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Leia mais na página 08

Leia mais na página 07

Foto: www.g37.com.br/

As estudantes do Ensino 
Médio da rede estadual de 
ensino podem se inscrever 
no minicurso de Inglês gra-
tuito English4DailyLife. 

Trata-se de um projeto 
dedicado ao público femi-
nino, que busca desenvolver 
o aprendizado da língua in-
glesa através de encontros 
on-line.

Professoras da rede estadual ministram 
minicurso de inglês gratuito para estudantes

Na quinta-feira (3/9), o governo 
federal sancionou a Lei 14.198/2021, 
que autoriza videochamadas entre 
pacientes internados e seus fami-
liares. A norma garante pelo menos 
uma chamada por dia a pessoas inter-
nadas em enfermarias, apartamentos 
e UTIs, impossibilitadas de receberem 
visitas.

Os serviços de saúde ficam a car-
go da operacionalização e do apoio 
logístico às videochamadas. Elas de-
vem ser autorizadas pelo profissional 
responsável. Se houver alguma con-
traindicação às chamadas, o médico 
deverá justificar o motivo e registrar 
no prontuário.

Sancionada lei que permite 
videochamadas a pacientes internados

Leia mais na página 11

AGRAL promove reunião ordinária e 
dá continuidade a ciclo de palestras

Leia mais na página 05

A Faculdade Madre Thaís, 
completou 18 anos de sua fundação



 * Todos os artigos contidos neste Jornal são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores

A adoração se dá 
com todo o nosso 
corpo, em todo o nos-
so ser, e não somente 
com a nossa mente. 
O gesto característi-
co da adoração é a 
prostração, em que 
o homem se joga to-
talmente aos pés do 
Senhor em reconhe-
cimento de que Ele é 
Deus e pode agir como Deus em nos-
sas vidas. Levantemos nossos braços, 
apresentemos nossas mãos abertas, 
inclinemo-nos diante Dele para Lhe dar 
a perfeita adoração. Adorar exige uma 
atitude de todo o nosso corpo. Todas 
as forças dentro de nós querem estar 
unidas para expressar o nosso amor a 
Deus. O corpo é um auxílio para que 
também o nosso espírito encontre paz 
para recolher, no gesto e no coração, 
tudo que está dentro de nós, para diri-
gi-lo a Deus, submetendo a Ele toda a 
nossa vida e a nossa existência.

A adoração significa que estou to-
talmente submetido a Deus, que dentro 
de mim não existem mais reservas, por-
tas através das quais eu possa fugir ou 
me entregar às fantasias. Deus tem livre 
acesso. Adorar significa estar totalmen-
te possuído por Deus, estar completa-
mente abandonado em Suas mãos e 
estar envolto por Ele. Nós não devemos 
ter medo diante de quaisquer pensa-
mentos e sentimentos que estão den-

tro de nós. O que 
importa é estarmos 
com Deus e inun-
dados por Ele. Se 
nos abandonamos 
no encontro com o 
Senhor, então tudo 
pode ganhar vida 
dentro de nós e 
tudo se transforma-
rá. O encontro com 
Deus na adoração 

pretende abrir todas as instâncias den-
tro de nós e fazer entrar o olhar amoro-
so, acolhedor e vivificador de Deus em 
todos os recantos.

A palavra adoração vem do latim 
adoratio, que significa, propriamente, 
“jogar um beijo com a mão”. Consistia, 
pois, em levar a mão à boca e jogar um 
beijo ao adorado imperador. Esta ori-
gem mostra que adorar significa tam-
bém ter intimidade. Beijamos quem 
amamos. O profundo desejo de tocar 
com ternura a pessoa amada através do 
beijo é dirigido também a Deus. Desse 
modo, a adoração é um encontro ínti-
mo e pessoal com Deus: oferecemos a 
Ele toda a nossa pessoa, e Ele nos trans-
forma. 

Deus o abençoe!
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E X P E D I E N T E

Dicas aos Advogados 
Iniciantes

4º Dica – Não se deve postular sem 
bem conhecer e estar seguro dos fa-
tos. Por isso, convém lembrar ao clien-
te, o que, envolvido emocionalmente, 
não raro tende a omitir – às vezes até 
de boa-fé – circunstâncias que lhe são 
desfavoráveis, o que, para bem defen-
dê-lo, é indispensável que seu advoga-
do conheça a veracidade do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, 
mais do que isso, exige bom senso, 
conhecimento técnico e juízo crítico, 
como condição essencial ao seu exer-
cício. Vale dizer; requer discernimento, 
tato, entendimento, capacidade de 
avaliação, tino, sensibilidade, percep-

ção, senso de julgamento e saber. Mes-
mo porque – e já é truísmo dizer-se-o 
advogado é o primeiro juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obriga-
ção do advogado patrocinar toda e 
qualquer causa, a menos que tenha 
sido indicado pela OAB ou pela assis-
tência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advo-
cacia exige estudo, reflexão, conheci-
mento e tempo para ser bem exercida. 
Nunca aceites, pois, causas em quanti-
dade superior à tua capacidade e tuas 
forças. Do contrário nunca serás um 
advogado responsável consciencioso, 
confiável e eficiente.

“Uma coisa essencial à justiça que se deve aos outros é fazê-la, 
prontamente e sem adiamentos; demorá-la é injustiça”. 

La Bruyère

Frase do Mês

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

www.cancaonova.com.br

Religião
Por Monsenhor Jonas Habib

A adoração significa que estou 
totalmente submetido a Deus

Abrigo 
São Vicente 
de Paulo 
lança 
campanha 
do leite

A Sociedade São Vicente de Pau-
lo de Ilhéus lançou uma campanha 
de doação de itens para os 75 idosos 
abrigados na instituição. Itens como 
café, açúcar e leite líquido integral 
podem ser doados na sede do abrigo 
que fica no Alto da Conquista, Rua 
Café Filho, 736.

De acordo com a administração do 
abrigo, por dia, são consumidos 18 li-
tros de leite, 6 pacotes de café e 6 kg 
de açúcar, o correspondente a um con-
sumo mensal de 540 litros de leite, 180 

pacotes de café e 180 kg de açúcar.
Quem não puder realizar a doação 

em gêneros alimentícios, pode fazer a 
doação via pix pelo número do CNPJ da 
instituição: 14.173.181.0001-62.

“Todos sabem do caráter filantrópi-
co da nossa instituição. Por isso, con-
tamos com a solidariedade dos ilheen-
ses que puderem nos ajudar a prover 
a segurança alimentar e nutricional dos 
nossos 75 idosos. Que Deus os aben-
çoe”, declarou o presidente do abrigo, 
Padre Valdir José Gonçalves. 

CAMPANHA



Há poucos anos vi uma campanha 
das lojas “O Boticário” ofertando até 
20% de desconto em seus produtos 
para quem, no ato da compra, entre-
gasse embalagens vazias de outros 
produtos da marca para reciclagem.

Algum tempo depois, vi que a em-
presa permanecia com a campanha 
de coleta para reciclagem, denomina-
da “Boti recicla”, mas já não ofertava 
mais o desconto outrora prometido.

Em um site encontrei diversas re-
clamações de consumidores sobre o 
tema, alegando que não iriam mais 
entregar as embalagens vazias nos 
pontos de coleta da empresa em razão 
de não mais haver a concessão do des-
conto por isso.

A partir de então, passei a refletir 
sobre um péssimo hábito que o brasi-
leiro tem que é o de fazer algo sempre 
à espera de uma contrapartida favorá-
vel, ou, trocando em miúdos, dar para 
também receber. E se não há recebi-
mento, não haverá doação!

Isso me chamou muita atenção e 
cheguei à conclusão de que precisa-
mos mudar velhos hábitos, muitos de-
les mesquinhos, de achar que uma em-
presa precisa estar sempre oferecendo 
vantagens concretas aos seus clientes 
para que eles realizem uma prestação 
de serviço social que vai muito além da 
singela relação consumidor X empre-
sa, perpassando por questões de sus-
tentabilidade, meio ambiente e cons-
ciência ecológica. 

Explica-se: muito louvável foi a ini-
ciativa das lojas “O Boticário” em con-
ceder, por um período, descontos em 
troca da devolução das embalagens 
vazias pelos clientes, mas, ainda que 
não exista mais essa contrapartida, 
será que não nos toca o fato de sa-
ber que, caso não sejam devolvidas e 
reaproveitadas, tais embalagens serão 
jogadas no lixo por nós e que, estas 
mesmas embalagens, muitas vezes em 
excelente estado, levarão dezenas ou 

centenas de anos para se decompor, 
ameaçando gravemente o meio am-
biente e, ironicamente, trazendo pro-
blemas e prejuízos de grande monta a 
nós mesmos?

Será que não nos comove ou pesa 
na consciência, abarrotar nossos lixos 
domésticos com embalagens que po-
deriam ser reutilizadas para um sem
-número de coisas, mas que, por não 
nos darem um desconto qualquer, um 
brinde ou uma pontuação no progra-
ma fidelidade da empresa, preferimos 
descarta-las de maneira irregular, pre-
judicial e egoísta?

O próprio Código de Defesa do 
Consumidor, lei especial, prevê agora 
em seu art. 4º, IX, incluído pela Lei nº. 
14.181/2021, que a Política Nacional 
das Relações de Consumo tem por ob-
jetivo “IX- fomento de ações direciona-
das à educação financeira e ambiental 
dos consumidores” (grifos nossos), o 
que, entende-se, foi feito pela empre-
sa ora em comento.

É preciso reflexão!
Muitas vezes não nos custa nada. 

Outras tantas, a loja ou ponto de cole-
ta está bem próximo a nós. Só precisa-
mos mesmo é de uma conscientização 
mais coletiva e menos individual de 
que fazer o bem, seja ao próximo, ao 
meio ambiente, ou até mesmo a uma 
empresa, ainda que sem uma contra-
partida direta e imediata, é um dever 
de todo cidadão que sabe levantar o 
dedo para brigar pelos seus direitos, 
mas infelizmente ainda não aprendeu 
a utilizar as mãos para executar seus 
deveres!

A produção de cacau e o chocolate 
no Sul da Bahia ganha mais um incentivo 
anunciado pelo assessor do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), Aldo 
Dantas, na última sexta-feira (3) em Itabu-
na: a retomada da Rota do Cacau. O as-
sunto foi amplamente debatido no Encon-
tro Rotas do Desenvolvimento, promovido 
pela Associação dos Municípios do Sul, Ex-
tremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc), pe-
los Consórcios Litoral Sul e da Mata Atlânti-
ca e Sebrae, que ganhou repercussão entre 
os prefeitos, secretários de agricultura, em-
presários, produtores e acadêmicos. 

