja. 

A operação faroeste investiga ad-
vogados, juízes e desembargadores do 
TJ-BA pela prática de crimes de cor-
rupção ativa e passiva, lavagem de 
ativos, evasão de divisas, organização 
criminosa e tráfico de influência.

BAHIA

Investigação aponta 
corrupção no tribunal 
mais antigo do país
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Instituto quer que OAB mude 
de nome para Ordem da 

Advocacia Brasileira

Comissão Especial de 
Defesa do Consumidor 
debate com Senacon 
formas de aprimorar 
proteção ao cidadão

O Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFam) 
quer que a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) mude 
de nome para refletir igual-
dade de gênero. O pedido foi 
direcionado para o presidente 
da OAB, Felipe Santa Cruz. 
A entidade quer que a OAB 
passe a se chamar Ordem da 
Advocacia Brasileira. O IB-
DFam também enviou um 
pedido similar para a presi-
dente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), 
Renata Gil. A entidade quer 
que a AMB mude o nome para 
Associação da Magistratura 
Brasileira. 

“Ainda que por questões 
históricas e culturais duran-
te muito tempo referências 
feitas no masculino fossem 
utilizadas aparentemente 
como gênero neutro, hoje 
não mais se admite esta 
neutralidade para a inclu-
são das mulheres”, sustenta 
o instituto. 

O instituto sugere que a 

proposta seja submetida aos 
colegiados da OAB e da AMB. 
O objetivo seria “quebrar pa-
radigmas da sociedade pa-
triarcal” e adequar essas en-
tidades à luta pela igualdade 
de gênero. 

“Vivemos todos um pro-
cesso emancipatório deflagra-
do pelo movimento feminista, 
o qual, ao longo de meio sécu-
lo, vem buscando a igualdade 
de gênero como a única de 
forma expressar os ideais da 
liberdade e do respeito à dig-
nidade humana”, argumenta 
o instituto 

Na mensagem à OAB, o 
instituto cita que “mais de 
50% dos inscritos na Ordem 
são mulheres e correspon-
dem à parcela preponderan-
te no exercício da profissão”. 
No ofício à AMB, o instituto 
cita a Resolução 255/2018 do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que instituiu a Polí-
tica Nacional de Incentivos 
à Participação Feminina no 
Poder Judiciário. 

O sistema de defesa do consumidor da OAB es-
teve reunido, na tarde de terça-feira (17/11), com 
representantes da Secretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon) para tratar de temas de interesse 
da advocacia e dos consumidores. Segundo a presi-
dente da Comissão Especial de Defesa do Consu-
midor, Marié Miranda (foto), o encontro teve aten-
ção especial com a questão do uso da plataforma 
“Consumidor.gov” pela advocacia e a prática de 
parte significativa da magistratura em condicionar 
a ação judicial à tentativa prévia de conciliação na 
ferramenta do governo.

“Essa prática de condicionar a ação na Justiça 
ao uso da plataforma ‘Consumidor.gov’ contraria a 
própria lei. É um direito constitucional do cidadão 
o acesso à justiça sem nenhum condicionante”, dis-
se Marié.

A presidente destacou que houve grande aten-
ção também ao problema do acesso da advocacia 
ao sistema “Consumidor.gov”. De acordo com ela, 
o pleito em defesa do acesso de advogados à plata-
forma tem sido objeto de demandas da OAB desde 
o início da atual gestão, em 2019. 

“O adequado ingresso da advocacia na pla-
taforma possibilitaria aos consumidores ter 
acompanhamento de advogados dentro do sis-
tema na construção de acordos, o que é de total 
interesse do consumidor”, afirmou a presidente 
da comissão.

Durante a reunião, a vice-presidente da co-
missão, Claudia Lima Marques, reforçou sua pre-
ocupação e contrariedade com relação à prática da 
magistratura de condicionar o ingresso de ações 

ao uso anterior da plataforma “Consumidor.gov” 
e manifestou atenção a respeito da criação de um 
sistema nacional de arbitragem de consumo, outra 
pauta que recebeu destaque no encontro.

“A arbitragem de consumo tem alguns detalhes 
que necessitam de uma série de estudos mais pro-
fundos. Foi feito um estudo, mas não tivemos aces-
so a ele e gostaríamos de ter. Gostaríamos de poder 
participar dessa elaboração de alguma forma, seja 
por meio de sugestões, seja por meio de críticas”, 
declarou Claudia.

Além dessas questões, a pauta do encontro in-
cluiu tratativas sobre o 5G no Brasil e a utilização 
de propaganda enganosa de empresas sobre esse 
serviço e o decreto SAC, com a sugestão de reali-
zação de uma análise conjunta antes de qualquer 
conclusão. Marié salientou que o encontro com a 
Senacon foi também uma oportunidade preciosa de 
diálogo com o objetivo de contribuir e defender os 
interesses do consumidor.

“Entendemos ser relevante e de muita impor-
tância essa troca entre a secretaria e a comissão. 
Trabalhamos em harmonia, procurando sempre 
priorizar a defesa do consumidor, porque esse é 
o nosso papel. Mesmo que divergindo de opinião, 
buscamos sempre entrar em acordos para que 
possamos alcançar o melhor para o consumidor 
brasileiro. A Comissão Especial de Defesa do Con-
sumidor trabalha em conjunto com os presidentes 
das comissões seccionais e elas fizeram parte dessa 
reunião, justamente para trazer essa união e har-
monização na defesa do consumidor em todos os 
contextos do país”, disse Marié

A NOTÍCIADEFESA DO CONSUMIDOR
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Hospital da Mulher realiza 
punções mamárias em 

policlínica de Irecê

Augusto Castro é eleito 
prefeito de Itabuna

Começou na segunda (16), a 
retomada gradual das atividades 

presenciais da Faculdade Madre Thaís

Equipes multiprofissionais do 
Hospital da Mulher realizam, nesta 
sexta-feira (20), na policlínica regio-
nal em Irecê, punções de mama guia-
das por ultrassonografia para diag-
nóstico do câncer de mama. 

