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Leia mais na página 5

Leia mais na página 7

Aprovado registro 
policial de medidas 
protetivas à mulher
A Câmara dos Deputados apro-

vou na terça-feira, 13/4 um projeto 
que determina o registro de medi-
das protetivas decretadas a favor 
de mulheres vítimas de violência 
nos sistemas de informações das 
Polícias Civil e Militar. A matéria vai 
agora ao Senado.

Segundo a deputada Flávia 
Morais (PDT-GO), autora do proje-
to, o acesso imediato da polícia às 
medidas protetivas concedidas por 
juízes possibilita a adoção de medi-
das especializadas durante o aten-
dimento à vítima de violência.

Governo da 
Bahia publica 

edital de Parceria 
Público-Privada 

para Hospital 
Metropolitano

                                   Leia mais na página 15

Entrevista com o 
presidente da Academia 

Grapiúna de Letras 
(AGRAL), a primeira a 

ser fundada na cidade de 
Itabuna e que completa 

10 anos, o professor 
universitário 

Samuel Leandro 
Oliveira de Mattos
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PARA RIR
O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avida-

mente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma pessoa 
pergunta o motivo.

O advogado doente responde:
“Estou procurando brechas na lei”.

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
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E X P E D I E N T E

Dicas aos Advogados 
Iniciantes

Divertidas

Frase do Mês

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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48 - Ao advogado jovem recomen-
da-se, o que para os tarimbados já de 
há muito

sabido: não financiar despesas 
processuais, não se associar, economi-
camente, materialmente ao cliente.

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

50 - Mandam a experiência e o 
bom senso que o advogado não aten-
da 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 
Estatuto 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 mes-
ma responsabilidade, nas mesmas 
hipóteses de conduta (CDC, art. 14, 
Parágrafo 4º).

Ponto 
de Vista

Por Antônio Nunes de Souza

Certamente, se for feita uma pesquisa 
criteriosa e bem traçada, teremos índices 
contraditórios, as similaridades nas três 
áreas será difícil, pois, cada brasileiro tem 
sua opinião sobre as prioridades, achan-
do que, alavancando ou ampliando certos 
setores, soluções serão sanadas imediata-
mente. Mas, sabemos todos, ou devería-
mos saber que não existem tomadas de 
posições e projetos em qualquer setor, que 
se consigam resultados concretos imedia-
tamente. Principalmente e lamentavel-
mente nas administrações públicas, onde 
para fazer um projeto andar, ser aprovado 
depois de contestações e emendas, acor-
dos partidários, liberações de verbas, li-
citações, etc., a demora é tamanha que, 
antes do início das referidas obras, já sur-
giram vários outros problemas tão graves 
quanto, desviando as atenções não só dos 
políticos como, lamentavelmente, do pró-
prio povo reivindicador!

É obvio que as três vertentes são alta-
mente importantes, num país que cada dia 
precisa ser mais bem educado para melho-
rar o nível qualitativo de sua população, 
impulsionar progresso, preparar educado-
res responsáveis e comprometidos, pen-
sando obter no futuro frutos invejáveis e 
respeitados mundialmente. A educação é 
a base de tudo em nossas vidas, pois, atra-
vés dela e com ela, galgamos os maiores 
obstáculos chegando a realizar nossos so-
nhos de cidadania e o desejo de transmitir 
os saberes adquiridos! Meus respeitos aos 
professores serão sempre eternos, princi-
palmente para aqueles que, mesmo com 
remunerações aviltantes, se sacrificam 
com suas labutas diárias!

Partindo para a saúde, outra área de 
igual valor, já que uma alimenta as men-
tes, formações e profissionalismos, a outra 
cuida do corpo e da alma. Percebe-se cla-

ramente que ambas são de grande impor-
tância no contexto geral da vida. Temos, 
sem nenhum favor, encará-las como igua-
litárias! Porém, como citamos acima, to-
das as operações lentas, demoradas e falta 
de interesses políticos de uma expressiva 
gama de homens, que apenas estão com-
prometidos com os seus interesses, sempre 
são mudadas as administrações, mas a me-
todologia e desempenhos são sempre repe-
tidos como se fosse a mecânica normal do 
condenável sistema! 

E, infelizmente, pela falta abundante da 
educação e saúde, aliada ao desemprego, 
falta de moradia, segurança claudicante 
com infiltrações de bandidos, corrupções, 
peculatos, avanço mundial na distribuição 
e venda de drogas e prostituição, amplia-
mos a criminalidade de tal forma, que já 
não temos onde colocar essa quantidade 
gigantesca de marginais. Ainda tendo que 
enfrentar uma justiça que se baseia em leis 
obsoletas que, propositadamente no pas-
sado, já deixaram as brechas como válvulas 
de escape para aqueles que têm condições 
financeiras para utilizá-las. Por outro lado, 
pelo número avantajado de prisões, com a 
falta de vagas a justiça também é obriga-
da a fornecer alvarás de soltura para muita 
gente que não merece que, imediatamen-
te, voltam para a vida criminosa!

A verdade é que as três coisas são muito 
importantes, assim como centenas de outras, 
e nós temos que ficar gritando por socorro 
nas ruas, servindo de “acarajés e abarás” para 
os policiais nos encherem de pimenta, achan-
do que no “nosso” é refresco!

Escolas, hospitais ou presídios?

Por Antonio Nunes de Souza

Escritor e membro da Academia 
Grapiúna de Letras de Itabuna (AGRAL). 
Itabuna – Bahia.
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Multa cominatória
Instrumento legal para forçar o cumpri-

mento de uma decisão judicial, as astrein-
tes (multa cominatória) podem ter seu valor 
revisto a qualquer tempo, a pedido ou por 
iniciativa própria do juízo, sempre que se 

mostrar desproporcional ou desarrazoado, 
ou causar enriquecimento ilícito de uma 
das partes. A Corte Especial do STJ fixou o 
entendimento, pacificando divergência en-
tre a 1ª e a 2ª seções da Corte. 

Rapidinhas Jurídicas
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Entrevista

DIREITOS – Quando e quem foram os 
fundadores da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI)?

PAWLO CIDADE – A Academia de Letras 
de Ilhéus foi fundada em 14 de março de 
1959, entre seus fundados estão Abel Perei-
ra, Halil Medauar, Osvaldo Ramos, Nelson 
Sachaun, Francolino Neto, José Nunes de 
Aquino, Jorge Fialho, Washington Landulfo, 
Nilo Cardoso e Plínio de Almeida. Que por 
sinal, se tornou a primeira diretoria. Mas 
podemos citar ainda grandes nomes como 
o poeta Sosígenes Costa, o geógrafo Milton 
Santos, o ex-ministro José Cândido de Carva-
lho Filho e Otávio Moura.

DIREITOS – Quais são os objetivos e 
finalidades da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI)?

PAWLO CIDADE – Nosso estatuto é bem 
claro quanto a isso. Neste momento esta-
mos fazendo uma reforma para adequá-lo 
ao Art. 5º, da Constituição Federal, ao Códi-
go Civil de 2002 e a Lei nº 13.019/2014, que 
trata do Marco Regulamentório das Organi-
zações da Sociedade Civil, sem perder nossos 
principais objetivos e finalidades que têm a 
cultura da língua e da literatura nacionais, 
nas suas relações com as ciências e as artes, 
sob a divisa Patriae Litteras Colendo Serviam, 
“Cultuando a pátria, servindo as letras”. 

Somos uma instituição que se dedica 
tanto quanto possível, a estudar, incentivar 
e promover os autores da literatura baiana e 
da literatura brasileira, assim como à realiza-
ção de capacitações, cursos, eventos, saraus, 
encontros, seminários, feiras e festivais, a 
exemplo do FLIOS – Festa Literária de Ilhéus, 
do Prêmio de Literatura Sosígenes Costa e 
em breve o Prêmio Castro Alves de Poesia e 
a entrega da Comenda Ruy Barbosa. Todas 
estas ações fazem parte de nossas finalida-
des e permitem uma integração da institui-
ção com o meio social em que está inserida. 
Além de estimular o movimento intelectual 
onde quer que consiga chegar com sua in-
fluência, sugerindo aos poderes públicos 
medidas necessárias.

DIREITOS – O que vem a ser a Comen-
da Ruy Barbosa?

PAWLO CIDADE – A Comenda Ruy Barbo-
sa é um projeto que irá homenagear profis-
sionais, intelectuais e artistas de diversos cam-
pos de atuação. Entre eles, a saúde, as artes, 
o judiciário. Mas antes de dar mais detalhes 
iremos primeiro apresentá-la aos confrades e 
confreiras para regulamentação, aprovação e 
criação de uma comissão que fará a escolha 
dos homenageados. É comum à nossa confra-
ria erguer bandeiras somente após ouvir nos-
sos pares. O que não é nenhuma dificuldade 
para mim, já que venho de uma escola em que 
estou acostumado a ouvir os mais interessa-
dos de um determinado segmento quando 
apresentamos uma nova proposta.

DIREITOS – Quais foram as ações de-
senvolvidas ao longo dos anos pela ALI 
que merecem destaques?