 A Rota do Cacau é uma das 10 que 
integram o programa do Governo Federal 
como um sistema produtivo e inovador, as-
sociada a cadeias produtivas estratégicas 
para a inclusão produtiva e o desenvolvi-
mento sustentável das regiões brasileiras. 
A ideia é que o MDR, junto aos órgãos de 
apoio, faça o processo de indução do de-
senvolvimento, potencializando negócios, 
o conhecimento da região à nível nacional 
e internacional, e fomentando o desenvol-
vimento territorial.

 Durante o encontro, assessor MDR 
ouviu os anseios dos setores representa-
tivos, reafirmou o apoio ao atendimento 
às demandas da região e sugeriu que a 
coordenação dos trabalhos para a reto-
mada da Rota do Cacau seja feita com a 

participação do Sebrae e demais institui-
ções regionais. Ele ainda elegeu represen-
tantes das entidades para fazer parte de 
um grupo, que ficará responsável por ela-
borar um documento oficial de retomada 
da Rota do Racau.

 De acordo com a gerente regional do 
Sebrae, Claudiana Figueiredo, a entidade 
aplicará a expertise de capacitar os atores 
e os empresários que estarão envolvido no 
processo. “Estaremos juntos com outros 
atores, ter uma atuação complementar, 
que é a de fazer a parte de qualificação e 
de articulação entre os atores para a for-
mação dessa governança, que vai tocar o 
projeto e vai fazer investimentos, cada um 
dentro da sua expertise no projeto como 
um todo”, declarou.

Outras atividades econômicas, a exem-
plo da fruticultura, do mel e do setor têx-
til, foram abordadas como segmentos que 
poderão ser explorados na região. O secre-
tário de Desenvolvimento Econômico de 
Uruçuca, Águido Muniz, destacou que o 
município possui potencial para trabalhar 
a rota do cacau e do chocolate, “mas tem 
como trabalharmos na Rota do Palmito, de 
Pupunha, do cajá, do Mel, da Abelha Uru-
çu. Enfim, é um pontapé inicial para que a 
gente tenha o desdobramento para novas 
reuniões e encaminharmos essas iniciativas 
de rota para a economia local”.
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Sebrae apoia a retomada da Rota do 
Cacau e do Chocolate no Sul da Bahia

O consumidor e sua responsabilidade 
social: Uma questão de sustentabilidade, 
meio ambiente e consciência ecológica

Contexto
Por Silvana Gomes da Silva

Por Silvana Gomes da Silva

Advogada. Ex-Conciliadora do Juizado Especial 
Cível de Itabuna-BA. Pós-graduanda em Direito 
Civil e Processo Civil; Advocacia Extrajudicial; 
Feminista e os Direitos da Mulher; Direito 
Previdenciário e Prática Previdenciária.  
Pós-graduada em Direito do Trabalho 
e Processual do Trabalho. 
E-mail: silvana.advogada@yahoo.com.br 

Economia

Entidade vai capacitar os atores e os empresários envolvidos no processo
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Eleições – Futvôlei
Em ação ajuizada pela Federação Sergi-

pana de Futevôlei, o juiz de Direito Nickerson 
Pires Ferreira, da 17ª vara Cível de Goiânia, de-
feriu pedido liminar para suspender os efeitos 

da última eleição realizada pela CBFv - Confe-
deração Brasileira de Futevôlei, afastando os 
diretores eleitos e nomeando interventor para 
a gestão até a realização de novas eleições. 

Rapidinhas



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

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

Moto sem cinto?

Rio Branco

Condutora de uma motocicleta penalizada, com multa 
e pontos na CNH, por não usar cinto de segurança (?) será 
ressarcida pelo município e terá os pontos excluídos pelo Es-
tado. Decisão é da juíza de Direito Alessandra Mayra da Silva 
de Oliveira, da 2ª vara Cível de Camboriú, para quem é evi-
dente a nulidade de auto de infração. 

Dois candidatos que obtiveram pontuação, mas foram 
eliminados de concurso para a carreira de diplomata, con-
seguiram tutela antecipada para participar da terceira fase 
do certame.
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Quando pensamos cartório, logo 
vem a cabeça a palavra burocracia. 
Mas o que muitos desconhecem é a 
importância de cada serviço presta-
do pelos cartórios. Com eficiência, 
os profissionais dessas instituições 
garantem amparo e segurança jurí-
dica, e justamente por isso é neces-
sária a apresentação da documenta-
ção legalmente exigida.

É claro que, para tudo isso. Al-
guma burocracia e sempre necessá-
ria, como por exemplo, na escritura 
de compra e venda de um imóvel, 
em que é preciso apresentar os do-
cumentos de identificação (RG, CNH, 
Carteira profissional), bem como do 
seu estado civil (certidão de casa-
mento ou nascimento), identificação 
do imóvel objeto do negócio jurídico 
(certidão da matrícula do imóvel) e as 
certidões negativas de débitos (tribu-
tários, trabalhistas, previdenciárias, 
cível, protestos, criminal), que tem 
por finalidade evitar futura descons-
tituição do negócio jurídico efetuado 
pelas partes. Essas exigências devem 
sempre visar ao atendimento dos 

preceitos legais e, acima de tudo, à 
segurança jurídica, que é o verdadei-
ro objetivo dos “cartórios”.

Quando o usuário do serviço 
solicita a dispensa de alguma docu-
mentação legalmente exigível, não 
imagina que pode estar realizando 
um compra de alguém que, em ver-
dade, não é o dono do imóvel, ou 
até mesmo que pode sofrer perda 
da propriedade que está prestes a 
adquirir. Sendo assim, vejamos a se-
guir porque alguns documentos são 
indispensáveis no momento de fina-
lizar a compra de um imóvel.

Os documentos de identificação 
são necessários para comprovar que 
as pessoas que comparecem ao car-
tório mesmo vendedor, comprador 
e eventual anuente. A apresentação 
da certidão de casamento ou nasci-
mento é necessária para averiguar o 
estado civil, regime de bens e as suas 
consequências, por exemplo, a neces-
sidade de anuência do cônjuge para 
alienação de um imóvel se não for ca-
sado no regime de separação total de 
bens; ou a comunicação ao cônjuge 

da aquisição se casados pelos regimes 
da comunhão parcial, comunhão uni-
versal e separação obrigatória, nos 
termos da Súmula 377 do STF.

A certidão de matrícula é o do-
cumento expedido pelo Oficial de 
Registro de Imóveis, que, dentre ou-
tros, comprova a propriedade (ou 
domínio), pois, nos termos do artigo 
1245, do Código Civil, a propriedade 
apenas se transfere com o registro. 
Além disso, é por meio deste docu-
mento que o Tabelião de Notas vai 
averiguar se há ônus sobre o imóvel 
(hipoteca, alienação fiduciária ou 
penhora, dentre outros). As certi-
dões negativas visam comprovar que 
o vendedor não possui débitos que 
possam recair sobre o imóvel.

Sendo assim, para uma boa com-
pra, consulte sempre um advogado 
de sua confiança, preferencialmente 
especialista nessa área do direito, 
para que ele oriente sobre a docu-
mentação necessária, bem como a 
respeito das cautelas a serem toma-
das. Pois, como diz o ditado popular: 
“melhor prevenir do que remediar”.

Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

Rapidinhas

ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

Documentos essenciais na 
compra e venda de um imóvel

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

Dicas Imobiliárias



Dispensa via WhatsApp?
Patrão pode demitir funcionário por 

WhatsApp? Se, por um lado, o aplica-
tivo de mensagens encurta distâncias, 
facilita a comunicação e já é aceito até 
mesmo como instrumento de citação, 

por outro, a impessoalidade do proces-
so de comunicação por meio do aplica-
tivo tem sido alvo de questionamentos 
no Judiciário, e o que se vê são decisões 
antagônicas. 

Judiciárias
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1 – Ad Hoc = Pra isso. Diz-se da pessoa ou coisa preparada para determinada 
missão ou circunstância. Substituição temporária para caso específico.

2 – Ad referendum = Para ser referendado. Diz-se do ato que depende de 
aprovação ou ratificação da autoridade ou poder competente. Para 
aprovação.

3 – Animus Apropriandi = Intenção de apropriar-se
4 – Autorictas = autorização
5 – A Non Domino = Que não vem dono
6 – Calumnia Litium = Chicana ou alicantina
7 – De Merits = Do mérito
8 – Elegantia Iuris – Elegância na expressão do direito ou da lei
9 – Ex Autoritate Propria = Por sua própria autoridade
10 – Extra Murus = Fora do limite
11 – Extra petita = Fora do pedido
12 – Expressis Verbis =De maneira
13 – In articulus Mortis = Momento Próximo a morte.
14 – In casu = No caso.
15 – Jus ET Obligatio Sun Correlata = Direito e obrigação são correlatos.

Ex
p

re
ss

õ
es

 J
u

rí
d

ic
as

Em 6 de setembro de 2003 começava, 
em Ilhéus, a concretização de uma histó-
ria de muito sucesso graças ao sonho dos 
irmãos Isidoro e Eusínio Lavigne Gesteira, 
com o saudoso primo Cid Gesteira. Insta-
lou-se o primeiro curso em bacharelado 
de Administração da Faculdade Madre 
Thaís.

Os três, Isidoro e Eusínio e Cid Gestei-
ra, sempre acreditaram na educação como 
peça fundamental para o desenvolvimen-
to humano, social e econômico, e a Facul-
dade Madre Thaís é o reflexo desta visão. 
Juntos, pretenderam uma Instituição de 
Ensino Superior forte e inspirando-se no 
legado visionário da educadora ursulina 
Madre Maria Thaís do Sagrado Coração 
Paillart, fundadora do Instituto Nossa Se-
nhora da Piedade, iniciaram o projeto da 
Faculdade Madre Thaís.

Nestes 18 anos de trajetória, a Facul-
dade Madre Thaís já oferece 14 cursos de 
graduação e outros 14 cursos de pós-gra-
duação lato sensu, prestando educação 
de ampla qualidade, tornando-se referên-
cia em toda Região Sul da Bahia, no ensi-
no superior.