O município faz parte dos contem-
plados para receber a ação da Cam-
panha Outubro Rosa 2020, articulada 
pela Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesab), por meio do Hospital da Mu-
lher, em uma parceria com as 16 po-
liclínicas regionais de saúde. Todos 
os fluxos da ação são realizados em 
acordo com os protocolos de saúde e 
segurança preconizados pela Sesab, 
Ministério da Saúde e Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Ao todo, cerca de mil mulheres se-
rão beneficiadas durante toda a cam-
panha, que se estende no mês de no-
vembro. “Esta ação vem para atender 
uma demanda já existente de pacien-
tes com lesões na mama. Nosso obje-

tivo é, principalmente no meio dessa 
pandemia, levar parte do Serviço de 
Mastologia até a paciente e à região 
delas, de maneira que as pacientes 
não precisem se deslocar para Salva-
dor”, explica o coordenador do Serviço 
de Mastologia do Hospital da Mulher, 
André Dias.

Como funciona

Cada policlínica classificou as pa-
cientes com perfil necessário à parti-
cipação na ação. Em seguida, foram 
agendadas e disponibilizadas às pa-
cientes as datas dos procedimentos 
com especialista do Hospital da Mu-
lher.

A realização dos procedimentos 
seguirá durante os meses de outubro e 
novembro. Identificada a necessidade 
de tratamento, a paciente será enca-
minhada para o Hospital da Mulher. 
Fonte: Ascom/HM

Uma década depois de se 
tornar ‘Cidadão Itabunen-
se’, Augusto Narciso Castro 
(PSD), empresário de 50 
anos de idade, casado com 
a advogada Andréa Rodri-
gues Simas Castro e pai de 
uma filha, com 40.868 votos, 
o que representa 39,50% do 
total, foi eleito prefeito de 
Itabuna, sul da Bahia, no úl-
timo dia 15/11.

Augusto Castro, depu-
tado estadual por dois man-
datos (2011 a 2018), que na 
eleição de 2016, ficou em 3º 
lugar para prefeito, tem o en-
sino médio completo e decla-
rou ao TSE um patrimônio 
de pouco mais de 2,3 milhões, terá como 
vice-prefeito, o atual vereador Enderson 
Bruno dos Santos (Guinho) do Cidadania, 
27 anos. Os dois fazem parte da coligação 
‘Mudar Para Fazer’, formada pelos parti-
dos PDS, Cidadania, PSB e Rede.

O prefeito eleito, que é na natural de 
Ibicaraí, onde nasceu a 18/1/1970, é filho 
de Gildásio Castro e Mariana Domingas 
Castro, aos dez anos de idade veio morar 
em Itabuna, onde passou parte da infân-
cia e da adolescência no bairro Pedro Je-
rônimo.

Na segunda-feira (16), a Faculdade 
Madre Thaís (FMT-Ilhéus) iniciou a re-
tomada gradual das atividades letivas 
presenciais. Durante esse período de 
pandemia a Faculdade mantém as suas 
atividades online, envolvendo os estu-
dantes e professores de todos os cursos. 
Também o setor administrativo, obser-
vando os protocolos sanitários estabeleci-
dos, enquanto perdurar a pandemia pro-
vocado pelo novo coronavírus.

De acordo com a diretora Acadêmica 
da FMT, Taitiana Barcelos, “O plano não 
envolve o retorno de todas as disciplinas 
e de todos dos cursos. Caberá aos profes-
sores da FMT indicarem a necessidade de 
revisão de conteúdos, bem como de aulas 
práticas obedecendo aos protocolos de hi-
giene e saúde e, também, resguardando 
os cuidados sanitários recomendados pe-
las autoridades da área.”

Por sua vez a Faculdade Madre Thaís 
está realizando o vestibular 2021.1 com 

inscrições gratuitas. O agendamento da 
prova está sendo efetivado através do 
telefone e WhatsApp (73) 3222-2330. A 
Prova é online e o candidato pode usar 
a nota do Enem para garantir a vaga e 
ainda, ganhar até 100% de desconto nas 
mensalidades do curso. 

Estão sendo disponibilizadas vagas 
nos cursos de Administração, Enferma-
gem, Biomedicina, Direito, Logística 
(tecnológico), Engenharia Civil, Enge-
nharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão de 
Recursos Humanos (tecnológico), Serviço 
Social, Farmácia, Gastronomia, Arqui-
tetura e Urbanismo, Cacau e Chocolate 
(tecnológico).

A partir da confirmação da inscrição 
do candidato, pela secretaria da Insti-
tuição, serão aplicadas uma Prova de 
Conhecimentos Gerais Contemporâne-
os e uma Prova de Redação. O candida-
to não precisa sair de casa para fazer a 
prova. 

GOVERNO DO ESTADO POLÍTICA

EDUCAÇÃO

RUA CAMPO SANTO, 252 - PONTALZINHO
ITABUNA-BA - TEL.: 73 3612-4532 | 99846-7230

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

Mãos à obra
O juiz Eleitoral José Brandão Netto, de Entre Rios/BA, recolheu pessoal-

mente santinhos espalhados pelas ruas da cidade durante a eleição do último 
domingo. Os papéis coletados pelo juiz serão encaminhados à procuradoria elei-
toral que, se entender possível, poderá ajuizar ação para multar os infratores. 
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Meu rosto sem o meu sorriso não é o mesmo, é um visitante calado , desconhecido; 
Meu rosto sem o meu sorriso me parece opaco, sem o brilho da luz do sol;
Meu rosto sem o meu sorriso  é como uma água turva , que me deixa confusa na bus-
ca em recuperar o olhar da transparência;  
Meu rosto sem o meu sorriso, no espelho, eu o desconheço... esmoreço, entristeço...
Há dias em que meu sorriso desaparece, 
E com ele , ainda que temporariamente, vão-se o ânimo, as cores, as flores.
Mas o bom é que o sorriso é recuperável! 
O orvalho de um novo amanhecer traz a brisa refrescante e o revigora. 
O coração não mais chora, renova. 
O sorriso é uma doação , um ato de generosidade, um ato de ser bem-vindo. 
Meu rosto sem o meu sorriso fica sem graça, mas graças a tantas graças, 
ele sempre retorna, tudo melhora, sinto-me em glória. 

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

Poesias

Face
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

A dificuldade 
do mundo 
de hoje para 
escutar!