PAWLO CIDADE – A gestão anterior, sob 
o comando do professor e historiador An-
dré Rosa foi muito bem avaliada e merece 
elogios. Dentre as principais articulações eu 
destaco o Prêmio Sosígenes Costa e a FLIOS 
– Festa Literária de Ilhéus, em parceria com 
importantes instituições públicas como a 
UESC/Editus e a Fundação Pedro Calmon e a 
criação de saraus literários. 

DIREITOS – O senhor acha importante 
dar continuidade a projetos que se desta-
caram na gestão anterior?

PAWLO CIDADE – Absolutamente! 
Aprendi que as boas práticas, os bons costu-
mes e o que foi bom para um período, pode 
e deve ter solução de continuidade. A gestão 
passada abriu as portas da Academia para a 
sociedade civil, para o diálogo, para o bom 
debate. É fato que algumas coisas precisam 
ser ajustadas e ter o devido tom na execu-
ção. Nós daremos continuidade à FLIOS e ao 
Prêmio Sosígenes Costa. Somos uma tertúlia 
de pensadores e intelectuais com uma única 
missão: Patriae Litteras Colendo Serviam. A 

ALI não é o escritor Pawlo Cidade, o histo-
riador André Rosa, o poeta Geraldo Lavigne. 
A ALI é um conjunto de 40 membros com a 
finalidade primeira de cuidar, sobretudo, do 
nosso maior patrimônio. 

DIREITOS – Quais são os critérios para 
ser aceito como imortal da ALI? E se existe 
alguma cadeira vaga atualmente?

PAWLO CIDADE – Para fazer parte do 
quadro de imortais, o candidato ou a can-
didata à vaga de membro efetivo, deverá ser 
indicado por, no mínimo, três membros efe-
tivos, como atestam nosso Estatuto e nosso 
Regimento Interno. Se a indicação for chan-
celada pela maioria absoluta dos membros 
efetivos, o candidato é declarado admitido.

DIREITOS – A Academia de Letras de 
Ilhéus aceita como membro de seu quadro 
intelectual de outras cidades e/ou regiões?

PAWLO CIDADE – Sim. Dos membros 
efetivos da Academia, trinta devem ser, 
obrigatoriamente, baianos natos, podendo 
os dez restantes serem ou não baianos de 
nascimento, contanto que sejam brasileiros, 
e, no caso de não serem baianos, possam 
ter-se como tais, pela sua atuação cultural, 
intelectual e social na Bahia. A última versão 
do estatuto ratifica isso. 

DIREITOS – Quais são os endereços fí-
sico e virtual e telefone (s) de contato (s) 
da ALI?

PAWLO CIDADE – A Academia está si-
tuada à Rua Antônio Lavigne de Lemos, 39, 
centro de Ilhéus. Nosso telefone de contato 
é o 73.3231.1612. Nosso e-mail: academia-
deletrasdeilheus@gmail.com e blog: http://
academiadeletrasdeilheus.blogspot.com

DIREITOS – Além do senhor como pre-
sidente da ALI, quais são os demais mem-
bros da atual diretoria e suas funções?

PAWLO CIDADE – A diretoria eleita para 
o biênio 2021-2023 é composta pelo vice

“Somos uma instituição que se 
dedica tanto quanto possível, a estudar, 

incentivar e promover os autores da 
literatura baiana e da literatura brasileira”

O portal de notícias www.jornaldireitos.com e o jornal DIREITOS 
entrevistam o recém empossado presidente da Academia de 

Letras de Ilhéus (ALI), o escritor e gestor cultural Pawlo Cidade

-presidente doutor Gustavo Cunha, a secre-
tária geral e advogada Jane Hilda Badaró; o 
1º secretário, professor Sebastião Maciel; a 
2ª. secretária, a escritora Luh Oliveira; a 1ª. 
tesoureira, a museóloga Anarleide Menezes; 
o 2º tesoureiro, o pediatra e escritor Leônidas 
Azevedo; o diretor da revista, Ramayana Var-
gens e a diretora de biblioteca, Baísa Nora.

DIREITOS – Quais são as propostas 
dessa gestão para o biênio 2021-2023?

PAWLO CIDADE – Nós não pensando 
apenas em propostas que se limitem apenas 
a mensurar o tempo, aos recursos necessários 
a sua execução e as ações que vão tirá-las do 
papel para a prática. Apresentamos um Plano 
de Ação que contemplem, sobretudo, metas 
institucionais, metas operacionais e metas de 
fomento. Ou seja, se você tem uma missão a 
ser cumprida, você precisa ter uma visão de 
onde você quer chegar. Desta forma, quere-
mos uma Academia que seja a representação 
e a referência do livro e da leitura na Bahia. 
Projetos como a FLIOS e prêmios literários; 
auxiliar na publicação de obras literárias e 
científicas ou artísticas de autores regionais 
que não disponham dos recursos necessários; 
promover autores e autoras da literatura re-
gional; coligir dados biográficos e literários 
de autores regionais, como subsídio a estu-
dos da literatura produzida em nosso meio, 
criar um memorial da academia, um espaço 
para exposição e venda dos livros baianos, 
são alguns destes projetos estruturantes.

  
DIREITOS – A ALI desenvolve parce-

rias com outras instituições da cidade e/
ou região?

PAWLO CIDADE – Sim. Além de empresá-
rios locais, ao longo da nossa história temos 
firmado parcerias com a prefeitura municipal 
de Ilhéus, a Secretaria Estadual da Cultura, a 
Fundação Pedro Calmon, a Universidade Es-
tadual de Santa Cruz e com empresas de se-
gurança, como a VIP Segurança que tem sido 
nosso braço forte ao longo destes anos.

DIREITOS – Suas considerações finais.

PAWLO CIDADE – As Academias de Le-
tras precisam estimular, facilitar, organizar 
e estar presente no movimento intelectual 
onde quer que consigamos chegar com nos-
sa influência, dizendo aos poderes públicos 
quais as medidas convenientes a serem to-
madas. Tem que estar na dianteira das po-
líticas públicas, sobretudo, do livro e da lei-
tura. Não podemos, por exemplo, nos omitir 
diante do baixo índice de leitura da região. 
Temos que fazer mais do que reclamar da-
queles que não gostam de ler, das políticas 
ineficazes ou dos projetos eventuais. Nós, 
literatos, escritores, intelectuais e leitores sa-
bemos do poder transformador de um livro. 
Um livro pode mudar a vida de muita gente. 
É papel das Academias, também, despertar 
o interesse pela leitura. Enquanto estiver-
mos à frente da ALI, faremos este papel.



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

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.

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

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:

Judiciário na terra do Tio Sam

No Brasil

Aluguel em plataformas digitais

Cumprindo promessa de campanha, o presidente dos 
EUA, Joe Biden, criou uma comissão que, em 180 dias, 
deve promover um estudo sobre a expansão da Suprema 
Corte com o possível aumento do número de cadeiras no 
Tribunal. O aumento do número de vagas servirá para 
garantir um “equilíbrio ideológico” no Tribunal, isso por-
que a Suprema Corte (composta por 9 juízes) tem uma 
inclinação conservadora - seis juízes da ala conservadora 
e três da ala liberal.

Em terras brasileiras, o aumento de magistra-
dos no Supremo Tribunal Federal não é inédito. 
Durante o regime militar, em 1965, o presidente 
Castello Branco ampliou para 16 o número de mi-
nistros ao editar o AI-2. Bolsonaro também já pro-
meteu aumentar número de ministros do STF de 
11 para 21. 

A 4ª turma do STJ deve retomar o julgamento de 
recurso que trata da locação de imóvel em condomínio 
por meio de plataformas digitais de hospedagem, como o 
Airbnb. A ação teve pedido de vista em 2019, e a turma 
deve dar prosseguimento amanhã.
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A área comum de um condomínio 
pode ser locada a terceiros?

Tema bastante corriqueiro na prática do direito imo-
biliário refere-se à locação de área comum de Condomí-
nios Edilícios. A título de exemplo prático, imagine um 
edifício comercial com grande movimentação de pessoas 
em suas áreas comuns, que pretenda autorizar terceiros 
a instalar pequena banca de revistas e jornais na área 
de circulação, um edifício qualquer que pretenda ceder 
onerosamente espaço de sua fachada para instalação de 
placa publicitária, ou do telhado para colocação de ante-
na de telefonia. 

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

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

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

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

No mesmo sentido, o Código Civil de 2002 
assim determina, no art. 1.336: 

Art. 1.336. São deveres do condômino: 

… IV – dar às suas partes a mesma destina-
ção que tem a edificação, e não as utilizar 
de maneira prejudicial ao sossego, salubri-
dade e segurança dos possuidores, ou aos 
bons costumes.

Em razão das disposições legais, conclui-se que o uso 
da área comum do edifício não pode gerar obstáculo ao 
livre uso de quaisquer dos demais condôminos. Ou seja, 
com a cessão de uso para terceiros, não podemos ter um 
condômino sequer contrariado, eis que assim, teríamos o 
uso de área comum gerando ofensa ao “ao bom uso das 
mesmas partes por todos”.