Ao longo destes 18 anos todo corpo 
docentes e diretores da Faculdade Madre 
Thaís tem se dedicado e aperfeiçoado a  
missão formar profissionais pautados em 
princípios humanísticos, éticos e de exer-
cício da cidadania. Uma prática que se 

estende aos seus colaboradores, visando 
transferir conhecimento e fortalecer o te-
cido social de Ilhéus e todo o Sul da Bahia.

Parafraseando Paulo Freire,“Educação 
não transforma o mundo. Educação muda 
pessoas. Pessoas transformam o mundo”,   
os mantenedores da Faculdade Madre 
Thaís, afirmam “ é com esta visão, é com 
imensa gratidão que comemoramos mais 
um ano de sucesso, formando a cada se-
mestre cidadãos competentes, preparados 
e qualificados para o mercado de trabalho. 
Nós nos orgulhamos em contribuir para o 
contínuo desenvolvimento da nossa cida-
de, da nossa história e, principalmente, na 
realização dos sonhos dos nossos queri-
dos e especiais alunos.”

Educação

A Faculdade Madre 
Thaís, completou 18 anos 

de sua fundação

“Vinde a mim, vós todos que estais 
aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. 
Tomai meu jugo sobre vós e recebei 
minha doutrina, porque eu sou man-
so e humilde de coração, e achareis 
repouso para as vossas almas. Porque 
meu jugo é suave e meu peso é leve.” 
(Mt 11, 28-30)

 
Faço parte de um grupo que está 

estudando o evangelho segundo São 
Mateus. Semana passada, meditamos 
sobre os capítulos dez, onze e doze. O 
que mais me chamou a atenção foram 
esses versículos transcritos logo acima. 
Na verdade, essa passagem sempre 
me incomodou um pouco, pois não a 
entendia bem. Como poderia um jugo 
ser suave? Várias vezes pensei: “peso é 
peso”, e não importa de onde venha; 
sempre vai pesar. Então, para quê tro-
car seis por meia dúzia? Pura falta de 
discernimento meu. O tempo foi pas-
sando e, pesquisando, aprendi mais 
sobre essas palavras de Jesus.

Descobri que “jugo” é uma arma-
ção de madeira que se coloca sobre 
os bois, próxima à cabeça, e que serve 
para atrelá-los ao arado ou à carroça. 
Num primeiro momento, somos ten-
tados a imaginar que o jugo deve ser 
muito pesado, então, poderia haver os 
mais leves. Talvez, a proposta de Jesus 
fosse essa... Um jugo mais leve, me-
nos pesado que aquele colocado em 
nossas costas pelo mundo. Puxa; no-
vamente estava interpretando mal as 
palavras do Senhor. Hoje vejo que não 
foi isso que Ele quis dizer.

Realmente, o jugo é colocado próxi-
mo à cabeça do boi, mas sua finalidade 
não é fazer peso, e sim “guiar” o animal 
enquanto ara a terra ou puxa a carroça, 
para que não se desvie. Ora, daí tudo fi-

cou claro. Obviamente, Jesus havia em-
pregado a palavra jugo no sentido de 
direção, caminho. Veio nos apresentar a 
nova lei: a lei do amor. “Tomai meu jugo 
sobre vós e recebei minha doutrina”, 
disse Ele. Os judeus eram obrigados a 
seguir mais de seiscentos preceitos, cer-
tamente um jugo bem pesado. Jesus re-
sume todos eles em apenas dois: amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a si mesmo (Mt 22, 36-40). Ficou 
mais leve? 

Jesus nos aponta a melhor direção. 
Ele guia nossa caminhada de modo 
preciso, de forma objetiva, para que 
não nos desviemos nem venhamos a 
nos perder. Existe jugo mais suave que 
este? A doutrina do amor é aflitiva ou 
consoladora? Será que traz repouso 
para nossas almas? Muitos dizem que 
falta Deus no mundo, falta amor. Con-
cordo em parte, pois considero que o 
mundo é todo Deus, é todo amor; mas 
não é assim percebido pela criatura, 
que egoisticamente defende apenas 
os seus próprios interesses. 

Quando deixarmos de nos preocu-
par somente com o nosso umbigo, e 
verificarmos que o mundo é composto 
por milhares de pessoas que também 
possuem necessidades a ser supridas, 
talvez o nosso olhar se transforme, e 
subsidie ações concretas de auxílio ao 
próximo. Neste dia, certamente perce-
beremos que o amor existe no mundo. 
Ele está dentro de nós, mas para ser 
visto precisa ser revelado. Nossas ações 
revelam o amor que existe em nós.

Meu jugo é suave e meu peso é leve

BEM ESTAR
Por Maria Regina Canhos Vicentin

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  



Ruas vazias, assim como nós, também sentem tristeza.
Ruas vazias clamam por movimento, vaivém, pelos passos, 
até mesmo do barulho dos saltos, das pontas de cigarros, das buzinas dos carros. 
Ruas vazias também sentem o vazio, o mesmo abandono que maltrata a nossa alma.
 
Ruas vazias trazem o silêncio por vezes necessário, mas por vezes angustiado.
Ruas vazias são ruas sem vida, sem alegria, 
sem o pulsar da emoção que a vida traz para o nosso coração. 
São ruas sem sorrisos, sem encontros, sem sonhos.

Ruas vazias fazem com que as flores sintam a solidão 
por não serem 
tocadas, apreciadas, regadas. 
Sentem falta da música que não está sendo tocada
 e da poesia que faz do nosso dia a dia. 

Ruas vazias são como os desertos imensos, 
áridos e desabitados, trazendo sentimentos melancólicos,
 a carência a apatia e a sensação da inexistência. 
Sentem saudade das conversas dos pontos dos ônibus, 
dos passos apressados para o próximo metrô, 
dos ambulantes, do olhar ansioso para os semáforos, 
do menino da esquina pedindo uns trocados... 

Rua vazias sentem falta do barulho das portas no abrir e fechar das lojas, 
das senhoras com suas sacolas de compras, 
das pessoas tristes com os seus problemas, 
 das pessoas alegres e dos sorrisos abertos, dos executivos apressados ao celular, 
dos adolescentes cheios de energia em seus trajes muitas vezes extravagantes, 
e até da dor dos sofridos moradores de ruas.
Sentem saudade dos casais expressando o amor, dos jovens, das crianças,
 das feirinhas, dos idosos e de todos nós.
Ruas vazias... 

Vazio

Um ilustre cristão visitando o Japão, 
encontrou ali um Club com o nome kag-
wa, nome de um líder cristão e reformador 
social, e tendo perguntado, quais foram 
os objetivos, responderam-lhe: “promover 
almoços periódicos.” Tinham-lhe o nome, 
mas não os verdadeiros objetivos encarna-
dos na vida do grande líder.  Para que se 
desfaça qualquer conceito errôneo a res-
peito, não é demais insistir sobre o grande 
ideal que nos empolga. – O ideal de servir

Este ideal tem sua origem e inspira-
ção no próprio cristianismo, cujo próprio 
fundador declarando o propósito central 
de sua vinda ao mundo apregoou: o fi-
lho do homem veio não para ser servido, 
mas para servir. O mundo moderno tem 
um egoísmo hipertrofiado como o moti-
vo móvel de todas as ações humanas, e 
surge daí a necessidade de modificar-se 
essa mentalidade materialista, cabendo ao 
homem de sensibilidade e altruísta pelas 
normas, princípios e objetivos que adota, 
criar um novo tipo de homem, consciente 
de sua utilidade, de seu valor e de sua res-
ponsabilidade.

Esse tipo de homem na verdade, ele 
vem mudando, evoluindo e progredindo.  
Nesse momento, lembro de um filme cha-
mado o guarda costas, com Kevin Costner. 
Ele era o segurança de uma cantora de su-
cesso e por muitas idas e vindas ele volta 
ao posto de segurança da presidência dos 
Estados Unidos. A última cena mostra ao 
fundo três bandeiras, a da O.N.U, a dos 
Estados Unidos da América, e a do Rotary 
Internacional. Foi aí que eu lembrei que 
neste mês de fevereiro mais precisamente 
no dia vinte e três é o dia do Rotariano. 
Paul Harris começou tudo, compreendeu 
a necessidade de reavaliação e mudança. 
Este mundo é em constante mudança. A 
história do Rotary terá sempre e sempre 
diversidade de seu quadro de sócios cons-
titui a sua unidade de propósito impulsio-
nou a sua evolução duradoura. A diversi-
dade rotária fornece um fluxo contínuo de 
novas ideias, novos pensamentos e novas 
formas de resolver os problemas. Quando 
essa diversidade é usada para desenvolver 
o aconchego a missão de servir, fantásticas 
coisas acontecem.

Acompanhei esse mundo rotário 
quando dirigi a Escola Rotary de Itabuna 
por mais de uma década e meia. Aprendi 
com os rotarianos que Rotary surgiu como 
expressão do reconhecimento do valor 
que a ética representa para a sociedade e 

ela como ciência da moral oferece um con-
junto de preceitos para uma vida social sa-
dia que representa a verdadeira felicidade. 
Esses preceitos determinam renúncias e 
freios ao egoísmo em prol do grupo social. 
O Rotary como associação de profissionais 
dá ênfase à Ética profissional, mas procu-
ra aplicar seus princípios também em sua 
própria administração. 

Uma revista rotariana ofertada pelo 
saudoso Celso Brito, estabelecia que o ob-
jetivo rotário consistia na melhoria da co-
munidade pela conduta exemplar de cada 
um na sua vida pública e privada, assim 
“as palavras ensinam, os exemplos arras-
tam”. Certa vez o Rotary Club de Itabuna, 
nos procurou necessitando do espaço da 
escola para implantação de cursos desti-
nados a capacitação profissional. Utiliza-
mos o turno noturno, que na época era 
ocioso, e os rotarianos  das mais variadas  
atividades profissionais (inclusive a área 
de saúde com a Dra. Mércia Margoto) fo-
ram   liderados  pela presidente da Casa da 
Amizade Gladys, onde    cederam do seu 
tempo, conhecimento e dedicação para o 
bem de outros, sem nenhuma forma de 
pecúnio.

Desta forma, a ação voluntária destes 
rotarianos gerou uma mobilidade social 
tamanha em nossa comunidade escolar, 
que dia após dia, grupos e mais grupos de 
jovens vinham a nossa procura em busca 
de vagas para tais cursos. A notícia chegou 
a Diretoria Regional de Educação (DIREC – 
7) que no ano seguinte, abriu vaga para o 
turno noturno e ofertou para nossa Unida-
de Escolar o curso de Educação de Jovens 
e Adultos. 