Vivemos numa sociedade de barulho 
e de ruídos. Todos querem dizer sua pa-
lavra, mas sabemos escutar pouco. Nos 
deparamos constantemente com um 
turbilhão de informações que, ao invés 
de acalmar o coração e trazer paz inte-
rior, nos deixa agitados. O pensamento 
fica acelerado e não descansa. As redes 
sociais com os vários meios de comuni-
cação, o trabalho, as preocupações, as 
milhares de informações e de sinais co-
locam nosso pensamento em contínuo 
funcionamento. 

O que isso colabora para a minha re-
alização? Que palavras eu tenho ouvido 
ou gosto de ouvir? Que palavras tenho fa-
lado? O que leio? Não tenho dúvida que 
as respostas a essas perguntas estão re-
lacionadas com o sentido da minha vida. 
Eu posso te dizer que gosto de escutar as 
pessoas, porque ali compreendo o que se 
passa no coração humano. Posso conhe-
cer a pessoa pelas atitudes, mas a com-
preenderei de verdade quando a escutar. 
E que escuta preciso fazer? 

A escuta e a compreensão da palavra 
do outro não é coisa simples. Muitas ve-
zes as pessoas analisam o que escutam 
do outro a partir de compreensões su-

perficiais. Para compreender o outro e 
acolhê-lo, preciso entender o que é o ser 
humano. Isso aprenderei com a vida, mas 
não só. Aprendo com a escuta atenta, com 
a palestra, com o interesse pelas experi-
ências dos outros, com um bom livro, com 
músicas boas, com mestres que ajudam 
a compreender a vida e encontrar o seu 
sentido profundo. Aprendo com experiên-
cias de vitórias e de perdas partilhadas e 
escutadas. Aprendo quando sei escutar a 
palavra. Quem não escuta a palavra vive 
uma vida superficial e sem sabor. É como 
a flor que era para ser bonita, mas mur-
chou por falta de água. 

A vida passa, pela escuta da pala-
vra. Não há outra forma. Tenho escutado 
pessoas que se isolaram do mundo e dos 
outros. Foram secando interiormente. A 
fonte da felicidade secou. Estão tristes e 
sem rumo. Por isso, o que eu desejo para 
você hoje: “Seja ouvinte da boa palavra. 
Dela sempre brotará um sentido novo 
para a vida.”

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

Sua visão de 
mundo influencia 
a realidade

O modo como encaramos os fatos e 
as situações que ocorrem conosco alte-
ra a maneira de agirmos e, consequen-
temente, modifica a nossa qualidade 
de vida.

Segundo Jim Dethmer, a nossa 
configuração mental pode estar em um 
de três modos: para mim, por mim, 
ou através de mim.   

Se interpreto que as coisas aconte-
cem para mim, passo a encarar a vida 
como um mero espectador, ou pior ain-
da, como uma simples vítima das con-
sequências de atitudes alheias. 

Toda vez que você imagina que 
está se sentindo triste porque alguém 
fez algo que não era do seu agrado, ou 
sente raiva porque os fatos ocorreram 
de forma diferente do que você pla-
nejava, você está abrindo mão do seu 
controle emocional. 

Quando isso ocorre,  você está ape-
nas reagindo aos estímulos externos.  
Ou seja, o que você sentindo é uma 
reação a fatores que estão fora do seu 
controle.

“Estou feliz porque minha filha 
está fazendo o que eu quero.”
“Isso que ele faz me deixa 
muito irritado.”
“Que droga! 
Vai chover logo agora?”

Pensamentos como esses mostram 
que você está deixando o mundo exte-
rior manipular suas emoções. Quando 
isto acontece você está em modo reati-
vo. O que não é, necessariamente, um 
problema. 

Todo mundo pode sentir raiva, 
tristeza, medo, saudade… Estes sen-
timentos são completamente normais. 
Não precisamos estar o tempo todo 
sorridentes e satisfeitos. 

O problema é quando deixa-
mos de agir, e passamos exclusi-
vamente a reagir.

“- Esta atividade me irrita.
- Então por que você continua 
fazendo?
- Porque eu preciso.
- Precisa mesmo?”

Quando você começa a se ques-

tionar, repensar atitudes e contro-
lar os seus sentimentos, você está 
pensando em modo ativo. 

Este é o modo de pensar por mim, 
ou seja, agir de forma intencional 
para controlar os próprios senti-
mentos e fluxo de pensamentos.

Fomos presenteados com uma  
das maiores criações do universo. 
Uma máquina poderosíssima, capaz 
de resolver problemas extremamente 
complexos: o neocórtex.  A parte do 
cérebro humano que nos permite ra-
ciocinar de forma lógica. Mas, muitas 
vezes desligamos este maravilhoso 
recurso.

Pensar de forma lógica, usando o 
neocórtex, é uma das atividades mais 
intensas e cansativas que existem. Ra-
ciocinar consome tanta energia, que, 
aproximadamente, 20% de tudo o que 
comemos e respiramos é consumido 
pelo cérebro, que corresponde, em mé-
dia,  a apenas 2% do nosso peso corpo-
ral. Alguns cientistas afirmam que o 
cérebro queima em um dia as mesmas 
calorias que correr meia hora.

No entanto, quando usamos a nos-
sa capacidade cognitiva para resolver 
os nossos próprios problemas, somos 
capazes de controlar as nossas pró-
prias atitudes e até mesmos os nossos 
sentimentos. Isto pode trazer imensos 
resultados positivos para a sua quali-
dade de vida.

E para além deste modo, encon-
tra-se o modo de pensar através de 
mim. Este modo é ativado quando 
você utiliza todo o seu conhecimento, 
de forma natural e espontânea, para 
realizar os seus projetos e estraté-
gias. É como se o conhecimento fluís-
se através de você.  

Referências Bibliográficas:
 

https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/11/23/cien-
cia/1542992049_375998.html
https://tim.blog/2020/05/18/jim-deth-
mer/

Por Bruno Calheira*
Servidor público, palestrante, produtor 

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

 - Itabuna – Bahia 

Por Bruno Calheira*

PONTO 
DE VISTA

Tirando 
o chapéu

Nunca mais assistimos ao programa 
intitulado ¨Pra Quem Você Tira o Cha-
péu¨. O programa coloca o participante 
diante de um telão cheio de janelas. Ao 
abri-las, ele vai se deparando com fotos 
de várias pessoas, para as quais tem 
que   dizer se ¨tira ou não o chapéu¨, o 
que significa se gosta ou não da pessoa 
sorteada, mas para isto, tem que justifi-
car o porquê da sua decisão.