Assim, a deliberação dos condôminos não poderia 
lesar o direito de qualquer deles fazer uso das partes co-
muns, direito este previstos nos dispositivos legais acima 
transcritos. Mesmo que se alegue vantagem gerada pela 
percepção dos alugueres, redução das despesas ou, até, 
formação de um fundo comum, ainda assim não há jus-
tificativa para a lesão do condômino que se sinta preju-
dicado, eis que pode ser que esse não seja o interesse de 
alguns, que, como dito, estão amparados pela legislação. 

Desta forma, conclui-se que para a cessão de área co-
mum para uso por terceiros, a título gratuito ou oneroso, 
exige-se a unanimidade dos condôminos. A contrarieda-
de de apenas um deles impede que o ato seja realizado 
pelo condomínio, já que este único condômino teria lesa-
do seu direito de livre uso das áreas comuns.

Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

Dicas Imobiliárias

Rapidinhas Jurídicas



Aprovado registro policial de 
medidas protetivas à mulher
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DECISÃO

Projetos e LeisQuestões da 
ordem e Concursos

A Câmara dos Deputados aprovou na 
terça-feira, 13/4 um projeto que determi-
na o registro de medidas protetivas de-
cretadas a favor de mulheres vítimas de 
violência nos sistemas de informações das 
Polícias Civil e Militar. A matéria vai agora 
ao Senado.

Segundo a deputada Flávia Morais 
(PDT-GO), autora do projeto, o acesso 
imediato da polícia às medidas protetivas 
concedidas por juízes possibilita a adoção 
de medidas especializadas durante o aten-
dimento à vítima de violência.

“Nesse sentido, importa registrar os 
inúmeros relatos de mulheres que, sob 
medida protetiva, necessitaram recorrer 
à polícia, por telefone, de forma emer-
gencial, e enfrentaram dificuldades para 
serem atendidas com a urgência necessá-
ria”, destaca.

Para a parlamentar, apesar do avanço 
da legislação nacional, “ainda há grandes 
desafio, como o atendimento especializa-
do às vítimas, ainda muito deficitário, e a 
necessidade de agilidade na condução e 
informação do andamento do processo”.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) 
entende que o foco da segurança pública 
deve ter o recorte de gênero. “A Lei Maria 
da Penha é considerada uma das três me-
lhores leis do mundo no combate à violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher. 
As medidas protetivas são absolutamente 
fundamentais para a defesa da vida das 
mulheres. E este projeto faz uma acelera-
ção da execução das medidas protetivas, 
inclusive inscrevendo dentro do registro 
das planilhas e das políticas de segurança 
pública”, pontua. 

(Ascom Agência Brasil)

1- O médico de João indicou a 
necessidade de realizar a cirurgia 
de gastroplastia (bariátrica) como 
tratamento de obesidade mórbida, 
com a finalidade de reduzir peso. 
Posteriormente, o profissional de 
saúde explicou a necessidade de 
realizar a cirurgia plástica pós-gas-
troplastia, visando à remoção de 
excesso epitelial que comumente 
acomete os pacientes nessas con-
dições, impactando a qualidade de 
vida daquele que deixou de ser obe-
so mórbido.

Nesse caso, nos termos do Códi-
go de Defesa do Consumidor e do 
entendimento do STJ, o plano de 
saúde de João

A terá que custear ambas as cirurgias, 
porque configuram tratamentos, 
sendo a cirurgia plástica medida 
reparadora; portanto, terapêutica.

   
B terá que custear apenas a cirurgia 

de gastroplastia, e não a plástica, 
considerada estética e excluída da 
cobertura dos planos de saúde.

   
C não terá que custear as cirurgias, 

exceto mediante previsão contra-
tual expressa para esses tipos de 
procedimentos.

D não terá que custear qualquer das 
cirurgias até que passem a integrar 
o rol de procedimentos da ANS, 
competente para a regulação das 
coberturas contratuais.

2 - Adriano, por meio de um 
site especializado, efetuou reserva 
de hotel para estada com sua fa-
mília em praia caribenha. A reserva 
foi imediatamente confirmada pelo 

site, um mês antes das suas férias, 
quando fariam a viagem.

Ocorre que, dez dias antes do 
embarque, o site especializado co-
municou a Adriano que o hotel havia 
informado o cancelamento da con-
tratação por erro no parcelamento 
com o cartão de crédito. Adriano, 
então, buscou nova compra do ser-
viço, mas os valores estavam cerca 
de 30% mais caros do que na contra-
tação inicial, com o qual anuiu por 
não ser mais possível alterar a data 
de suas férias.

Ao retornar de viagem, Adriano 
procurou você, como advogado(a), a 
fim de saber se seria possível a res-
tituição dessa diferença de valores.

Neste caso, é correto afirmar que 
o ressarcimento da diferença arcada 
pelo consumidor

A poderá ser buscado em face ex-
clusivamente do hotel, fornecedor 
que cancelou a contratação.

B poderá ser buscado em face do site 
de viagens e do hotel, que respon-
dem solidariamente, por compo-
rem a cadeia de fornecimento do 
serviço.

  
C não poderá ser revisto, porque o 

consumidor tinha o dever de con-
firmar a compra em sua fatura de 
cartão de crédito.

  
D poderá ser revisto, sendo a res-

ponsabilidade exclusiva do site de 
viagens, com base na teoria da 
aparência, respondendo o hotel 
apenas subsidiariamente.

www.dw.com

Na terça-feira (13/4), a Câmara aprovou 
o projeto que prorroga o prazo de entrega 
da declaração do imposto de renda para 31 
de julho. A proposta segue para sanção pre-
sidencial.

Conforme o texto aprovado, caso haja 
saldo do imposto a pagar no fim da decla-
ração, o contribuinte poderá parcelar o valor 
devido em até seis meses, com limite de ven-
cimento para dezembro deste ano.

Nesta segunda-feira (12/4), a Receita Fe-
deral já havia comunicado o adiamento da 

entrega do IR por um mês, até 31 de maio. 
A medida foi tomada como forma de ame-
nizar as dificuldades impostas pela crise de 
Covid-19.

O projeto não altera as datas das resti-
tuições do IR. O reembolso será recebido em 
cinco lotes mensais, entre maio e setembro. 
Segundo a Receita, quanto antes a declara-
ção for enviada, mais cedo o contribuinte re-
ceberá a restituição. Há prioridade para ido-
sos e pessoas com deficiência. 

(Ascom Agência Brasil)

Decisão também estipulou retorno aos 
e-mails recebidos pelo tribunal no prazo de 
24h

Atendendo a uma representação da 
OAB da Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJBA) determinou a criação de uma central 
de agendamento por videoconferência para 
que seus magistrados atendam à advocacia. 

Assinada pelo corregedor das Comarcas 
do Interior do TJBA, desembargador Osvaldo 
de Almeida Bonfim, a decisão atendeu a um 
pedido da OAB-BA feito ao Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) no sentido de fazer uma 
correição para verificar o atendimento pres-
tado pelo tribunal.

Na sentença, o corregedor do TJBA de-
termina que, “sabido o momento de pande-
mia por conta do coronavírus”, sejam postos 
em prática “mecanismos que permitam o 
agendamento direto, público e transparente 
do atendimento por videoconferência entre 
os magistrados e os advogados”.

O corregedor também estipulou “retor-
no aos e-mails enviados no prazo de 24h, 
bem como a disponibilização de horários 
de atendimento pelos magistrados” e pediu 
que a Presidência do TJBA fosse notificada 
da “necessidade de implantação do Balcão 
Virtual” - plataforma on-line para aproximar 
o tribunal da sociedade.

O presidente da OAB-BA, Fabrício de 
Castro, comemorou a decisão. “É mais um 
importante passo que a Seccional dá em 
defesa das prerrogativas da classe. Desde o 
início da pandemia, temos adotado medidas 
com o intuito de minimizar seus efeitos na 
advocacia. Essa, sem dúvida, é mais uma im-
portante iniciativa”, destacou.

O presidente também disse que a deci-
são ajudará a corrigir um antigo problema 
do tribunal. “Ela contribuirá para melhorar 
um problema de caráter estrutural e sistêmi-
co, que acompanha há anos não só a advo-
cacia, mas toda a sociedade”, concluiu.

Câmara aprova adiamento de 
entrega da declaração do IR

Direito do Consumidor

Após pedido da OAB-BA, Corregedoria 
do TJBA determina agendamento 

virtual para atender advocacia

Respostas na próxima edição. Respostas da última edição. 1-D e 2- B.

Recuperação judicial: Samarco
A mineradora Samarco, joint venture 

da Vale com a australiana BHP Billiton 
Brasil, ingressou com um pedido de recupe-
ração judicial na vara empresarial de Belo 
Horizonte/MG. Desde o desastre ambiental 
ocorrido em 2015 com o rompimento da bar-

ragem de Fundão, a mineradora relatou que 
suas operações foram afetadas e suspensas. 
A empresa garante que o deferimento da 
recuperação judicial ajudará na obrigação 
de reparar integralmente os danos indeni-
záveis decorrentes do rompimento.