Obrigada rotarianos. Seu princípio di-
nâmico, transformador como é a ideia de 
servir e o   trabalho feito com zelo, amor 
e capricho fazem a diferença. Assim o es-
pírito de servir traz colaboração na ordem 
econômica, industrial e principalmente na 
educação, onde há construção de escolas. 
Os rotarianos são vocacionados para coo-
perar na administração das coisas públi-
cas ou interesses coletivos, eles procuram 
adquirir em maior escala e difundir com 
maior entusiasmo o altruísmo que tudo 
constrói.

O ideal de servir

Um misto de tristeza, reflexão e beleza, é a melancolia. 
Ela chega, acomoda-se, me envolve e me faz cafuné. Depois do diálogo vai embora e não 
sabe quando volta, as vezes, demora. 
Eu e a melancolia por vezes ficamos por detrás das cortinas para que não nos vejam. 
Há quem não nos compreenda… e nos repreenda 
Há também os que não entendem que esse encontro é só nosso e faz parte de nós. 
Traz a apatia, o abatimento e o desânimo 
na bagagem, mas traz também uma brisa serena e acolhedora. 
Há encontros breves, 
Há encontros longos, 
Há encontros angustiantes, 
Mas há também 
encontros belos, esclarecedores 
onde encontro respostas e aprendizado. 
E a gente nunca sabe quando será o próximo … 
mas ela é amiga e sinaliza quando está voltando. 
Ela não é egoísta, pois também me permite momentos de felicidade, de alegria bordada 
com sorrisos, de motivação. 
Ela me liberta assim como o abrir da gaiola de um passarinho e me faz voar pelo sentido 
positivo do que é a vida e me faz viver. 
Que os olhos da impaciência não nos vejam…

Melancolia
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REFLEXÕES
Por Agenilda Palmeira

Por Agenilda Palmeira 

Professora e Membro da Academia 
Grapiúna de Letras/AGRAL 
(In memorian)

Por Lucrécia Rocha 

Bibliotecária e poetisa. Salvador – Bahia.
E-mail: lucreciaroca@gmail.com

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

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

POESIAS
Por Lucrécia Rocha
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Projetos e Leis

Na quinta-feira (3/9), o governo fe-
deral sancionou a Lei 14.198/2021, que 
autoriza videochamadas entre pacientes 
internados e seus familiares. A norma ga-
rante pelo menos uma chamada por dia a 
pessoas internadas em enfermarias, apar-
tamentos e UTIs, impossibilitadas de rece-
berem visitas.

Os serviços de saúde ficam a cargo da 
operacionalização e do apoio logístico às 
videochamadas. Elas devem ser autoriza-
das pelo profissional responsável. Se hou-
ver alguma contraindicação às chamadas, 
o médico deverá justificar o motivo e re-
gistrar no prontuário.

As videochamadas deverão respeitar 
os protocolos sanitários e de segurança 
dos equipamentos. Poderão ocorrer mes-
mo com pacientes inconscientes, desde 
que estes tenham autorizado previamen-
te, quando ainda tinham capacidade de se 
expressarem de forma autônoma.

A lei também estabelece que os ser-
viços de saúde protejam a confidenciali-
dade dos dados e imagens produzidos 
durante a videochamada. A divulgação de 
qualquer imagem expositiva fica proibida. 
O paciente, os familiares e os profissionais 
de saúde deverão assinar um termo de 
responsabilidade.

Iniciativa
“Estamos muito felizes com esta lei, 

que agora é uma realidade. As videocha-
madas são um ato de amor e compaixão. 
É podermos garantir um momento de ale-
gria e um afago no coração de milhares 

de famílias e pacientes que sofrem com a 
distância e a incerteza de um próximo en-
contro”, diz o deputado Célio Studart (PV/
CE), autor do texto original da lei.

A proposta original previa a possibi-
lidade de videochamadas apenas para 
pacientes com Covid-19. Na Câmara, 
foi aprovado um substitutivo da depu-
tada Soraya Santos (PL-RJ) que ampliou 
a ideia para outros casos. Já no Senado, 
foi acolhida uma emenda da senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES), para explicitar 
a possibilidade de as chamadas serem 
feitas não somente pelos profissionais 
de saúde.

O PL foi apresentado por Studart após 
uma sugestão da jornalista Silvana Andra-
de, fundadora da Agência de Notícias de 
Direitos Animais (Anda). Logo no início 
da crise de Covid-19, ela perdeu o pai e a 
mãe para a doença.

Silvana teve de insistir para conseguir 
fazer uma videochamada com sua mãe, 
Maria Albani, quando esta esteve interna-
da. Ela faleceu dois dias após a despedida.

Desde então, a sociedade civil orga-
nizada passou a pressionar o Congresso 
a aprovar a medida. Houve até mesmo a 
mobilização de um abaixo-assinado com 
120 mil assinaturas. A nova norma ficou 
conhecida como Lei Maria Albani.

Segundo a vice-presidente do Conse-
lho Federal de Psicologia (CFP), Anna Ca-
rolina Lo Bianco, “a lei reconhece a neces-
sidade do contato entre pacientes e seus 
familiares mais próximos, em especial nes-
ses momentos extremamente difíceis”.

Sancionada lei que 
permite videochamadas 
a pacientes internados

Por falar nisso...

Conversas de grupos de WhatsApp

Em BH, o juiz do Trabalho Márcio Toledo Gonçalves rejeitou pedido de indenização 
por danos morais de uma professora dispensada por mensagem de WhastApp e que não 
recebeu verbas rescisórias. Destacando o contexto de pandemia, o juiz não considerou 
ofensiva a dispensa pelo app, e pontuou que o atraso das verbas não garante direito à 
reparação.

3ª turma do STJ decidiu que divulgar prints de conversa de grupo privado do 
WhatsApp gera dever de indenizar por danos morais. Para o colegiado, levar a co-
nhecimento público conversa privada configura violação à legítima expectativa, à 
privacidade e à intimidade do emissor. 

Judiciárias

Mais do que nunca faz-se necessá-
rio desmitificar a célebre frase: Quem 
quer se matar não avisa. Por que avisa 
SIM e implora muitas vezes de forma 
isolada e silenciosa por socorro, avisa 
em forma de textão na internet, avisa 
em forma de brincadeiras, avisa com 
queixas muitas vezes ignoradas, avisa 
através de músicas, em sumiços, em 
alertas verbais ou comportamentais 
que na maioria das vezes são ignora-
dos. Acredite, o que o Suicida mais faz 
é avisar infelizmente, na grande maio-
ria das vezes, esses avisos passam des-
percebidos.  

O suicídio é o ato de tirar a pró-
pria vida intencionalmente. Igualmen-
te fazem parte deste comportamen-
to os pensamentos suicidas, planos 
e tentativas de morte, assim como os 
transtornos relacionados ao problema.

Pensamentos suicidas tendem a 
aparecer quando o indivíduo se en-
contra em estado de desesperança. 
Surgem de repente, como se tivessem 
vida e vontade própria, e insiste em 
permanece na mente até descobrirmos 
um modo de expulsá-lo. Muitas vezes, 
esse tipo de pensamento só é percebi-
do quando se tornam recorrentes, há 
casos ainda que a pessoa os “vê” como 
normais. 

A origem, de pensamentos suicidas 
é de difícil identificação, podem ser fru-
to de diversas circunstâncias distintas, 
daí o fato do tratamento ser comple-
xo e multifacetado. Sua manifestação, 
sempre deve ser considerada e a per-
sistência é indicativo da necessidade de 
buscar ajuda profissional.

Pessoas com comportamentos au-
todestrutivos possuem uma fiel cren-
ça em seus pensamentos. Comumente 
fantasiam cenários e verdades equivo-
cadas de que não é importante para 
ninguém e que sua ausência não fará 
falta alguma. O mais importante é não 
se deixe levar pelos pensamentos, não 
permitir que eles dominem a vida e 
para que isso aconteça, faz-se necessá-
rio confrontá-los como se confrontasse 
um inimigo.

Mas, o que fazer para combater 
os pensamentos suicidas? Embora não 
exista uma receita a ser seguida que 
garanta eficácia em todos os casos. 
Existem dicas que podem minimizar a 
permanência dos pensamentos disfun-
cionais. Admitir que você pode ter um 
problema é o primeiro passo, acredi-
te que sempre haverá solução para os 
problemas, não permita ser conduzida 
pelos pensamentos, compartilhe seus 
problemas, abandone o medo e a ver-
gonha de pedir ajuda e lembre-se o 
profissional em saúde mental é a pes-
soa mais indicada para auxiliar nesta 
situação, procure ajuda profissional. 
É preciso desabafar para não desabar, 
acredite Se você não falar a sua dor não 
irá embora.

Suicídio desabafar para não desabar

DIVÃ
Por Carlineia Lima

Por Carlineia Lima

Psicóloga. Especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, 
pós-graduada 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 

Mensalidade: check
Estudante de medicina que anteci-

pou colação de grau para abril terá de 
pagar mensalidades de maio e junho. 
Assim decidiu a 7ª turma Cível do TJ/
DF. O colegiado observou que não foi 
imposta a antecipação da colação de 

grau à aluna, mas foi algo pleiteado 
administrativamente por ela própria. 
“Não pode ela agora se eximir da obri-
gação referente ao pagamento das 
prestações pactuadas”, disse o relator 
do caso. 

Judiciárias



Ano XIII - n° 137 - Sul da Bahia - SETEMBRO de 20218 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

Governo 
do Estado

As estudantes do Ensino Mé-
dio da rede estadual de ensino 
podem se inscrever no minicurso 
de Inglês gratuito English4Daily-
Life. Trata-se de um projeto de-
dicado ao público feminino, que 
busca desenvolver o aprendizado 
da língua inglesa através de en-
contros on-line.

Para participar do minicur-
so, a estudante interessada deve 
possuir, no mínimo, noções bá-
sicas de Inglês. A inscrição pode 
ser feita https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdFbSP-
VI4Pu75pGmsjJrnXOsTDzloexd-
38cfzTtXd92TiBHVQ/viewform . 
A atividade será iniciada no pró-
ximo sábado (11), por meio da 
plataforma Canvas Network.