Colocando-nos como se participante 

fossemos, dizemos que, a principio, gos-
tamos de todo o mundo, embora não nos 
sentimos obrigados a nos dar com todas 
as pessoas. Referimo-nos ao mundo das 
afinidades, aquele que todos nós temos. 
Não adianta fingir, tentando dizer que 
somos bonzinhos. A verdadeira família 
é constituída pela identidade de caráter 
e de gosto.

Não queremos com isso privilegiar 
a intolerância. Quando não há afini-

Por Jorge Luiz Santos*

CRÔNICA

dades, mesmo entre as pessoas que 
deveriam se relacionar, tem de haver, 
no mínimo, respeito às diferenças. Res-
peitar as diferenças é não insistir que-
rendo que a sua prevaleça. Quando isto 
acontece é melhor nos afastar, até que 
uma das duas pessoas se nivele, corri-
gindo a desigualdade no seu patamar 
evolutivo.

Fomos criados simples e ignorantes, 
mas através do livre arbítrio, tornamo-
nos seres diferentes. Cada ser humano 
passou a ter um maior ou menor po-
tencial ofensivo, conquistado por von-
tade própria, fazendo da humanidade 
essa escala conturbada de valores. Mas 
sempre haverá aqueles que vivem às 

margens dos costumes razoavelmente 
tolerável, para os quais não se pode em 
hipótese alguma tirar o chapéu.             

A nossa distancia deve ter aquele 
significado. Cuidemos de ser o que so-
mos e viver como pensamos, sabendo 
que temos arestas a aparar. Mas como 
todas as pessoas, possuímos o direito de 
caminhar a passos de tartaruga, na con-
quista desse fanal, embora tenhamos a 
certeza de que se a fizermos com a velo-
cidade de avião, seremos nós mesmos os 
primeiros beneficiados.

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   
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O comportamento 
humano!

Falar ou escrever sobre os comportamentos 
humanos, sempre foi de uma grande audácia 
e ousadia dos que se dispuseram a estudá-los, 
analisá-los, fazer pesquisas e, apresentar pare-
ceres que com pouco tempo já estão obsoletos e 
superados por outros novos pronunciamentos e 
publicações. Essas ocorrências, que vêm ao lon-
go de milhares de anos, serviram de preocupa-
ção dos antigos filósofos até hoje, com as mais 
avançadas tecnologias da medicina, principal-
mente, os psicólogos, neurologistas, além dos 
analistas com seus “divãs” mágicos que se es-
meram para chegarem a conclusões concretas 
com relação a esse comportamento abstrato!

A verdade mais simples que devemos 
acreditar é que somos ultra mutantes, cada 
personalidade foi adquirida em função do seu 
ambiente de criação, seus conhecimentos es-
colares, hábitos e comportamentos familiares 
e, literalmente, os exemplos que a própria so-
ciedade lhe apresenta, numa atitude hipócrita, 
mas no fundo, que os resultados sejam em seus 
benefícios próprios. Essa sociedade já contami-
nada, procede de uma forma aviltante achando 
que as outras pessoas são cegas e idiotas! E, 
infelizmente, presencia-se abertamente a falta 
de caráter da grande maioria das pessoas que 
seguem essas regras do jogo, logicamente, não 
querendo que sejam mudadas.

O indivíduo sem caráter já está tão conta-
minado que, para ele, seu vil comportamento 
está sendo completamente normal e, levar van-
tagem desonestamente com os seus semelhan-
tes é algo normalíssimo, pois apenas prova que 
ele é esperto e sabe negociar ou administrar 
suas atividades com maestria e pura honesti-
dade! E ai daquele que disser ao contrário ou 
queira lhe abrir os olhos. É logo taxado de inve-
joso, tolo e idiota.

Ousadamente acordei com esse pensamen-
to, dado a minha experiência de vida e convi-
vência inevitável com esse tipo de pessoa, que 
aproveitei para apenas dar mais uma opinião 
entre as muitas existentes, sem nenhuma pre-
tensão de ser algum dono de verdades, numa 
seara que nosso grande Freud tentou explicar e 
quase enlouquece!

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*

OPINANDO

Ariano Suassuna... Por Cláudio Zumaeta*

ZONA LIVRE

O que é que está havendo lá pelas bandas dos céus? 
Será que Deus terceirizou a gestão da Terra para algum 
político brasileiro? Será que Deus se esqueceu de que a 
vida, essa de todos os dias, não vale a pena sem prosa e 
poesia? Será que Deus, o Grande Arquiteto do Universo, 
o Poeta Ascendente, cansou-se das nossas indiferenças? 
Ou, simplesmente, Deus não tem nada a ver com o que 
acontece por aqui?

Não sei, não sei, no entanto, diante do desconsolo e da 
irreversibilidade da morte (até agora, pelo menos) quei-
xo-me diretamente a Ele: já não basta ter levado Millôr 
Fernandes, Gabriel García Marquez, João Ubaldo Ribei-
ro, por que então tirar de nós Ariano Suassuna? Que com-
plô é esse? Que coisa é essa? Não aceito, não aceito não.

A vida já anda tão com-
plicada, seca, obtusa por que 
assim, de súbito, Deus, arbi-
trário, decidiu apagar esta 
luz tão esperançosa do mun-
do?! Nesse momento me re-
cordo de Renato Russo: “não 
tenho medo do escuro, mas, 
deixem as luzes acessas!” 
Sim, eu sei que Deus agi ar-
bitrariamente. Mas, Ele bem 
que poderia agir agora, com-
placentemente, mantendo 
acessa a luz de Suassuna. 
Se, no entanto, Deus for mais 
uma das invenções do Ho-
mem, e não tiver nada a ver 
com isso, então que o mundo 
poético se apiede de nós, por 
não sabermos nadica de nada 
sobre essa coisa a qual cha-
mamos vida... 

 O fato é que eu não vou discorrer sobre as obras 
de Ariano Suassuna e nem vou colocar as tradicionais da-
tas do nascimento e da morte dele aqui. Não vou resenhar 
sobre sua literatura, mesmo porque não sei fazê-lo, como 
sabem tão bem tantos outros interpretes. Muito menos 
vou dizer aqui o que você já leu, ou lerá, com propriedade 
e acerto em outras publicações. Minhas doídas palavras 
se estenderão ao escritor e amigo por adesão, que aprendi 
a amar! São palavras, neste momento, tristes, dirigidas à 
literatura universal que se escurece com a perda de Aria-
no. Por isso é que eu sinto que perder Ariano Suassuna, 
certamente, é mais do que perder um grande amigo: é 
saber que, por exemplo, aquelas aulas-espetáculo que ele 
ministrava, nunca mais acontecerão e isso é mais do que 
triste; é cruel! 