Rapidinhas Jurídicas



ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br
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Os estudantes do Curso de Enfermagem da 
Faculdade de Ilhéus estão participando, volunta-
riamente, das ações de imunização da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. 
Eles foram convidados pela Rede de Frio do mu-
nicípio (coordenação de Imunização) para refor-
çar o trabalho que é realizado pela Secretaria de 
Saúde local.

Segundo o coordenador do curso de Enfer-
magem, Robson Vidal, em janeiro último, 22 es-
tudantes do décimo semestre passaram por ati-
vidade de capacitação, realizada pela equipe da 
Rede de Frio, e tiveram a possibilidade de serem 
imunizados. Além disso, os graduandos poderão 
utilizar a carga horária dessa prática voluntária 

como parte do Estágio Supervisionado nos Ser-
viços de Saúde I. 

O professor explica que a participação dos 
estudantes de graduação da área de saúde para 
compor as equipes de vacinação, está prevista 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vaci-
nação contra a Covid-19.

“Podemos destacar que com esse tipo de 
ação, todos ganham: o próprio serviço, que 
conta com uma mão de obra qualificada; a 
instituição de ensino, que cumpre o seu papel 
social; e os acadêmicos, que ganham experiên-
cia na condução de uma atividade de tamanha 
relevância social, como a pandemia”, ressalta 
Robson Vidal. 

Estudantes de 
Enfermagem da 
Faculdade de Ilhéus 
reforçam a equipe 
de vacinação contra 
a covid-19

ILHÉUS

O sentimento de culpa te faz sofrer?
Culpa nada mais é do que aquele 

sentimento que brota quando deixa-
mos de fazer algo ou nos arrepen-
demos por determinada atitude que 
adotamos. Afinal, quem nunca se 
arrependeu por deixar de fazer algo 
que desejava muito em prol de uma 
obrigação?

Segundo Lewis (1971) o senti-
mento de culpa é quando nos julga-
mos negativamente ao acreditarmos 
que não conseguimos viver de acor-
do com os nossos próprios padrões 
ou padrões impostos pela sociedade.

 As emoções sejam elas positivas 
ou negativas, fazem parte do nosso 
cotidiano, e muitas vezes não nos 
compete escolher a que iremos viven-
ciar. Com a culpa não é diferente, ela 
é intrínseca da natureza humana, ou 
seja, possui uma função adaptativa. 
No nosso cérebro, existe uma região 
denominado Sistema Límbico que é 
o responsável por todos os nossos 
julgamentos morais e também pela 
sensação de culpa e vergonha.

Partindo do pressuposto que so-
mos seres humanos e possuímos um 
desenvolvimento psicológico sau-
dável é totalmente aceitável sentir-
mos culpa e  por diversas vezes esse 
sentimento é sucedido por raiva, 
remorso, vergonha e sentimento de 
inépcia. O importante é viver cada 
emoção de forma consciente, acre-
ditando que elas ocorrem de forma 
temporária, permitindo que as mes-
mas permaneçam apenas o tempo 
necessário para que possam servir de 
aprendizado e possibilitem evolução 
pessoal.

O sentimento de culpa é visto 

como algo preocupante a partir do 
momento que os nossos pensamen-
tos e os nossos comportamentos 
são direcionados de forma tal que 
parece não se chegar à outro lugar 
a não ser à autodestruição, produ-
zindo assim a sensação de paralisa-
ção todavia, pode ser considerada 
saudável quando nos impulsiona 
em direção à pensamentos e com-
portamentos positivos, criação de 
novas escolhas e saídas de situa-
ções desconfortáveis anteriormente 
ocorridas. É o que se chama sensa-
ção de “lições aprendidas” ou “vida 
que segue”.

Faz-se necessário entender que 
o fato de ter acontecido algo ruim 
no passado não nos impede de criar 
uma nova história. Com isso não 
quero dizer que se deve esquecer o 
que aconteceu e sim reconhecer o 
“erro”, extrair aprendizagem da si-
tuação e ressignificar a história.

Teóricos afirmam que quem sen-
te culpa possui maior capacidade de 
empatia e conexão com o outro, a 
culpa também pode ser utilizada 
como auxiliar ao desenvolvimento 
da inteligência emocional. Então, 
que tal utilizar a culpa como instru-
mento impulsionador ao início de 
uma nova história na sua vida?

DIVÃ
Por Carlineia Lima

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 
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Entrevista

DIREITOS – Quando e quem foram os 
fundadores da Academia Grapiúna de Le-
tras (AGRAL)?

SAMUEL LEANDRO – A AGRAL foi fun-
dada em 4 de abril de 2011, portanto, a 10 
anos. Os fundadores, pioneiros, que também 
compuseram historicamente a sua primei-
ra diretoria foram: Ivan Krebs Montenegro 
(Presidente, Cadeira 10), Vercil Rodrigues 
(Vice-Presidente, Cadeira 1), Washington Fa-
rias de Cerqueira (Secretário Geral, Cadeira 
3), Antônio da Silva Costa (Tesoureiro, Cadei-
ra 8), Jorge Ribeiro Carrilho (2º Tesoureiro, 
Cadeira 7), Ramiro Nunes de Aquino (Diretor 
de Eventos, Cadeira 9) e José Carlos Oliveira 
(Diretor de Biblioteca, Cadeira 4). 

DIREITOS – Quais são os objetivos e 
finalidades da Academia Grapiúna de Le-
tras (AGRAL)? 

SAMUEL LEANDRO – A AGRAL objetiva 
“o cultivo da língua e da literatura brasilei-
ras, a preservação da memória cultural na-
cional, com destaque para Itabuna e para a 
Bahia, e o amparo e estímulo às manifesta-
ções da mesma natureza, inclusive nas áreas 
das ciências e das artes”. Isso significa pro-
mover ações de difusão de obras e autores, 
estimular novos escritores junto a escolas, 
realizar ações de valorização da língua, da 
literatura e dos literatos brasileiros, particu-
larmente os baianos e sulbaianos.

DIREITOS – Quais foram as ações de-
senvolvidas nesses 10 anos da AGRAL que 
merecem destaques?

SAMUEL LEANDRO – Gostaria muito 
que o Ivann Krebs Montenegro, nosso Pre-
sidente Emérito pudesse responder a esta 
pergunta. Ele, pois, saberia, como ninguém, 
elencar as atividades desenvolvidas nesse 
período. Igualmente, o jornalista Ramiro 
Aquino o faria como muito mais detalhes do 
que eu. Em todo caso, destaco eventos rea-
lizados no objetivo de promover a literatura, 
o teatro, a música e outras artes: Celebração 

sobre a “Amizade na vida e na obra de Vini-
cius de Moraes”, apresentações da Rapsódia 
Grapiúna, pela sua própria autora, a Profes-
sora e Confreira Zélia Lessa; recitais de poe-
sia; visitas a locais de valor histórico-cultural, 
a exemplo da Casa Jorge Amado (em Ferra-
das, seu local de nascimento); participações 
em eventos de academias coirmãs, dentre 
outras ações. Observo também que, nas reu-
niões regulares da AGRAL, há um constante 
compartilhamento de informações e saberes 
diversos. Há declamações, palestras etc. de 
modo que os confrades e confreiras simulta-
neamente ensinam e aprendem. 

 
DIREITOS – Quais são os critérios para 

ser aceito como imortal da AGRAL? E se 
existe alguma cadeira vaga atualmente?

SAMUEL LEANDRO – Os critérios são os 
seguintes: “intelectuais que tenham publi-
cado trabalhos em quaisquer meios escritos 
de informação pública ou eminentemente 
cultural em qualquer dos gêneros de litera-
tura, ou obra científica ou artística de valor 
cultural e prioritariamente de valor literário”. 

Quanto a vagas, sim, há. Há quatro 
cadeiras a serem ocupadas, em função do 
passamento de acadêmicos, quais sejam: 
Cadeira de nº 6, cujo patrono é José Haroldo 
Castro Vieira (antes ocupada Professor Antô-
nio da Silva Costa); a de nº 10, cujo patrono 
é Afrânio Peixoto (antes ocupada pela Pro-
fessora Agenilda Palmeira); a de nº 13, cujo 
patrono é Anísio Teixeira (antes ocupada por 
Dom Ceslau Stanula) e a de nº 27, cujo pa-
trono é Luiz Gama (antes ocupada pelo Pro-
fessor Odilon Pinto). Há, ainda, outras três, 
nunca antes ocupadas: a de nº 38, da pa-
tronesse Valdelice Soares Pinheiro, a 39, do 
patrono Waly Oliveira Lima e a de nº 40, do 
patrono Wilson Lins. Portanto, ao todo, há 
7 vagas.

DIREITOS – A AGRAL aceita como 
membro de seu quadro intelectual de ou-
tras cidades e/ou regiões?

SAMUEL LEANDRO – Sim. O nosso es-

tatuto prevê a membresia de 20 acadêmicos 
correspondentes, que podem ser oriundos 
de qualquer parte do país ou do exterior.