O minicurso é promovido pe-
las professoras e ex-intercambis-
tas Brasil-Estados Unidos, Renata 
Maria Rebouças e Andiara Nasci-
mento, que lecionam, respecti-
vamente, nos colégios estaduais 
Doutor João Pedro dos Santos 
e Alaor Coutinho. A inciativa é 
realizada em parceria com a Bra-
sil-United States-Brazil Exchange 
Alumni (USBEA).

Durante o minicurso, as par-

ticipantes deverão se inscrever 
no Massive On-line Open Courses 
(MOOC) Camp English for Media 
Literacy e se envolver nas rodas 
de conversas sobre desenvolvi-
mento profissional. Dentre os 
temas abordados, destacam-se: 
análise das mensagens da mídia 
e os diferentes tipos; estratégias 
de leitura; aspectos positivos e 
negativos da mídia social; con-
fiabilidade; identificação de es-
tratégias usadas pelo marketing; 
reconhecimento do estereótipos 
e preconceitos utilizados; entre 
outros.

“O minicurso oferece a chan-
ce de desenvolver uma com-
preensão mais ampla do papel 
que a mídia desempenha em 
nossas vidas, enquanto cons-
truímos o vocabulário e as ha-
bilidades linguísticas necessários 
para analisar o que lemos e as-
sistimos. Nossos encontros se-
rão momentos importantes para 
aprendermos mais sobre a língua 
inglesa e criarmos uma rede de 
apoio e aprendizagem”, afirmou 
Renata Maria Rebouças. 

(Fonte: Ascom/Secretaria da 
Educação do Estado)

A Secretaria da Adminis-
tração (Saeb) acaba de ar-
recadar R$ 1,62 milhão com 
a realização de um leilão de 
bens públicos. Promovido na 
última sexta-feira (3), o Leilão 
eletrônico 004/2021 atraiu 
cerca de 130 participantes, 
viabilizando a venda de 120 
lotes com itens diversos como 
veículos, materiais de escri-
tório, informática e equipa-
mentos eletrônicos avaliados 
inicialmente em cerca de RS 
718 mil.

O item do leilão vendido 
pelo maior valor foi um con-
junto de materiais de escritó-
rio, incluindo condicionadores 
de ar e condensadoras (Lote 
05/2ª Parte), avaliado em R$ 
14,9 mil e arrematado por R$ 
67,4 mil. Já o lote com maior 
ágio foi o de número 26 (par-
te 2), composto por sucatas 
de veículos diversos. Leiloado 
por R$ 10,5 mil, o lote obteve 
uma valorização de 1.400% 
em relação à estimativa pre-
vista no lance inicial, que era 
de R$ 700.

O leilão foi do tipo maior 
oferta ou lance, ou seja, o 

comprador que ofereceu o va-
lor mais alto arrematou o lote. 
O comando do certame ficou 
à cargo do leiloeiro Rudival 
Almeida Gomes Junior. Toda a 
transação foi realizada eletro-
nicamente, por meio do site 
www.rjleiloes.com.br. 

Para participar, os inte-
ressados realizaram seus ca-
dastros no website em até 48 
horas antes do início do leilão.

Os licitantes vencedores 
devem realizar pagamento 
dos bens arrematados à vis-
ta, por transferência ou de-
pósito bancário, conforme 
orientações do leiloeiro. Os 
arrematantes também pa-
gam, ao leiloeiro, a comissão 
de 5% sobre o valor da arre-
matação. 

(Fonte: Ascom/ Saeb)

Professoras da rede estadual ministram 
minicurso de inglês gratuito para estudantes

Estado arrecada R$ 1,6 milhão 
com leilão de bens públicos
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MERCADO

De acordo com dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados (CA-
GED), a cidade de Itabuna tem dado sinais 
de recuperação dos empregos que foram 
perdidos em 2020. Nos sete primeiros me-
ses deste ano - 2021, já foram recupera-
dos mais de 60% dos postos de trabalho 
perdidos em 2020, e os setores da indús-
tria, do comércio, do serviço, da agrope-
cuária e da construção seguem com saldo 
positivo de empregos. 

A expectativa, segundo o presidente 
da ACI, Mauro Ribeiro, é “a recuperação 
de 100% dos empregos até o final deste 

ano, tendo em vista as ações e campanhas 
de incentivo ao comércio, a chegada de 
novas empresas e o avanço da vacinação 
que tem permitido a liberação de setores 
da economia e redução das restrições”.

Os dados do Caged de janeiro a julho 
de 2021 registram que Itabuna obteve 
6.322 admissões, 5.526 desligamentos e 
um saldo positivo de 796 empregos. Nes-
se período, o setor do comércio obteve 
o melhor desempenho, com um saldo de 
309, enquanto a indústria somou 272, 
construção com 129, serviço com 118 e a 
agropecuária ficou negativo em - 32.

“Mercado de Trabalho segue aquecido 
em Itabuna”, avaliou o presidente da ACI

O mês de julho foi o melhor mês do 
ano de 2021 em geração de empregos. 
Foram registradas 1.063 admissões e 
708 desligamentos, gerando um saldo 
de 355 empregos, com destaque para 
o setor de serviço, que obteve 175 de 
saldo, entre admitidos e desligados, se-
guidos pelos setores do comércio (84), 
da indústria (60), da construção (37) e 
agropecuária (- 1). 

2020
Os dados do Caged de janeiro a de-

zembro de 2020 registraram 7.733 admis-
sões e 9.049 desligamentos, obtendo um 
saldo negativo de – 1.316. Nesse período, 
o único setor que teve saldo positivo de 
empregos foi construção, com 113, en-
quanto o segmento de serviço foi o que 
mais sofreu, com um saldo negativo de 
– 805 empregos, seguidos por indústria 
(- 300), agropecuária (- 188) e comércio 
(- 136).
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Qual o sentido da morte 
para a humanidade?

Enquanto a humanidade discute o 
sentido da vida, é necessário questionar 
o sentido da morte. Sempre me pergun-
tei: por que morremos? Afinal, no plano 
religioso cristão o projeto da criação da 
raça humana foi ‘pensado’ para uma 
provável ‘vida eterna’. Eu, pessoalmen-
te, acho isso um tanto utópico. 

Hoje, sendo um homem de meia 
idade, o tempo me fez perceber que 
para o projeto da ‘vida eterna’ dar 
certo - em um provável paraíso - seria 
necessário um rigoroso controle da na-
talidade e um amplo trabalho de cons-
cientização e preservação do nosso 
‘paraíso’, afinal só temos a terra para 
viver, e dependemos dela para produzir 
alimentos necessários para cerca de 8 
bilhões de pessoas.

Não sei se o homem está prepara-
do para viver eternamente. Acho que 
estamos evoluindo a ‘passos de tar-
taruga’ e temos um longo caminho a 
percorrer. Precisamos aprender a amar 
o próximo, cuidar da nossa casa (o pla-
neta terra) e valorizar nossas verdadei-
ras riquezas: as reservas hídricas, nossa 
natureza (fauna e flora), nossa ‘mãe 
terra’, que precisa estar fértil para pro-
duzir alimentos.

Outro ponto que a raça humana 
precisa evoluir muito é com relação 
a poluição dos elementos, água, ar e 
terra. O homem tem produzido muito 
lixo tóxico e eletrônico e grande parte 
é descartado em países pobres do con-
tinente africano, que está virando um 
grande ‘lixão’. Até quando o planeta 
vai suportar tanto lixo?

Pensando na ‘vida eterna’ eu fico a 
imaginar: se ao invés da eternidade, o 
homem vivesse (um pouco mais) entre 
150 e 200 anos. O que seria do mundo 
hoje com ‘personas non gratas’ como 
Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tsé-Tung, 
Pinochet, Idi Amin e tantos outros dita-
dores, vivos e no poder? Como estaria 

a humanidade?
Por isso acho que o ‘projeto’ da 

raça humana está fadado ao fracasso, 
e a morte termina sendo o resultado 
dos nossos repetidos e incorrigíveis 
erros. Vejo que infelizmente (por mais 
triste que seja) é preciso morrer para 
equilibrar. O fato é que a morte igua-
la (nivela) todos: ricos, pobres, pretos, 
brancos, bonitos, feios, altos, baixos, 
gordos, magros, enfim, todos ficam 
iguais diante ‘dela’.

Só não consigo aceitar a morte pre-
matura, de bebês, crianças e jovens adul-
tos. Acho que viver tem que ter um pra-
zo (longo) de validade, pois a vida só vale 
a pena quando estamos bem, com as fa-
culdades mentais em dia e governando 
nossas ações e atos. Quando chegamos 
em um estágio de estrema velhice ou 
vegetativo, é porque chegou a hora de 
partir e deixar o ‘lugar’ para outro.

Portanto, se a morte é a única cer-
teza, então vamos viver a vida plena-
mente.

OPINIÃO
Por Arnold Coelho

Por Arnold Coelho

Designer Gráfico, Diagramador, 
Jornalista MTB 6446/BA
E-mail: arnoldcoelho@gmail.com.br 

Cadastro de 
condenados

O Acidente

Os ministros do STF começaram a julgar, em plenário virtual, leis do Mato Grosso que 
criaram cadastros estaduais contendo nomes de pessoas suspeitas, indiciadas ou já con-
denadas por pedofilia e por crimes de violência contra a mulher. Até o momento, apenas 
o relator, ministro Alexandre de Moraes, proferiu voto no sentido de manter as leis. 

Em uma noite chuvosa, dois carros se 
chocam em uma estrada. Um pertencia a 
um advogado, o outro a um médico. Ao 
sair de seu automóvel, o médico, preo-
cupado, se dirige ao carro do advogado 
e pergunta se ele está ferido, examina-o 
brevemente e constata não haver nada de 
grave. Só então os dois passam a verificar 
o estado dos carros e como se deu a ba-
tida. Chegam a conclusão de que não ha-
via como escapar do acidente na situação 
em que tinha acontecido: a estrada estava 

molhada, escura e mal sinalizada. Como, 
todavia, o advogado já tinha ligado para 
a policia rodoviária, resolveram ficar es-
perando enquanto a viatura não chegava, 
para avisar aos policiais que cada um ia as-
sumir seus prejuízos. Conversa vai, conver-
sa vem, o advogado vai ficando íntimo do 
médico e até lhe oferece uísque. O médico 
aceita, bebe três goles longos e pergunta: 

- E você, amigo, não vai beber? 
O advogado responde: 
- Só depois que a polícia chegar.