Suassuna tornou-se, entre os meus artistas preferi-
dos, uma espécie de pai, ou avô, daqueles bem arreta-
dos. E era, naturalmente, um contador de histórias tão 

delirantes que ninguém duvidava que não fossem reais! 
Ver e ouvir Suassuna na TV, nas ditas aulas-espetáculo, 
que mais do que aulas de vida, eram eternizações do ins-
tante nas retinas desses dias tão terríveis, abrandava-
me a alma. Suassuna era um Quixote nordestino (ele me 
repeliria o clichê. Não me importo: amigos também bri-
gam para sempre e fazem as pazes imediatamente de-
pois!), e assim, serenamente, com sua voz rouca e aque-
la aparente fragilidade, Suassuna apanhava o mundo 
cambaleante, entre suas mãos longas e seus dedos finos 
e o punha de pé. Depois com a autoridade da sensibi-
lidade e da emoção, olhando firme nos olhos duros do 
mundo (ou da vida) ele bradava: sede esperançoso! Sede 
esperançoso!

Pois é, Ariano Sussuna era 
um esperançoso incorrigível: 
“tenho duas armas para lutar 
contra o desespero, a tristeza e 
até a morte: o riso a cavalo e o 
galope do sonho. É com isso que 
enfrento essa dura e fascinante 
tarefa de viver.” Afirmava. E 
Ariano gostava tanto da “fasci-
nante tarefa de viver” que ain-
da teve forças para nos deixar 
outra doçura poética: “quando 
eu morrer, não soltem meu ca-
valo nas pedras do meu pasto 
incendiado: fustiguem-lhe seu 
dorso alardeado, com a espora 
de ouro, até matá-lo”.

Quando a notícia da morte 
de Ariano Suassuna chegou a 
mim, emudeci num vazio. Pus 
as mãos no peito e pensei: e 

agora, como será sem ele? Apesar de zonzo, ainda pude 
ouvir uma voz silenciosa me dizer: amar alguém, por 
escolha da razão, dói em dobro no coração, quando o per-
demos para a morte. 

Consolo-me e sigo em frente. Porém, as dúvidas inces-
santes me fustigam: o que é a vida? Que coisa ela é? Nas-
cemos para morrer? Até aqui, pelo menos, é o que tudo 
indica. Talvez por isso, Pedro Abrunhosa tenha escrito 
estes versos: “de que serve ter o mapa, se o fim está traça-
do... de que serve a terra à vista, se o barco está parado... 
de que serve ter a chave, se a porta está aberta... de que 
servem as palavras, se a casa está deserta?”

Nota da redação: Texto escrito quando da morte do 
dramaturgo em julho de 2014.

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

nal e Local e Membro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: zumacosta@yahoo.com.br
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Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 

Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

Por Monsenhor Jonas Abib
A corrupção 
mata de 
longe

A minha esposa diz que não sou 
confiável politicamente, hoje, defendo 
com unhas e dentes A, amanhã, mudo 
pra B, depois, empunho a bandeira de 
C e no futuro execro A, B e C, é que, 
ela ainda não me compreende não 
obstante décadas de enfrentamento 
juntos nas dificuldades do dia a dia. 
Não sou dúbio de caráter nem de con-
vicções políticas, mas, não tenho com-
promisso com político corrupto nem   
rezo para saúde de corruptor. 

No processo do “Tríplex de Lula”, 
“Condomínio Solaris” Guarujá, de-
fendi, aqui do meu canto, nas redes 
sociais, a inocência do ex-presidente 
Lula, naquela época, já se suspeitava 
a imparcialidade de Sérgio Moro e o 
tempo foi o senhor da razão: Sérgio 
Moro e Dallagnol produziram provas, 
manipularam testemunhas, gram-
pearam conversas de Lula e Dilma, 
cercearam advogados de defesa e 
construíram um “PowerPoint” para 
incriminar ainda mais o ex-presidente 
Lula e no decorrer dos tempos, o des-
fecho foi inacreditável: Sérgio Moro 
deixou mais de 20 anos de magistratu-
ra vitoriosa para servir ao presidente 
eleito Jair Bolsonaro, como 
Ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, com “Carta 
Branca”, ele a transformou 
em soberania e  maquinou 
contra o chefe para se eleger 
presidente do país em 2022.

Na eleição presidencial 
de 2018, votei no candidato a 
presidente Fernando Haddad, 
exortei suas qualidades inte-
lectuais, sublimei seus erros 
na prefeitura de São Paulo, 
potencializei o benefício que 
faria ao Brasil se eleito pre-
sidente do Brasil e escrevi 
vários artigos “descaractizando” seu 
adversário, o candidato Jair Bolsonaro. 
Nesse ano, ainda acreditava que as de-
núncias de corrupção e de malversação 
do dinheiro público fossem recursos de 
retórica de políticos da oposição e da so-
ciedade elitista conservadora. 

Porém, quando li a enxurrada de 
denúncias de políticos da esquerda 
que se beneficiaram com o “petrolão”, 
o “mensalão”, dinheiro na cueca, Cai-
xa 2 para registrar as despesas sus-
peitas, pagamento de palestras milio-
nárias aos políticos do PT, condenação 
de Lula no processo do sítio de Atibaia 
pela juíza Gabriela Hardt, ratificado 
e acrescido o tempo pelo Tribunal Re-
gional da 4ª. Região (TRF-4) e, homo-
logado e diminuído o tempo pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), não 
defendo mais essa gente, tomei ojeri-
za à esquerda.

A pandemia do coronavírus veio 
para revelar novos políticos corruptos 
insensíveis. Eles lucraram e ainda lu-
cram com a doença e a morte de mi-
lhares de pessoas contaminadas pelo 
vírus chinês. O superfaturamento de 
respiradores, hospitais de campanha 
não utilizados e outros insumos hospi-
talares superfaturados representam 
o desperdício do dinheiro público e o 
roubo. A pandemia trouxe à tona es-
ses desmandos na saúde de décadas, 

sempre morreu pobre nos corredores 
dos hospitais e enfermarias por falta 
de vaga, médicos e remédios. A Co-
vid-19, apenas, descobriu a sujeira 
que estava embaixo do tapete. 