DIREITOS – Quais são os endereços fí-
sico e/ou virtual e telefone (s) de contato 
(s) da AGRAL? 

SAMUEL LEANDRO – O endereço da 
AGRAL é a Rua São Vicente de Paula, s/n, 
Centro de Itabuna-Ba, CEP nº45600-105, 
onde fica a Sala Zélia Lessa, local inicial das 
nossas reuniões.  

DIREITOS – Como anda o blog da 
AGRAL http://blogdaagral.blogspot.
com/2012/09/academia-grapiuna-de-le-
tras-e-sociedade.html que foi criação do 
confrade Ari Rodrigues Filho, então Dire-
tor de Eventos da “Casa das Letras Gra-
píúna?

SAMUEL LEANDRO – Essa foi uma im-
portante iniciativa do confrade Ari Rodri-
gues. Todavia, entendo que não é fácil “ali-
mentar” constantemente um blog, de modo 
que seja atual, informativo, que seja uma 
pronta referência, em tempo real, a uma ins-
tituição. Certamente nos seja menos traba-
lhoso e mais eficaz investir nas redes sociais 
mais usadas no momento, sobretudo Face-
book e Instagram. Em todo caso, este é um 
assunto a ser discutido diretamente com a 
Diretoria de Relações Públicas, o que ocor-
rerá em breve. 

DIREITOS – Além do senhor como pre-
sidente da AGRAL, quais são os demais 
membros da atual diretoria e suas fun-
ções?

SAMUEL LEANDRO – O novo grupo 
gestor é assim formado: Ivann Krebs Mon-
tenegro (Presidente Emérito), Samuel Lean-
dro Oliveira de Mattos (Presidente), Jailton 
Alves de Oliveira (Vice-Presidente), Zélia Pos-
sidônio dos Santos (Secretária), Jairo Xavier 
Filho (2º Secretário), Paulo Sérgio Bomfim 
(Tesoureiro), Ramiro Soares de Aquino (2º 

“A AGRAL objetiva o cultivo da língua 
e da literatura brasileiras, a preservação 

da memória cultural nacional, com 
destaque para Itabuna e para a Bahia”

O portal de notícias www.jornaldireitos.com e o jornal DIREITOS 
entrevistam o recém-empossado presidente Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), a primeira a ser fundada na cidade de Itabuna e que completa 10 

anos, o professor universitário Samuel Leandro Oliveira de Mattos.

Tesoureiro), Jailton Alves de Oliveira (Diretor 
de Eventos), Eglê Santos Machado (Vice-Di-
retora de Eventos), Vercil Rodrigues (Diretor 
de Relações Públicas), Ari Rodrigues Filho 
(Vice-Diretor de Relações Públicas), Lilian 
Lima Pereira (Diretora de Revista, Biblioteca 
e Arquivo) e Paulo Lima (Vice-Diretor de Re-
vista, Biblioteca e Arquivo).

DIREITOS – Quais são as propostas 
dessa gestão para o biênio 2021-2023?

SAMUEL LEANDRO – As principais pro-
postas são as seguintes: a) Estímulo à pro-
dução literária grapiúna, sobretudo junto 
a alunos de escolas públicas; b) Realização 
de concurso literário com patrocínio de em-
presas locais/regionais; c) Publicações dos 
próprios acadêmicos acerca dos seus res-
pectivos patronos e patronesses; d) Reali-
zar seminários, para a comunidade interna 
e externa, sobre livro, literatura e produção 
literária; e) Outras ações afins.

DIREITOS – A AGRAL desenvolve par-
cerias com outras instituições da cidade 
e/ou região e/ou pretende realizar?

SAMUEL LEANDRO – Sim, a AGRAL, 
desde o seu nascimento, mantém parce-
ria com a Loja Maçônica 28 de Julho, com 
o Lions Clube, com a Fundação Itabunense 
de Cultura e Cidadania (FICC), dentre outras 
entidades. 

Doravante, pretendemos também estrei-
tar laços com a Universidade Estadual de San-
ta Cruz (instituição na qual leciono), particu-
larmente com o Curso de Especialização em 
Gestão Cultural (pós-graduação lato sensu), 
com o Núcleo de Artes da UESC (NAU, do De-
partamento de Letras e Artes), com o Museu-
Vitrine das Artes Visuais, com o Programa Na-
cional de Incentivo à Leitura (PROLER), dentre 
outras instâncias da Universidade.

Outra pretensão é intensificar o relacio-
namento com a imprensa regional (sites, 
blogs, jornais, TVs e rádios), além das acade-
mias coirmãs, principalmente: Academia de 
Letra de Itabuna (ALITA), Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), Acade-
mia de Letras de Ilhéus, dentre outras.

DIREITOS – Suas considerações finais.

SAMUEL LEANDRO – Entendo que o 
compromisso que ora assumo me seja uma 
importante oportunidade para aquisição de 
conhecimentos e experiências, quanto ao 
desenvolvimento humano, como um todo. 
Na UESC, ao longo de 11 anos, exerci vários 
cargos administrativos, através dos quais 
muito aprendi. Na AGRAL, igualmente, creio 
que ocorra o mesmo. Será mais uma etapa 
de realização. Inclusive, sou grato aos meus 
pares, acadêmicos, pela confiança em mim 
depositada. Assim, espelhado nos que me 
antecederam, e a olhar para o futuro, pre-
tendo levar adiante o ideal de uma acade-
mia de letras sulbaiana, pela cultura e litera-
tura regionais.  
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Acontecimentos

Terceira Via Formaturas 
completa 14 anos no mercado

A Terceira Via Formaturas e Eventos, 
sediada em Itabuna, completou, no dia 29 
de março, 14 anos de atuação no ramo de 
produção e gestão de formaturas e outros 
eventos na Bahia. Idealizada, em 2007, 
pelos sócios Danilo Torres, Franklin Bastos 
e Leandra Batista, a empresa evoluiu no 
cenário estadual, ao longo dos anos, pela 
qualidade, credibilidade e inovação de 
suas produções.  

O crescimento e expansão da Terceira 
Via resultam da seriedade e do nível de 
profissionalismo demonstrado no setor 
de eventos, o que transformou a empresa 
em uma referência da produção cenográ-
fica no mercado baiano, especialmente na 
área de formaturas. 

A experiência adquirida nesses 14 
anos, em permanente parceria com estu-
dantes e instituições de ensino superior, 
entre outras, levou ao redimensionamen-
to e segmentação das atividades da Ter-
ceira Via. Atualmente, o grupo está es-
truturado em quatro empresas: a Terceira 
Via Formaturas, a Terceira Via Hall (espaço 

de eventos com capacidade para duas mil 
pessoas, inaugurado em 2015), a Via 3 
Convites e a Conexão Foto e Vídeo. 

O sócio-diretor Danilo Torres ressalta 
que a evolução do trabalho da empresa de-
ve-se ao reconhecimento dos formandos e 
também à competência e dedicação de uma 
equipe de profissionais engajados na missão 
de proporcionar momentos surpreendentes 
e memoráveis aos clientes. Dessa forma, são 
oferecidos serviços de excelência como so-
lenidades de colação de grau, culto ecumê-
nico, aula da saudade, baile de formatura, 
cenografia, fotografia, filmagem, convites e 
produtos personalizados. 

Impacto – Desde o ano passado, o se-
tor de eventos é um dos que mais sofre 
os impactos negativos da pandemia da 
covid-19. O cancelamento das formatu-
ras e eventos agendados causou enormes 
prejuízos à cadeia produtiva, gerando alto 
índice de desemprego e o fechamento de 
muitas empresas.

Por outro lado, Franklin Bastos, tam-
bém diretor da Terceira Via, enfatiza que a 

experiência tem mostrado que é totalmen-
te possível realizar alguns tipos de even-
tos e atender às recomendações da OMS 
(Organização Mundial da Saúde) e demais 
autoridades sanitárias. Segundo ele, nes-
te momento, sugerimos a adequação de 
cerimoniais de culto ecumênico e outor-
ga de colação grau na mesma categoria 
dos cultos religiosos, e com o mesmo grau 
de exigências no contexto do controle da 
pandemia. “Mas a nossa expectativa é de 
que o País consiga alcançar - o mais rápi-

do possível - o controle da pandemia e, 
assim, possamos retornar às nossas ativi-
dades e normalizar a realização de forma-
turas e eventos”, admite. 

Enquanto isso, “a Terceira Via desen-
volve outros formatos de produção ceno-
gráfica e de prestação de serviços, investe 
no treinamento e capacitação da equipe, 
e em alternativas de inovação tecnológica 
para atender às novas demandas do mer-
cado”, afirma Leandra Batista, diretora 
administrativa e de cenografia. Cenário da formatura de  Medicina da UESC, em 2021

Formatura de Medicina da UESC, seguindo os 
protocolos de prevenção à covid-19

Cenário de solenidade de formatura no Terceira 
Via Hall

Sanitização do ambiente de formatura

Formatura de Medicina da UESC, seguindo os 
protocolos de prevenção à covid-19

Os diretores 
Franklin 
Bastos, 
Leandra 
Bastista 
e Danilo 
Torres
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Espaço Livre
Por Vercil Rodrigues

Cultura

Como comemoração de 10 anos de 
fundação da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), a recém empossada diretoria, eleita 
em 25/3, promoveu no último domingo, dia 
4/4 – data de sua instituição – das 10 às 11 
horas, na plataforma Google Meet, em fun-
ção da inviabilidade presencial, por causa das 
medidas restritivas acerca de distanciamento 
social, face à Pandemia Coronavírus (Covid – 
19), reunião virtual.