Judiciárias

 DIVERTIDAS

O rapazinho
Corria o ano de 1954 e as matas 

de Banco da Vitória permaneciam en-
solaradas enquanto o Cachoeira corria 
silenciosamente por detrás do povoado 
ao encontro do mar. O rio, ao encontrá
-lo, abraçava-o como um filho, afetuo-
samente, abraça o pai. Como todas as 
tardes, saía de um casebre um jovem 
franzino, pés descalços, a ausência de 
camisa mostrava as costelas bem deli-
neadas. Provavelmente, tinha quinze 
anos, mas parecia ter dez anos. Pele 
pálida, cuidava da mãe deitada numas 
tábuas cobertas de capim. Nas noites 
frias, a cobria com uns molambos que 
arranjara com os vizinhos. Vinha lenta-
mente, vestido unicamente com uma 
tanga. A tiracolo, usava uma capanga 
feita com tecido grosseiro.

O jovem, ao chegar a rodovia, pa-
rou um instante. Olhou para a esquer-
da e a direita. Raramente, passava um 
automóvel e, quando acontecia de pas-
sar um, levantava uma nuvem de poei-
ra, deixando os passantes, momenta-
neamente, sem visão. Continuou com 
seu andar lânguido. Vinha triste como 
eram seus dias. Eu, nos meus oito anos 
de idade, ficava a repará-lo com o seu 
andar miúdo.

Ao chegar ao matadouro munici-
pal, não foi ao curral vê o gado ser aba-
tido. Aquele alvoroço de vozes exigindo 
a morte dos animais o incomodava. Ali, 
estava uma réplica da arena romana. Se 
ao invés de animais fossem gladiadores, 
o vozerio seria o mesmo? A alfabetiza-
ção e o trabalho fariam paulatinamente 

aqueles novos romanos mudarem seus 
hábitos? Creio que sim.

O rapazinho, na sua tanga surrada, 
encaminhou-se para o local, onde as 
mulheres agachadas, empunhando fa-
cas, cortavam as vísceras dos animais. 
Algumas peças desprezadas eram lan-
çadas a um canto. O rapaz rapidamen-
te corria para pegá-las. As mulheres 
nem percebiam a presença do jovem. 
Já estavam habituadas a vê-lo todas 
as tardes. As pelancas eram velozmen-
te empurradas para dentro da sacola 
que permanecia a tiracolo. De vez em 
quando, umas das mulheres, a maioria 
gordas, via-o e se condoía. Lançava um 
pedacinho de carne e um osso, cheio 
de tutano, que poderiam render uma 
boa sopa. Velozmente eram empurra-
dos para dentro da sacola, temendo 
que alguém pudesse surrupia-los.

Alguns dos rapazes o molestavam. 
Diziam vários epítetos e um deles eram 
o de tiloso bebé. Nunca compreendi o 
significado deste apelido.

Fazia verão e quando, porém, vies-
se a época das chuvas trazendo o frio, 
ele, além de fome, sentiria frio. No ano 
seguinte, minha família se mudou para 
Jussari.  Voltei a Banco da Vitória algu-
mas vezes, contudo não consegui loca-
lizar o rapazinho. Onde ele estiver, aqui, 
ou do outro lado da vida, desejo que 
esteja confortado com sua alma sofrida.

Espaço Livre
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna – Bahia.  
Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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O assalto!
-Pare em nome da lei! Gritou o policial 

para um homem que passava na calçada.
-O senhor está falando comigo?
-Isso mesmo. O senhor está pre-

so por assalto a mão armada, minutos 
atrás a uma joalheria! Tire as mãos dos 
bolsos bem devagar e coloque-as sobre 
a cabeça.

-O senhor está louco! Disse o homem, 
tirando as mãos dos bolsos e mostrando 
que era bi-maneta, vitimado por um aci-
dente. Eu não tenho mão e nem tenho 
arma. Deve haver um bruto engano da sua 
parte.

-A vendedora disse que o assaltante 
estava usando uma camisa vermelha, cal-
ça preta, sapato marrom e branco, bigode 
e cabelos grisalhos, uma bolsa tira-colo 
branca e tinha uma cicatriz na testa. E o 
senhor se enquadra perfeitamente nessa 
descrição.

-E cadê essa filha da puta?
-Vamos até a joalheria e ela vai conos-

co até a delegacia para prestar a queixa e 
depoimento. Dizendo isso, revistou o acu-
sado não encontrando nada, disse: Eu não 
posso nem lhe algemar, pois, sem as mãos, 
você escapa e foge. Mas estou curioso 
como você fez para sacar a tal arma!

-Devo ter enfiado o revolver no cu e 
virado a bunda pra ela, enquanto com os 
cotocos dos punhos eu abria as vitrines e 
apanhava as jóias.

O policial não conteve o riso, mas, 
como começava a juntar gente, preferiu 
pegar o homem pelo braço e atravessar a 
rua em direção ao local do assalto.

O dono do estabelecimento já havia 
chegado, atendendo o chamado urgente 
da vendedora, e ela contava como aconte-
ceu o fato, já que estava sozinha no mo-
mento da ocorrência.

Quando fomos entrando e ela nos viu, 
começou a tremer e gaguejar, apontando 
para o homem e dizendo: Foi ele! Ele me 
pegou pela blusa, meteu a mão em meu 
bolso, tirou as chaves das vitrines e com o 
revolver apontado pra minha cabeça. Eu 
fiquei morrendo de medo, pois ele esta-
va com o dedo no gatilho e, como estava 
nervoso, tive medo que disparasse aciden-
talmente.

O homem, com os braços para trás, 
olhava a cara cínica da moça ao contar 
essa absurda história. Quando ela, depois 
de enxugar os olhos, olhou diretamen-
te para o homem, este levou os braços a 

frente e mostrou para todos que não tinha 
nenhuma das mãos, apenas os braços que 
não iam além dos pulsos.

Ela tomou um susto tão grande e 
saiu correndo para o fundo da loja, já 
gritando que telefonassem para o seu 
noivo. Nessa altura, na porta via-se uma 
multidão de curiosos, loucos para saber 
o desfecho.

Sem entender direito o que estava 
acontecendo e a reação estranha da moça, 
o policial pediu ao dono da joalheria que 
fechasse a porta e eles iriam até o fundo, 
onde ficava o escritório, para poder inter-
rogar a moça e esclarecer os fatos. Feito 
isso, a moça encolhida no canto, chorava 
desesperadamente e pedia que pelo amor 
de Deus, telefonassem para que seu noivo 
fosse imediatamente para lá.

-O que eu quero é que a senhora fale a 
verdade, já que vimos que se trata de uma 
mentira, toda estória que nos contou. E, 
soluçando bastante e cabisbaixa, ela co-
meçou a falar: Sei que foi uma loucura da 
minha parte, mas eu estava desesperada 
para casar e como meu noivo e eu não 
estamos em condições financeiras, resol-
vi forjar esse roubo para vender as joias 
e conseguir dinheiro para realizar o meu 
sonho.

-Mas, como a senhora acusou esse ho-
mem como o autor?

-Aconteceu que, meia hora atrás, 
ele estava parado aí em frente e eu gra-
vei todas as suas características, imagi-
nando que nessa multidão, seria difícil 
a polícia ou alguém localiza-lo. Mas, o 
castigo me pegou, pois ele estava com 
as mãos nos bolsos e não notei que ele 
nem as tinha.

Dito isso, o policial de acordo com o 
dono da loja, liberou o homem, apresen-
tando desculpas, ficando aguardando o 
noivo que já estava a caminho e desco-
nhecia totalmente essa atitude da mulher, 
para irem todos para o distrito policial.

O homem saiu bastante aliviado e dis-
se pra si mesmo: Porra! Essa é a primei-
ra vez que fico alegre por ter perdido as 
mãos naquele acidente, senão teria entra-
do numa fria desgraçada.

OPINIÃO
Por Antonio Nunes de Souza

Por Antônio Nunes de Souza

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

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.
E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

A Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), a primeira do gênero a ser fun-
dada na cidade de Itabuna, sul da Bahia, 
realizou no último dia 6/9 (segunda-feira), 
às 19 horas, reunião ordinária, através da 
plataforma Google Meet, em função da 
inviabilidade de reunião presencial, por 
causa das medidas restritivas acerca de 
distanciamento social, face à Pandemia 
Coronavírus (Covid – 19).

O acadêmico Samuel Leandro Olivei-
ra de Mattos (Cadeira 37), presidente da 
entidade, abriu os trabalhos agradecendo 
a presença dos acadêmicos (as) e convi-
dados (as), e aproveitou a oportunidade 
para informar os nomes dos candidatos 
cujos currículos foram recentemente ana-
lisados e aprovados pela Comissão de 
Análise e Seleção de Currículos e Eleições 
para a AGRAL, presidida pelo confrade 
Vercil Rodrigues (Cadeira 1): Antonio Er-
nesto Viana Soares (historiador, escritor, 
oriundo da cidade de Anagé-Bahia, resi-
dente de Goiânia-GO, para membro cor-
respondente), Josanne Francisca Moraes 
Bezerra (professora doutora junto à Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz/UESC, 
escritora, pesquisadora na área de educa-
ção e psicologia, como membro efetivo) e 
Efson Batista Lima (professor-doutor junto 
à Universidade Federal da Bahia/UFBA, es-
critor, pesquisador nas áreas de direito e 
saúde, como membro efetivo). Informou 
também que a cerimônia de posse dos no-
vos membros será realizada no início de 
novembro do ano em curso. 

Em seguida, o presidente da AGRAl 
franqueou a palavra para a intervenção 
artística do confrade Antônio Baracho 
(Cadeira 11), psicólogo, poeta, em ho-

menagem ao seu pai, o poeta grapiúna 
Clarêncio Gomes Baracho (1904-1980): 
“Deus”, do livro Água Corrente (Editus/
UESC, 2016).

Retomando a palavra, Samuel Leandro, 
falou da importância do ciclo de palestras 
da “Casa da Letras Grapiúna”, AGRAL, que 
foi iniciado em abril e continuará durante 
a sua gestão, cumprindo com isso um dos 
papéis de uma academia de letras, que é o 
de fomentar a cultura lato sensu.