Hoje, sem ser seguidor do presi-
dente Bolsonaro, eu simpatizo com 
as políticas públicas do seu governo. 
Antes da pandemia, a economia dava 
sinais de revitalização, a taxa SELIC 
havia diminuído, a mais baixa histo-
ricamente, baixando os juros de mer-
cado e impulsionando a economia, a 
inflação de 2019 foi a mais baixa de 
alguns anos, porém, o vírus chinês 
chegou e tudo degringolou. Todavia, o 
governo e o Congresso movimentaram 
a economia:  a “Bolsa Família” foi am-
pliada, auxílio emergencial para 99 % 
dos brasileiros “invisíveis”, desempre-
gados, camelôs, taxistas, autônomos 
MEI, antecipação do 13º dos aposen-
tados e a liberação do FGTS. 

O governo está ciente que depois 
da 5ª parcela do auxílio emergencial, 
a maioria do povo não dispõe de condi-
ções de sobrevivência sem ajuda, ago-
ra, fala-se num programa de “RENDA 
BRASIL”.  Este programa vai atender 

às demandas de quem vive no nível de 
pobreza. Os programas assistenciais 
deram esperanças àquelas pessoas 
que nunca tiveram esperança.

Os procuradores da República, a 
Polícia Federal (PF) e outros órgãos 
de combate à corrupção nunca traba-
lharam tanto. Os corruptos da saúde 
terão que devolver ao país os recursos 
desviados. Alguns prefeitos e gover-
nadores estão sendo investigados e ex-
secretários da saúde presos. Embora 
críticas da grande mídia e da esquer-
da que o general Eduardo Pazuello 
não é médico, que ele não possui for-
mação técnica na área da saúde, ele 
vem fazendo um bom trabalho como 
ministro da saúde, as solicitações de 
estado e municípios são atendidas à 
medida que os gastos são necessários.

A corrupção destrói sonhos, vidas 
e famílias. Os recursos da saúde, edu-
cação, pesquisa científica, segurança 
e programas sociais desviados dariam 
pra fazer um país desenvolvido entre 
as principais nações do mundo. Por-
tanto, a corrupção é pior do que o co-
ronavírus, não se elimina com álcool 
em gel, máscara nem distanciamento 
social, a corrupção mata de longe. 

SABER 
LITERÁRIO

                                     Por Rilvan Santana*

O nosso alimento é a Palavra de 
Deus. Jejuamos os alimentos mate-
riais e comemos bem o alimento espi-
ritual. Jesus disse claramente: “Não 
só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que saia da boca de 
Deus (MT 4,4)”.

Nós estamos mal acostumados 
com a Palavra de Deus, que mais 
parece restaurante self-service. A 
pessoa chega e pega uma batatinha 
frita aqui, uma “verdurinha” lá, pega 
um pedacinho de carne acolá… Isso 
é lambiscar. Não é isso! Você precisa 
fazer um bom prato, sentar-se, pe-
gar garfo e faca e alimentar-se. Com 
a Palavra de Deus é a mesma coisa, 
não basta lambiscar: pegar uma pas-

sagem bíblica aqui, outra lá. Isso não 
resolve! Você tem de sentar-se à mesa 
com um prato bem feito e comer.

Graças a Deus, antes ainda de 
iniciar a Comunidade Canção Nova, 
Deus me deu a graça de encontrar um 
método de ensinar aos meus jovens 
como alimentar-se da Palavra de 
Deus. Trata-se de “A bíblia foi escrita 
para você”. Eu o reescrevi e hoje ele 
se chama: “A Bíblia no meu dia a dia”.

Pelo amor de Deus, tome consci-
ência e não fique lambiscando a Bí-
blia. Você precisa ser um bom servo 
do Senhor, e o servo é formado na Pa-
lavra. Nós precisamos estudar a Pa-
lavra de Deus.

Eu nem preciso me alongar, por-
que tudo está bem claro nesses livri-
nhos que eu citei. Decida-se!

Deus o abençoe!

Às vezes, lemos 
tantos livros, mas não 
damos importância à Palavra de Deus
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Por Rilvan Santana.
Escritor e fundador do site literário https://
saber-literario.blogspot.com. Itabuna – Bahia.

E-mail: rilvansantana2005@yahoo.com.br
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O Colégio Estadual Félix Mendonça 
(CEFM), fundado no dia 1º/8/1973, por-
tanto, acaba de completar 47 anos de 
existência, localizado na rua da Frente, 
s/nº, no bairro do Sarinha Alcântara, em 
Itabuna, sul da outrora região cacauei-
ra, tem sido uma referência educacional 
para o Estado da Bahia, colecionando 
uma série de prêmios desde o ano de 
2013, entre eles, o de Escola-Destaque 
estadual 2013, quando o colégio foi se-
lecionado para representar a Bahia nos 
Estados Unidos. 

A unidade escolar também ganhou 
o prêmio de Intercâmbio ao Reino Uni-
do como Escola Destaque Estadual.  E 
durante dois anos consecutivos (2013 e 
2014), conquistou também o Prêmio “Me-
lhor Escola Pública”, concedido pelo Mi-
nistério Público da Bahia (MP-BA), atra-
vés do programa “Objetivos do Milênio”. 
Além disso, ficou em 1º lugar como Escola 
Cidadã do Projeto Lápis na Mão, da TV 
Santa Cruz/Rede Globo, sendo que dois 
dos seus alunos, inclusive conquistaram 
o 1º e o 2º lugar na modalidade redação. 
E ainda ganhou o Selo Gestão Ouro e o 
Certificado de Reconhecimento à Quali-
dade de Ensino e Aprendizagem, ambos 
conferidos pela Secretaria da Educação 
do Estado da Bahia (SEC-BA). 

A qualidade do seu ensino, que é rea-
firmada pelo bom desempenho no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), coisa rara em escola pública no 
país, faz com que o colégio tenha uma 
grande procura por vagas pela comuni-
dade a qual está inserida, bem como por 
moradores de outros bairros da cidade.