A reunião extraordinária, comemorativa 
aos 10 anos da fundação da AGRAL, primei-
ra academia dessa natureza na cidade de 
Itabuna, foi conduzida pelo presidente Sa-
muel Leandro Oliveira de Mattos, que agra-
deceu a presença dos confrades e convida-
dos, declarando que o motivo da reunião é 
fruto do ideal, da dedicação, do esforço dos 
pioneiros, que conceberam a ideia de uma 
academia de letras, em 2011, para cultivar a 
língua, a cultura, as artes, a literatura e seus 
literatos, que são muitos. 

O presidente da AGRAL, disse ainda: 
“Esta região sulbaiana é uma das únicas do 
país que tem uma literatura própria. Disse 
que traços artístico-literários que temos aqui, 
fruto da Civilização do Cacau, fruto da Cul-
tura Cacaueira, nos fizeram únicos. E que, 
por sua vez, Sosígenes Costa, Adonias Filho, 
Euclides Neto, Jorge Amado, dentre outros, 
trataram de divulgá-lo mundo afora”.

Na oportunidade, Samuel Leandro fez 
uma homenagem aos confrades-fundado-
res: Ivann Krebs Montenegro, Cadeira 10, 
o primeiro presidente da “Casa das Letras 
Sulbaiana”, o acadêmico Vercil Rodrigues, 
Cadeira 1; Washington Cerqueira, Cadeira 

3; Antônio Costa (in memoriam), Cadeira 8; 
Jorge Carrilho, Cadeira 7; José Carlos Olivei-
ra, Cadeira 4 e Ramiro Aquino, Cadeira 9, 
presidente de 2019/2021. E ainda, agrade-
ceu aos membros da AGRAL pela confiança 
nele depositada, para que leve à frente o 
ideal, o sonho e o trabalho dos que o ante-
cederam, e logo em seguida apresentou os 
acadêmicos/acadêmicas que formam a sua 
equipe de trabalho para o biênio 2021/2023.

E mais, apresentou propostas estreitar os 
laços com a Universidade Estadual de Santa 
Cruz, junto ao Curso de Especialização em 
Gestão Cultural, o Núcleo de Artes da UESC, 
ao Núcleo de Estudos Afrobaianos (Kàwé), ao 
Museu Vitrine das Artes Visuais e ao PROLER, 
bem como de estreitar laços com a Fundação 
Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), 
academias de letras coirmãs, além de inte-
ragir diretamente com a educação básica do 
município de Itabuna, no intuito de promo-
ver, com apoio da iniciativa privada local con-
curso literário. 

Em continuidade a emocionante e fra-
terna reunião, deu-se o lançamento do livro 
intitulado “Poemas não Dormem” da con-
freira Zélia Possidônio e declamação de poe-
sias pelo confrade Jailton Alves e pela convi-
dada Wynnie Possidônio.

Na segunda-feira, 5/4, às 18 horas na 
Catedral São José, centro de Itabuna, como 
parte da comemoração dos 10 anos, acon-
teceu com as presenças de acadêmicos e 
convidados, uma missa de agradecimen-
tos pelo aniversário de fundação e vida da 
AGRAL. (Ascom da AGRAL e foto Angélica 
Rodrigues/Direitos)

O ano de 2011, portanto, a 10 
anos, foi um ano emblemático na vida 
desse doublé de professor, jornalista, 
advogado, empresário de comunica-
ção – fundador dos jornais e portais 
de notícias DIREITOS e O COMPASSO 
– e autor de livros nas “horas vagas.”

Nesse ano com um grupo de inte-
lectuais de Itabuna, fundamos no dia 
4 de abril, a Academia Grapíúna de 
Letras (AGRAL), a primeira academia 
de letras de Itabuna, já no dia 5 de 
maio – dia do meu aniversário – fui 
empossado na cadeira 21, cujo patro-
no é Francisco Borges de Barros e tem 
como fundador Paulo Cardoso Pin-
to, na Academia de Letras de Ilhéus/
ALI (fundada no dia 14 de março de 
1959), realizando um sonho acalenta-
do a muito tempo. E ainda nesse mes-
mo mês, dia 20, junto com um grupo 
de operadores do Direito sulbaiano, 
idealizamos e fundamos a Academia 
de Letras Jurídica do Sul da Bahia (AL-
JUSBA), a primeira do gênero a ser 
implantada no interior do estado.

 No começo daquele ano, dia 10 
de janeiro, enquanto historiador for-
mado pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), especialista em 
História Regional (UESC) e professor 
de História da rede pública estadual 
da (SEC/BA) a mais de duas décadas, 
o ápice foi ter sido aceito pelo Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Ilhéus 
(IHGI) como membro efetivo, na ges-
tão do historiador e professor-doutor 
da UESC André Luiz Rosa Ribeiro, que 

então presidia o órgão.
O Instituto Histórico e Geográfico 

de Ilhéus (IHGI), foi fundado em 28 
de Junho de 1953, é uma sociedade 
civil de caráter científico e cultural, 
reconhecida de utilidade pública mu-
nicipal pelo Decreto nº 2.929 de 6 de 
novembro de 2001, com a finalidade 
de promover o estudo e a divulgação 
da História e dos aspectos geográfi-
cos regionais, mediante conferên-
cias públicas, publicações de obras 
científicas, conservação e guarda de 
documentação, manutenção de inter-
câmbio com instituições congêneres 
do estado e do país, manutenção de 
bibliotecas e arquivos especializados, 
promoção de cursos abertos à comu-
nidade, assim como colaborar com 
os poderes públicos nas solenidades 
cívicas que se realizem, a exemplo do 
28 de Junho – Dia da Cidade (Lei Mu-
nicipal nº 921 de 10/03/1967).

Vale salientar que, grande parte 
do conhecimento produzido sobre a 
história da antiga capitania de São 
Jorge dos Ilhéus até os dias de hoje 
foi produzido por seus sócios e apre-
sentado em forma de teses acadêmi-
cas, livros didáticos e científicos, as-
sim como por palestras em inúmeros 
eventos culturais.

Academia Grapiúna de Letras (AGRAL) 
comemora aniversário de 10 anos 

Uma década de filiação 
ao Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus

Por Vercil Rodrigues

Advogado, jornalista, professor 
e membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus (IHGI).
E-mail: vercil@jornaldireitos.com 
e vercil5@hotmail.com

Judiciário na mira
Na última semana, Bolsonaro disse que faltou “coragem moral” 

ao ministro Luís Roberto Barroso depois que S.Exa., com desassom-
bro, mandou o Senado instalar CPI para apurar omissão do governo 
na pandemia. Infelizmente, os ataques e impropérios proferidos por 
Bolsonaro não alcançam apenas o destemido ministro. Desde que 
ocupou a cadeira presidencial, Jair Bolsonaro já criticou e atacou 
outros ministros, dentre eles: Edson Fachin, Alexandre de Moraes e 
Celso de Mello.

Rapidinhas Jurídicas

Fundadores e membros da primeira diretoria



Por seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade Canção Nova 
– Cachoeira  Paulista – São Paulo.

www.cancaonova.com.br

A corrupção mata de longe
A minha esposa diz que não sou confiá-

vel politicamente, hoje, defendo com unhas 
e dentes A, amanhã, mudo pra B, depois, 
empunho a bandeira de C e no futuro exe-
cro A, B e C, é que, ela ainda não me com-
preende não obstante décadas de enfrenta-
mento juntos nas dificuldades do dia a dia. 
Não sou dúbio de caráter nem de convicções 
políticas, mas, não tenho compromisso com 
político corrupto nem   rezo para saúde de 
corruptor.

No processo do “Tríplex de Lula”, “Con-
domínio Solaris” Guarujá, defendi, aqui do 
meu canto, nas redes sociais, a inocência do 
ex-presidente Lula, naquela época, já se sus-
peitava a imparcialidade de Sérgio Moro e o 
tempo foi o senhor da razão: Sérgio Moro 
e Dallagnol produziram provas, manipula-
ram testemunhas, grampearam 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 desfecho foi ina-
creditável: Sérgio Moro deixou mais de 20 
anos de magistratura vitoriosa para servir ao 
presidente eleito Jair Bolsonaro, como Mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública, com 
“Carta Branca”, ele a transformou em so-
berania 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 intelectuais, subli-
mei seus erros na prefeitura de São Paulo, 
potencializei o benefício que faria ao Brasil 
se eleito presidente do Brasil e escrevi vários 
artigos “descaractizando” seu adversário, o 
candidato Jair Bolsonaro. Nesse ano, ainda 
acreditava que as denúncias de corrupção e 
de malversação do dinheiro público fossem 
recursos de retórica de políticos da oposição 
e da sociedade elitista conservadora.