O ciclo de palestras, que é aberto 
ao público, começou com o acadêmico 
Jairo Xavier Filho, médico-cardiologista, 
que falou sobre “Covid-19: Fatos e boa-
tos. Ciência e política”. Na sessão do mês 
seguinte, coube ao professor-doutor em 
educação física Samuel Macêdo Guima-
rães, com o tema “Acentuações Terapêu-
ticas Corporais na Saúde Mental: Uma 
Contemporaneidade de Saúde Pública 
em tempos de Pandemia”. Sucedido pelo 
professor-mestre Paulo Sérgio dos Santos 
Bonfim, com a temática “Da solidão do 
“cogito” à ética da alteridade: uma nova 
dimensão axiológica de “ser” humano”. 
No mês de agosto, a palestra ficou a 
cargo do acadêmico-presidente Samuel 
Leandro, cujo tema foi “Legado Cultural 
Árabe-Islâmico na Bahia”.

Na reunião ordinária deste mês, a pa-
lestra intitulada “É a poesia necessária?”, 
foi proferida pelo acadêmico Kleber Tor-
res (Cadeira 23), jornalista, poeta e apre-
sentador.

Ao final de cada palestra, a palavra é 
franqueada aos confrades e convidados 
para comentários e discussões acerca do 
tema do dia. 

(ASCOM da AGRAL)

Academia Grapiúna de Letras 
promove reunião ordinária e dá 

continuidade a ciclo de palestras

Espaço das
ACADEMIAS

Por Vercil Rodrigues

Gestante afastada - Salário-maternidade
Empresa conseguiu enquadrar como salário-maternidade os valores pagos às traba-

lhadoras gestantes afastadas por força da lei 14.151/21 enquanto durar o afastamento 
e excluir os pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias destinadas 
à previdência social e aos terceiros. Decisão liminar é do desembargador Federal Luís 
Alberto d’Azevedo Aurvalle, do TRF da 4ª região. 

Judiciárias
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Direito Administrativo
1) Amadeu, assim que concluiu o 

ensino médio, inscreveu-se e foi 
aprovado em concurso público 
para o cargo de técnico adminis-
trativo do quadro permanente de 
determinado Tribunal Regional Fe-
deral, cargo em que alcançou a es-
tabilidade, após o preenchimento 
dos respectivos requisitos legais.

Enquanto estava no exercício das fun-
ções desse cargo, Amadeu cursou 
e concluiu a Faculdade de Direito, 
razão pela qual decidiu prestar 
concurso público e foi aprovado 
para ingressar como advogado de 
certa sociedade de economia mis-
ta federal, que recebe recursos da 
União para o seu custeio geral.

Diante dessa situação hipotética, as-
sinale a afirmativa correta.

A Amadeu poderá acumular o cargo 
no Tribunal com o emprego na socie-
dade de economia mista federal, se 
houver compatibilidade de horários.

   
B A estabilidade já alcançada por Ama-

deu estende-se à sociedade de eco-
nomia mista, considerando-se que 
aquela se consuma no serviço públi-
co, e não no cargo.

   
C Amadeu, ao ser contratado pela so-

ciedade de economia mista, conti-
nua submetido ao teto remunerató-
rio do serviço público federal.

   
D Amadeu poderia ser transferido para 

integrar os quadros da sociedade de 
economia mista sem a realização de 
novo concurso público.

2) O Ministério Público Federal de-
nunciou Marcos, fiscal da Receita 

Federal, pelo crime de peculato 
doloso, em decorrência da exis-
tência de provas contundentes 
de que tal servidor apropriou-se 
de dinheiro público de que tinha 
guarda.

Ao tomar conhecimento de tais fa-
tos, durante o trâmite do processo 
penal, a autoridade administrativa 
competente determinou a instau-
ração de processo administrativo 
disciplinar, que, após o devido 
processo legal, levou à demissão 
de Marcos antes do julgamento da 
ação penal.

Sobre a questão apresentada, assina-
le a afirmativa correta.

A A Administração fica vinculada à 
capitulação estabelecida no pro-
cesso penal, vedada a incidência de 
qualquer falta residual no âmbito 
administrativo, considerando que o 
peculato constitui crime contra a Ad-
ministração Pública.

   
B A demissão de Marcos na esfera ad-

ministrativa é válida, mas a superve-
niência de eventual sentença penal 
absolutória, por ausência de provas, 
exige a reintegração do servidor no 
mesmo cargo que ocupava.

   
C O processo administrativo discipli-

nar deveria ter sido instaurado para 
apurar a conduta de Marcos, mas 
impunha-se sua suspensão diante da 
existência de processo criminal pelos 
mesmos fatos.

   
D Deve ser aplicado ao processo adminis-

trativo disciplinar o prazo prescricional 
previsto na lei penal para o crime de 
peculato cometido por Marcos.

Questões 
de Concursos

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

Telefone 

73 98856-0440

Uso de dados
STJ acolhe o pedido da Sega Corpo-

ration para suspender a tramitação de 
todos os processos em curso contra a 
empresa que versem sobre o uso supos-
tamente indevido de dados de jogado-

res de futebol em jogo de videogame. 
O tema é objeto de IRDR, e os processos 
devem ficar suspensos até solução do in-
cidente. A decisão é do ministro Paulo 
de Tarso Sanseverino.

Judiciárias

Respostas: 1) C, 2) D

Há um ditado que diz: as cartas não 
mentem. Será verdade? Será mentira? 
Para uns sim; para outros, não. Mas pelo 
sim ou pelo não, vamos aos fatos que esta 
história nos conta.

Os casais. Ah! Sempre os casais. De um 
ou do outro, ou de todos os dois. Ou de 
quase todos os casais, infelizmente. Quan-
tas histórias infelizes, com particularidades 
desconhecidas, de antes ou depois das 
núpcias? A alcova sem o amor, forja um lar 
sem harmonia, com graves consequências 
para si e para a sociedade.

A mentira por omissão pode ser ne-
cessária e saudável, por deixar encoberto 
fatos precipitados, ocorridos com as pes-
soas que procuram refazer a própria exis-
tência. Mas esse recomeço deve ser pau-
tado no autoconhecimento e no respeito 
sincero consigo e com o futuro parceiro, 
sem que nenhum dos dois queira tirar do 
outro qualquer tipo de proveito.

A relação deve se limitar ao respeito 
mútuo, ao amor e a atração física, sem ne-
nhum outro ingrediente, nem mesmo o do 
poder econômico. A ideia de que o homem 
tem que dá tudo à mulher, deve ser coisa 
do passado, principalmente quando já se 
atingiu a idade para quem sonhar, com 
chance de êxito, só é possível com a cabeça 
e os pés no chão. Mas, infelizmente, isso 
nem sempre acontece. O que ocorre é um 
mar de ação e reação negativas, de origem 
grave e de drásticas consequências.

Foi o que aconteceu. Depois de alguns 
anos de uma relação conflituosa, cada um 
dos consortes, pondo em dúvidas a vida 

pregressa e atual do outro, buscou ouvir o 
que as cartas diziam. Não se sabe de quem 
partiu a iniciativa, mas como o marido era 
dado mais à metafisica, acreditava-se que 
ele as escutou primeiro. 

Não ficou surpreso com o que as cartas 
lhe disseram, cujo caráter depreciativo já 
imaginava, mas indignado com certos de-
talhes por elas revelados, fazendo segredo 
destes, por muito tempo afora. 

O baú das mazelas dele também foi 
aberto, a pedido da mulher, que se fizera 
igual consulente. No dia da consulta, ela 
estava acompanhada de um ente querido, 
que ouviu tanto as perguntas feitas, quan-
to as respostas dadas; enquanto aquelas 
sempre foram formuladas com a intenção 
de o incriminar, estas, como se fossem ditas 
pela sua própria defensa, sempre tinham o 
condão que o absorvia. 

A pretensão de tê-lo a ela equiparado, 
levou-a a repetir as mesmas interrogações, 
sendo advertida pela cartomante:

- Eu não respondo a mesma pergunta 
mais de duas vezes, sem cobrar mais um 
adicional sobre o valor da minha consulta.

A consulente reconheceu para si mes-
ma, que agira assim tão destemperada.  
Não admitia ter ouvido aquelas respostas 
que o inocentava, nem sabia que o seu ma-
rido tinha colocado, também, as suas car-
tas sobre a mesa.

Duas cartas, dois veredictos

CONTOS
Por Jorge Luís Santos

Por Jorge Luís Santos 

Advogado e cronista. Itabuna - Bahia
E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Moradores da Vila Campinho, na 
zona rural de Ilhéus, estão prestes a re-
ceber água tratada a partir de uma nova 
rede distribuidora que vai entrar em fase 
de testes nos próximos dias. A previsão 
é que o abastecimento seja efetivado até 
o final deste mês de setembro. Os cer-
ca de 400 habitantes já estão recebendo 
um comunicado para efetuar o pedido 

de ligação de água, dentre outras orien-
tações sobre consumo, benefícios da 
água tratada e combate ao desperdício. 

A obra contempla implantação de 
1.300 metros de rede a partir do reser-
vatório de Sambaituba, outro povoado 
às margens do rio Almada, além de mais 
mais 1.300 metros para a distribuição da 
água na localidade.

Água tratada 
chega a mais um 
povoado da zona 

rural de Ilhéus

ILHÉUS

Avenida Cinquentenário, 577, 1º Andar, Centro, Itabuna-Bahia
E-mail: uniaocr@hotmail.com 
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Você é dominado por 
uma mente agitada?

A vida nos coloca num ritmo frenético 
e estressante. Ficamos tão acostumados 
com ele que temos dificuldade de parar, 
tirar férias, não utilizar o celular, afastar-
se das redes sociais. Muitas pessoas ficam 
emocionalmente perturbadas e angustia-
das com esse ritmo. São comuns os trans-
tornos ligados à ansiedade, ao medo, ciú-
mes, esgotamentos, etc. Segundo estudos 
da psicologia e da mente, estamos adoe-
cendo coletivamente e não estamos nos 
dando conta. Muitas pessoas estão cons-
truindo para si uma bomba para a saúde 
emocional. Adolescentes e adultos, no 
mundo todo, sofrem da síndrome do pen-
samento acelerado. O turbilhão de infor-
mações e de estímulos é tão grande que 
não conseguimos mais descansar, acalmar 
o pensamento. São tantas informações 
que chegam como um “enxame de abe-
lhas”. Torna-se difícil defender-se porque 
são muitas e ao mesmo tempo.