Neste ano, o resultado do IDEB mos-
trou, mais uma vez, que o Colégio Esta-
dual Félix Mendonça conquistou um dos 

melhores índices da rede estadual da 
Bahia, de 4,7 para o Ensino Médio, aci-
ma da meta nacional, que é de 4,3. Para 
a diretora da unidade escolar, Rosemeire 
(Rose) Guerra, que recentemente foi ho-
menageada no livro: “Jornal DIREITOS, 
12 anos de História... Entrevistas” (Di-
reitos Editora), do jornalista-advogado, 
Vercil Rodrigues, que também é profes-
sor de História a mais de duas décadas 
dessa unidade escolar, “o bom desempe-
nho está atrelado a um conjunto de fa-
tores, como os projetos pedagógicos de-
senvolvidos que visam potencializar as 
competências e habilidades dos estudan-
tes e isto envolve o lado emocional”.

“Ao longo do ano, são desenvolvidos 
projetos que resgatam a autoestima, pois 
os estudantes precisam se sentir acolhi-
dos e estimulados e, assim, realizarem 
os exames com autonomia e seguran-
ça. Também desenvolvemos projetos de 
leitura que envolvem todas as áreas do 
conhecimento, pois a leitura é o meca-
nismo que alicerça a desenvoltura, o pro-

Colégio Estadual Félix 
Mendonça de Itabuna 

é destaque no IDEB

tagonismo dos discentes. São realizadas, 
periodicamente, ações diagnósticas para 
perceber o nível e o ritmo de aprendiza-
gem de cada um para, então, adaptar as 
intervenções e aulas no contraturno”, de-
clarou Rose.

Ainda segundo a gestora, o engaja-
mento e o compromisso de toda a equipe 
pedagógica também são outros diferen-
ciais da escola. “As ações realizadas pela 
equipe do colégio se baseiam em focar na 
aprendizagem dos estudantes para ofe-
recer uma formação plena que realize os 
objetivos pessoais de cada um”, afirmou, 
ao destacar ainda a fundamental par-
ticipação e envolvimento da família no 
acompanhamento escolar dos estudan-
tes. “Um ponto forte que deve ser leva-
do em consideração é a participação da 
família na vida escolar dos estudantes. 
O acompanhamento e o monitoramento 
na vida escolar fazem a diferença”, acres-
centou.

Neste momento de pandemia pela 
coronavírus (Covid – 19), o colégio con-
tinua, de forma voluntária e solidária, 
mantendo o vínculo com os estudantes 
e as famílias, por meio de atividades 

online. Quem não pode acessar as salas 
virtuais, a unidade escolar disponibiliza 
conteúdos impressos para fortalecer as 
aprendizagens. “A família é a nossa forte 
parceira. Comprometida com as ações es-
colares propostas, a família dá vida à es-
cola e sentido aos objetivos de seus filhos. 
Quando a escola e a família andam de 
mãos dadas, percebe-se o reconhecimen-
to dos segmentos e o rumo da educação”, 
acrescentou a gestora.

O Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) é um indicador 
criado pelo governo federal para medir 
a qualidade do ensino nas escolas pú-
blicas. E foi foi criado em 2007 pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento da 
Educação para medir a qualidade de en-
sino no território nacional.  E o seu ín-
dice é calculado através do rendimento 
escolar (aprovação e evasão) no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Bási-
ca (Saeb) e na Prova Brasil. 

Por Vercil Rodrigues
Jornalista MTB/FENAJ 5.801
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Por Jairo Santiago Novaes*

Os medicamentos são usados pela 
Humanidade desde épocas imemoriais. 
No passado, as pessoas, acometidas pela 
dor, buscavam o xamã a fim de que este 
as curasse de seus males ou aliviasse-lhe 
as dores. 

Certa vez, um paciente, apresentando 
inchação e dor nas articulações, procurou 
um médico que lhe receitou chá das cas-
cas de salgueiro. Para surpresa do médi-
co, duas semanas depois, o paciente não 
tinha mais dor e edema. A casca do sal-
gueiro entrava na farmacopeia como um 
excelente anti-inflamatório.  Anos depois, 
daquela planta, com o desenvolvimento da 
química, isolou-se o ácido acetilsalicílico 
ou A.A.S ou Aspirina. Estava descoberto 
mais um medicamento que é hoje larga-
mente usado. Hoje, conhecida a molécula 
da Aspirina, ela é sintetizada nas indús-
trias farmacêuticas. Todas as plantas que 
apresentam efeitos curativos são introdu-
zidas no tratamento médico, após passar 
por vários testes de laboratório.

Um medicamento para ser comerciali-
zado necessita ter sua dose mínima cura-
tiva.  A apresentação na forma de com-
primido, suspensão ou injeção deverá ter 
quantos miligramas para que tenha efeito 
curativo? Abaixo da dose mínima não fará 
efeito ou acima dela poderá causar mal ao 
doente. Somente, através das pesquisas é 

possível chegar a uma conclusão.
Inicialmente, a droga e´desconhecida 

pelo corpo humano. Poderá curá-lo ou pre-
judicá-lo ou até mesmo matá-lo. O homem 
é anima nobile (alma nobre). Então, os tes-
tes iniciais são feitos em animais. E mes-
mo assim, algo poderá dar errado como 
aconteceu, há alguns anos, com a TALI-
DOMIDA. Esta substância, inicialmente 
usada em macacas grávidas, não ocorreu 
nada de anormal. Entretanto, quando ela 
foi medicada em gestantes para aliviar-
lhe a ansiedade, as crianças começaram 
a nascer com FOCOMELIA, condição em 
que há ausência de membros, principal-
mente superiores. Igualmente, faz alguns 
anos, um anti-inflamatório, que foi exaus-
tivamente testado em laboratório, ao ser 
introduzido em clínica médica, começou a 
apresentar infarto do miocárdio.  Imedia-
tamente, foi retirado das prateleiras das 
farmácias.

Outro fator que ocorre muito com os 
antibióticos é a resistência bacteriana. 
Antibióticos que curavam doenças infecto-
contagiosas, devido à resistência bacteria-
na, hoje, foram abandonados, ensejando a 
síntese de novos antibacterianos..