Porém, quando li a enxurrada de denún-
cias de políticos da esquerda que se beneficia-
ram com o “petrolão”, o “mensalão”, dinheiro 
na cueca, Caixa 2 para registrar as despesas 
suspeitas, pagamento de palestras milioná-
rias aos políticos do PT, condenação de Lula 
no processo do sítio de Atibaia pela juíza Ga-
briela Hardt, ratificado e acrescido o tempo 
pelo Tribunal Regional da 4ª. Região (TRF-4) e, 
homologado e diminuído o tempo pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), não defendo mais 
essa gente, tomei ojeriza à esquerda.

A pandemia do coronavírus veio para 
revelar novos políticos corruptos insensíveis. 
Eles lucraram e ainda lucram com a doença 
e a morte de milhares de pessoas contami-
nadas pelo vírus chinês. O superfaturamen-
to de respiradores, hospitais de campanha 
não utilizados e outros insumos hospitalares 

superfaturados representam o desperdício 
do dinheiro público e o roubo. A pandemia 
trouxe à tona esses desmandos na saúde de 
décadas, sempre morreu pobre nos corredo-
res dos hospitais e enfermarias por falta de 
vaga, médicos e remédios. A Covid-19, ape-
nas, descobriu a sujeira que estava embaixo 
do tapete.

Hoje, sem ser seguidor do presidente 
Bolsonaro, eu simpatizo com as políticas pú-
blicas do seu governo. Antes da pandemia, a 
economia dava sinais de revitalização, a taxa 
SELIC havia diminuído, a mais baixa historica-
mente, baixando os juros de mercado e im-
pulsionando a economia, a inflação de 2019 
foi a mais baixa de alguns anos, porém, o ví-
rus chinês chegou e tudo degringolou. Toda-
via, o governo e o Congresso movimentaram 
a economia:  a “Bolsa Família” foi ampliada, 
auxílio emergencial para 99 % dos brasileiros 
“invisíveis”, desempregados, camelôs, taxis-
tas, autônomos MEI, antecipação do 13º dos 
aposentados e a liberação do FGTS.

O governo está ciente que depois da 5ª 
parcela do auxílio emergencial, a maioria do 
povo não dispõe de condições de sobrevi-
vência sem ajuda, agora, fala-se num pro-
grama de “RENDA BRASIL”.  Este programa 
vai atender às demandas de quem vive no 
nível de pobreza. Os programas assistenciais 
deram esperanças àquelas pessoas que nun-
ca tiveram esperança.

Os procuradores da República, a Polícia 
Federal (PF) e outros órgãos de combate à 
corrupção nunca trabalharam tanto. Os cor-
ruptos da saúde terão que devolver ao país 
os recursos desviados. Alguns prefeitos e go-
vernadores estão sendo investigados e ex-se-
cretários da saúde presos. Embora críticas da 
grande mídia e da esquerda que o general 
Eduardo Pazuello não é médico, que ele não 
possui formação técnica na área da saúde, 
ele vem fazendo um bom trabalho como mi-
nistro da saúde, as solicitações de estado e 
municípios são atendidas à medida que os 
gastos são necessários.

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

O nosso alimento é a Palavra de Deus. Jeju-
amos os alimentos materiais e comemos bem 
o alimento espiritual. 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 restauran-
te 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, pegar garfo e faca e ali-
mentar-se. Com a Palavra de Deus é a mesma 
coisa, não basta lambiscar: pegar uma passa-
gem 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 Pala-
vra de Deus. Trata-se de “A bíblia foi escrita 
para você”. Eu o reescrevi e hoje ele se cha-
ma: “A Bíblia no meu dia a dia”.

Pelo amor de Deus, tome consciência e 
não fique lambiscando a Bíblia. Você precisa 
ser um bom servo do Senhor, e o servo é for-
mado na Palavra. Nós precisamos estudar a 
Palavra de Deus.

Eu nem preciso me alongar, porque tudo 
está bem claro nesses livrinhos que eu citei. 
Decida-se!

Deus o abençoe!
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Religião
Por Monsenhor Jonas Habib

Saber Literário
Por Rilvan Santana

Por Rilvan Santana

Escritor e fundador do site literário 
https://saber-literario.blogspot.com. 
Itabuna – Bahia.
E-mail: rilvansantana2005@yahoo.com.br

Às vezes, lemos 
tantos livros



Contexto Jurídico

A conselheira federal e presidente 
da Comissão Nacional da Mulher da 
OAB, Daniela Borges, foi a conferen-
cista do encerramento do I Congres-
so Online da ESA-BA - Os Desafios da 
Advocacia nos Tempos Atuais, evento 
que aconteceu entre os dias 8 e 10 
de abril.

A diretora da ESA, Thais Bandei-
ra, destacou que o convite à Daniela 
Borges se deu pelo seu caminho não 
apenas como advogada, mas como 
mulher, professora e mãe. “Ela tem 
traçado uma trajetória brilhante na 
Comissão Nacional da Mulher Advo-
gada. É a pessoa certa, no lugar certo 
e na hora certa”, afirmou.

Daniela Borges parabenizou a Es-
cola Superior da Advocacia pelo tra-
balho realizado, que buscou abordar 
uma série de temas importantes e que 
trouxe respostas para questões que 
estão afligindo toda a classe.

Daniela destacou a importância 
do respeito às prerrogativas da ad-
vocacia que estão sendo ainda mais 
violadas durante nesse chamado novo 
normal. “A pandemia trouxe um recru-
descimento de um movimento que já 
existia antes da pandemia”, frisou.

Ainda de acordo com Daniela Bor-
ges, não é possível pensar Justiça sem 
ampla defesa e contraditório, e quem 
garante isso é o advogado e advogada 
que defende o ponto de vista do clien-
te no processo. “No final das contas, 
a advocacia é o soldado no front de 
defesa dos direitos individuais”.

Desse modo, a conselheira ressalta 
a estreita ligação entre o livre exercício 
da advocacia e a afirmação das garan-
tias constitucionais. “Todas as ações e 
movimentos que implicam num cercea-
mento à presença do advogado dentro 
dos atos processuais, são um fecha-
mento de portas para o cidadão que é 
parte daquele processo”, concluiu. 

Muitas pessoas me procuram para acon-
selhamento, pois sabem que sou psicóloga 
cristã e, assim, buscam uma orientação em 
conformidade com os ensinamentos bíblicos. 
Todavia, o que em princípio poderia parecer 
uma deferência da qual talvez devesse me 
orgulhar, tem se revelado causa de aborreci-
mentos. Isso porque a hipocrisia continua tão 
presente quanto nos tempos de Jesus. Ora, 
todo mundo sabe que Cristo condena o peca-
do, mas sempre se mostra misericordioso com 
o pecador. Os homens, ao contrário, pecam às 
escondidas; e quando acontece de alguém ser 
surpreendido no erro, apedrejam esse irmão 
sem piedade ou perdão. 

Dessa forma, com honrosas exceções, cos-
tumam existir os sortudos (que fazem, porém, 
ninguém sabe) e os azarados (que são flagra-
dos na prática do erro e apedrejados pelos sor-
tudos). Depois do auê, os sortudos forçam uma 
leitura fundamentalista da situação. Ah, façam-
me um favor, não me peçam para compactuar 
com isso. Aliás, nem me procurem para isso, 
pois não tenho pedras nas mãos. Penso que o 
pecador merece tanto respeito quanto o santo, 
e mesmo Deus parece amá-los de igual forma, 
a ponto de deixar um rebanho inteiro para ir 
atrás da ovelha que se perdeu (Lc 15, 1-7).

Todo o excesso é ruim. A religião não pode 
ser usada para condenar e proscrever o peca-
dor, mas deve agregá-lo à comunidade, já que 
visa à salvação das almas. Usar a religião para 
discriminar, culpabilizar ou amedrontar al-
guém é pecado tão grave quanto descumprir 
qualquer das leis de Deus, pois a maior delas 
é o amor (I Cor 13, 1-8a). A intolerância afas-

ta aqueles que mais precisam de uma palavra 
amiga. Devemos buscar a santidade sim, mas 
sem nos ufanar; cientes da nossa pequenez, 
da nossa fragilidade. Graças ao Pai, não fomos 
nós os escolhidos para julgar nossos irmãos, 
de tal sorte que deveríamos deixar de exercitar 
esse papel cotidianamente, pois ele está desti-
nado ao justo juiz (At 10, 42).

 Cada qual deve se ocupar da própria vida, 
buscando o aperfeiçoamento na prática do 
bem. Se quiserem constranger, humilhar ou 
condenar alguém, não contem comigo. Sai-
bam que também não sou santa, e constante-
mente me penitencio diante de Deus para que 
tenha misericórdia de mim. Viver a religião é 
viver o amor ao Pai e ao próximo. Esse amor se 
revela através da compaixão para com os mais 
necessitados, entre eles, o pecador. 