Crianças já demonstram transtorno 
de sono. Acordam cansadas. Ficam horas 
e horas no celular, sem nenhuma restri-
ção. Adolescentes e jovens já não viciam 
somente em drogas, mas em celular e re-
des sociais. Ficar um dia sem acessar pode 
criar uma crise de ansiedade. Adultos so-
frem por antecipação e ruminam mágoas 
e vivências negativas que as impedem de 
contemplar o belo e demonstrar alegria. 
Aprender a ter autocontrole é urgente e 
fundamental. O único momento que te-

mos para viver e viver com qualidade é o 
presente. Não podemos carregar todas às 
magoas do passado e nem sofrer por an-
tecipação pelo futuro. É possível ter uma 
mente livre, uma emoção equilibrada e 
sermos felizes.

O pior escravo não é aquele que está 
algemado por alguém, mas aquele que 
está internamente algemado, pelas al-
gemas de suas próprias emoções e pen-
samentos traumáticos. A maior pobreza 
não é aquela da ausência do pão, mas é 
aquela do coração e da mente que men-
digam o pão da alegria, mesmo morando 
em luxuosas casas.

Diante disso, você precisa se pergun-
tar: você é dominado por uma mente agi-
tada e estressante? Seus pensamentos são 
perturbadores? Fica remoendo mágoas 
ou culpas? Se preocupa demais com aqui-
lo que os outros pensam de você, com os 
fantasmas de suas emoções, fobias e ciú-
mes? Não consegue parar, desligar-se das 
redes, do celular, acalmar o pensamento 
e dormir tranquilamente? Se você respon-
deu afirmativamente a essas perguntas, 
você pode estar esquecendo de si. Se você 
abandonar a si mesmo pelo caminho, não 
conseguirá controlar o estresse e reencon-
trar o equilíbrio emocional.

Ponto de Vista
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo 

E-mail: contato@padreezequiel.com.br 
e www.padreezequiel.com.br

Desafios da reforma tributária

Foro e rachadinhas

Desde que foi entregue ao Congresso, em julho, a reforma tributária tem sido 
diariamente discutida. Diante de tantas modificações propostas, Migalhas reúne 
um time de peso, coordenado pelo professor Heleno Torres, para tratar dos desa-
fios da reforma do sistema tributário nacional. Dia 22/9, às 9h. Não fique de fora 
deste encontro. 

Está previsto para hoje, na 2ª turma do 
STF, (com grandes chances de adiamento) 
o julgamento sobre foro privilegiado a Flá-
vio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Os 

ministros devem decidir se a questão será, 
ou não, apreciada pelo Órgão Especial do 
TJ/RJ por crimes supostamente ocorridos 
quando Flávio era deputado na Alerj. 

Judiciárias

Com o objetivo de promover o aten-
dimento especializado e continuado às 
pessoas no tratamento Pós-Covid-19, as-
sim como avaliar e monitorar as mesmas 
ao longo de todo o processo de reabili-
tação, o deputado Carlos Ubaldino (PSD) 
apresentou, na Assembleia Legislativa, 
um projeto para criação do Centro de 
Atenção aos pacientes com síndrome do 
Pós-Covid-19.

No tratamento após infecção com 
o coronavírus, o paciente apresenta al-
guns sintomas, a exemplo de fadiga, fal-
ta de ar, dores de cabeça, dores muscu-
lares, queda de cabelo, perda de paladar 
e olfato, dor no peito, tontura, trombo-
se, palpitações, depressão e ansiedade, 
dificuldades de linguagem, raciocínio e 
memória.

“A pandemia da doença causada pelo 
novo coronavírus trouxe enormes desa-
fios para a saúde pública que vão além 
da fase crítica da doença e hospitaliza-
ções, como lidar com as sequelas físicas 

e psicossociais daqueles que sobrevivem 
é uma delas. A reabilitação tem sido a 
melhor forma de garantir às pessoas que 
foram acometidas pelo vírus e tiveram 
sequelas quase irreversíveis, tratamento 
este que reduz o impacto e proporcio-
nam uma vida mais saudável”, justifica 
Carlos Ubaldino.

Por fim, o parlamentar reitera que o 
local atenderá de forma eficaz, dando 
todo o suporte necessário para reabi-
litação por completo da população. “A 
ideia desse projeto é que esse Centro 
de Atenção tenha parcerias, e multipro-
fissionais para intervenções necessárias 
para a reabilitação pós-doença, compos-
ta por equipes de médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo e educador físico, que de fato 
possam atender de forma eficiente e 
humana a nossa gente, colaborando no 
processo de reabilitação das mesmas”, 
finaliza o deputado Ubaldino. 

(Ascom da ALBA)

POLÍTICA

Deputado Carlos Ubaldino 
advoga a criação do centro 

de atenção aos pacientes com 
síndrome do pós-Covid-19
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CAMPANHA

A Prefeitura de Itabuna publica no Diário 
Oficial do Município de sexta-feira, dia 3, o 
Decreto nº 14.623 que permite o aumento 
da capacidade de público nos cinemas e atos 
solenes de formaturas (culto e colação de 
grau). Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus que o município adota medidas 
restritivas para conter o avanço da doença.

Nos cinemas, a capacidade de público per-
mitida passa de 50% para 70%. Já nos atos so-
lenes de formatura, fica permitida a presença 
de público correspondente a 50% da capaci-
dade do local, igualando ao público permitido 

nos teatros e cerimônias de casamentos.
As regras continuam as mesmas para to-

dos os cidadãos que devem evitar aglomera-
ções, respeitar os protocolos de distanciamen-
to social, utilizar máscara ao sair de casa e 
higienizar as mãos frequentemente com água 
e sabão ou usar álcool a 70%.

A busca pela imunização é a principal 
forma de vencer o vírus. Se você ainda não 
se vacinou, inclusive com a segunda dose, 
procure uma das Unidades Básicas e de Saú-
de da Família mais próxima de casa para ser 
vacinado contra o Covid-19.

Prefeitura amplia limite de 
público nos cinemas e atos 

solenes de formaturas em Itabuna

Com objetivo de ajudar a reduzir o nú-
mero de pessoas na fila de espera por doa-
ção de um órgão, a Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de 
Misericórdia de Itabuna está promovendo 
mais uma edição do “Setembro Verde”. As 
ações para mobilização e incentivo a doação 
começaram na semana passada e prosse-
guem até o dia 30 de setembro, com even-
tos presenciais e pelas redes sociais da SCMI.

A campanha foi iniciada com bate-pa-
po para a sensibilização dos funcionários 
do Hospital Calixto Midlej Filho, que co-
nheceram um pouco mais sobre o fluxo 
institucional e os processos sobre a doa-
ção de órgãos. “A Santa Casa de Itabuna 
tem um importante papel no processo de 
doação de órgãos no interior da Bahia. 
Por isso, iniciamos a campanha deste ano 
com os funcionários da instituição”, relata 
a coordenadora da CIHDOTT, enfermeira 
Patrícia Betyar.

A enfermeira explica que a instituição 
promove, desde a semana passada, ações 
para orientar e acolher os acompanhantes 
de pacientes. “Porque são pessoas que po-

dem se tornar multiplicadoras desse gran-
de ato de amor ao próximo. Sabemos que, 
para muitos que esperam na fila, a doação 
de um órgão ou tecido é a única chance 
de recomeço. Quanto mais pessoas se 
declaram doador, mais vida são salvas. 
Por isso o nosso tema 2021 é Todos Pela 
Vida”, afirma.

Ainda como parte da campanha Se-
tembro Verde, a SCMI participou, na se-
mana passada, do VII Encontro de OPO 
e Comissão Intra-Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos para Transplante da 
Bahia. O evento foi realizado no auditório 
Central da Escola Pública Professor Jorge 
Novaes, em Salvador, na quinta-feira (26).

A programação para sensibilizar, in-
centivar a adesão ao ato nobre que, dia-
riamente, ajuda a melhorar a qualidade de 
vida de centenas de pessoas, eliminar mi-
tos e esclarecer a população sobre todo o 
processo de doação, segue com palestras, 
live pelo Instagram da SCMI, identidade 
visual (sinalização especial na rua Antônio 
Muniz) da campanha “Setembro Verde”, 
divulgação de ações nos meios de comu-
nicação interna e nas redes sociais.

Campanha de doação de 
órgãos 2021 é lançada 

pela Santa Casa de Itabuna

EXECUTIVO

Fila de espera
De acordo com o Registro Geral da 

Central de Transplantes da Secretaria de 
Saúde da Bahia (Sesab), no início do ano 
havia cerca de 2 mil pessoas esperando 
na fila de doação de órgãos na Bahia. Do 
total, 1.049 aguardavam o transplante de 
rins. Outros 893 pacientes esperavam por 
córneas e 22 por fígado.

Um Levantamento da Associação Bra-
sileira de Transplante de Órgãos (ABTO) 
indica que o número de doadores de ór-
gão caiu 26% no Brasil neste ano por cau-
sa da pandemia do novo coronavírus. Os 
procedimentos mais afetados foram os de 
pulmão (62%), rim (34%), coração 34% e 
fígado (28%).
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LEGISLATIVO

Os vereadores itabunenses devem au-
torizar o pagamento de mais três parcelas 
do Auxílio Emergencial Itabuna para famí-
lias que vivem abaixo da linha da pobreza 
no município, ou seja, com renda mensal de 
até R$ 89 por pessoa.

O projeto de lei encaminhado pelo pre-
feito Augusto Castro (PSD) e que valida a 
nova rodada foi lido na sessão ordinária de 
quarta-feira (1°/9).

Em março, o Legislativo de Itabuna já 
havia aprovado a criação do Auxílio, san-
cionado por meio da Lei 2.536/21. Na épo-
ca, o Executivo argumentou que a trans-
ferência de renda serviria para atenuar os 
impactos socioeconômicos da pandemia da 
Covid-19.

Agora, tal como na primeira rodada, o 
prefeito quer efetuar o pagamento do Au-
xílio no valor de R$ 100 durante três me-

ses. A prorrogação do benefício, alegou o 
Governo itabunense, deve-se à persistên-
cia da pandemia. “Às famílias continuam 
necessitando de ajuda”, justificou o Go-
verno.

A autorização da nova rodada do Auxílio 
Itabuna seguiu para designação de relatoria 
na Comissão de Legislação, o que deve ocor-
rer na quarta (8/9).

(ASCOM CMI e Fotos: Pedro Augusto)

Legislativo deve autorizar 
nova rodada do Auxílio 

Emergencial Itabuna