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Medicamentos

Avenida Cinquentenário, 577, 1º Andar, Centro, Itabuna-Bahia
E-mail: uniaocr@hotmail.com 

Telefone 

73 98856-0440
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Salão Imobiliário 2020 
tem patrocínio da Bahiagás

BAHIAGÁS

Pelo 12º ano consecutivo, a Compa-
nhia de Gás da Bahia (Bahiagás) é patro-
cinadora do Salão Imobiliário Ademi-BA, 
maior evento imobiliário do estado. O 
evento, que esse ano será realizado to-
talmente online, acontece entre os dias 
09/11 e 09/12, com a participação de 18 
empresas do ramo.

Essa é a primeira vez que o evento 
tem uma edição completamente digital. 
O acesso ao evento se dá através de uma 
plataforma própria, que conecta clien-
tes aos corretores responsáveis por cada 
empreendimento. Assim, ambos podem 
facilmente trocar informações e realizar 
toda a jornada de compra.

“Essa parceria com o Salão Imobili-
ário Ademi fortalece a relação comercial 
da Bahiagás com a cadeia da construção 
civil, participando das ações que envol-

www.jornaldireitos.com
T E L E F O N E S :

73 98852.2006  |  99134.5375

vem as construtoras e o mercado imobi-
liário”, destacou o diretor-presidente da 
Companhia, Luiz Gavazza (foto).

Estão disponíveis para a venda uni-
dades de 27 empreendimentos, em di-
versos bairros de Salvador e também em 
cidades do interior. Há ofertas de imó-
veis para todos os padrões, inclusive com 
condições de pagamento facilitadas pelo 
financiamento através do SBPE, e por 
meio do programa Casa Verde e Amarela 
(atual Minha Casa Minha Vida). Na ca-
pital baiana, estão disponíveis unidades 
nos bairros Graça, Caminho das Árvores, 
Pituba, Cidade Jardim, Horto Florestal, 
Imbuí, Jaguaribe, Vila Laura, Cabula, 
Pirajá, Nova Brasília, Novo Horizonte, 

Sussuarana e Alto do Coqueirinho.
Fatores econômicos, como a baixa 

taxa de juros e a facilidade de acesso ao 
crédito imobiliário vêm tornando a com-
pra do imóvel um negócio vantajoso, seja 
para quem quer uma nova moradia, seja 
para um investimento futuro. Dessa for-
ma, o Salão vem para somar essas opor-
tunidades, com um estoque diversifica-
do de unidades habitacionais, fazendo a 
compra do imóvel ser uma realidade para 
muitos segmentos da população”, desta-
ca o presidente da Ademi-BA, Cláudio 
Cunha. Acesse 
www.salaoimobiliariodabahia.com.br 
para mais informações. 
(Ascom da Bahiagás)

Pensamentos 
tormentosos Por Maria Regina Canhos Vicentin.

Esta semana, Cíntia (nome fictício), 
uma garotinha de oito anos, conversou 
comigo acerca de suas dúvidas. Achei 
tão interessante que resolvi dividir com 
os meus leitores uma parte do nosso di-
álogo: “– Todo mundo vai para o céu? 
(Cíntia perguntou). – Não sei. Acho que 
a maioria das pessoas vai, sim (respon-
di). – O que uma pessoa precisa fazer 
para ter certeza de que vai para o céu? 
– Acho que ela deve ser boa e fazer o 
bem. – Xiiii, eu não sou muito boa. Às 
vezes, faço coisas ruins. Meu livro pre-
to deve estar cheio de anotações de Je-
sus, e ainda sou tão pequena... Imagine 
quando eu for grande! – Ainda bem que 
você é pequena Cíntia, assim pode ir 
corrigindo seus erros e passar a fazer 
diferente. – Mas, o problema não é só 
o que faço, e sim o que penso. Às ve-
zes, vejo coisas erradas e, depois, fico 
só pensando naquilo. – Como assim? 
Não entendi. – Ah, por exemplo, outro 
dia eu estava ouvindo uma música no 
computador e apareceu escrito aquele 
palavrão... (disse a expressão obscena). 
Eu sei que essas palavras são feias, 
mas não consigo parar de pensar nelas. 
– Vou lhe dar uma idéia, Cíntia. Não 
se importe mais com essas palavras, 

nem pelo fato de pensar nelas. Apenas 
deixe de lado. Finja que não liga para 
elas, e logo você estará pensando em 
algo diferente. As coisas feias são as-
sim, quando a gente se esquece delas, 
desaparecem”.

  Fiquei impressionada com Cín-
tia e seu discernimento. Ela sabia o que 
estava lhe fazendo mal, mas não con-
seguia reagir. Sentia-se refém de um 
pensamento que se repetia por haver 
lhe impressionado. Nós também não 
somos assim? Quando o mal insiste 
em nos importunar, medir forças com 
ele só traz cansaço e exaustão. Quanto 
mais importância damos ao pensamen-
to repetitivo, mais ele nos atormenta. 
Suga completamente nossas energias 
e nos dá a sensação de fracasso, medo, 
culpa. Não queremos pensar, mas ao 
mesmo tempo, só pensamos naquilo 
que não desejamos. 

  Que tal seguirmos a recei-
ta que passei para Cíntia? Quando o 
pensamento vier, procure não lhe dar 
importância. Deixe que passe por sua 
mente sem se prender a ele, sem ana-
lisar detalhes, sem temê-lo ou ficar an-
sioso pelo fato dele estar surgindo mais 
uma vez. Distraia-se imaginando co-

res diferentes, paisagens bonitas. Não 
dei essa sugestão para Cíntia, pois na 
idade dela isso é bastante natural. As 
crianças trocam de pensamento com 
muito mais facilidade que os adultos. 
Terminada nossa conversa, ela já havia 
começado a fazer desenhos coloridos.

  A boa intenção e propósito pe-
sam muito mais que os pensamentos 
sombrios. A decisão pelo bem nos con-
fere firmeza frente à sensação de vul-
nerabilidade instaurada pelo cansaço 
causado pelo pensamento repetitivo. 
Deus sonda os corações e compreen-
de as fraquezas humanas. Ele conhe-
ce quem deseja seguir o caminho reto 
e é atormentado por tentações. É por 
isso mesmo que está sempre disposto a 
perdoar, e dar uma nova chance àque-
le que reconhece o erro. Ninguém está 
livre de pensamentos tormentosos. Por 
que será que Jesus suou sangue no hor-
to? Mas, Ele venceu. E nos assegurou 
que nós também podemos.

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 