É necessário ter quem oriente na caminha-
da, isso é fato. Guias sinalizam o caminho e 
podem até dar sugestões, mas a escolha é in-
dividual, e cada um deve optar conforme lhe 
convém. Caso enveredemos por um caminho 
tortuoso e, arrependidos, queiramos voltar 
para tomar outro rumo, não compete aos guias 
esconderem as placas referenciais, e sim nova-
mente apresentá-las para que possam ser apre-
ciadas pelos peregrinos. Lembremo-nos sempre 
disso, para que nossa cruz não fique mais pesa-
da do que deveria ao longo da jornada.

“Cercear o advogado é 
fechar as portas para o cidadão”, 

afirma Daniela Borges

O excesso é ruim
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Bem Estar
Por Maria Regina Canhos Vicentin
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Bacharel em Direito, pós-graduada na área de 
educação; escritora, psicóloga clínica e judiciária. 
Jaú – São Paulo (www.mariaregina.com.br)  
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Doenças infectocontagiosas 
– primeira parte

As doenças infectocontagiosas são co-
nhecidas desde tempos imemoriais, porém 
seus agentes etiológicos eram desconhecidos. 
Pensava-se que elas apareciam pelo ar, daí, na 
Grécia antiga, quando ocorria uma epidemia, 
cercavam-se as cidades com fogueiras, na es-
perança de deter a enfermidade.

Com o desenvolvimento da civilização, in-
ventou-se a lupa e, um dia, lá pelo século XIX 
Anton van Leeuwenhoek, observando um gota 
de água, com uma lupa, viu pequenos seres 
se movimentando. Estavam descobertos os mi-
cróbios, alguns deles patogênicos, causadores 
de doenças. 

Os microscópios passaram a ser produzi-
dos e Robert Koch, que tinha sido presenteado 
com um deles por sua esposa, conseguiu isolar 
a bactéria causadora da tuberculose. Tempos 
depois um seu patrício,  Wilhelm Roentgen 
descobriu o Raios X.  O brasileiro Manoel de 
Abreu inventou uma técnica de radiografia do 
tórax para baratear seu custo. Hoje, se com-
plementa o diagnóstico de tuberculose com o 
exame de escarro(Ziehl Neelsen). Só faltava o 
tratamento, Empregava-se, antes do advento 
dos tuberculostáticos, a técnica do pneumotó-
rax ou uma cirurgia no gradil costal. Thomas 
Mann e Dinah Silveira de Queiroz escreveram A 
Montanha Mágica e Floradas na Serra, respec-
tivamente, mostrando o sofrimento dos tuber-
culosos naqueles tempos. Só faltava o remédio 
e ele veio em 1 948, quando Selman Waksman 
sintetizou o primeiro antibiótico a ser empre-
gado no tratamento da tuberculose. Por esse 

feito, ele foi agraciado com o Nobel de Medi-
cina e Fisiologia.

Para as doenças bacterianas há os antibió-
ticos e para as viroses? Até hoje, a única arma 
efetiva para estas doenças é a prevenção e isso 
se faz, usando as vacinas. Os retrovirais au-
mentam a sobrevida dos pacientes, mas não os 
curam. No século XlX, estava ocorrendo uma 
epidemia de varíola na Inglaterra e um médi-
co, Edward Jenner notou que as ordenhadoras 
de vacas apresentavam feridas em suas mãos 
e nunca adoeciam de varíola. Jenner concluiu 
que as ordenhadoras contraiam das vacas 
uma forma mais branda de varíola. Coletou 
ele a secreção das mãos de uma ordenhadora 
e, através da escarificação num braço de um 
adolescente, fez a primeira vacinação. O garo-
to nunca adoeceu. 

Os cientistas, com o tempo, não mais usa-
ram o método de vacinação de Jenner mas, an-
tes de vacinar as pessoas, atenuavam, usando 
substâncias, o agente etiológico da varíola, que 
depois veio a ser nomeado de vírus. O vírus ate-
nuado causará no vacinado a formação de an-
ticorpos no seu organismo, mas não a doença. 
Hoje, retira-se apenas um pedaço do vírus para 
produzir a vacina. Duas cientistas, que introdu-
ziram esse método, recentemente receberam o 
Nobel Química.No próximo número, falaremos 
mais sobre doenças infecto-contagiosas.

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna – Bahia.  
Email: jairo.novaes@hotmail.com 



Governo da 
Bahia publica 
edital de Parceria 
Público-Privada 
para Hospital 
Metropolitano

Eventos estão proibidos em 99 municípios de seis regiões da Bahia

A nota do Enem serve, também, para 
ingressar na Faculdade Madre Thaís

Foi publicado, no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) de quarta-feira (14), o edital para 
concessão administrativa do Hospital Me-
tropolitano, localizado em Lauro de Freitas. 
Atualmente aberto de forma emergencial 
para atendimento de pacientes com diag-
nóstico de Covid-19, o hospital será a quar-
ta Parceria Público-Privada (PPP) na área 
da saúde na Bahia e a maior unidade de 
atendimento hospitalar do Brasil nesta mo-
dalidade.

“A Bahia foi o primeiro estado a implan-
tar PPP na área de saúde no país, com o 
Hospital do Subúrbio. Essa é a nossa quarta 
PPP e será o hospital com maior aporte tec-

nológico da nossa rede, ao lado do Hospi-
tal Roberto Santos”, ressalta o secretário da 
Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

O Edital de Concorrência nº 08/2021 tra-
ta da implantação, gestão, operação e am-
pliação do Hospital Metropolitano, com pra-
zo de concessão de 20 anos. De acordo com 
o cronograma de licitação, a sessão pública 
do leilão na Bolsa de Valores (B3) ocorrerá 
em 20 de maio.

A unidade será implantada inicialmente 
com 260 leitos, que serão ampliados para 
330 pelo parceiro privado, sendo 75 de te-
rapia intensiva (UTI). Terá ainda dez salas ci-
rúrgicas, serviço de hemodinâmica, unidade 

de emergência 24 horas referenciada e servi-
ços diagnósticos — laboratório, radiologia, 
ultrassonografia, tomografia computado-
rizada, ressonância magnética e medicina 
nuclear.

Entre obras e equipamentos, mais de R$ 
173 milhões foram investidos no Hospital 
Metropolitano. Um dos destaques do pro-
jeto é a Unidade de Atenção ao Acidente 
Vascular Cerebral (UAVC), que atenderá pa-
cientes com casos isquêmicos, hemorrágicos 
ou acometidos por ataque isquêmico transi-
tório na fase aguda, ofertando tratamento 
trombolítico venoso, reabilitação precoce e 
investigação etiológica completa.

O decreto n° 20.397, de 13 de abril, publicado na quarta-
feira (14) no Diário Oficial do Estado, esclarece que festas e 
shows seguem proibidos na Bahia. As exceções são para even-
tos científicos e corporativos, como reuniões, limitados a até 50 
pessoas, e religiosos, que seguem permitidos para até 25% da 
capacidade do local.

No Papo Correria de terça-feira (13), o governador ressal-
tou que os eventos dos quais o decreto trata são corporati-

vos, como reuniões. “Ninguém está permitindo festa. O termo 
‘evento’ se caracteriza, eventualmente, por reuniões de traba-
lho, conferências, palestras. Não está permitido festa, com nú-
mero nenhum de pessoas”, explicou.

O gestor lembrou, ainda, que as regiões de Barreiras, Ibo-
tirama, Brumado, Irecê, Santa Maria e Guanambi, totalizando 
99 municípios, não podem realizar qualquer tipo de evento, 
independentemente da quantidade de pessoas.

Ter um diploma de curso superior faz 
muita diferença no mercado de trabalho, es-
pecialmente em momentos de economia in-
certa, quando há um grande número de pro-
fissionais qualificados buscando emprego.

Nesse sentido, ter um curso de graduação 
é pré-requisito para se candidatar a uma vaga 
de emprego, diferencial para alcançar uma 
promoção ou conseguir um salário maior.

Observando esse movimento, a Faculda-
de Madre Thaís (FMT-Ilhéus), entre as me-
lhores avaliadas no Conceito Preliminar de 
Cursos (CPC), indicador de qualidade para 
os cursos de graduação que foram avaliados 
no Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade), oferece a possibilidade de o 
candidato a uma vagas num dos seus cursos 

de graduação em bacharelado e tecnológi-
co, poder usar a nota do Enem para garantir 
a vaga e ganhar até 100% de desconto nas 
mensalidades do curso. 

A Faculdade Madre Thaís disponibili-
za vagas nos cursos de Administração, En-
fermagem, Biomedicina, Direito, Logística 
(Tecnológico), Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Fisioterapia, Gestão de Recursos 
Humanos (Tecnológico), Serviço Social, Far-
mácia, Gastronomia, Arquitetura e Urbanis-
mo, Cacau e Chocolate (Tecnológico).

Para quem está determinado em acredi-
tar e buscar o sonho de uma vaga no curso 
em nível superior poder ter mais informa-
ções através do telefone e WhatsApp (73) 
3222-2330

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

73 98852.2006  |  99134.5375
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